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1

INLEIDING

Witteveen+Bos heeft een missie. De onderneming met 1.330 medewerkers (2020) richt zich wereldwijd
(actief vanuit 11 landen) op het leveren van adviezen en ontwerpen op het gebied van water, infrastructuur,
milieu en bouw. Witteveen+Bos zet topexpertise in om complexe vraagstukken op te lossen en is een
betrokken partner voor wereldwUde opdrachtgevers. Witteveen+Bos wil een advies- en ingenieursbureau
van topklasse zijn, omdat w ervan overtuigd zUn dat dat nodig is om duurzame oplossingen te vinden voor

de uitdagingen van deze tUd. Topklasse betekent voor ons dat w zeif willen beschikken over hoogwaardige
kennis en blijven innoveren, dat wij samenwerken met deskundige partners en dat wU werken in een cultuur
van ondernemerschap en vertrouwen. Wij vinden het daarbij essentieel dat ons handelen zich kenmerkt door
onze kritische kwaliteitskenmerken: deskundig, betrouwbaar en betrokken.

De missie en visie van Witteveen.Bos vormen het uitgangspunt in alle communicatie-uitingen.
Maatschappelk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en rnaatschappelUke betrokkenheid zijn hierbj
kernwaarden. De beweegredenen hiervoor zijn:
- bijdragen aan een schone, mooie en rechtvaardige omgeving;
- voldoen aan en anticiperen op wet- en regelgeving;
- kwaliteit leveren en innoveren;
- een aantrekkelUke werkgever zijn;
- geloofwaardig zUn naar kiant, werknemer en maatschappij.

Duurzame samenwerking
Vraagstukken waaraan wij wereldwUd werken worden steeds groter en complexer. Om tot duurzame
oplossingen te komen, werken collega’s met verschillende achtergronden wereldwijd samen. Wij gaan altijd
op zoek naar het beste team. We werken daarorn ook regelmatig samen met externe partijen, op
projectbasis en in structurele samenwerkingsverbanden met collega-bureaus en complementaire
organ isaties.

Een aspect van maatschappelijk verantwoord ondernemen is het inzicht in de eigen C02-uitstoot,
transparantie daarover en het realiseren van C02-uitstoot reductie. Witteveen+Bos stelt zich al meer dan
10 jaar ten doe! om de energie-efficientie van haar bedrijfsvoering te verbeteren en waar mogehjk
energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In dit kader wordt regelmatig een
CO-voetafdruk gemaakt en zijn (reductie)doelstellingen geformuleerd. Het is belangrijk om te
communiceren over het standpunt van Witteveen+Bos op dit gebied. Open en transparante communicatie
kan binnen de organisatie bijdragen aan het bewust maken en betrekken van medewerkers. Om de
doelstellingen te kunnen behalen, is het van belang dat iedere medewerker zich bewust is van zijn of haar
verantwoordelijkheid en mogelijkheden op dit gebied.

Ook externe communicatie over het CO2-(reductie)beleid speelt een belangrijke rol. Door externe partijen te
informeren, legt Witteveen÷Bos verantwoording af aan de maatschappj. Een actief beleid op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen en C02-reductie evert een positieve bijdrage aan mens en
maatschappij en tevens aan de geloofwaardigheid en het imago van Witteveen÷Bos.

Ret Communicatieplan MVO 2020-2021 vormt do basis voor dit onderliggende Communicatieplan
C02-Prestatieladder. Dit plan belicht voornamelijk de interne en externe communicatie, die achtereenvolgens
worden behandeld.
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2

INTERNE COMMUNICATIE

2.1 Doel en doelstellinqen

Het doel van (interne) communicatie is het creëren van bewustwording onder medewerkers. Door te
cornmuniceren over CO en de reductiedoelstellingen, worden rnedewerkers aangespoord om een bdrage
te everen aan de reductie van de C02-emissie binnen bedrijfsvoering olin projecten.

De overkoepelende doelstel[ing is:
- medewerkers worden periodiek geinformeerd over bet beleid van Witteveen÷Bos op het gebied van

C02-emissie en -reductie. Tenminste twee keer per jaar worden aBe medewerkers geinformeerd over de
stand van zaken en waar nodig worden aangespoord een bijdrage te leveren (bijvoorbeeld door het
onder de aandacht brengen van de duurzarne oritwerpprincipes).

