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1 Inleiding  

De wijze waarop TBI Infra intern en extern gaat communiceren over haar 

energieverbruik, reductiedoelstellingen en aanverwante zaken is beschreven in dit 

communicatieplan. Effectieve interne en externe communicatie is essentieel en 

verplicht voor een succesvolle implementatie van het 

energiemanagementprogramma alsmede van de energie reducerende maatregelen. 

Om een goed communicatieplan op te stellen is het belangrijk om te vertrekken van 

een eenvoudige vraag: wat communiceren we, naar wie en hoe doen we dat? Deze 

vraag bevat de drie basiselementen van het communicatieplan: 

 

• Wat-vraag: welke boodschap willen we inzetten om onze doelstelling te 

bereiken? 

• Wie-vraag: wie of welke doelgroep willen we met onze communicatie bereiken? 

• Hoe-vraag: hoe en met welke instrumenten gaan we die boodschap brengen? 

 

De onderstaande figuur biedt een overzicht van de opbouw van dit 

communicatieplan met de hoofdstukindeling. Hoofdstuk 2, 3 en 4 bieden algemene 

handvaten voor het communicatieplan. Het actieplan van hoofdstuk 5 geeft concrete 

invulling aan communicatie door TBI Infra over haar energiebeleid.  

 

 
 

TBI Infra streeft naar het actief betrekken van haar medewerkers bij het 

energievraagstuk. Door effectieve en gerichte communicatie naar haar 

medewerkers wil TBI Infra bewustzijn creëren en haar medewerkers stimuleren om 

te participeren in het reduceren van de energiebehoefte. TBI Infra wil daartoe haar 

medewerkers stimuleren om met ideeën en voorstellen te komen om het 

energieverbruik verder te reduceren. Het kan hier zowel gaan om kansen voor 

persoonlijke bijdrage als optimalisaties binnen het bedrijf. 

 

  Algemeen   Actieplan (hoofdstuk 5)

Boodschap Doelgroep

Documentatie

Doc. beheer

Taken en verant-

woordelijkheden

Instrument

B. Strategie

(hoofdstuk 3)

Activiteiten

Planning

Hulpmiddelen + 

begroting

C. Instrumenten

(hoofdstuk 4)

A. Uitganspunten

(hoofdstuk 2)

Wat? Wie? Hoe?
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2 Uitgangspunten 

In dit hoofdstuk worden de achtergronden voor het communicatieplan beschreven. 

Dit plan is geschreven om invulling te geven aan de interne en extern communicatie 

over de CO2-prestatieladder en het energiebeleid van de TBI Infra-bedrijven.  

2.1 Eisen uit CO2-prestatieladder 

 

In het handboek van de CO2-prestatieladder worden eisen gesteld aan 

communicatie door het certificerende bedrijf. Met name vanuit invalshoek C worden 

de eisen gesteld aan de interne en extern communicatie. Eis 5.C.3 van de 

noodzakelijke communicatie goed samen.  

 

• 5.C.3. Het bedrijf communiceert structureel (minimaal 2x per jaar) intern én 

extern over haar CO2 footprint (scope 1, 2 en 3) en de kwantitatieve 

reductiedoelstellingen voor het bedrijf en de maatregelen in projecten die met 

CO2 gerelateerd gunningvoordeel verkregen zijn. 

 

De communicatie omvat minimaal het energiebeleid en de 

reductiedoelstellingen van het bedrijf en de bovengenoemde maatregelen, 

mogelijkheden voor individuele bijdrage, informatie betreffende het huidig 

energiegebruik en trends binnen het bedrijf en de projecten. 

 
Met name vanaf niveau 3 is het extern communiceren een vereiste en nodig voor 
een doeltreffende werking van de ladder binnen de sector en daarbuiten. Hiertoe is 
vanaf niveau 3 voor een aantal eisen de blijvende beschikbaarheid van de 
gepubliceerde informatie op internet een verplichting. Deze verplichte 
internetpublicatie geschiedt op de website van het bedrijf en de website van de 
SKAO. 

 

De website van het bedrijf: 

Voor niveau 3, 4 en 5 is vereist dat het bedrijf pagina’s (of pagina) op haar 

internetsite heeft ingericht die aan de volgende voorwaarden voldoen: 

1. Bereikbaar op de bedrijfsnaam (zoals vermeld op het certificaat) en 

vervolgens via de term “CO₂-Prestatieladder” of “CO₂-beleid”. 

2. Tenminste de vereiste informatie (en documentatie) zoals aangegeven 

in de toelichting op de eisen 3.B.1, 4.B.2, 5.B.1, 3.C.1, 5.C.1, 3.D.1, 

4.D.1, 5.D.3 in Bijlage D van dit Handboek. Deze informatie is dezelfde 

als die, op basis waarvan de ladderCI het certificaat heeft verleend of 

verlengd. Deze informatie blijft op het internet beschikbaar ten minste 

gedurende de looptijd van het certificaat, met een minimum van 2 jaar. 

3. Mits het bedrijf de vindbaarheid heeft verzekerd, is de verdeling van de 

informatie over de bedrijfswebsite, de indeling van elke pagina, de lay-

out ervan, de per pagina te vinden documenten en de omlijstende 

teksten vrij. 

4. De documenten van de eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.3 van het bedrijf 

zijn via een duidelijke verwijzing en link te vinden op de SKAO-website. 

5. Op de website van het bedrijf zijn volledige kopieën van de geldende 

certificaten te vinden. 

6. In geval van wijziging in de punten 1 t/m 5 zal deze website met 

bekwame spoed worden bijgewerkt. 
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De internetpublicatie van het bedrijf op de website van SKAO:  
1. Deze website is te vinden onder www.skao.nl  

2. Tenminste de vereiste informatie (en documentatie) zoals aangegeven 
in de toelichting op de eisen 4.A.1, 3.D.1, 4.D.1, 5.D.3 in Bijlage D van 
dit Handboek. Deze informatie is dezelfde als die, op basis waarvan de 
ladderCI het certificaat heeft verleend of verlengd. Deze informatie 
blijft op het internet beschikbaar ten minste gedurende de looptijd van 
het certificaat, met een minimum van 2 jaar.  

3. Op de website van SKAO dient elk document een pdf te zijn, met 
vermelding van een versienummer, een handtekening van de 
autoriserende verantwoordelijke manager, en de autorisatiedatum.  

