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Inleiding 

Dit is het communicatieplan in het kader van de CO2 prestatieladder van VelopA BV. 
 
Informatie over de CO2-footprint en reductiedoelstellingen worden zowel intern als extern gecommuniceerd. Het energiebeleid, 
mogelijkheden tot individuele bijdrage tot reductie, huidig energieverbruik en trends in het bedrijf zullen worden meegenomen in 
diverse communicatievormen. 
 
In dit communicatieplan worden de verantwoordelijkheden, de wijze van communicatie en de daarbij behorende taken uitgeschreven. 
Taken zijn daarbij toegewezen aan de functionarissen. 

 

 

 

1. Doelstellingen en boodschap 
Het resultaat van het communicatieplan is het aangeven welke instrumenten en media worden ingezet om  de doelgroepen te informeren. 
Het doel van deze uitingen is om de doelgroepen ten aanzien van de verschillende onderwerpen te informeren. 

Tevens is dit communicatieplan ook bedoelt om de  verschillende doelgroepen aangaande het onderwerp, de certificering voor de 

CO2-prestatieladder van VelopA, te informeren, te overtuigen en te activeren. 
 

VelopA denkt verder 
VelopA heeft kwaliteit en duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Dit komt op tastbare wijze terug in onze producten. We kunnen 
iedere bank, fietsenrek, hek, bloembak of speeltoestel leveren volgens de eisen voor duurzaam inkopen opgesteld door het 
Agentschap NL.  
 
Ondertussen blijven we werken om ons assortiment en onze werkwijze verder te verduurzamen, want VelopA streeft duurzaam 
ondernemen na. 
 



 

2. Doelgroepen  
De doelgroepen die worden onderscheiden, zijn in te delen naar de interne 
organisatie en externe organisatie. 
 
Intern: 

• Directie 

• Management 

• Medewerkers 

• Aandeelhouders 
 
Extern: 

• Klanten van VelopA: 
Voorschrijvers, zoals architecten 
Opdrachtgevers, zoals gemeenten, recreatie-ondernemingen, zorginstellingen en onderwijsinstellingen 
Bestellers (daadwerkelijke klanten), zoals aannemers en facilitaire afdelingen bij de opdrachtgevers. 
Eindgebruikers, iedereen die zich in de buitenruimte beweegt. Richting deze doelgroep communiceren we niet direct. 

• leveranciers (producent van de producten van VelopA, transporteur),  
. 

3. Middelen en Media 
 
Om de verschillende doelgroepen te informeren, worden diverse media gebruikt. 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen interne communicatie en externe communicatie. 
 

Intern: 

• Email ( carbon footprint analyse) 

• Barometer 

• Afdelingsoverleggen 

• Digitale Nieuwsbrief Dit is een extern communicatiemiddel dat ook intern verspreid wordt, dat geldt echter ook voor de andere 
externe communicatiemiddelen. 

 

Email: 
2 x per jaar worden hierin ook de voortgang van de CO2 prestatie,  doelstellingen en resultaten gepresenteerd  (Carbon footprint analyse) 
aan alle medewerkers. 

 

Barometer bijeenkomsten: 
De barometerbijeenkomsten zijn maandelijkse personeels bijeenkomsten waarin de bedrijfsbrede doelstellingen en voortgang daarvan 
worden besproken.  

 

Duurzaamheidoverleg: 
In het duurzaamheidoverleg wordt over de status van onze certificering, onze doelstellingen, behaalde resultaten, ingekomen ideeën 
en de voortgang van onze CO2 prestatie doorgenomen. Dit overleg vindt 1 x per 6 weken plaats.  
 

Afdelingsoverleggen: 
In 2017 zal er gestart worden met het opnemen van agendapunten in de overleggen  t.a.v. van Co2 prestatie  
gericht op de bijdrage aan de doelstellingen.  
 

Digitale nieuwsbrief: 
Dit is een extern communicatiemiddel dat ook intern verspreid wordt, dat geldt echter ook voor de andere externe communicatiemiddelen. 

Anno 2011 wordt er maandelijks een nieuwsbrief naar klanten van VelopA gestuurd. In deze nieuwsbrief komt ten minste één artikel 
voor dat inspeelt op duurzaamheid. Bijvoorbeeld door de acties die VelopA onderneemt om de CO2 uitstoot te verminderen te  
benoemen.  