Meer gespecificeerd betekent dit:
- medewerkers informeren over onze C02-footprint en de C02-reductiedoelstellingen:
- vergroten van het inzicht van medewerkers in het onderwerp COz. Wat doet Witteveen+Bos allemaal op

dit gebied en waar willen we naar toe?
- medewerkers informeren over de maatregelen en activiteiten die Witteveen+Bos onderneemt om haar

C02-uitstoot te reduceren;
- medewerkers informeren welke individuele en collectieve bijdrage ze kunnen leveren aan bet

energiebeleid en de C02-reductiedoelstellingen;
- medewerkers infornieren over de voortgang van de (02-footprint en de C02-reductiedoelstellingen.

2,2 Situatieanalyse

In 2008 heeft Witteveen+Bos in het kader van haar ambities op het gebied van n,aatschappelUk verantwoord
ondernen,en voor bet eerst de C02-ern%ssies van haar activiteiten in Nederland in kaart gebracht Vanaf dat
moment heeft Witteveen÷Bos iederjaar structureel een C02-voetafdruk gemaakt. In juli 2010 heeft
Witteveen+Bos het C02-bewust Certificaat volgens de C02-prestatieladder van ProRail behaald op niveaj 3.
Vanaf 2012 is het bedrijf gestegen naar niveau Sen dit niveau is in dejaren erna vastgehouden. Dit mede op
basis van de behaalde C02-reductie, daarom worden op dit moment (augustus 2021) de
reductiedoeiste]Iingen herijkt. In het voorjaar van 2021 is ons kwaliteitssysteem uitgebouwd en gecertificeerd
op ISO 14001.

Bed rijfsvoering
Witteveen’-Bos stelt zich ten doel om de energie-efficientie van haar bedrijfsvoering te verbeteren en waar
mogelijk energiegebruik en uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Witteveen.Bos streeft naar
voortdurende verbetering van de energie-efficientie van de bedr[jfsvoering door middel van bet invoeren
van energebesparingsmaatregeIen en maatregelen cm mobiliteit te beperken. Uiteraard met inachtneminci
vance klanttevredenheid, de kwaliteit van dienstverlening en/of de arbeidsomstandigheden voor onze
medewerkers.
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Cm dit te bereiken, heeft Witteveen+Bos aen milieumanagementsysteem geintegreerd in bet
kwaliteitshandboek (d.d. 12 juni 2020, referentie 108103/20-007344).

MVO-team
Duurzaamheid is een thema wat sterk leeft binnen Witteveen+Bos. Cm de slagkracht te vergroten zUn
b,nnen ons bureau dc duurzame activiteiten gebundeld in een MVO-team. F-let MVO-team I-toudt zich bezig
met het opstellen, de monitoring, de uitvoering en het bijstellen van het hiervoor genoemde programma.

Ret MVO-team heeft dc volgende doelen:
- verankeren van de MVO-visie in dc arganisatie en toepassing in projecten (duurzame ontwerpprincipes);
- forniuleren, volgen en evalueren van de MVC-doelen;
- bijhouden en delen van ontwikkelingen op bet gebied van duurzaamheid en MVO.

In bet MVO-team zijn vertegenwoordigers vanuit diverse sectoren opgenomen, waardoor een
multidisciplinair team ontstaat. Het MVO-team vergadert zesrnaal perjaar en ziet crop toe dat
Wiueveen+Bos tweemaal perjaarde C02-footprint uitbrengt. Het MVO-team stuurt ook op MVO in de
bedrfsvoering, (bet milieumanagementsysteem (milieuzorg) van Witteveen+Bos). Daarnaast heeft het team
een loketfunctie voor duurzaamheids- en C02-vraagstukken.