4. Bij een initiële ladderbeoordeling heeft het bedrijf nog geen pagina op 
de website van SKAO. Derhalve kan met betrekking tot de eisen 4.A.1, 
3.D.1, 4.D.1, 5.D.3, bij een initiële ladderbeoordeling (op het 
instapniveau) niet alles gepubliceerd zijn. Na afgifte van het certificaat 
publiceert het bedrijf de informatie van de ontbrekende eisen met 
bekwame spoed op de website van SKAO.  

 

 

TBI Infra heeft als middelgroot bedrijf een vrijstelling voor de eisen 4.D.1 en 5.D.3. 
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2.2 Eisen uit energiemanagementprogramma 

 

Onderdeel van de CO2-prestatieladder is het opstellen van een 

energiemanagementprogramma, deels conform de norm EN16001. Vanuit deze 

norm worden eisen aan de communicatie gesteld. Onderstaande biedt een 

overzicht van eisen aan de communicatie uit deze norm. 

 

Effective communication is essential to ensure the successful implementation 

and operation of the energy management system. Relevant and regular 

information on the energy management system contributes to motivating and 

committing employees to comply with the organization's energy policy and take 

an active part in achieving the organization's energy objectives and targets.  

• The organization shall communicate internally with regard to its energy 

performance and the energy management system. This shall ensure that all 

persons working for and on behalf of the organization can take an active part 

in the energy management and the improvement of the energy performance. 

• The organization shall decide whether to communicate externally about its 

energy management system and energy performance. If the decision is to 

communicate externally, the organization shall establish, implement and 

document an external communication plan. 

 

Internal communication should address issues including: 

• energy policy and the objectives and targets of the organization; 

• opportunities for individuals to contribute; 

• information about current energy use and the trends within the organization; 

• compliance with legal obligations and other requirements to which the 

organization subscribes; 

• opportunities for improvement, both organizationally and individually; 

• financial benefits from energy management activities, other benefits i.e. 

environmental, social etc.; 

• contact persons to approach for further details. 

 

If the decision is to communicate externally, the organization shall establish, 

implement and document an external communication plan outlining: 

• who has the responsibility for external communication regarding the energy 

management system; 

• the means of communicating information. 

 

The organization should ensure that personnel at all levels within the 

organization are encouraged and facilitated to make proposals for improvements, 

and submit relevant comments on the energy management system. Such 

proposals and comments should be reviewed and responded to. The 

organization can establish, implement and maintain a plan for communicating 

internally with personnel. The plan may include the following: 

• who has the responsibility for internal communication regarding the energy 

management system; 

• relevant information on the establishment, implementation and operation of 

the energy management system; 

• the means of communicating information (internal meetings, seminars, staff 

magazines, intranet, e-mail, energy boards, awareness campaigns, etc.). 

 

Records of communication activities should be maintained. 
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3 Strategie 

In dit hoofdstuk wordt de communicatiestrategie van TBI Infra besproken. Het 

beschrijft de manier waarop de TBI Infra bedrijven effectief willen gaan 

communiceren en hun communicatiedoelstellingen wil bereiken 

3.1 Communicatiedoel 

 

TBI Infra wil op een open manier intern en extern communiceren over haar 

inspanningen om duurzamer en energiezuiniger te ondernemen. Door middel van 

communicatie willen de TBI Infra-bedrijven zich gaan profileren als groene 

organisatie. Zo willen de bedrijven zich onder meer transparant en inzichtelijk 

maken: 

 

• Wat de visie van TBI Infra op duurzaamheid is; 

• Wat het energieverbruik van TBI Infra is; 

• Welke trends in het energieverbruik waargenomen kunnen worden; 

• Wat het energiebeleid van de TBI Infra-bedrijven is; 

• Welke maatregelen genomen worden om het energieverbruik te verminderen; 

• Welke energiereducties TBI Infra bereikt heeft; 

• Aan welke duurzame sector en/of keten initiatieven en programma’s TBI Infra 

deelneemt. 

 

Dit communicatieplan biedt een overzicht van de strategie, zoals ‘boodschappen’ en 

‘instrumenten’, welke TBI Infra wil gaan inzetten voor transparante communicatie. 

Naast het informerende karakter van vele onderwerpen willen de TBI Infra bedrijven 

tevens hun medewerkers stimuleren actief aan duurzaamheid bij te dragen en 

hiertoe maximale inspanning te leveren.  

3.2 Boodschap 

 

Bij het overbrengen van een boodschap is het belangrijk om eerst vast te stellen wie 

de doelgroep is. Het afstemmen van de boodschap op deze doelgroep is belangrijk. 

In de actieplannen voor de verschillende communicatieboodschappen zal 

geanalyseerd worden welke boodschap (communicatiedoel) overgebracht moet 

worden en hoe de inhoud afgestemd moet worden op de beoogde doelgroep. 

3.3 Doelgroepen 

 

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen twee doelgroepen: de interne en 

de externe doelgroep. Bij het opstellen van actieplannen voor de verschillende 

communicatieboodschappen zal gekeken worden op welke wijze de betrokken 

doelgroep benaderd moet en kan worden. Mogelijke communicatie instrumenten of 

media worden besproken in hoofdstuk 4. 

 

De interne belanghebbenden zijn alle medewerkers van de TBI Infra-bedrijven. De 

externe belanghebbenden bestaan uit diverse partijen. De Nederlandse overheid, 

gemeenten, provincies, waterschappen, diverse NGO’s, etc. welke nadrukkelijk met 

het klimaat en CO2-reductie bezig zijn, kunnen bijvoorbeeld gezien worden als 

externe belanghebbenden. 

 

De beheerder van de CO2-prestatieladder, stichting SKAO, alsmede initiator ProRail 

en volgers Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst hebben ook nadrukkelijk 

belang bij een goede communicatie door TBI Infra. Behalve deze partijen zullen 
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steeds meer (potentiële) opdrachtgevers TBI Infra beoordelen op haar 

milieubewustzijn. Ook deze partijen zullen waarde hechten aan een goede 

communicatie. 

 

TBI Infra wil ook haar partners, onderaannemers en leveranciers bij het duurzaam 

en klimaatbewust ondernemen betrekken. De TBI Infra-bedrijven hebben dit daarom 

opgenomen in hun inkoop- of contractvoorwaarden. Alle leveranciers van TBI Infra 

zijn daarom ook externe belanghebbenden bij communicatie.  

