
 
Energiemanagement 
A.Hak en haar gecertificeerde bedrijven geven invulling aan gestructureerd energiemanagement via de verbetercycli die voortkomen uit certificering volgens 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 en CO2-Prestatieladder en MVO-Prestatieladder. Zo is energiereductie – of reductie van CO2-uitstoot – onderwerp van haar 
businessplannen. Concrete acties worden uitgewerkt in een doelstellingenmatrix en minimaal eenmaal per kwartaal op voortgang beoordeeld en halfjaarlijks 
in de voortgangsrapportages. Registraties van energieverbruiken vinden plaats in de internettool ‘Milieubarometer’ waarmee tevens een CO2-footprint kan 
worden gegenereerd. In de jaarlijkse directiebeoordeling wordt geëvalueerd in hoeverre gestelde doelen zijn behaald en of er corrigerende acties 
noodzakelijk zijn. 
 
Overzicht van de geplande communicatie met stakeholders van A. Hak t.a.v. het energiemanagement  
 

Naam stakeholder Doel Communicatie-middel Onderwerpen Frequentie Verantwoordelijken 

Interne stakeholders  

Medewerkers Informeren  Website Doelen en acties via 
voortgangsrapportage 

Halfjaarlijks QHSE-afdeling in 
samenwerking met 
communicatie 

Informeren en 
monitoren 

Jaarlijkse wedstrijd om verbetervoorstellen te doen.  
Bij Introductie nieuwe medewerkers aandacht voor CO2-reductie.  
Periodieke informatie in Focus on Safety.  
Jaarlijks CO2-reductie als onderwerp bij Toolboxmeeting.  
Informatie over uitstoot in infographic op A.Hak Portel en Website.  
Onderwerp van aandacht bij 10 gouden regels A.Hak. Onderwerp bij 
Werkplekinspecties. 

Best practices, prestaties, 
verspillingen tegengaan, 
energiezuinig gedrag e.d. 

Doorlopend 
proces. 

Operatie in 
samenwerking met 
QHSE-afdeling 
 

Betrokken 
medewerkers bij 
project met gunning  

Partnership Dialoog, met opdrachtgever en met medewerkers op het project 
betreffende besparingsmogelijkheden / maatregelen tijdens het 
project.  
Doel om aan het einde van het project aan te tonen welke bijdrage 
er is geleverd aan besparing op het project. Dit d.m.v. rapportage 
onze ingezette maatregelen te delen en de naar schatting CO2-
bespaard. 

Best practices, innovaties, 
maatregelen die 
benoemd zijn voor het 
project 

Wanneer 
relevant  

Operatie 

Externe stakeholders  

Alle externe 
stakeholders 

Informeren Website  Doelen en acties via 
voortgangsrapportage 
Certificaat 

Halfjaarlijks QHSE-afdeling in 
samenwerking met 
communicatie 

Alle externe 
stakeholders 

Informeren Website  Resultaten van elke 
bijeenkomst van het 
sectorinitiatief  

Na elke 
bijeenkomst 

QHSE-afdeling in 
samenwerking met 
communicatie 

Betrokken partijen bij 
project met gunning  

Partnership Dialoog / interview, + evt. samen communiceren via persbericht (zie 
ook betrokkenheid medewerkers). 

Best practices, innovaties, 
maatregelen die 
benoemd zijn voor het 
project 

Wanneer 
relevant  

Operatie 
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