Di en sten/p roj ecten
Duurzaarnheid is een onderwerp dat de hele organisatie aangaat. Alle medewerkers van Witteveen+Bos
krjgen dan oak te rnaken met de acties die vaartvlaeien uit het beleid en uit dit communicatieplan.
C02-reductie is een continu praces, waarbU bewustwarding een belangrijke ral speelt. Ret is belangrijk am
medewerkers vervagens handvatten te bieden voar de manier waarop C02-reductie binnen
diensten/prajecten kan warden gerealiseerd. Hiervoar heeft Witteveen.Sas duurzame ontwerpprincipes
uitgewerkt. Ret onder de aandacht brengen van deze principes is oak een doelstelling van de interne
cam municatie.

23 Strategie

Gezien bet belang van C02-reductie, is bet essentieel dat alle medewerkers van Witteveeni-Bos
geInfarmeerd warden over de (reductie)doelstellingen en dc manier waarap medewerkers hier zeif een
bijdrage aan kunnen leveren binnen het bedrijf of in prajecten.

Medewerkers van Witteveen+Bos hebben de mogelijkheid am zeif aandeelhauder te warden van de
arganisatie. Hierdaar hebben zij een grater belang bij maatschappelijk verantwaard handelen en een
pasitief imago van Witteveen+Bos. Dit kan onder andere voardeel opleveren bij het gunnen van apdrachten,
waardoor de omzet van bet bedrijf wordt vergroot. Medewerkers zauden zich daarom bewuster macten zijn
van het feit dat maatschappelijk verantwoard ondernemen (en bijbeharende C02-reductie) een goede
manier is am zeif een bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwaord handelen en het imaga van
Witteveen,Bos.

Voar interne comniunicatie is daarom het volledige persaneelsbestand van Witteveen÷Bos de doelgroep.
Hierbij wardt gekozen voor een strategie die medewerkers niet alleen bewust maakt, maar ook aanzet tot
handelen,

Tabel 2.1 Stakeholdercommunicatie

Stakehalders DaeI Middel(en)

Medewerkers Periadiek informeren aver doe[stel[nqen en resuFtaten + w+e connect workshop DOPs
handelingsperspectief bieden vanuit COP’s (reductie CC2) en
goed gebruik van de CO-Prestatieladder
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2.4 Aanpak

Zoals uit de doelstelling en de strategie bIjkt, vinden we het beiangrk am aWe medewerkers van
Witteveen÷Bos periodiek te infarmeren over het CO2-beeid en reductiedoelstellingen. Medewerkers worden
dan oak op de hoagte gebracht van het beleid In algemene zin, maar vooral over cle onderdelen die voor
hen van belang zijn. Voor het realiseren van C02-reductie is immers medewerking van aWe medewerkers
nodig.

Het is aan te bevelen am gebruik te maken van bestaande communicatiemiddelen. Veel medewerkers weten
inmiddels de weg riaarW+B Connect (nieuw intranet, g&anceerd zomer 2020) te vinden, daar is dan ook een
speci’ieke pacina ingericht. Daarnaast krijgen alle medewerkers het personeelsb!ad Contact, het
Witteveen+Bos-nieuws en het jaarverslag thuisgestourd. Door gebruik te maken van deze bestaande
rniddeien is een groot bereik te behalen.

Middelen
Voor nterne conimunicatie naar medewerkers van Witteveen+Bos wordt zoveel mogelUk gebruik gemaakt
van bestaande cornmunicatiemiddelen, die op geintegreerde wijze warden ingezet. Dit zijn:
- W+B Connect (intranet);
- Contact (personeelsblad, twee keer perjaar);
- prikborden (optioneel);
- jaarverslag;
- Witteveen÷Bos-nieuws (relatiemagazine, twee keer perjaar);
- boeken (Witteveen.Bos uitgaven) (optioneel);
- sociale media (zoals twitter en Linkedin).

Verder kan aan dit onderwerp aandacht worden besteed tudens bijvoorbeeld afdeiings-/ sectorexcursies,
interne cursussen, Junchiezingen, Technisch Kontakt Beraad (TKB), etc.

