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1 Inleiding 

In dit document wordt aangegeven op welke momenten wordt gecommuniceerd omtrent 

het CO2 reductiesysteem van Pilkes.  

2 Communicatieplan  

Pilkes communiceert minimaal twee keer per jaar intern middels de nieuwsbrief  “Pilkes 

CO2 Nieuws”. Tussendoor vindt eventueel intern communicatie plaats via de Toolboxen 

en/of het maandelijkse” ’t Lichtpuntje” dat met de loonstroken wordt meegestuurd. 

 

Pilkes communiceert extern minimaal 1 keer per jaar (medio februari/maart) middels een 

nieuwsbrief. Voor het versturen van deze nieuwsbrief worden de externe belanghebbenden 

geïnventariseerd door de CO2 verantwoordelijken en de Directeur. De inhoud van deze 

nieuwsbrief wordt ook op internet geplaatst. Sinds het behalen van het CO2 bewust 

certificaat, wordt ca. ieder half jaar op internet een nieuwsbericht geplaatst. Als tussentijds 

zaken te melden zijn, dan wordt dat ook op internet geplaatst. 

 

 

 

Wat? Wie? hoe? Doelgroep Wanneer? Waarom? 

CO2 footprint Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via Pilkes CO2 

nieuws, prikbord 

op 3 vestigingen. 

intern Medio 

februari/maart & 

medio 

augustus/september 

En bij wijzigingen 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 en eis 

3.C.2 

 

CO2 footprint Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via internetsite 

en externe 

mailing. 

extern Medio 

februari/maart & 

medio 

augustus/september 

En bij wijzigingen 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 en eis 

3.C.2 

 

CO2 

reductiedoelstellingen, 

subdoelstellingen & 

maatregelen & trends 

binnen het bedrijf 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via Pilkes CO2 

nieuws, prikbord 

op 3 vestigingen. 

intern Medio 

februari/maart & 

medio 

augustus/september 

 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 en eis 

3.C.2 

 

CO2 

reductiedoelstellingen, 

subdoelstellingen & 

maatregelen & trends 

binnen het bedrijf 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via internetsite 

en externe 

mailing. 

extern Medio 

februari/maart & 

medio 

augustus/september 

 Bij tussentijdse 

wijzigingen worden 

documenten op de site 

vervangen 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 en eis 

3.C.2 

 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, 

huidig energiegebruik 

en trends binnen het 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via Pilkes CO2 

nieuws, prikbord 

op 3 vestigingen, 

toolbox. 

intern Medio 

februari/maart & 

medio 

augustus/september 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 
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bedrijf. 

 

 

Mogelijkheden voor 

individuele bijdrage, 

huidig energiegebruik 

en trends binnen het 

bedrijf. 

 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via internetsite 

en externe 

mailing. 

extern Medio 

februari/maart & 

medio 

augustus/september 

 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

 

CO2 reductietips  Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via Pilkes CO2 

nieuws, prikbord 

op 3 vestigingen. 

Intern  Medio 

februari/maart & 

medio 

augustus/september 

 

Betrokkenheid 

medewerkers 

stimuleren  

 

Energiebeleid Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via Pilkes CO2 

nieuws en/of 

prikbord op 3 

vestigingen 

Vanaf medio april 

2015 ook in 

veiligheidsboekje 

intern Bij wijzigingen. CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

 

Energiebeleid Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via internetsite 

en/of externe 

mailing 

extern Bij wijzigingen. CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.2 

 

Projecten met CO2 

gerelateerd 

gunningsvoordeel 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via Pilkes CO2 

nieuws en/of 

prikbord op 3 

vestigingen 

Intern Als projecten met 

CO2 

gunningsvoordeel 

zijn gegund. 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 en eis 

3.C.2 

 

Projecten met CO2 

gerelateerd 

gunningsvoordeel 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via internetsite 

en/of externe 

mailing 

extern Als projecten met 

CO2 

gunningsvoordeel 

zijn gegund. 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 en eis 

3.C.2 

 

Maatregelen in 

Projecten waarop CO2 

gerelateerd gunning 

voordeel verkregen is. 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via Pilkes CO2 

nieuws en/of 

prikbord op 3 

vestigingen 

Intern Als projecten met 

CO2 

gunningsvoordeel 

zijn gegund. 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 

 

Maatregelen in 

Projecten waarop CO2 

gerelateerd gunning 

voordeel verkregen is. 

