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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    
In dit document wordt aangegeven op welke momenten wordt gecommuniceerd omtrent 
het CO2 reductiesysteem van Struyk Verwo Aqua. 

2.2.2.2. Identificatie van de externe belanghebbendenIdentificatie van de externe belanghebbendenIdentificatie van de externe belanghebbendenIdentificatie van de externe belanghebbenden    
Ten aanzien van het CO2-beleid binnen Struyk Verwo Aqua zijn op de volgende wijze externe 
belanghebbenden geïdentificeerd : 
- Partijen die belang hebben bij CO2-reductie 

- Potentiele partners om mee samen te werken aan CO2-reductie. 
Het gaat hierbij niet om partijen die mogelijk geschaad kunnen worden in hun belang als gevolg 
van de CO2-reducerende maatregelen. 
 
De belanghebbende partijen worden structureel geïnformeerd over het energiebeleid en de 
reductiedoelstellingen van SVA.  

 
De externe belanghebbenden zijn als volgt ingedeeld : 
a) Klanten: 

• o.a. Heijmans Infra, KWS, BAM, Dura Vermeer, Waternet, etc. 
 

b) Leveranciers: 

• o.a. Ulefos, Kluitmans, CCB, etc, 

 
c) Collega-bedrijven: 

• o.a. Stradus Aqua en Struyk Verwo Infra 

 
d) Overheden: 

• gemeente Nederweert 

 

e) Brancheorganisatie: 

• BFBN 
 

f) Overige: 

• SCC 

• Copro 

• Probeton 

• KIWA  
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3.3.3.3. CCCCommunicatietabel interne en externe communicatieommunicatietabel interne en externe communicatieommunicatietabel interne en externe communicatieommunicatietabel interne en externe communicatie    
Wat ?Wat ?Wat ?Wat ?    DoelgroepDoelgroepDoelgroepDoelgroep    Wie ?Wie ?Wie ?Wie ?    Hoe ?Hoe ?Hoe ?Hoe ?    Wanneer ?Wanneer ?Wanneer ?Wanneer ?    

CO2 footprint Intern 
Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via interne mailing 
en intranet 

Medio januari & 
medio juli 

CO2 footprint Extern Marketing / Sales 
Via internetsite 
en externe mailing 

Medio juni & 
Medio december 

CO2 reductiedoelstellingen, 
Subdoelstellingen & maatregelen 

Intern 
Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via interne mailing 
en intranet 

Medio januari & 
medio juli 

CO2 reductiedoelstellingen, 
subdoelstellingen &maatregelen 

Extern Marketing / Sales 
Via internetsite 
en externe mailing 

Medio juni & 
medio 
december 

Mogelijkheden voor individuele 
bijdrage, huidig energiegebruik en 
trends binnen het bedrijf 

Intern 
Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via interne mailing 
en intranet 

Medio januari & 
medio juli 

Mogelijkheden voor individuele 
bijdrage, huidig energiegebruik en 
trends binnen het bedrijf 

Extern Marketing / Sales 
Via internetsite 
en externe mailing 

Medio juni & 
medio 
december 

CO2 reductietips Intern 
Verantwoordelijke 
CO2-reductie 

Via interne mailing 
en intranet 

Medio januari & 
medio juli 
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