Tabel 2.2 Toepassing interne communcatiemiddeIen een aan:aI is op dit moment minder reeant ii verbana met

coronamaatregeen)

Ca mmu nicatiemiddel Besc hrijvin g Wanneer Vera ntwoo rdelijke

W÷B Connect stand van zaken, neuws continu MVO-team, afdeling communicatie

Contact artiker 2 , perjaar MVOteani, afdelinq communicatie

Prikborden posters indien nodig MVOteam. atdeing communicatie

Jaaiverstag stand van zaken lx per jaar MVO-team. afdeling comrnunicatie

Witteveen*Bos-nieuws CO?-reductie/ duurzaamheid in 2 x per jaar MVO-team, afde[ing communicatie
projecten

Boeken/ speciale uitgaven speciale uitgaven van brochures of optioneel MVO-team, afdeling communicatie
boeken met een specifiek thema

Sociale neda nieuws continu MVO-team. afde inçJ communicatie

Planning
Cm de aandacht voor het onderwerp CO2 vast te houden, is het belangrijk am de frequentie van
communicatiemomenten te verspreiden over hetjaar. Hiertoe wordt perjaar een communicatiekalender
opgeste’d, deze maakt onderdeel uit van het Communicatieplan MVO 2020-2021 en een fragment is
opgenomen in hoofdstuk 4.
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2.5 Organisatie

De volgende taken zijn vastgesteld voor de communicatie over C02:

Tabel 2.3 Taken en bevoegdheden voor communicatie omtrent COz

Taak (Eind)verantwoordelijke

Opstellen reductiedoelsteilinqen en vastste[Ien directie
comrnunicatepIan MVO

Aanleveren informatie met betrekking tot C02-emissie afdelingshoofd Facittaire zaken

Adves en uitvoering communicatieplan communicatieadviseur

2.6 Evaluatie

Iederjaar worden de resultaten van het communicatiebeleid geanalyseerd en geevaFueerd. Aan de hand van
de resultaten van do evaluatie wordt bekeken op welke punten de communicatie moet worden aangepast.
Belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat in ieder geval moot worden uitgevoerd wat is afgesproken in dit
communicatieplan en moet worden voldaan aan invaishoek C van de C02-prestatieladder.
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3

EXTERNE COMMUNICATIE

3.1 iJoel en doelstellingen

Ret doel van (externe) conimunicatie is bet bieden van transparantie over doelstellingen, ambitie en
resultaten op het gebied van C02-reductie. Ret uitdragen van de ambitie op dit punt kan een positieve
bijdrage leveren aan het imago van Witteveen+Bos. Om C02-reductie te realiseren is naast medewerking van
medewerkers oak medewerking van andere stakeholders nodig Deze stakeholders zijn: medewerkers
aandeelhauders, medewerkers, relaties, opdrachtgevers, (eind)gebruikers van producten, maatschappelijke
organisaties en leveranciers.

Dc overkoepelende doestelling is:
- stakeholders warden periodiek geInformeerd over het beleid van Witteveen÷Bos op het gebied van

C02-emissie en over de daadwerkelijk behaalde reductie. Tenminste twee keer perjaar warden
stakeholders geInformeerd over de stand van zaken.

Meer gespecificeerd betekent dit:
- stakeholders intormeren over de Witteveen÷Bos C02-footprint en de C02-reductiedoelstellingen;
- stakeholders inforrneren over de maatregelen en activiteiten die Witteveen+Bos onderneemt am haar

C02-uitstaot te reduceren;
- stakeholders informeren over de voortgang van de C02-reductiedoelstellingen en de daaraan gelicerde

acties;
- stakeholders informeren over- en betrekken bij de ontwikkelingen van Witteveen÷Bos op het gebied van

CO, en energie;
- stakeholders betrekken bij sectorinitiatieven.

Bovena richt het Communicatieplan MVO 2020-2021 zich op het tot stand brengen van een duurzarne
dialoag met stakeholders. Hierqoor is een meer gestructureerde aanpak gekozen, afgestenid met het
MVO-team.

