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1 Doel 
Het borgen van in- en externe communicatie, met name gericht naar 
stakeholders en belanghebbenden. 
Het aantoonbaar maken van de intitiatieven waaraan we deelnemen. 
 

2 Arbo, milieu, co2   

2.1 Deze procedure is geheel gericht op de CO2 
prestatieladder. 

  

3 Communicatie   

3.1 Communicatieplan   

3.1.1 Intern wordt informatie betreffende arbo, verzuim, 
energiereductie gedeeld middels e-mail. 

 iedereen / 
kwaliteits 
manager 

3.1.2 Eigen medewerkers hebben toegang tot het volledige 
handboek via de share. (hiervoor wordt een centraal mail 
adres voor gebruikt) 

 kwaliteits 
manager 

3.1.3 Minimaal 2x jaarlijks wordt de CO2 footprint geevalueerd, 
bijgesteld daar waar noodzakelijk.  

 kwaliteits 
manager 

3.1.4 Minimaal 2x per jaar wordt de website beoordeeld en 
worden onderwerpen met betrekking tot de footprint op de 
site geplaatst. 

 filip (site 
verantwoordelijk
e) 

3.1.5 In de samenwerking ‘integraal werken’ worden de 
resultaten intern met de belanghebbenden 
gecommuniceerd. 

 relatie beheerder 

3.1.6 Een actuele beleidsverklaring is opgesteld en wordt via de 
website inzichtelijk gemaakt. 

 kwaliteits 
manager 

3.2 Deelname intiatieven   

 De directie, kwaliteitsmanager, relatiebeheerder en/of 
andere betrokkenen  vanuit de organisatie de KoningGroep 
hebben deelgenomen aan de volgende netwerken / 
initiatieven in de keten, welke voor ons relevant (kan) zijn. 

  

 integraal samenwerken - een initiatief van samenwerkende 
organisaties in de scheepsbouw om efficienter met middelen 
(waaronder CO2) om te gaan. 
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 PSI bouw - een initiatief, overleg ten behoeve van goede 
afstemming van grondstoffen 

  

 technische commissie VMB - (MJA2) -  meer jaren 
actieviteiten onderzoek 

  

 secretariaat westlandgroep - gezamenlijke inkoop van 
groene energie en het gebruik / onderhoud van de 
windmolens op het industrieterrein waar de KoningGroep 
gevestigd is. 

  

 Deelname SKAO bijeenkomsten - diverse bijwoning ten 
behoeve van studie, ontwikkeling etc. 

  

 deelname CO2 seminar - opdoen van kennis ten behoeve 
van, mogelijk toekomstige, ontwikkeling 

  

 
4 Gebruikte informatiedragers: 

● diverse documenten 
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