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1. Inleiding  
In dit document wordt aangegeven op welke momenten en manieren er wordt gecommuniceerd omtrent 

het CO2-managementsysteem van MGciviel B.V. Het doel van communicatie is om zowel intern binnen 

de eigen organisatie als extern in de keten/branche te communiceren over onze doelstellingen en de 

behaalde resultaten. Ook willen we door onze communicatie mensen enthousiasmeren om aan de slag te 

gaan met CO2-reductie, zowel intern als extern.  

 

2. Maatregelen en doelgroepen  
De maatregelen om te communiceren over onze doelstellingen en resultaten zijn onderverdeeld naar 

interne en externe communicatie voor specifieke doelgroepen. Voor MGciviel B.V. betekend dit concreet 

voor de periode 2022 t/m 2025:  

2.1 Interne communicatie:  
▪ Medewerkers informeren over de CO₂-footprint van ons bedrijf; 

▪ Medewerkers informeren over de CO₂- reductiedoelstellingen van ons bedrijf; 

▪ Vergroten van het inzicht van medewerkers in het onderwerp CO2. Wat doet MGciviel B.V. 

allemaal op dit gebied en waar willen we naar toe?  

▪ Medewerkers informeren over de maatregelen en activiteiten die MGciviel B.V. onderneemt om 

haar CO2-uitstoot te reduceren;  

▪ Medewerkers informeren welke individuele en collectieve bijdrage men kan leveren aan het 

energiebeleid en de CO2-reductiedoelstellingen;  

▪ Medewerkers informeren over de voortgang van de CO2-footprint en de CO2- 

reductiedoelstellingen.  

2.2 Externe communicatie:  
▪ Stakeholders informeren over de CO2-footprint van ons bedrijf;  

▪ Stakeholders informeren over de CO2- reductiedoelstellingen van ons bedrijf; 

▪ Stakeholders informeren over de maatregelen en activiteiten die MGciviel B.V. onderneemt om 

haar CO₂-uitstoot te reduceren;  

▪ Stakeholders informeren over de voortgang van de CO2-reductiedoelstellingen en de daaraan 

gelieerde acties;  

▪ Stakeholders informeren over en betrekken bij de ontwikkelingen van MGciviel B.V. op het 

gebied van CO2 en energie;  

▪ Het jaarlijks bijwerken van de maatregelenlijst op de website van SKAO. 

 

3. Communicatieplan 
Om te borgen dat we zowel intern als extern onze doelen bereiken voor wat betreft de communicatie 

heeft MGciviel B.V. dit communicatieplan opgesteld. De interne en externe communicatie vindt plaats 

zoals in de hierna volgende tabel weergegeven. Indien blijkt dat er bijvoorbeeld meer of een andere vorm 

van communicatie wenselijk is dan wordt daarop bijgestuurd. 

 

Wie  Hoe  Wat Hoe vaak 

Scope 1 en 2 emissies 

Personeel / ZZP-ers / 

inhuurkrachten /  

Handboek personeel /  

kwartaalmeetings / 

eigen website / mail 

CO2-footprint , reductiedoelstellingen, 

maatregelen en voortgangscontroles 

2x per jaar 

Kennisoverdracht naar 

personeel 

Kennissessie Delen kennis over CO2-reductie met elkaar 2x per jaar 

Introductie KAM-systeem 

MGciviel B.V. 

Intern overleg KAM-systeem toelichten aan nieuwe 

medewerkers, CO2-prestatieladder is 

daarvan onderdeel 

Ad-hoc 

Onderaannemers / 

samenwerkingsverbande

n / leveranciers 

Eigen website / website 

SKAO 

CO2-footprint, reductiedoelstellingen en 

maatregelen 

2x per jaar 
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Opdrachtgevers en 

overheden 

Eigen website / 

aanbesteding / website 

SKAO 

CO2-footprint, reductiedoelstellingen en 

maatregelen 

2x per jaar 

Scope 3 emissies 

Personeel / ZZP-ers / 

inhuurkrachten 

Handboek personeel /  

kwartaalmeetings / 

eigen website / mail 

CO2 footprint, reductiedoelstellingen, 

maatregelen en voortgangscontroles 

1x per jaar 

Belanghebbenden Website Emissie inventaris 1x per jaar 

 

4. Website  
Op de website van MGciviel B.V. is een extra pagina ingericht waarop informatie betreffende het CO2-

managementsysteem van MGciviel BV wordt gepubliceerd. Dit bestaat uit up-to-date informatie over 

diverse opgestelde documentatie, minimaal gepubliceerd worden: 

 

▪ Energie Actieplan (Eis 3.B.1)  

▪ Emissierapportage 2021 (Eis 4.B.2)  

▪ Voortgangsrapportages (Eis 4.B.2)  

▪ Doelstellingen scope 3 (Eis 5.B.2)  

▪ Communicatieplan (Eis 3.C.1)  
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