 

Extern: 
De communicatiemix waarmee VelopA richting klanten communiceert wordt steeds digitaler. Papieren brochures en Product  
Informatie bladen zullen vervangen worden door digitale bestanden, e-mailings, webcontent en powerpointpresentaties. Per 1  
september 2012 zal VelopA afscheid nemen van de Product Informatie bladen.  
 

• Website VelopA  

• Duurzaamheidoverleg brancheorganisatie 



• Digitale nieuwsbrief 

• Persberichten 

• Product Informatie bladen 

• Beurzen 

 

Website VelopA: 
Op de websites van VelopA heeft duurzaamheid veel aandacht. Onder het item Kwaliteit en duurzaamheid worden de 

duurzaamheidsacties van VelopA benoemt. Ook wordt verwezen naar: 

• Het duurzaamheidsbeleid 

• De milieubeleidsverklaring 

• De duurzaamheidswaaier, waarin VelopA de door AgentschapNL opgestelde richtlijnen voor duurzaam inkopen toelicht.  
Bij iedere productgroep wordt aangegeven welke producten binnen de productgroep voldoen aan de richtlijnen voor duurzaam  
inkopen. Onder het item Duurzaam inkopen, worden de richtlijnen verder toegelicht.  
In december 2017zal de nieuwe websites van VelopA live gaan. Dit is een belangrijke stap om de communicatiemix digitaler te 
maken. 
Omdat ook de sites van VelopA Duitsland en VelopA België dan een webshop krijgen, worden deze websites een  
belangrijk verkoopkanaal. Ook binnen deze dochterondernemingen zal de website het middelpunt gaan vormen van de communicatie  
naar klanten.  
 

Digitale nieuwsbrief: 
Sinds 2011 wordt er maandelijks een nieuwsbrief naar klanten van VelopA gestuurd. In deze nieuwsbrief komt ten minste één artikel  
voor dat inspeelt op duurzaamheid. Bijvoorbeeld door de acties die VelopA onderneemt om de CO2 uitstoot te verminderen te  
benoemen.  

 

Persberichten: 
VelopA verstuurt gemiddeld twee keer maand een persbericht. Meestal gaan deze persberichten over nieuwe producten,  
referentieprojecten of behaalde mijlpalen van VelopA. Indien mogelijk zal hierin altijd het duurzaamheidsaspect benoemd worden.  

 

Product Informatie bladen  
Op ieder Product Informatieblad staat vermeld dat deze gedrukt is op FSC papier. 
De duurzaamheidsaspecten worden bij ieder product benoemd. 
 

Beurzen: 
In 2016 heeft VelopA in Nederland aan zes beurzen deelgenomen. Bij ieder van deze beurzen stond het stimuleren van fietsgebruik en  
het bieden van fietsparkeervoorzieningen voorop.  
 
 

4. Planning & organisatie 
Dit is een overzicht van de wat er gecommuniceerd wordt, voor welke doelgroep de boodschap bestemd is, het middel waarmee 
gecommuniceerd word en de verantwoordelijke persoon, tevens aanspraakpunt. 

 

 

 

Middel Frequentie Doelgroep  Boodschap Verantwoordelijke 

Intern 

Email 2 x per jaar Alle medewerkers Carbon footprint analyse QA manager 

Barometer 
1 x per 
maand Alle medewerkers Beleid, doelstellingen Directie 

Management & 
kaderbijeenkomst 

1 x per 
kwartaal Management  

Beleid, doelstellingen, resultaten en 
initiatieven Management 

Duurzaamheidsoverleg Periodiek Management , Sales 
Duurzaamheidsissues, CO2-
prestatie, milieu Management 

 
  

 

Resultaten en stand van zaken 
Duurzaamheidsissues  

  



 

 

Extern 

Persberichten Ad hoc Alle doelgroepen Initiatieven/producten Marketing 

Website 2 x per jaar Alle doelgroepen 

½ jaarlijkse voortgang 
 
CO2-prestatie, carbon footprint 
analyse Marketing 

Nieuwsbrief Periodiek Alle doelgroepen 

Resultaten en stand van zaken 
Duurzaamheidparticipaties en 
initiatieven. 
 
Resultaten en stand van zaken  Marketing  

Beurzen 
Gem. 3 x per 
jaar Alle doelgroepen 

Duurzaamheidsissues 
 
Resultaten en stand van zaken Marketing 

  

 