3.2 Situatieana!yse

Buiten de organisatie spelen MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) en duurzaamheid een
prominente rol. Dit komt oak terug in onze vier bedrijfsdoelen. Het MVO-team ccordineert, initieert en voert
initiatieven uit rand MVO, milieu en duurzaamheid. Er wordt gewerkt met duurzanie ontwerpprincipes welke
direct zin afgeleid van de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Di en ste nfp rojecten
Om C02-reductie te realiseren, is samenwerking binnen de gehele keten vereist. Alleen intern aandacht
besteden aan dit onderwerp is niet voldoende. C02-reductie is een voartdurend proces, waarbij oak bij
stakenoloers olijvend oewustzn meet ontstaan, Onidat externe communicate van invloed kan zijn op de
positie en het imago van Witteveen+Bos, vindt externe communicatie altijd plaats in overleg met de groep
communicatie.
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3.3 Strategie en doelgroepen

Gelet op het belang van de C02-reductie is het belangrijk dat dit breed gedragen wordt, zowel binnen als
buiten Witteveen÷Bos. Alleen op deze manier kan er optimale C02-reductie worden behaaid. De
belangrijkste dcelgroepen zun dan ook: (potentiele) opdrachtgevers, potentièle medewerkers,
(eind)gebruikers van producten en diensten, maatschappelijke organisaties en leveranciers.

Witteveen+Bos treedt vaak op in breder verband om niet alleen de belangen van de stakeholders te dienen,
maar die van de gehele bedrijfstak en de branche. Daarom zijn vertegenwoordigers van de onderneming
betrokken in verschillende overleggen. Hieronder wordt een overzicht gepresenteerd van alle relevante
stakeholdergroepen van Witteveen+Bos. De meest relevante stakeholders zijn eruit gelicht en verder
cmschreven.

Overheden
De doelgroep overheid bestaat voor Witteveen+Bos met name uit:
- (andelijke overheden: Ministerie van Buitenlandse zaken, Ministerie van Economische zaken, Ministerie

van Financiën en ministerie van Infrastructuur en Milieu als wetgever, bevoegd gezag en handhaver;
- provincies: rol als opdrachtgever, als provincie waar Witteveen+Bos is gevestigd, als bevoegd gezag; als

handhaver en als investeerder in projecten;
gemeenten: rd als opdrachtgever, als gemeente waar Witteveen+Bos is gevestigd en als investeerder in
projecten; ais handhaver.

Kennisinstellingen en keten- en branchepartners
Vele samenwerkingsverbanden zun gericht op innovaties in duurzame ontwikkeling, zoals C02-reducerende
innovaties, Zo zijn we lid van het expertnetwerk Duurzaam GWW van NLingenieurs en werken we samen met
koplopers in de Cleantech Regio aan de verdere ontwikkeling van een netwerk in de regio cm duurzame
mobiliteit te stimuleren. Via sponsoring steunen wij diverse instellingen en initiatieven op het gebied van
kunst en cultuur. Dit beleid is begin 2021 geactualiseerd. Qok reiken wj jaarlijks onze eigen Witteveen+Bos
prijs voor Kunst÷Techniek uit en organiseren we een festivalterras voor medewerkers en relaties tijdens het
buitentheaterfestival ‘Deventer Op Stelten’. In 2021 is een scriptieprijs gelanceerd rondom het thema
duurzaamheid.

Strategie
Het karakter van de externe communicatie is anders dan het karakter van de interne communicatie. BU
interne conlmunicatie Iigt de focus vooral op het bewustzijn/activeren van medewerkers, terwjI bij de
externe communicatie de nadruk ligt op het bedenken van COrvriendelijke oplossingen in projecten en het
benadrukken van het belang van reductie. De boodschap is off iciëler en zakelker van aard en de positie van
Witteveen+Bos wordt op relevante wijze gepresenteerd. Er wordt gekozen veer een strategie waarbij de
nadruk Iigt op informeren, waarbU steeds meer het contact (dialoog) met de stakeholders wordt opgezocht.

label 3.1 Stakeholdercommunicatie

Stakeholders Doel Middel(en)

Ovetheden (opdrachtgever) Op hoofdlijnen bekend met Co2 doelstellingen + is Website,jaarverslag, W+B Nieuws
gezarnenlijke opgave

KennsinsteIlingen Op hoofdlijnen bekend met cop doeistellingen; Website, jaarverslag, W+ B Nieuws
vanuit samenwerking en aantrekken van talent

Branchegenoten Netwerken I spreken namens branche / a[s Overkoepelend overleg
ambassadeur op thema (vanuit W+B:
Energietransitie I Cezonde en duurzame gebouwde
omgeving / Mobiliteit)
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3.4 Aanpak

Zoals bhjkt uit de doesteIhngen en de strategie, zal Witteveen+Bas periadiek naar buiten treden over hot
C02-beleid en do bijbeharende (reductie)doelstellingen. Hierbij wordt ingegaan op de rol van
Witteveen÷Bos bij hot behalen van C02-reductie. Oak kan warden aangegeven welke mogelijkheden er zijn
voor anze stakeholders am reductie te behalen binnen do keten.