 

Tot slot helpt een duurzame uitstraling potentiële nieuwe medewerkers een beeld te 

geven van TBI Infra. Potentiële werknemers kunnen daarom ook tot de externe 

doelgroep gerekend worden voor communicatie. 

3.4 Taken en verantwoordelijkheden  

 

De duurzaamheidcoördinatoren van de TBI Infra-bedrijven zijn verantwoordelijk 

voor het inhoudelijk opstellen van documenten. De Marketing/PR-functionarissen 

van de TBI Infra-bedrijven zijn verantwoordelijk voor de verspreiding en publicatie 

van communicatie. Al de communicatie valt onder de eindverantwoordelijkheid van 

de Programma Manager Duurzaamheid. Het verzamelen en archiveren van 

communicatie valt onder de taken van de duurzaamheidcoördinator. Het aanleveren 

van informatie omtrent reductiemaatregelen valt onder de taken van de 

kansverantwoordelijke. Hieronder volgt de taakverdeling per TBI Infra-bedrijf 

 

Mobilis 

• Programma Manager Duurzaamheid: Robert Jan Feijen 

• Duurzaamheidcoördinator: Jeroen Ritzer-van Dinther 

• PR functionaris: Carolien Visschers 

 

Voorbij Funderingstechniek 

• Programma Manager Duurzaamheid: Marcel Sterk 

• Duurzaamheidcoördinator: Rick Riggelink 

• Communicatie-medewerker: Linda Hoek 

 

Timmermans Infratechniek 

• Programma Manager Duurzaamheid: Jos Timmermans 

• Duurzaamheidcoördinator: Laurens Been  

• PR-functionaris: Mirian Timmermans 

 

Servicis 

• Programma Manager Duurzaamheid: Kees de Jong 

• Duurzaamheidcoördinator: Matthew Ketel 

• PR-functionaris: Carolien Visschers 

3.5 Documentatie en documentbeheer 

 

Alle communicatie dient geregistreerd te worden in documentregistratie van IDB en 

gearchiveerd te worden. Zie hieronder de opslaglocatie per bedrijf: 

 

• Mobilis: afdeling duurzaamheid. 

• Voorbij Funderingstechniek: 11 KAM/Duurzaamheid/a) CO2-prestatieladder 

• Timmermans Infratechniek: CO2/MVO-map 

• Servicis: Diverse/KAM/CO2 presentatie 
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De duurzaamheidcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en 

archiveren van de documenten. Op deze wijze ontstaat een register of dossier van 

alle communicatie en kan de geschiedenis van communicatie nagegaan worden. 

Alle communicatie dient aan de duurzaamheidcoördinator toegezonden te worden.  
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4 Instrumenten 

In dit hoofdstuk worden de verschillende instrumenten beschreven welke TBI Infra 

kan inzetten voor communicatie. Er moet zowel intern als extern gecommuniceerd 

worden. Niet elk instrument is geschikt voor externe communicatie. In onderstaand 

schema wordt aangegeven welk instrument voor welke doelgroep is bestemd. 

 

Wat? Intern Extern 

1. SKAO website Nee Ja 

2. Bedrijfswebsite Ja Ja 

3. Intranet Ja Nee 

4. Personeelsblad Ja Nee 

5. Relatiemagazine Ja Ja 

6. Bedrijfsbrochure Ja Ja 

7. Persbericht Ja Ja 

8. Nieuwsbrief Ja Ja 

9. Flyer/folder Ja Ja 

10. Poster / Afdelingsbord Ja Ja 

11. Persoonlijk aanschrijven Ja Ja 

12. Bedrijfspresentatie / Bijeenkomst Ja Nee 

13. Vergadering Ja Ja 

14. Toolboxmeeting Ja Ja 

15. KAM-kwartaal/maandoverzichten Ja Nee 

16. Directiebeoordeling Ja Nee 

17. Beurzen Nee Ja 

18. Briefpapier Nee Ja 

19. TBI duurzaamheidsverslag Ja Ja 

20. DOMI – CO2 module Ja Nee 

21. Meerjarenplan Duurzaamheid TBI Ja Nee 

 

Elk instrument wordt in de volgende hoofdstukken kort toegelicht. 

4.1 SKAO website 

 

Op de website van SKAO wordt diverse documentatie van de TBI Infra-bedrijven 

openbaar en inzichtelijk gemaakt. Externe partijen kunnen de gegevens op deze 

website inzien. Dit instrument is een massamediaal communicatiemiddel. 

4.2 Website 

 

De websites van de TBI-bedrijven zijn zowel intern als extern toegankelijk en 

daarom geschikt om de missie en visie van TBI Infra op het onderwerp 

duurzaamheid uit te dragen. De TBI Infra-bedrijven hebben speciaal voor het 

onderwerp duurzaamheid (waar ondermeer de CO2-prestatieladder onderdeel van 

is) een deel van hun website ingericht. De websites zijn te allen tijde te raadplegen 

en kunnen daarom goed dienen als communicatiemiddel. De websites van de TBI 

Infra bedrijven kunnen zowel statische als dynamische informatie bevatten. Dit 

instrument is een massamediaal communicatiemiddel. 
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4.3 Intranet 

 

De TBI Infra bedrijven hebben een intranet. Deze zijn alleen intern toegankelijk. Op 

het intranet van beide bedrijven is een sectie duurzaamheid/CO2-prestatieladder 

opgericht waar bijvoorbeeld wordt gecommuniceerd over het energiebeleid. De 

intranetpagina’s kunnen zowel statische als dynamische informatie bevatten. Dit 

instrument is een groepsgewijs communicatiemiddel.  

4.4 Personeelsblad 

 

Mobilis publiceert vier maal per jaar haar personeelsblad ‘In het werk gestort’. 

Voorbij Funderingstechniek publiceert twee maal per jaar haar personeelsblad “De 

Voorloper”. Deze bladen worden onder medewerkers verspreid en zijn daarom 

geschikt voor interne communicatie. Dit instrument is met name geschikt voor het 

informeren van medewerkers omtrent duurzaamheid en is daarom een 

groepsgewijs communicatiemiddel. 

