
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.C.1 

Communicatieplan 

 

 
 
 
 
 

Versie : 3 
Datum:  30-04-2015 
Auteur:  RvD 
 
 
  





 

        - 4  
E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl, Internet: www.aqualectra.nl 4 2015 
 

 

1. Uitgangssituatie 

2. Doelstelling 

3. Interne middelen 

4. Externe middelen 

5. Planning 

6. Budget 2015 

 

 

 

 

 

 

 



        - 5  
E-mail: kwaliteit@aqualectra.nl, Internet: www.aqualectra.nl 4 2015 

1. Uitgangssituatie 

Aqualectra is een kwaliteitsproducent van schakel- en verdeelinrichtingen, automatisering en 

besturingstechniek. Om kwaliteitsproducent te kunnen zijn en te blijven is het van belang om 

steeds weer te verbeteren en vernieuwen. Aqualectra slaat hierbij met Lean een voor haar nieuwe 

weg in. ‘Lean thinking’ heeft zijn weg gevonden binnen de totale organisatie. Lean thinking zorgt 

voor een vernieuwde basis om nog verder te kunnen verbeteren en vernieuwen en haar missie te 

ondersteunen. Communicatie heeft alles te maken met de relatie tussen de organisatie, haar 

ontwikkelingen en haar omgeving. Aqualectra streeft naar een heldere communicatievorm, zowel 

intern als extern. Om deze doelstelling te concretiseren is dit communicatieplan opgesteld.  

 

Missie van Aqualectra 

Aqualectra draagt als vooraanstaand en allround paneelbouwer, met haar 

expertise, producten en diensten bij aan het succes en de continuïteit van haar 

relaties, waarbij verantwoord- en milieubewust ondernemen centraal staat. 

 

Intern 

Bij de invoering van Lean thinking is Aqualectra gestart met heel concrete stappen binnen het 

productieproces. Om de Lean filosofie verder de organisatie in te kunnen brengen is het van 

belang om dit veranderproces te ondersteunen met afspraken rondom communicatie. Deze zijn 

vastgelegd in dit communicatieplan.  

Aqualectra is een gecertificeerde organisatie. ISO 9001:2008, CO2 bewust certificaat niveau 3, 

CSA UL en diverse productcertificeringen geven de ambitie weer om steeds te willen verbeteren 

en vernieuwen. Onderdeel uit onze missie is verantwoord- en milieubewust ondernemen. 

Certificering voor de CO2 prestatieladder in 2011 is hier een concrete invulling van. Elke 

verbetering begint met bewustwording en daarin is niets beter dan zichtbaar maken. Om hier 

handen en voeten aan te geven is er een jaarplanning toegevoegd in dit communicatieplan. 

Belangrijk bij het opstellen van dit communicatieplan is de cultuur van Aqualectra. Aqualectra is 

een kwaliteitsproducent die zeer pragmatisch handelt, die veel ‘doeners’ in dienst heeft en de klant 

centraal stelt. 

Extern 

Onderzoek binnen de klanten van Aqualectra laten over het algemeen een tevreden beeld zien. 

We leveren de gewenste producten volgens opgave en deze worden afgeleverd binnen de 

afgesproken termijn. De vraag naar het leveren van tijdige informatie en het verbeteren van onze 

bereikbaarheid is hierbij aan te merken als aandachtspunt.  

Aqualectra vindt het normaal om zicht te verbeteren en vernieuwen, uit onderzoek blijkt echter dat 

zij dit onvoldoende zichtbaar maakt richting haar klanten. Aqualectra wil haar imago bevestigen, 

laten zien dat zij als kennispartner en onafhankelijke leverancier van toegevoegde waarde is voor 

haar klanten.  
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2. Doelstelling op het gebied van communicatie 

 Concurrentiepositie verberen 

 CO2 doelstellingen behalen 

Aqualectra wil haar concurrentiepositie versterken door: 

 De interne communicatie af te stemmen op veranderende denk en werkwijze die 
noodzakelijk is om een toonaangevend kwaliteitsproducent te zijn en te blijven.  

 De externe communicatie te intensiveren zodat de (potentiële) klant volledig geïnformeerd 
is van alle ontwikkelingen binnen Aqualectra. Met als doel een vruchtbare bodem te 
kweken voor extra afzetgebied en het versterken van onze positie in de markt. Dit punt 
komt voort uit het KTO 2014 

 De website toegankelijker te maken en daarmee makkelijker navigeerbaar, deze 
doelstelling komt voort uit het KTO 2014 

 Zichtbaar te zijn met haar missie als uitgangspunt zowel intern als extern. 
 

3. Interne middelen 

Het vertrekpunt voor Aqualectra is haar missie en de hiervoor genoemde doelstellingen. 

De interne communicatiemiddelen zijn gericht op informatievoorziening, begripsvorming en het 

verkrijgen van een actieve betrokkenheid voor haar beleid en de bijbehorende activiteiten om te 

komen tot verbetering en vernieuwing. Aqualectra heeft hiervoor tot haar beschikking: 

 De Aqualectura (personeelsblad) 

 De website 

 De bedrijfsmededelingen 

 Mail 

 Social media (Facebook) 

 Werkoverleggen, MOP, MOV, MT en afdelingsoverleggen 

 Centrale bijeenkomsten zoals de budget- en jaarbijeenkomst 

 Beleidsdocumenten 

 Procedures 

 Werkinstructies 

 Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
 
Deze middelen zullen jaarlijks worden doorgenomen op mogelijkheden tot verbetering. 
 
