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0 Revisiebeheer 
 
In onderstaand overzicht wordt per wijziging van dit document de datum van de versie 
aangegeven en wordt toegelicht welke wijzigingen zijn doorgevoerd. 
Bij elke versie zal het versienummer van het document worden opgehoogd (1.0, 2.0, 3.0). 
Conceptversie worden aangeduid met .punt versies (0.1, 0.2, 1.1, 1.2).  
Alleen de definitieve volgende versie (1.0, 2.0) wordt formeel vrijgegeven. Alle wijzigingen 
ten opzichte van de vorige geaccordeerde versie worden dan goedgekeurd. 
 
Versie  Datum  Wijziging 
1.0 19 juli 2019 1e versie na bespreking met Directie 
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1 Inleiding 
 
1.1 Over dit document 
 
Dit document is opgesteld in het kader van de CO₂ Prestatieladder CO₂ certificatie van 
Janssen Beatrixhaven Maastricht B.V. 
 
In dit document liggen de afspraken over interne en externe communicatie vast, met 
betrekking tot CO₂ en energiemanagement. 
 
2 Belanghebbenden 
 
In het kader van het CO₂ reductie-beleid zijn de volgende belanghebbende geïdentificeerd: 
 
2.1 Interne stakeholders: 
 
 Kantoorpersoneel, betreft al het personeel dat op kantoor werkzaam is. 
 Uitvoerende medewerkers, betreft al het personeel dat uitvoerend bezig is zoals 

machinisten en chauffeurs. 
 
2.2 Externe stakeholders: 
 
 Opdrachtgevers, de opdrachtgevers die werken met de CO₂ prestatieladder zullen op de 

hoogte gesteld worden betreft onze CO₂ ambities indien er hierom gevraagd wordt.  
 
 Overheid 

 
 Onderaannemers. 

 
 Leveranciers, onder leveranciers vallen zowel de leveranciers van diensten als van 

producten. Met name materieel en brandstofleverancier(s) zijn daarbij relevant. 
 
3 Communicatieplan 
 
3.1 COMMUNICATIEPLAN 
 

Wat? Wie? Hoe? Doelgroep Wanneer? 
CO2 footprint  
CO2 reductie- doelstellingen, 
subdoelstellingen &  
maatregelen. 
Mogelijkheden voor individuele 
bijdrage, huidig energiegebruik en 
trends binnen het bedrijf. 

KAM Via toolbox, 
interne 
mailing en 
presentaties. 

Intern mei en 
november 

CO2 footprint  
CO2 reductie- doelstellingen, 
subdoelstellingen & maatregelen. 

KAM Via website en 
incidenteel 
social media  

Extern mei en 
november 
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3.2 WEBSITE 
 
Op de website wordt een dynamische pagina ingericht en bijgehouden omtrent de 
het CO₂ reductiesysteem van Janssen Group. 
 
3.3 Tekstuele informatie 
Op de apart ingerichte pagina op de website bevindt zich te allen tijde up-to-date 
informatie over: 
- Het CO₂  reductiebeleid; 
- De CO₂  footprint; 
- De CO₂  reductiedoelstellingen (en voortgang hiervan); 
- De CO₂  reductie subdoelstellingen (en voortgang hiervan); 
- De CO₂  reductie maatregelen (en voortgang hiervan); 
- Acties en initiatieven waarvan deelnemer en/of oprichter. 
 
3.4 Gedeelde  documenten 
Tevens bevinden zich op deze pagina te allen tijde de meest actuele versies van 
onderstaande documenten (te downloaden als PDF): 
- ID3A CO₂  emissie Rapportage Janssen Beatrixhaven Maastricht 
- ID3B Energie Management Programma 
- ID3D CO₂ reductie initiatieven 
 
3.5 WEBSITE SKAO 
 
Op de website van de SKAO bevinden zich te allen tijde de meest actuele versies van 
onderstaande documenten (te downloaden als PDF): 
 
- ID3D CO₂ reductie initiatieven 
 
Op de website van SKAO dient elk document een pdf te zijn, met vermelding van een 
versienummer, een handtekening van de autoriserende verantwoordelijke manager, 
en de autorisatiedatum. 
 
 