4.5 Relatiemagazine  

 

Het TBI Infra relatiemagazine “InBeeld” wordt regelmatig uitgebracht. In dit blad 

wordt bij elke uitgave aandacht besteed aan duurzaamheid. Dit magazine wordt 

zowel aan onze relaties als aan alle medewerkers verzonden en is dus een 

massamediaal communicatiemiddel. 

4.6 Bedrijfsbrochure 

 

Voorbij Funderingstechniek heeft een bedrijfsbrochure. Dit zal alleen extern 

verspreid worden. Voor het personeel is de bedrijfsbrochure natuurlijk ook 

inzichtelijk maar de bedrijfsbrochure zal niet onder het personeel verspreid worden. 

Een bedrijfsbrochure is een groepsgewijs communicatiemiddel.  

4.7 Persbericht 

 

Wanneer er belangrijk nieuws is kan een persbericht uitgebracht worden. Met dit 

instrument kunnen de TBI Infra-bedrijven zowel de interne als de externe 

doelgroepen bereiken en is daarom een massamediaal communicatiemiddel. 

4.8 Nieuwsbrief 

 

Een deel van de TBI Infra-bedrijven stuurt regelmatig nieuwsbrieven mee met de 

salarisstroken. Dit instrument is daarmee geschikt voor het personeel en is daarom 

een groepsgewijs communicatiemiddel. 

4.9 Flyer/Folder 

 

Een flyer en/of folder kan gebruikt worden om een specifieke boodschap breed te 

verspreiden. Met dit instrument kunnen de TBI Infra-bedrijven zowel de interne als 

de externe doelgroepen bereiken en is daarom een massamediaal 

communicatiemiddel. 
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4.10 Poster / Afdelingsbord 

 

Een poster of afdelingsbord kan gebruikt worden om een specifieke boodschap 

breed te verspreiden. Afdelingsborden en posters zijn voornamelijk bedoeld voor 

het intern informeren over de CO2-productie, reductiedoelstellingen en initiatieven. 

Voor externe doelgroepen, zoals opdrachtgevers en onderaannemers, zijn posters 

echter ook zichtbaar. Daarom is dit een massamediaal communicatiemiddel. 

4.11 Persoonlijk aanschrijven 

 

De TBI Infra-bedrijven kunnen ook communiceren met medewerkers en relaties 

middels een persoonlijk aanschrijven. Met dit instrument worden zowel de interne 

als de externe doelgroepen bereikt. Door het aanschrijven van specifieke en 

individuele personen kan de grootste zekerheid verkregen worden dat de doelgroep 

bereikt wordt. Dit instrument is een individueel communicatiemiddel. 

4.12 Bedrijfspresentatie / bijeenkomst 

 

Binnen TBI Infra worden tijdens bijeenkomsten regelmatig bedrijfspresentaties voor 

het personeel gehouden. Hieronder de bijeenkomsten: 

 

 Kwartaalbijeenkomsten; 

 CAO-dagen; 

 Zomer- en kerstbijeenkomst. 

 

Dit instrument is met name geschikt voor het informeren van medewerkers en 

bediscussiëren van specifieke onderwerpen omtrent duurzaamheid. Bovenstaande 

bijeenkomsten zijn specifiek voor delen van informatie richting het personeel en is 

daarom een groepsgewijs communicatiemiddel. 

4.13 Vergadering 

 

Binnen TBI Infra worden regelmatig overleggen en vergaderingen onder de 

medewerkers gehouden. Zo zijn er onder meer: 

 

• TBI-Infra overleg; 

• Directieoverleg; 

• MT-overleg; 

• Realisatieoverleg;  

• Calculatieoverleg; 

• Werkvoorbereideroverleg; 

• Uitvoerderoverleg/KAM-overleg; 

• Ronde tafel meeting;  

• Planbordoverleg; 

• Kwartaalvergadering; 

• Klankbordgroep; 

• Overleg met extern transportbedrijf; 

• Overleg met grondstofleveranciers. 

 

Dit instrument is met name geschikt voor het informeren van medewerkers en 

ketenpartners en voor het bediscussiëren van specifieke onderwerpen omtrent 

duurzaamheid. Hier is sprake van een groepsgewijs communicatiemiddel. 
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4.14 Toolboxmeeting 

 

Voor het CAO-personeel van de TBI Infra-bedrijven worden maandelijks 

toolboxmeetings georganiseerd. Dit instrument is met name bedoeld voor het 

informeren van en het bediscussiëren met medewerkers die op/om de kranen of in 

de fabriek werken. Duurzaamheid is minimaal 1 keer per jaar een te behandelen 

onderwerp zijn. Toolboxmeetings zijn specifiek voor delen van het personeel en is 

daarom een groepsgewijs communicatiemiddel. 

4.15 KAM-kwartaal/maandoverzichten 

 

Voorbij Funderingstechniek informeert de directie maandelijks over ontwikkelingen 

op het gebied van KAM, waaronder ook CO2. De Uitvoering wordt hierover per 

kwartaal geïnformeerd. De KAM-overzichten zijn specifiek voor de directie en 

Uitvoering en is daarom een groepsgewijs communicatiemiddel. 

4.16 Directiebeoordeling 

 

De directies en het MT van de TBI Infra bedrijven worden jaarlijks geïnformeerd 

door het directieverslag / managementreview over diverse ontwikkelingen op het 

gebied van kwaliteit, arbo en milieu. Daar valt ook CO2 onder. De 

directiebeoordeling is specifiek voor het MT en is daarom een groepsgewijs 

communicatiemiddel. 

4.17 Beurzen 

 

Op beurzen kan TBI Infra zich als groene ondernemer presenteren. Dit kan 

bijvoorbeeld op de Betondag waar TBI Infra elk jaar staat. Dit instrument is een 

massamediaal communicatiemiddel. 

4.18 Briefpapier 

 

Op het briefpapier van de TBI Infra-bedrijven staat vermeld dat ze gecertificeerd is 

op niveau 5 van de CO2-prestatieladder. Dit is een extern communicatiemiddel. 

4.19 TBI Duurzaamheidsverslag  

 

TBI geeft één keer per jaar een TBI duurzaamheidsverslag uit. Hierin is o.a. de 

CO2-uitstoot van alle TBI-bedrijven opgenomen. Ook worden enkele initiatieven 

hierin benoemd. Dit magazine wordt zowel aan ons relaties als aan alle 

medewerkers verzonden en is dus een massamediaal communicatiemiddel. 

