
Communicatieplan CO2 prestatieladder Communicatie over: 

Naam overleg frequentie Taak/Product
Organisator en                   

T/P-Verantwoordelijke
Energiebeleid Footprint

Kwantitieve 

reductie 

doelstelling

maatregelen
Individuele 

bijdrage
Trends

Waterweb, ons intranet  Min 1x per jaar

Nieuwsbericht over maatregel of nieuw 

CO2 beleid

Adviseur 

duurzaamheid/ 

communicatie x x x x x x

Website 2x per jaar

1x jaarverslag met CO2 info en 1 x 

Klimaatmonitor UvW

Adviseur 

duurzaamheid/ 

communicatie x x x x x x

Vakblad, Circularities 1-2 keer per jaar

Artikel over duurzaam werken en minder 

CO2 uitstoot

Adviseur 

duurzaamheid/ 

communicatie x x

Marktdag, Infratech 1-2 keer per jaar Presentatie bestuurder

Adviseur 

duurzaamheid x x x

Nieuwsbrieven over onze duurzame 

projecten 4x per jaar

Nieuwsbrief Waterwerken Zoutkamp, 

nieuwe zuivering Westerkwartier, 

Lauwersmeerdijk Projectleiders x x

Circulair atelier van de UvW 4x per jaar

Met andere waterschappen in gesprek per 

soort asset hoe het circulairder kan

Projectleiders, 

adviseurs 

duurzaamheid x x x x x

Leerkring duurzaamheid intern en samen 

met andere waterschappen en overheden 

en de markt 4x per jaar

Intern met elkaar in gesprek over duurzame 

kansen per thema

Team 

duurzaamheid 

NZV x x x x

Leerkring, afstemming markt 4x per jaar Mobiliteit, hoe minder uitstoot

Team 

duurzaamheid 

NZV x x x x

Marktconsultatie 2x per jaar

Onderzoek en publicatie hiervan naar 

minder CO2 uitstoot Inkoopadviseur x x x

Inkoopbijeenkomsten Noord Nederland 2x per jaar Inkoopmedewerkers Inkoopadviseur x x x x

Uitdragen dat we zijn gecertificeerd 1x per jaar 

Persbericht en publicatie via eigen 

mediakanalen en de UvW en SKAO

Adviseur 

duurzaamheid/ 

communicatie x x x x

Onderzoek en publicatie Gerben over 

invoering duurzamere mobiliteit. 1x per jaar Presentatie en publicatie

Manager 

Watersystemen 

en onderzoeker x x

Onderzoek stagiares lachgas, presentatie 

en publicatie 1x per jaar Presentatie en publicatie

Innovatietechnolo

og en adviseur 

duurzaamheid x x x x x

Klimaatmonitor publicatie 1x per jaar Presentatie en publicatie CO2 manager x x x x

Routekaart Klimaatneutraal publicatie 1x per jaar Presentatie en publicatie, implementatie

Adviseurs 

duurzaamheid en 

communicatie x x x x x

Community of practice lachgas 4x per jaar

Uitwisseling kennis en onderzoeksresulaten 

om uitstoot te verminderen

Innovatietechnolo

og en adviseur 

duurzaamheid x x

Diverse uitingen op social media 4x per jaar

Over alle onze duruzame acties om CO2 te 

besparen

Adviseur 

duurzaamheid/ 

communicatie x x x

De adviseur duurzaamheid is tevens de CO2 

manager en energie coordinator


