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Yunex Traffic hecht wereldwijd veel belang aan de duurzaamheid (sustainability) van  productieprocessen en van de eigen 

organisatie. Dit komt uiteraard naar voren in de producten die het bedrijf maakt. Zo is Yunex Traffic een van de leidende 

spelers op het gebied van duurzame technologieën. Maar ook in de eigen bedrijfsvoering staat het begrip duurzaamheid 

hoog aangeschreven. Dit komt tot uiting bij de inzet van technologie met minder of geen CO2-uitstoot (onderdeel van het 

zgn. groene portfolio) en het managementsysteem voor EHS (Environment, Health & Safety).  

De CO2-footprint van Yunex Traffic wordt halfjaarlijks gepubliceerd en Yunex Traffic heeft zich als bedrijf gecertificeerd op 

de “CO2-prestatieladder”, waarbij al enige jaren, voorheen als onderdeel van Siemens Nederland N.V. en Siemens 

Mobility B.V., het hoogste niveau, level 5, wordt bereikt.   

  

2.1 Het instrument CO2-prestatieladder  
De CO2-prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren CO2-bewust te handelen en deze wordt beheerd 

door de onafhankelijke Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). De systematiek van de CO2 

prestatieladder wordt door Yunex Traffic toegepast in haar organisatie en bedrijfsactiviteiten om invulling te geven aan de 

gezamenlijke duurzaamheidsdoelstellingen. 

  

2.2 Werkwijze van de CO2-prestatieladder  
Op de website van het SKAO staat het doel van de CO2-ladder als volgt omschreven: “het doel van de ladder is (1) 

bedrijven te stimuleren om de eigen CO2-uitstoot - en die van hun leveranciers - te kennen en (2) permanent te zoeken 

naar nieuwe mogelijkheden om de uitstoot als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en de eigen projecten terug te dringen. 

De ladder stimuleert bedrijven vervolgens om (3) die maatregelen daadwerkelijk uit  te voeren en bovendien (4) de 

verworven kennis transparant te delen en (5) samen met collega's, kennisinstellingen, maatschappelijke partijen en 

overheden actief te zoeken naar mogelijkheden om de uitstoot gezamenlijk verder terug te dringen.”  

 

2.3 Het instrument ISO 14001 
ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem die werd  

ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor Standaardisatie. Het wordt gebruikt om een bij de organisatie passend 

milieubeleid te ontwikkelen, de uitvoering van het milieubeleid te borgen en te voldoen aan compliance met de geldende 

milieuwetgeving. Communicatie met stakeholders is ook één van de eisen in deze norm. In feite is de norm ISO 14001 

daarom een milieuprestatiemeting. 

 

 

 

 

 

  

2 Inleiding 
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3 Duurzaamheid & Milieu – EHS beleid 
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Yunex Traffic presenteert zich als een duurzame onderneming, hierbij zijn de CO2 prestatieladder “level 5” en de ISO14001 

certificeringen belangrijke instrumenten. Het certificeringstraject wordt zorgvuldig gecommuniceerd naar zowel interne als 

externe stakeholders. Yunex Traffic als onderdeel van Siemens AG draagt bij aan het wereldwijde ‘Carbon Neutral Program’ 

met als doelstelling energie neutraal te zijn in 2030. 

De communicatie strategie sluit aan bij de bedrijfskernwaarden Innovatief, Verantwoordelijk en Excellent. Differentiatie van 

boodschappen en doelgroepen, met behulp van diverse communicatiemiddelen, vormen het uitgangspunt om attentie te 

bewaren en betrokkenheid te verhogen. Er wordt kritisch gekeken naar de inhoud van de boodschap, omdat niet iedereen 

hetzelfde kennisniveau heeft.  

Het beleid komt uitgebreid aan de orde op de website, maar uiteraard ook in de interne communicatie. Via de publicatie van 

de Carbon Footprint en adhoc communicatie wordt zowel intern als extern de voortgang op de milieu- & 

energiedoelstellingen gecommuniceerd. Persberichten en social media zijn andere middelen om beleid en voortgang zowel 

intern als extern te communiceren. Via posters, interne memo’s en agendasetting op interne vergaderingen worden 

medewerkers gestimuleerd zelf een bijdrage te leveren. Het management vervult hierbij een voorbeeldfunc tie. Via 

gezamenlijke initiatieven richting ketenpartners zoals ‘samen gaan voor CO2-reductie’ – centrale leverancier enquête - is 

ook de keten aan zet een bijdrage te leveren aan CO2 reductie en verlaging van de milieu impact van onze activiteiten. 

