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Inleiding
ATENSUS B.V. (hierna te noemen ATENSUS) is groeiende, maar nog steeds een klein en
slagvaardig ingenieurs- en adviesbureau. Het enige kantoor staat in RUINERWOLD
(Drenthe) en heeft een regionale dekking. De jaaromzet bedraagt ca. 650.000 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 de privé woning van de
directeur. De schuur zal nog verbouwt worden tot
volwaardig kantoor met ruimte voor minimaal 17
medewerkers.
Bij de verbouw van de schuur zal rekening gehouden
worden met diverse energie- en CO2 reducerende
maatregelen. Zo wordt
onderzocht naar de
mogelijkheden
van
een
pelletkachel,
en
zonnepanelen op het dak.
Verder is bij het afsluiten van een energieleverancier gekozen voor Groene stroom. Zij geven
op hun stroometiket aan dat ‘Eneco levert aan particulieren en klein zakelijke klanten alleen
stroom uit hernieuwbare energiebronnen (= hernieuwbare energie dat binnenlands is
opgewekt.)
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
naast de CO2 trede 3 over het ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015 certificaat.
We zijn betrokken bij verschillende initiatieven waaruit onze maatschappelijke betrokkenheid
blijkt. Voor studenten hebben wij stageplaatsen beschikbaar, wij ondersteunen lokale
maatschappelijk betrokken organisaties, zoals het Kollectief in Meppel. Verder zetten wij ons
jaarlijks een hele dag in voor een goed doel, zoals dag helpen bij NL doet, dag begeleiden
bij Circuitdag van Against Cancer of 24 uur lopen met de Samenloop voor Hoop. Daarnaast
ondersteunen we verschillende eenmalige initiatieven.
Omvang van het bedrijf
ATENSUS bv beschikt over 5-10 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

Tijdens
teamoverleg
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

Intern

doorlopend

Eis 3.C.1

Kwaliteitsmanager

Via website

Extern

1 x per jaar

Eis 3.C.1

Kwaliteitsmanager

Tijdens
teamoverleg

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
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, zijn er door de aanschaf van een eigen pand diverse
mogelijkheden tot het reduceren van de CO2 uitstoot. Op dit moment is de directie druk met
overleggen met partijen op het gebied van verwarming en zonne-energie. Bij de verbouw van
de schuur tot bedrijfspand zullen CO2 reducerende maatregelen genomen worden.
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.
Versie: D
Datum: 30 september 2018

CO2 prestatieladder
Communicatieplan
Kenmerk: 2018.0124

3

Blad: 6 / 6

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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