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Communicatieplan CO2 Prestatieladder Atos Nederland 
 
Achtergrond  
Atos Nederland heeft zich in 2012 gecertificeerd voor de CO2. Dit is een methodiek waarbij een bedrijf 

zijn energieverbruik en hiermee zijn 'carbon footprint' in kaart brengt. De Prestatieladder wordt 

beheerd door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (www.SKAO.nl). De 

Prestatieladder omvat 6 niveaus, waarbij niveau 0 staat voor geen inspanning en niveau 5 het hoogst 

haalbare is. Atos heeft zich gecertificeerd op niveau 4. 
 
Communicatie 
De certificering van de CO2 Prestatieladder moet zowel intern als extern worden gecommuniceerd. Atos 

wil de medewerkers informeren over de wijzigingen met betrekking tot de vermindering van CO2 

uitstoot. Daarnaast wil Atos ook leveranciers en derden informeren over deze verandering. Voor niveau 

4 is het van belang om ook derden te inspireren om hun CO2 uitstoot onder de loep te nemen. 

 
Intern 

 Informatie over CO2 beleid Atos   
 Informatie over de CO2 ladder   
 Maatregelen rondom CO2 reductie   
 Redenen voor deze te nemen maatregelen   
 Implementatie van de maatregelen   
 Voortgangsrapportage na bereikt niveau  

 
 Overzicht wat medewerkers zelf kunnen doen om hun energie consumptie te beperken (via e-

learning module Atos en via Atos blueKiwi)  
 

Extern 

 Informatie over het niveau wat Atos heeft op de CO2 Prestatieladder   
 Informatie over het huidige energie verbruik en CO2 uitstoot van Atos  

 Informatie over de genomen maatregels om de CO2 uitstoot te reduceren   
 Initiatieven waarin Atos participeert   
 Activiteiten van Atos in relatie tot CO2 reductie  
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Doelgroepen 
 
Intern  
Management en medewerkers informeren over de CO2 Prestatieladder, het bereikte niveau en de 

genomen maatregelen om dit niveau te bereiken. 
 

 Extended Management Team (EMT) 

o E-mail met updates over de CO2 Prestatieladder   
 Centrale Ondernemings Raad (COR)   

o E-mail met updates over de CO2 Prestatieladder   
 Core Staff  

o E-mail met updates over de CO2 Prestatieladder   
 Medewerkers Atos Nederland   

o Updates over het CO2 verbruik van Atos en hoe Atos dat probeert te verminderen, met 

hierbij ook onze prestaties op de CO2 Prestatieladder   
 Bidmanagement en contract eigenaren  

o Informatie over CO2 Prestatieladder in bidportal   
 Atos Global  

 
o Halfjaarlijkse communicatie van de cijfers naar Atos Global door het wereldwijde 

gebruik van Sustainability Performance Management, een SAP applicatie om 

sustainability KPIs mee te monitoren  
 

o Zitting van de Atos Sustainability Manager Benelux in het Atos Global Sustainability 

Office, waarin landelijke initiatieven en de manier om daar mee om te gaan uitgebreid 

besproken worden  
 

Extern  
Alle belanghebbenden van Atos informeren over de CO2 Prestatieladder en het bereikte niveau via de 
externe website en het Corporate Responsibility Report, dat jaarlijks begin juni verschijnt. 
 

 Klanten 
 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van: 
 Externe website, alle informatie over CO2 Prestatieladder beschikbaar  
 CSR report  

 

 Leveranciers en Business partners  
 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van: 
 Externe website, alle informatie over CO2 Prestatieladder beschikbaar  
 CSR report  
 Inkoopvoorwaarden  
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 Lokale gemeentes/overheid 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van:  
 Externe website, alle informatie over CO2 Prestatieladder beschikbaar  
 CSR report  

 

 Arbeidsmarkt  
 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van: 
 Externe website  
 CSR report  

 

 Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen  
 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van: 
 Externe website, alle informatie over CO2 Prestatieladder beschikbaar  

 

 Non-gouvernementele organisaties, NGO’s  
 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van: 
 Externe website, alle informatie over CO2 Prestatieladder beschikbaar  

 

 Sectorgenoten  
 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van: 
 Externe website, alle informatie over CO2 Prestatieladder beschikbaar  

 

 Certificerende instellingen  
 

o Informeren over het beleid van Atos op gebied van sustainability door middel van: 
 Externe website, alle informatie over CO2 Prestatieladder beschikbaar  
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Communicatieschema 
  
Doelgroep Boodschap Middel Frequentie Verantwoordelijk 

 Informeren over beleid rondom CO2    
 Prestatieladder, initiatieven voortgang    

Extended Management Team en performance Via Sustainability Manager Ad hoc Sustainability Manager 
 Informeren over beleid rondom CO2    

Centrale Ondernemings Raad Prestatieladder, initiatieven voortgang    
(COR) en performance Via Sustainability Manager Ad hoc Sustainability Manager 

 Informeren over beleid rondom CO2  Kwartaalupdate  
 Prestatieladder, initiatieven voortgang  via Core Staff  

Core Staff en performance Via Sustainability Manager meeting Sustainability Manager 
 Informeren over beleid rondom CO2 BTN Communications   
 Prestatieladder, initiatieven voortgang blueKiwi Ad hoc Communicatie en 
Medewerkers Atos Nederland en performance E-Learning module ongoing Sustainability Manager 

Medewerkers Atos Nederland Stimuleren gebruik Radiuz Card 

Atos BTN News 
blueKiwi 
Posters op kantoor 

3 keer / jaar 
3 keer / jaar 
2 keer / jaar 

Sustainability Manager ism Atos 
Communications 

 Informeren over beleid rondom CO2    

Atos Global Prestatieladder en initiatieven Atos News Feed Ad hoc Sustainability Manager 
 Informeren over CO2 Prestatieladder, Externe website   
Klanten beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag Ad hoc Client Managers 
Leveranciers en Business Informeren over CO2 Prestatieladder, Externe website   
partners beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag Ad hoc Inkoop & Contractmanagement 

  Externe website   

 Informeren over CO2 Prestatieladder, ISO 14001   

Lokale gemeentes/overheid beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag Ad hoc Sustainability Manager 
 Informeren over CO2 Prestatieladder, Externe website   
Arbeidsmarkt beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag Ad hoc Communicatie 
Stichting klimaat vriendelijk Informeren over CO2 Prestatieladder, Externe website   

Aanbesteden & ondernemen beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag jaarlijks Sustainability Manager 
Non-gouvernementele Informeren over CO2 Prestatieladder, Externe website   
organisaties, NGO’s beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag jaarlijks Sustainability Manager 

 Informeren over CO2 Prestatieladder, Externe website   
Sectorgenoten beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag Continu Sustainability Manager 

  Externe website   

 Informeren over CO2 Prestatieladder, ISO 14001   

Certificerende instellingen beleid, maatregelen en initiatieven Duurzaamheidsverslag Ad hoc Sustainability Manager 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