4.1 Communicatiedoelstellingen 
Yunex Traffic wil alle niveaus binnen de organisatie van Yunex Traffic d.m.v. communicatie bereiken en de kennis en 

bewustwording over het belang van milieuzorg, duurzaamheid, het certificeringstraject en de betekenis van (het meten/ 

verbeteren van) onze Carbon Footprint wordt gedeeld, begrepen en toegepast. Directie en leidinggevenden leveren een 

belangrijke bijdrage aan het draagvlak voor de reductiedoelstellingen en het besef om iedereen daarbij te betrekken. Hierbij 

wordt iedereen en ook de directie zelf uitgedaagd om met nieuwe ideeën te komen voor mogelijke energie  en/of CO2- 

reductie of andere vormen van verkleining van onze milieu impact en gezamenlijk de reductiedoelstellingen in de dagelijkse 

praktijk te realiseren.   

In de interne communicatie wordt afhankelijk van de betrokken doelgroep specifiek onderscheid gemaakt naar de inhoud en 

achtergronden van duurzaamheid en het certificeringstraject. Afhankelijk daarvan wordt meer of minder gedetailleerd 

ingegaan op de aansluiting op de EHS-doelstellingen en duurzaamheidseisen. In de afdelingen en/of op projecten zelf wordt 

extra aandacht gegeven aan zaken als energiebesparing, milieu aandachtspunten zoals afvalscheiding, het gebruik van 

grondstoffen, de relatie met het groene portfolio en hoe de individuele medewerker kan bijdragen aan het behalen van 

gestelde doelen.  

 

4.1.1 Interne communicatie 
 

Interne doelgroepen: 

Globaal kunnen de medewerkers van Yunex Traffic als volgt worden ingedeeld:   

• Management (aandeelhouders, moederorganisatie, Raad van Bestuur, supervisory board, leidinggevenden). Deze 

groep zijn de sturende interne stakeholders.   

• Een speciale rol is weggelegd voor de communicatieadviseur, kwaliteitsmanager, de EHS lead en de coördinator 

Sustainability. Deze functies zijn de intermediair in de organisatie voor het overbrengen van duurzaamheid 

gerelateerde boodschappen en het inzichtelijk maken van de resultaten van het beleid.  

4 Algemene Communicatiestrategie   
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• Medewerkers, uiteindelijk is deze groep bepalend voor het al dan niet halen van de reductie-doelstellingen voor 

CO2 en energie.  

  

Interne Boodschappen:  

1. Het belang van duurzaamheid en het belang van de certificeringstrajecten voor de organisatie 

2. De betekenis van (het meten van) onze Carbon Footprint. 

3. Het belang van een positieve houding voor CO2-reductie.   

4. De noodzaak voor gedragsverandering om de doelstellingen voor de CO2-reductie te behalen. 

5. Welke reductiedoelstellingen (kwantitatief) zijn afgesproken en hoe zijn deze al dan niet gerealiseerd.   

6. Wat kan de individuele medewerker bijdragen, bijvoorbeeld in de vorm van attent zijn op dreigende verspilling van 

energie of grondstoffen.  

7. Bij updates van de Carbon Footprint (halfjaarlijks): Voortgang en resultaten van het reductieprogramma en de 

initiatieven en de terugkoppeling over de resultaten van de eigen bijdragen van medewerkers aan alle 

medewerkers. 

8. De ISO 14001 norm en de milieudoelstellingen die hieruit voort komen.  

Interne communicatie middelen:  

De middelen die tot beschikking staan zijn het KMS en het HLS systeem zichtbaar op het Intranet, de internetsite, narrow 

casting d.m.v. videoschermen op de afdelingen, toolboxen, introductietrainingen en personeelsbijeenkomsten.  

Resultaten:  

EHS-doelstelling van energie- en/of CO2-reductie en het verkleinen van de milieu impact wordt behaald door de juiste 

betrokkenheid en bijbehorende gedragsverandering van medewerkers.  

 

4.1.2 Externe communicatie    
 

Externe communicatiedoelstellingen:  

Externe communicatie is gericht op het aangaan van de dialoog met externe belanghebbenden om te waarborgen dat de 

reductiedoelstellingen voldoen aan de verwachtingen van externe belanghebbenden en in lijn zijn met branche of sector 

doelstellingen en het compliant zijn aan de geldende milieuwetgeving.  

