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Inleiding
In dit document wordt aangegeven op welke momenten wordt gecommuniceerd omtrent
het CO2 reductiesysteem van ATENSU bv.
ATENSUS B.V. (hierna te noemen ATENSUS) is met slechts 4 fte een klein en slagvaardig
ingenieurs- en adviesbureau. Het enige kantoor staat in MEPPEL (Drenthe) en heeft een
regionale dekking. De jaaromzet bedraagt ca. 400.000 euro.
ATENSUS is betrokken bij de engineering van kleine en grote projecten in de pijlers
Infrastructuur, ruimte, milieu en landschap.
ATENSUS
huurt
een
deel
van
een
bedrijfsverzamelgebouw. Dat betekent dat de invloed op
CO2 emissies die voortkomen uit het kantoorcomplex
minder beïnvloedbaar zijn dan in het geval dat dit een pand
in eigendom zou zijn.

Zelfstandige bureau
ATENSUS werkt veelvuldig samen met andere specialistische partners en
(onder)aannemers waarbij ATENSUS als organisatie de lead heeft. Op deze wijze bundelen
wij onze kennis met andere organisaties waardoor wij slagvaardig kunnen optreden in een
dynamische markt.
Duurzaamheid en maatschappelijk ondernemen
Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid is voor ons erg belangrijk. Wij beschikken
over het ISO 9001 en ISO 14001 certificaat.
We zijn betrokken bij verschillende initiatieven waaruit onze maatschappelijke betrokkenheid
blijkt. Voor studenten hebben wij stageplaatsen beschikbaar, wij ondersteunen Het Kollektief
in Meppel (dagbesteding voor geestelijk beperkten) en zijn betrokken bij de Stichting Against
Cancer. Daarnaast ondersteunen we verschillende eenmalige initiatieven.
Omvang van het bedrijf
ATENSUS bv beschikt over 4 fte waarbij de uitstoot van CO2 kleiner is dan 500 ton per jaar.
Daarmee valt ATENSUS bv in de categorie klein bedrijf. Deze definities zijn conform de
definities van de EG –richtlijnen 2004/17 en 2004/18.
Dat betekent dat ATENSUS bv gebruik kan maken van vrijstellingen zoals in het Handboek
CO2 Prestatieladder 3.0 genoemd.
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Communicatieplan
Planning
Het communicatieplan bestaat uit een aantal seriematige handelingen die ingebed zijn in de
cyclus.
Wat?

Wie?

Hoe?

Doelgroep

Wanneer?

Waarom?

CO2 footprint

Kwaliteitsmanager

Intern

2 x per jaar

Eis 3.C.1

Co2 footprint
CO2 reductiedoelstellingen,
subdoelstellingen
& maatregelen
Mogelijkheden
voor individuele
bijdrage, huidig
energiegebruik
en trends binnen
het bedrijf
Mogelijkheden
voor individuele
bijdrage, huidig
energiegebruik
en trends binnen
het bedrijf
CO2 reductietips

Kwaliteitsmanager
Kwaliteitsmanager

Via interne
nieuwsbrief
Via website
Via
nieuwsbrief

Extern
Intern/Extern

2 x per jaar
2 x per jaar

Eis 3.C.1
Eis 3.C.1

Kwaliteitsmanager

Via regulier
teamoverleg
Via jaarlijkse
evaluatie
(november)

Intern

doorlopend

Eis 3.C.1

Kwaliteitsmanager

Via website

Extern

1 x per jaar

Eis 3.C.1

Kwaliteitsmanager

Via
nieuwsbrief

Intern

2 x per jaar

Betrokken
medewerkers
stimuleren

Belanghebbenden (intern/extern)
ATENSUS heeft een platte organisatie, wat betekent dat medewerkers veel eigen
verantwoordelijk hebben. Ten aanzien van de CO2 reductiebeleid is dit geïntegreerd in het
maandelijks teamoverleg. Intern wordt dus organisatie breed gecommuniceerd. De extern
uitgebrachte nieuwsbrieven worden ook intern gelezen.
De extern belanghebbenden voor ATENSUS bv zijn onze opdrachtgevers zoals gemeenten,
waterschappen, provincie en aannemers. Naast opdrachtgevers zijn ook de organisaties
waar wij inkopen belanghebbend.
Ten aanzien van ons bedrijfsvestiging, treden wij in overleg met onze verhuurder over
eventueel te nemen CO² reductie maatregelen.
In voorkomende gevallen schrijven wij in op projecten die doormiddel van een EMVI score
worden gegund. In dat geval is de laddertrede veelal een criterium waarop gunningvoordeel
kan worden verkregen.
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Website ATENSUS
ATENSUS bv communiceert over maatschappelijk ondernemen en duurzaamheid via haar
website. Hiervoor is een aparte pagina ingericht die regelmatig wordt aangevuld met nieuwe
informatie over certificering en het verwezenlijken van onze doelstellingen.

Tekstuele informatie
De website geeft invulling aan de volgende onderdelen:






Het door de directie vastgestelde energie beleid
De CO2 footprint
De actuele CO2 reductiedoelstellingen en het terugkoppelen van de voortgang
hiervan
Certificaten NEN-EN-ISO 9001:2008, NEN-EN-14001:2008 en CO2
prestatiecertificaat
Jaarverslagen

Downloadbare informatie
De documentatie zoals aangegeven in paragraaf 3.1 is eveneens te downloaden.
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