4. Externe middelen 

Jaarlijkse houden we een klanttevredenheid onderzoek, waaruit we de punten voor verbetering 

gericht op communicatie waar mogelijk doorvoeren. Voor externe communicatie hebben wij tot 

onze beschikking: 

 Product brochures 

 De website 

 Relatiebeheer 

 Persberichten 

 Mail 

 Telefoon 

 Offertes en beschrijvingen 
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 Klanttevredenheidsonderzoek 

 Nieuwsbrieven 

 Nieuwsitems op de website 
 

CO2 reductiedoelstelling Maatregelen en doelstellingen realiseren 

Communicatie is ook bij het implementeren en onderhouden van CO2 reductiedoelstellingen van 

belang. Het gaat hier met name om de interne communicatiestroom die noodzakelijk is om 

iedereen op de hoogte en geïnspireerd te houden. 

Om de CO2 reductiedoelstellingen en initiatieven vorm te geven is er een werkgroep Lean /  CO2 / 

MVO in het leven geroepen. De ontwikkeling en implementatie van de doelstellingen gebeurt 

voornamelijk om organisatorisch niveau. Op operationeel niveau zal voornamelijk met de term 

Lean gewerkt worden, het 5S programma is hier een onderdeel van. 

Algemeen 

Via het personeelsblad wordt iedereen op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op het gebied 

van MVO. Dit blad wordt 4x per jaar verspreid, waarvan 1x met bijlage sociaal jaarverslag en de 

Carbon Footprint. 

 

Iedereen wordt op de hoogte gesteld van de doelstellingen voor het jaar middels een jaarprestatie 

in de kantine 

 

Externe belanghebbende zullen op de hoogte gehouden worden van onze (MVO) ontwikkelingen 

via de nieuwsbrief, nieuwsitems op de website, Facebook, mondeling en via ad-hoc communicatie. 

 

Facebook wordt ingezet als ondersteunend middel, letterlijk ter beeldvorming. 

Per marktsegment en productgroep zijn er specifieke eisen voor het kunnen aanbieden van 

offertes. Afhankelijk van de productgroep en marktsegment zullen online registraties ingevuld 

worden. 

Initiatieven 

Binnen scope 1 en 2 zijn diverse initiatieven ter reductie van onze CO2 uitstoot. 

Aqualectra heeft een jaarlijkse reductiedoelstelling van 2,5% voor de duur van 5 jaar uitgaande van 

het jaar van certificeren. In 2016 zal Aqualectra opnieuw haar meerjarige reductiedoelstelling 

formuleren en communiceren 

Voor 2015 heeft Aqualectra als doel (opnieuw) te participeren in een keteninitiatief. Daarvoor heeft 

zij haar stakeholders ondervraagt. Aqualectra is ervan overtuigd dat je samen sterker staat in de 

strijd voor het verminderen van CO2 uitstoot. Initiatieven waar we tot dit jaar actief mee waren: 

Video Conferancing, toe te wijzen aan emissies van zakelijke kilometers privé-auto (diesel en 

benzine) en vliegreizen voor zakelijke doeleinden. 

Alternatieve energie, toe te wijzen aan de emissie verwarming gebouwen. 

Aqualectra wil in samenwerking met bedrijven in haar nabije omgeving onderzoeken of het 

mogelijk is te komen tot een alternatieve manier van warmte levering. Voorbeeld welke onderzocht 

wordt is het gebruik van restwarmte van deelnemende bedrijven. 
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Overleg 

Aqualectra communiceert intern via reguliere overlegvormen en tijdens ochtendoverleggen. Niet 

alle overleggen worden genotuleerd. Wekelijks wordt er van de ochtend overleggen een 

samenvatting van gemaakt en gemaild naar T. Stringer. Andere overlegvormen kennen een 

notulenstructuur in ons CRM systeem Aquatotaal 

5. Planning 

 Aqualectura 4X per jaar 

 Nieuwsbrief 2 X per jaar 

 Lean / MVO/ CO2 prestatieladder werkgroep overleg 10 X per jaar 

 KOG overleg 8 X per jaar 

 Jaarpresentatie 1 X per jaar 

 Budgetpresentatie 1X per jaar 

 Normen update 1x per jaar 

 ARBO/ Veiligheidsbewustzijn 

 Productinformatie 

 Overlegstructuur vaststellen 1X per jaar 
 
Jaarlijks worden alle overleggen vastgelegd in de agenda’s van de betrokken medewerkers en 

aangevuld met actie’s en tijdreserveringen voor het nakomen van afspraken. Dit agendabeheer 

valt onder verantwoordelijkheid van de afdeling KAM 

De planning geeft een minimale hoeveelheid aan in frequentie, hier kan vanaf worden geweken 

afhankelijk van behoefte, ziekte en commerciële overwegingen. 

Externe prioriteit 

 Versterken van onze marktpositie 

 Informatievoorziening 

 Mail 

 Bereikbaarheid 
 

6. Budget 2015 

Aqualectura      Totaal € 3.100,- 

Productbrochures, leaflets en huisstijl  Totaal € 5.000,- 

Website      Totaal € 2.850,- 

Beurzen      Totaal € 24.000,- 

Verkoopondersteunende activiteiten   Totaal € 15.000,- 

Het budget kent geen garantiestelling voor beschikbaarheid. Alle uitgaven zullen apart worden 

beoordeeld. Dit document heeft als doel een beeld te geven van de vorm en intensiteit in 

communicatie die bij Aqualectra gebruikelijk is. 