Externe doelgroepen: 

• Overheden (zowel klant als handhaver wet- & regelgeving)  

• Klanten (inzet duurzaam portfolio en samenwerking reductiedoelstellingen)  

• Leveranciers (partners in reductie)  

• Brancheverenigingen (Uitwisseling informatie, ondersteuning initiatieven, public affairs)  

• Geldverstrekkers en banken (investor relations)  

• Burgers en omwonenden (corporate citizenship)  

• NGO (Niet Gouvernmentele organisaties) (ondersteuning initiatieven, wederkerige ondersteuning 

reductiedoelstellingen)  

• Pers (corporate imago, PR initiatieven)  

• Studenten (Yunex Traffic is een aantrekkelijke duurzame werkgever) 
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• Initiatiefdoelgroepen (uitwisseling van informatie en wederkerige ondersteuning van initiatieven en sector brede 

reductieprogramma’s)  

 

 Externe boodschappen: 

1. Yunex Traffic wil als marktleider in mobiliteitssystemen bijdragen aan verduurzaming van Nederland  

2. Externe organisaties kunnen hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen behalen door gebruik te maken van het 

duurzame portfolio van Yunex Traffic, samen te werken met Yunex Traffic en/of door initiatieven in de keten te 

ontplooien.  

3. Yunex Traffic wil eigen duurzaamheidsdoelstellingen behalen door samen te werken met externe stakeholders in de 

keten.  

4. Bij updates van de Carbon Footprint (halfjaarlijks): Voortgang en resultaten van het eigen reductie-programma, de 

initiatieven en de terugkoppeling over de resultaten van de bijdrage van stakeholders aan alle externe 

stakeholders.  

  

Externe communicatie middelen:  

De middelen die tot beschikking staan zijn op het Yunex Traffic Internet, persberichten, evenementen, social media (bv 

twitter).   

Opmerking: alle publicaties m.b.t. duurzaamheid worden gedurende het jaar door de communicatieadviseur bijgehouden in 

een overzicht.  

De omschrijving van de interne en externe doelgroepen is globaal omschreven. Voor de organisatie is een stakeholder 

analyse uitgevoerd waarin stakeholders, belangen en afhankelijkheden zijn beschreven. De stakeholderanalyse is 

onderdeel van het managementsysteem van de organisatie. 
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4.2 Externe initiatieven 
 

Door Yunex Traffic worden vanuit de branches initiatieven ontwikkeld, die gericht zijn op people-planet-profit. Voorbeelden 

hiervan zijn:   

  

Yunex Traffic  

 

• Centrum Ondergronds Bouwen: de netwerkorganisatie gericht op het verzamelen, ontwikkelen en ontsluiten van 

kennis over en gerelateerd aan ondergronds ruimtegebruik 

https://www.cob.nl/  

 

• Dutch Mobility innovations is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om Effectiever 

(samen)werken aan slimme en duurzame verstedelijking en mobiliteit. 

https://dutchmobilityinnovations.com/landing 

 

Resultaten:  

1. Versterking imago Yunex Traffic in Nederland op het gebied van duurzaamheid. 

2. Bekendheid in de markt van de duurzame innovatieve toepassingen van Yunex Traffic 

3. Bijdragen aan verduurzaming op basis van people-planet-profit. 

 

 

 

  

https://www.cob.nl/
https://dutchmobilityinnovations.com/landing


 

Classificatie: Unristricted 

 
© 2022, Yunex Traffic B.V.                                                                                                                                                                                9 

Communicatieplan | versie 2 | 1-1-2023 

De communicatie boodschappen zijn als volgt gepland:  

Vaste activiteiten (jaarlijks): 

 

Plaatsen CO2 Prestatieladder & ISO 14001 documenten op:  

• https://www.yunextraffic.com/nl/nl/certificaten    

• Yunex Intranet  

• In KMS – HLS systeem 

• Verversen CO2 Prestatieladder documenten op www.skao.nl  

• Rapportages plaatsen op narrow casting d.m.v. videoschermen op de 

afdelingen 

 

 

juni-december 

Wanneer van toepassing: 

• Publiceren informatie en voortgang over projecten met gunningsvoordeel 

en/of gekozen projecten  

• Publiceren informatie over initiatieven en sector brede reductieprogramma’s  

• Communicatie met ketenpartners en overheden over milieu impact van de 

organisatie en de energie- & CO2 prestaties van de organisatie 

Adhoc 

• Communiceren voortgang duurzaamheidsdoelstellingen en resultaten Carbon 

footprint rapportages in toolbox 

• Voortgang indien nodig per kwartaal bespreken in afdelingsoverleg 

juni-december 

  

5 Planning FY 2023 (2022 – 2023)  

https://www.yunextraffic.com/nl/nl/certificaten
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Datum Revisie 

21-01-2022 Versie 1.0 

03-02-2022 Versie 1.1 (VSW - MK) 

01-01-2023 Versie 2.0 Aanpassingen RVE 

  

 

  

6 Revisie historie 
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