4.20 DOMI – CO2-module 

 

DOMI (Duurzaam Ondernemen Management Informatiesysteem) is een portal voor 

het online invoeren van data en prestaties voor alle TBI-bedrijven. Het is een middel 

voor het informeren van personeel en is daarom een groepsgewijs 

communicatiemiddel.  

4.21 Meerjarenplan Duurzaamheid TBI 

 

Met dit plan worden de duurzaamheidsdoelstellingen van TBI gepresenteerd. Dit 

plan informeert het personeel en is daarom een groepsgewijs communicatiemiddel. 
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5 Actieplan 

In dit hoofdstuk is beschreven op welke wijze TBI Infra haar communicatie-

boodschappen wil gaan communiceren. Per boodschap is beschreven: 

 

• Boodschap; 

• Doelgroep; 

• Instrument / media; 

• Hulpmiddelen / begroting; 

• Activiteitenplanning; 

• Taken en verantwoordelijkheden; 

• Documentatie en documentbeheer. 

 

Er is getracht het actieplan kort en krachtig uit te werken naar concrete acties. 

5.1 Visie MVO / Duurzaamheid  

 

In de visie wordt verwoord waar de TBI Infra-bedrijven voor gaan en welke richting 

ze op willen.  

5.1.1 Boodschap 

TBI Infra wil de volgende boodschap communiceren: 

 

• Visie TBI Infra op het onderwerp MVO/duurzaamheid;  

• TBI Infra wil zich als duurzame maatschappelijk betrokken organisatie profileren. 

5.1.2 Doelgroep 

De missie en visie zullen zowel intern als extern gecommuniceerd gaan worden. 

5.1.3 Instrument / media 

Communicatie over de missie en visie zal voornamelijk middels de volgende 

instrumenten gebeuren: 

 

• Website (permanent); 

• Intranet (permanent); 

• Bedrijfspresentatie / Bijeenkomst (Opgenomen in algemene bedrijfspresentaties 

voor extern. Minstens 2x per jaar opnemen in presentaties voor personeel.); 

• Vergadering; 

• DOMI - CO2 module (2x per jaar); 

• Duurzaamheidsverslag (1x per jaar); 

• Beurzen. 

5.1.4 Hulpmiddelen / begroting  

Voor de communicatie zijn geen hulpmiddelen en budget noodzakelijk buiten de bij 

de communicatie betrokken personen. 

5.1.5 Activiteitenplanning 

TBI Infra zal haar missie en visie ten aanzien van duurzaamheid herzien en 

communiceren wanneer de ontwikkelingen op de markt hiertoe aanleiding geven.  

5.1.6 Taken en verantwoordelijkheden  

Duurzaamheidcoördinator: aanleveren inhoud; 

Marketing/PR-functionaris: publicatie. 
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5.2 Carbon Footprint 

 

De carbon footprint beschrijft de figuurlijke voetafdruk van TBI Infra tijdens haar 

bedrijfsproces, uitgedrukt in aantal ton CO2-emissie. TBI Infra rapporteert haar 

scope 1 en 2 CO2-emissies halfjaarlijks.  

5.2.1 Boodschap 

TBI Infra wil de volgende boodschap communiceren: 

 

• CO2-emissie: 

• Totale emissie; 

• Ontwikkeling a.d.h.v. emissie-indicatoren; 

• Locaties waar emissie ontstaat; 

• Bronnen die de emissie veroorzaken. 

• Trends in het energieverbruik. 

5.2.2 Doelgroep 

De carbon footprint zal zowel intern als extern gerapporteerd gaan worden. Er zal in 

de boodschap geen onderscheid gemaakt worden tussen de interne en de externe 

doelgroep. Externe communicatie zal iets compacter zijn dan interne communicatie.  

5.2.3 Instrument / media 

Communicatie over de carbon footprint zal voornamelijk middels de volgende 

instrumenten gebeuren: 

 

• Website (minstens 1x per half jaar); 

• Intranet (minstens 1 x per half jaar); 

• Personeelsblad (2x per jaar); 

• Nieuwsbrief; 

• Poster / Afdelingsbord (minstens 1x per jaar); 

• Bedrijfspresentatie / Bijeenkomst (minstens 1x per jaar); 

• Vergadering; 

• KAM-kwartaal/maandoverzichten; 

• Toolboxmeeting (minstens 1x per jaar.). 

5.2.4 Hulpmiddelen / begroting  

Voor de communicatie zijn geen hulpmiddelen en budget noodzakelijk buiten de bij 

de communicatie betrokken personen. 

5.2.5 Activiteitenplanning 

Communicatie over de carbon footprint zal minimaal één keer per half jaar 

plaatsvinden.  

 

De volgende activiteiten zullen doorlopen worden. 

 

 Verzamelen informatie; 

 Analyse Carbon footprint verwerken in document; 

 Publicatie, presentatie, toolbox en inbrengen als agendapunt. 

5.2.6 Taken en verantwoordelijkheden  

Duurzaamheidcoördinator: aanleveren inhoud 

Marketing/PR-functionaris: publicatie 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Status 

Definitief 

Blad 

18 van 24 

Datum opgesteld 

26 mei 2016 

Datum gewijzigd 

3 juni 2018 

Referentie 

1806-0234 

 

 

 

 

5.3 Reductiedoelstellingen en maatregelen. 

 

TBI Infra wil haar energiegebruik reduceren en stelt daar periodiek 

reductiedoelstellingen voor vast. Om het energieverbruik te reduceren neemt TBI 

Infra maatregelen. De reductiedoelstelling en de bijbehorende maatregelen moeten 

binnen de TBI Infra-organisaties gecommuniceerd worden. 

5.3.1 Boodschap 

TBI Infra wil de volgende boodschap communiceren: 

 

• De doelstelling die de TBI Infra-bedrijven zich gesteld hebben ten aanzien van 

energiereductie voor een vastgestelde periode; 

• De wijze waarop zij deze reductiedoelen willen behalen: reductiemaatregelen; 

• Mogelijke herziening van de reductiedoelstellingen.  

5.3.2 Doelgroep 

De reductiedoelstellingen en maatregelen zullen zowel intern als extern 

gecommuniceerd gaan worden. 