Verantwoordelijke 

CO2 reductie 

Via internetsite 

en/of externe 

mailing 

extern Als projecten met 

CO2 

gunningsvoordeel 

zijn gegund. 

CO2-

Prestatieladder 

eis 3.C.1 
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3 Website 

Op de website wordt een dynamische pagina ingericht en bijgehouden omtrent de het CO2 

reductiesysteem van Pilkes.  

 

3.1. Tekstuele informatie 

Op de apart ingerichte pagina op de website bevindt zich te allen tijde up to date 

informatie over: 

- Het CO2 reductiebeleid; 

- De CO2 footprint; 

- De CO2 reductiedoelstellingen (en voortgang hiervan); 

- De CO2 reductie subdoelstellingen (en voortgang hiervan); 

- De CO2 reductie maatregelen (en voortgang hiervan); 

- Acties en initiatieven waarvan deelnemer en/of oprichter. 

 

3.2. Gedeelde documenten 

Op de website zijn volledige kopieën van de gelden certificaten te vinden t.w.: 

 VCA** (geldig tot 31 juli 2015) 

 ISO 9001 (geldig tot 31 maart 2016) 

 Certificatieregeling Kabelinfrastructuur (CKB) (geldig tot 7 december 2017) 

 CO2 bewust certificaat niveau 3 (geldig tot 20 november 2016) 

 

Pilkes is een klein bedrijf en heeft vanwege die reden vrijstelling voor eis 5A, 4C, 5C, 4D en 

5D. 

 

Tevens bevinden zich op deze pagina  de meest actuele versies van onderstaande 

documenten (te downloaden als PDF): 

-         3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 

-         3.B.2_1 Review CO2 reductiedoelstellingen 

-         3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem 

-         3.D.1_1 Overzicht deelname initiatieven CO2 reductie 

-         3.D.1_2  Actieve deelname initiatieven CO2 reductie 

 

De documenten op de website van Pilkes worden minimaal eens in de drie jaar gepubli-

ceerd na een initiële ladderbeoordeling en na een herbeoordeling. De documenten blijven 

op de website beschikbaar gedurende de looptijd van het certificaat met een minimum 

van twee jaar en als Pilkes actief is gaan deelnemen aan een nieuw of ander initiatief dan 

zal het actuele document worden vervangen. 

 

De documenten die gebruikt zijn voor de initiële audit in november 2013 en eventuele 

herbeoordelingen blijven minimaal 3 jaar op de site staan. 

 

 
  



 

  

  

 

3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem - 22-12-2014  6/6 

   

De documenten gebruikt voor de initiële audit in november 2013 zijn (toen nog versie 2.1 

van de CO2 Prestatieladder): 

- 2.A.2_1 Review CO2 reductiesysteem 08-10-2013 

- 3.B.1_1 CO2 reductiedoelstellingen 2015 (1e versie)  

- 3.B.1_2 Review CO2 reductiedoelstellingen 03-10-2013 

- 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 (1e versie)   

- 3.C.2_1 Communicatieplan CO2 reductiesysteem 2015 (1e versie) 

- 3.D.1_2 Actieve deelname initiatieven 2015 (1e versie)   

 

Op de internetsite van Pilkes is een link te vinden naar de documenten van Pilkes op de 

SKAO-site. 

3.3. Website SKAO 

Pilkes is een klein bedrijf en heeft vanwege die reden vrijstelling voor eis 5A, 4C, 5C, 4D en 

5D. 

 

Op de website van de SKAO bevinden zich de meest actuele versies van onderstaande 

documenten (te downloaden als PDF): 

 3.D.1_2 Actieve deelname initiatieven CO2 reductie 

 4.A.1_1 Rapportage Analyse Scope 3 emissies 

 4.A.1_2 Ketenanalyse Project Verlenging Kamerlingh Onnesweg 

 

De documenten op de site van SKAO zijn voorzien van: 

 een versienummer 

 de handtekening van de Directeur  

 de autorisatiedatum 

 

Deze documenten op de site van SKAO dienen dezelfde te zijn als die, op basis waarvan de 

CI het CO2 bewust certificaat heeft verleend of verlengd. Deze informatie blijft op het 

internet beschikbaar gedurende ten minste de looptijd van het certificaat, met een 

minimum van 2 jaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