Middelen
Bij externe communicatie wordt oak zoveel mogeIk gebruik gemaakt van bestaande
communicatiemiddelen, die op geintegreerde wuze warden ingezet. Dit zijn:
- website (Nederlands en Engels);
- Witteveen÷Bas-nieuws (Nederands en Engels);
- jaarverslag;
- persberichten;
- congressen/symposia;
- baeken (Witteveen+Bas uitgaven) (optianeeQ;
- saciale media (zaals Twitter en Linkedin).

Tabet 3.2 toepassing externe cornmunicatierr,ddeten

Ca mm u nicatiemidde I Sear hrijvi ng Wanneer Vera ntwao rd elij ke

Website stand van zaken, nieuws I x perjaar MVO-team, afdelinq communicatre

waleveen÷Bas-nieuws CO-reductie / duurzaa,nheid 2 x perjaar MVO-tearn, aideling cammunicatie
in prajecten

Wtteveen— Sos-news Ca2-reductie / duurzaamhek I x perjaar MVO-teani, afdeir.g commuicatie
in prajecten

Jaarverstag stand van zaken 1 x perjaas MVO-team. afdeling communicatie

Persberichten joarcijfers, COt 2 x perjaar MVO-team, atdeling communicatie
uits to a t re d u c I ie

Congressen/symposia invu ir’g n.t.b. indien mogelijk praEectteeris

Boeken/ speciale uitgaven speciae uitgaven van aptione& MVO-team. afdeling cornmunicatie
brochures of baeken met een
specifiek thema

Saciale media nieuws cantinu MVO-team, afdeling cammunicatie

Planning
Om do aandacht Voor hot onderwerp CO2 vast to hauden, is hot belangrijk am do frequentie van
communicatiemomenten te verspreiden aver hetjaar. Hiertae wardt perjaar eon communicatiekalender
opgesteld, doze maakt anderdee uit van het Cornmunicatieplan MVO 2020-2021 en eon fragment is
opgenamen in haafdstuk 4.
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3.5 Organisatie

De volgende taken zijn vastgesteld voor de communicatie over C02:

TabeL 3.3 Taken en bevoegdheden voor communicatie omtrent CO2

Taak (Eind)verantwoordelijke

Opstellen reductiedoestelIinqen en vaststePen directie
communicatieplan MVO

Aanleveren informatie met betrekking tot C01-emissie afdellngshoofd Facittaire zaken

Advies en uitvoering communicatieplan communicatieadviseur

3.6 Evaluatie

Iederjaar worden de resultaten van het communicatiebeleid geanalyseerd en geevalueerd. Naar aanleiding
van de resultaten van de evaluatie, wordt bekeken op welke punten de communicatie moet worden
aangepast. Belangrijk uitgangspunt hierbij is, dat in ieder geval moet worden uitgevoerd wat is afgesproken
in dit communicatieplan en moet worden voldaan aan invaishoek C van de C02-prestatieladder.
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4

COMMiJNICATIE PlANNING INTERN EN EXTERN

Zoals beschreven in hoofdstuk 2 end wordt erjaarlijks een contentkalender opgesteld. Onderstaande tabel
geeft inzicht in de communicatierniddelen specifiek voor de C02-Prestatieladder.

Tabel 4.1 Planning interne en externe communicatie 00? / contentplan

Q3/Q4 2021 Q1/Q2 2022 Q3/Q4 2022

Jaarverslag V

Stak€holdersdialoog v

CO? footprint factsheet v y

(W • B Connect en website)

E’ect thuswe ken op CO2 v

COr Dashboard v

Gunningprojecten (Wi-B Connect) v V V

Social media

Wi-B Nieuws v v
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