5.3.3 Instrument / media 

Communicatie over de reductiedoelstellingen zal voornamelijk middels de volgende 

instrumenten gebeuren: 

 

• Website (permanent); 

• Intranet (permanent); 

• Personeelsblad (2x per jaar); 

• Relatiemagazine; 

• Nieuwsbrief; 

• Flyer/Folder; 

• Poster / Afdelingsbord; 

• Bedrijfspresentatie / Bijeenkomst; 

• Vergadering; 

• KAM-kwartaal/maandoverzichten ; 

• Toolboxmeeting (minstens 1x per jaar); 

• Meerjarenplan Duurzaamheid TBI. 

5.3.4 Hulpmiddelen / begroting  

Voor de communicatie zijn geen hulpmiddelen en budget noodzakelijk buiten de bij 

de communicatie betrokken personen. 
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5.3.5 Activiteitenplanning 

De energiereductie doelstellingen worden opgesteld voor een vooraf vastgestelde 

periode. Aan het einde van deze periode of indien hiertoe aanleiding is zullen de 

reductiedoelstellingen bijgesteld worden. De volgende activiteiten zullen doorlopen 

worden. 

 

• Opstellen en indien nodig herzien reductiedoelstellingen; 

• Opstellen en indien nodig herzien maatregelen met implementatieplan; 

• Opstellen communicatie medewerkers; 

• Opstellen communicatie extern; 

• Goedkeuring door directie; 

• Publicatie. 

 

Er zal minimaal 1 maal per half jaar gecommuniceerd worden over de 

reductiedoelstellingen en maatregelen. 

5.3.6 Taken en verantwoordelijkheden  

Duurzaamheidcoördinator: aanleveren inhoud; 

Marketing/PR-functionaris: publicatie. 

5.4 Verklaring energiebeleid 

 

Om het commitment van het hoger management aan het reduceren van het 

energieverbruik te tonen hebben de TBI Infra-bedrijven een getekende verklaring 

van energiebeleid gepubliceerd. 

5.4.1 Boodschap 

De TBI Infra-bedrijven willen de volgende boodschap communiceren: 

 

• Algemene visie op energiebeleid en reductie; 

• Wijze van energiereductie en maatregelen; 

• Betrekken medewerkers bij behalen doelen. 

5.4.2 Doelgroep 

De verklaring energiebeleid wordt zowel intern als extern gecommuniceerd. 

5.4.3 Instrument / media 

Communicatie over de verklaring energiebeleid zal voornamelijk middels de 

volgende instrumenten gebeuren: 

 

• Website (permanent); 

• Intranet (permanent). 

5.4.4 Hulpmiddelen / begroting  

Voor de communicatie zijn geen hulpmiddelen en budget noodzakelijk buiten de bij 

de communicatie betrokken personen. 
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5.4.5 Activiteitenplanning 

De volgende activiteiten zullen duurlopen worden. 

 

• Opstellen en ondertekenen energiebeleid; 

• Publicatie. 

 

Er zal minimaal 1 maal per half jaar gecommuniceerd worden over het 

energiebeleid. 

5.4.6 Taken en verantwoordelijkheden  

Duurzaamheidcoördinator: aanleveren inhoud; 

Marketing/PR-functionaris: publicatie. 

 

5.5 Deelname markt en sector initiatieven en programma’s  

 

TBI Infra gaat deelnemen aan markt, sector of keteninitiatieven en programma’s 

gericht op de reductie van de CO2-emissie en wil deelname aan deze initiatieven 

gaan communiceren. 

5.5.1 Boodschap 

TBI Infra wil de volgende boodschap communiceren: 

 

• Aan welke initiatieven TBI Infra deelneemt; 

• Aan welke reductieprogramma’s TBI Infra deelneemt; 

• Welke bijdrage TBI Infra levert.  

5.5.2 Doelgroep 

De deelname aan markt en sector initiatieven zal zowel intern als extern 

gecommuniceerd gaan worden. 

5.5.3 Instrument / media 

Communicatie over de deelname aan markt en sector initiatieven zal voornamelijk 

middels de volgende instrumenten gebeuren: 

 

• SKAO website; 

• Website (Indien nieuw initiatief, direct aan pagina over Initiatieven toevoegen. 

Eventueel nieuwsbericht plaatsen.); 

• Intranet (Indien nieuw initiatief, direct aan pagina over Initiatieven toevoegen. 

Eventueel nieuwsbericht plaatsen.); 

• Personeelsblad; 

• Relatiemagazine; 

• Nieuwsbrief; 

• Bedrijfspresentatie / Bijeenkomst; 

• Vergadering. 

5.5.4 Hulpmiddelen / begroting  

Voor de communicatie zijn geen hulpmiddelen en budget noodzakelijk buiten de bij 

de communicatie betrokken personen. 
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5.5.5 Activiteitenplanning 

De volgende activiteiten zullen doorlopen worden. 

 

• Vaststellen rol TBI Infra bij initiatief; 

• Vaststellen bijdrage TBI Infra bij initiatief; 

• Publicatie deelname. 

5.5.6 Taken en verantwoordelijkheden  

Duurzaamheidcoördinator: aanleveren inhoud; 

Marketing/PR-functionaris: publicatie, 

 

5.6 Bewustzijn en persoonlijke bijdrage medewerkers 

 

TBI Infra streeft naar het actief betrekken van haar medewerkers bij het 

energievraagstuk. Door effectieve en gerichte communicatie naar haar 

medewerkers willen de TBI Infra-bedrijven bewustzijn creëren en medewerkers 

stimuleren om te participeren in het reduceren van de energiebehoefte.  

5.6.1 Boodschap 

TBI Infra wil de volgende boodschap communiceren: 

 

• TBI Infra wil haar medewerkers stimuleren bewust en efficiënt om te gaan met 

energie en het milieu; 

• TBI Infra wil haar medewerkers stimuleren om met ideeën en voorstellen te 

komen om het energieverbruik verder te reduceren. Het kan hier zowel gaan om 

kansen voor persoonlijke bijdrage als optimalisaties binnen het bedrijf. 

5.6.2 Doelgroep 

Het betreft hier interne communicatie. 

5.6.3 Instrument / media 

Communicatie over de kans voor persoonlijke bijdrage van medewerkers zal 

voornamelijk middels de volgende instrumenten gebeuren: 

 

• Website; 

• Intranet (minstens 1x per jaar middels nieuwsbericht); 

• Personeelsblad (2x per jaar); 

• Nieuwsbrief; 

• Flyer; 

• Poster / Afdelingsbord (minstens 1x per jaar); 

• Bedrijfspresentatie / Bijeenkomst; 

• KAM-kwartaal/maandoverzichten; 

• Vergadering; 

• Toolboxmeeting (minstens 1x per jaar). 

5.6.4 Hulpmiddelen / begroting  

Voor de communicatie zijn geen hulpmiddelen en budget noodzakelijk buiten de bij 

de communicatie betrokken personen. 
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5.6.5 Activiteitenplanning 

De volgende activiteiten zullen doorlopen worden. 

 

 Opstellen/opzetten communicatie; 

 Publicatie, presentatie, toolbox en inbrengen als agendapunt. 

 

Er zal minimaal 2 maal per jaar gecommuniceerd worden over mogelijkheden voor 

een individuele bijdrage.  

5.6.6 Taken en verantwoordelijkheden  

Duurzaamheidcoördinator: aanleveren inhoud; 

Marketing/PR-functionaris: publicatie. 
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6 Documentatie en documentbeheer 

Alle communicatie dient geregistreerd te worden in documentregistratie van IDB en 

gearchiveerd te worden. Zie hieronder de opslaglocatie per bedrijf: 

 

• Mobilis: afdeling duurzaamheid. 

• Voorbij Funderingstechniek: 11 KAM/Duurzaamheid/a) CO2-prestatieladder 

• Timmermans Infratechniek: CO2/MVO-map 

• Servicis: Diverse/KAM/CO2 presentatie 

 

De duurzaamheidcoördinatoren zijn verantwoordelijk voor het verzamelen en 

archiveren van de documenten. Op deze wijze ontstaat een register of dossier van 

alle communicatie en kan de geschiedenis van communicatie nagegaan worden. 

Alle communicatie dient aan de duurzaamheidcoördinator toegezonden te worden.  
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7 Logboek Communicatie 

 

 



Logboek CO2-Communicatie TBI infra

TBI Infra 
Datum Middel Ontvangers Afdruk? Opmerkingen

2011

2012

2017
27-3-2017 KAM Scorekaart week 13-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-13.pptx
24-4-2017 KAM Scorekaart week 17-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-17 2.pdf
22-5-2017 KAM Scorekaart week 21-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-21-a.pdf
12-6-2017 KAM Scorekaart week 24-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-24.pdf
14-8-2017 KAM Scorekaart week 33-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-33 def.pdf
4-9-2017 KAM Scorekaart week 36-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-36.pdf

2-10-2017 KAM Scorekaart week 40-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-40.pdf
8-11-2017 KAM Scorekaart week 44-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-44a.pdf
1-12-2017 KAM Scorekaart week 48-2017 TBI Infra TBI Infra\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-48 def.pdf

2018
12-2-2018 KAM Scorekaart week 05-2018 Scorekaart KAM TBI Infra 2018 - 05.pdf
23-3-2018 KAM Scorekaart week 11-2018 Scorekaart KAM TBI Infra 2018 - 11.pdf
20-4-2018 KAM Scorekaart week 15-2018 Scorekaart KAM TBI Infra 2018 - 15.pdf
28-5-2018 KAM Scorekaart week 19-2018 Scorekaart KAM TBI Infra 2018 - 19.pdf

Mobilis
Datum Middel Ontvangers Afdruk? Opmerkingen

2016

2017
1 31-3-2017 KAM Scorekaart intern I:\HVM\AFDELINGEN\00064\05 Scorekaarten\2017\2017-13\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-13.pdf
2 28-4-2017 KAM Scorekaart intern I:\HVM\AFDELINGEN\00064\05 Scorekaarten\2017\2017-17\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-17 2.pdf
3 24-5-2017 KAM Scorekaart intern I:\HVM\AFDELINGEN\00064\05 Scorekaarten\2017\2017-21\Scorekaart KAM TBI Infra 2017-21-a.pdf
4 9-1-2017 Uitgifte Veiligheidskalender intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1269
5 12-1-2017 Mobi - nieuws intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1270
6 25-1-2017 Mobi deelt sterren uit intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1280
7 16-3-2017 Programma Veiligheidsdag intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1308
8 28-3-2017 Veiligheidsapp intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1316
9 20-4-2017 Kwartaalvergaderingpresentatie intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1337

10 25-4-2017 Uitslag zoekposter Veiligheid intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1338
11 26-4-2017 Uitvraag innovatieprijs intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1339
12 6-4-2017 Opening energieneutrale brug Maximabrug intern en extern https://www.mobilis.nl/nl/opening-van-een-koninklijke-brug
12 3-5-2017 Inzet energiecontainer Harderwijk intern en extern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1340
13 9-5-2017 Uitreiking Oorkonde Maastricht intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1347
14 1-6-2017 Mobilis ontvangt de Social Return Innovatie Award 2017 intern en extern http://mbl.intranet.tbi.lan/?page=&id=1370
15 1-7-2017 CO2/DUURZAAMHEID (pagina 24 IHWG editie 3, 2017) intern http://mbl.intranet.tbi.lan/downloads/VM_0098_IHWG_KW_3_2017_web.pdf
16 1-7-2017 Afdeling - KAM (pagina 16 IHWG editie 3, 2017) intern http://mbl.intranet.tbi.lan/downloads/VM_0098_IHWG_KW_3_2017_web.pdf
17 19-7-2017 HOV-Schiphol verkozen tot meest veiligbewuste project 2e kwartaal intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1400
18 5-9-2017 Van PAGO naar DIA intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1417
19 8-9-2017 L2T voldoet aan ISO 15504 norm! intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1421
20 18-9-2017 Groene bouwhekken verdwijnen in Maastricht intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1428
21 25-9-2017 Vernieuwbouw MM25, Rotterdam Alexanderpolder intern en extern Mobilis\FActor artikel smart building[3].pdf
22 5-10-2017 TBI tekent Green Deal voor duurzame Bouwlogistiek extern https://mobilis.nl/nl/tbi-tekent-green-deal-voor-duurzame-bouwlogistiek
23 13-10-2017 Winnaars TBI Innovatieprijs 2017 maken de toekomst intern en extern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1451
24 16-10-2017 TBI Infra: ‘De CO2-Prestatieladder moet bij iedereen gaan leven’ intern en extern https://mobilis.nl/nl/tbi-infra-de-co2-prestatieladder-moet-bij-iedereen-gaan-leven
25 16-10-2017 TBI Infra: ‘De CO2-Prestatieladder moet bij iedereen gaan leven’ extern https://www.skao.nl/news/TBI_Infra:_%E2%80%98De_CO2_Prestatieladder_moet_bij_iedereen_gaan_leven%E2%80%99_-638
26 21-11-2017 Maanschoten haalt 7 in Bewuste Bouwers Audit intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1490
27 30-11-2017 Audit Kiwa verloopt succesvol intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1496
28 1-12-2017 Coaching en observatie rondes (COR) en Mobi (pagina 17 IHWG editie 4, 2017) intern
29 20-10-2017 Inschrijving bouwreis Zambia geopend intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1459
30 5-12-2017 Veilig thuiskomen doe je samen intern http://mbl.intranet.tbi.lan/actueel/?page=nieuwsarchief&id=1510

2018
23-1-2018 MOBILIS BEHAALT TWEEDE PLEK BIJ BEWUSTE BOUWERS-AWARDS intern en extern https://mobilis.nl/nl/mobilis-behaalt-tweede-plek-bij-bewuste-bouwers-awards
29-1-2018 NA REVITALISERING KANTOOR MM25 KLAAR VOOR GEBRUIK intern en extern https://mobilis.nl/nl/na-revitalisering-kantoor-mm25-klaar-voor-gebruik

2018-05-31 Logboek CO2 Communicatie.xlsx pag 1 van 2



Servicis B.V.
Datum Middel Ontvangers Afdruk? Opmerkingen

2013
2014
2015
2016
2017

1-3-2017 SHEQ-doelstelling 2016 rondgestuurd bij toolbox Personeel Nee Mail staat opgeslagen
7-2-2017 Stafvergadering CO2 besproken, zie notule Staf - Servicis Nee

23-5-2017 KAM Servicis instructie ontvangen over het gebruik van het CO2 projectplan KAM Servicis Nee

2018 Per 2018 wordt de communicatie van Servicis verzorgd door Mobilis.

Voorbij Funderingstechniek
Datum Middel Ontvangers Afdruk? Opmerkingen

2011

2012

2013-2015 Communicatie vastgelegd in ordners

KAM 2016
KAM

KAM 2017
M 6-2-2017 Update CO2 Website + intranet Extern, Intern https://voorbijfunderingstechniek.nl/mvo/co2-prestatieladder 
M 6-2-2017 Poster CO2 Extern, Intern ja
M 6-2-2017 Innovatieve bouwplaats CC, JDvR ja Presentatie Innovatieve bouwplaats
M 13-2-2017 Innovatieve bouwplaats CC, JDvR x x
KAM 2-3-2017 Presentatie arbeidsdeskundigen Extern (UWV) ja Presentatie UWV
KAM 14-3-2017 KAM Missie en Visie RR, CC, Dexis Arbeid ja Word-document
KAM 30-3-2017 KAM Missie en Visie terugkoppeling RR, CC, Dexis Arbeid x x
KAM 4-4-2017 KAM Missie en Visie RR, CC, Dexis Arbeid x x
KAM 24-4-2017 Intranet - TBI jaarverslag 2016 VFT http://vft.intranet.tbi.lan/downloads/TBI%20Jaarverslag%202016.pdf 
KAM 18-5-2017 KAM overleg NVAF RR, NVAF Nee
M 25-9-2018 Milieu meet-up RR, Havenbedrijf Amsterdam Nee
KAM 4-10-2018 Doorontwikkeling TBI Infra MS, LH Nee
AM 21-12-2018 Locatie-overleg VFT, JPvE, VP Nee
KAM terugkerend KAM-overleg intern KAM, Directie, Uitvoering Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend KAM-overleg TBI (Infra) TBI (Infra) Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend KAM-overleg projecten CCL, Shimizu, KJ-plein, Maritim, Lidl Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend Afdelingshoofdenoverleg Afdelingshoofden Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend KAM Scorekaart TBI Infra TBI Infra Nee Beschikbaar bij TBI Infra
KAM terugkerend Interne bijeenkomsten (CAO-dagen, kwartaalbijeenkomsten) VFT Nee
KAM terugkerend Overleg Voorbij 3.0 en Voorbij Verder Vooruit VFT Nee
KAM terugkerend Workshops Samen Vooruit (kernwaarden)  incl. voorgesprekken VFT Nee

2018
KAM terugkerend KAM-overleg intern KAM, Directie, Uitvoering Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend KAM-overleg TBI (Infra) TBI (Infra) Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend KAM-overleg projecten CCL, Shimizu, KJ-plein, Maritim, Lidl Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend Afdelingshoofdenoverleg Afdelingshoofden Nee Notulen beschikbaar
KAM terugkerend KAM Scorekaart TBI Infra TBI Infra Nee Beschikbaar bij TBI Infra
KAM terugkerend Interne bijeenkomsten (CAO-dagen, kwartaalbijeenkomsten) VFT Nee
KAM terugkerend Overleg Voorbij 3.0 en Voorbij Verder Vooruit VFT Nee
KAM terugkerend Workshops Samen Vooruit (kernwaarden)  incl. voorgesprekken VFT Nee

Timmermans

2016
2017

terugkerend HUV-overleg Timmermans Nee
10-2-2017 CO2-overleg Jos, Laurens Nee
18-5-2017 Toolbox CO2 Personeel Ja
25-4-2017 KAM-scorekaart TBI Infra Intern Ja
2-6-2017 CO2-overleg Jos, Laurens, Elwin, Jeroen Nee

12-6-2017 KAM-scorekaart TBI Infra Intern Ja
4-7-2017 KAM-scorekaart TBI Infra Intern Ja

20-9-2017 KAM-scorekaart TBI Infra Intern Ja
19-10-2017 KAM-scorekaart TBI Infra Intern Ja
20-11-2017 KAM-scorekaart TBI Infra Intern Ja
19-12-2017 KAM-scorekaart TBI Infra Intern Ja

2018
14-2-2018 KAM-scorekaart TBI Infra TBI Infra Ja
13-4-2018 KAM-scorekaart TBI Infra TBI Infra Ja
4-5-2018 Directiebeoordeling Timmermans Ja
8-6-2018 Toolbox CO2 Timmermans Ja

terugkerend HUV-overleg Timmermans Nee
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