Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
Bedrijventerrein de Zegge

Communicatieplan
Inleiding
De doelstelling van het KVO is een veilig en schoon woon-, werk- en leefklimaat te bewerkstelligen op
het bedrijventerrein de Zegge en (een gedeelte van) de Spoorzone. Hiervoor is een werkgroep in het
leven geroepen (KVO-B) waarin vertegenwoordiger zitting hebben van ondernemers, politie,
brandweer, gemeente, collectieve beveiliger. De werkgroep heeft in samenwerking met MKBNederland een analyse en actieplan ontwikkeld dat ter keuring voorgelegd is aan het KIWA. De
planvorming is in 2015 getoetst aan landelijke voorwaarden voor een KVO-certificering en gebleken is
dat hieraan voldaan is. Dit heeft geleid tot een volwaardig KVO-certificering voor dit gebied.
Werkwijze werkgroep
De werkgroep KVO-B komt onder voorzitterschap vanuit de Kring Raalter Werkgevers 4 keer per jaar
bijeen. Het secretariaat wordt door de gemeente Raalte ingevuld. In de vergaderingen worden de
actiepunten uit het actieplan besproken en toebedeeld aan één van de deelnemende
vertegenwoordigers. Deze zorgt dat uitvoering van acties binnen hun organisatie op de juiste plek
komen en ziet toe op de uitvoering en/of voortgang hiervan.
Jaarlijks wordt een schouw in het werkgebied georganiseerd om de feitelijke omstandigheden te
meten aan de in 2015 gedane nulmeting. Het actieplan wordt met de resultaten van de schouw al dan
niet aangepast.
Kosten
De urenbesteding aan de werkgroep worden niet in rekening gebracht; elk lid van de werkgroep
voorziet hier zelf in. De kosten van de certificering door het KIWA worden bij een eerste certificering
voor 50% gedragen door de gemeente Raalte de andere 50% wordt door de ondernemers gedragen.
De volgende certificeringen (elke 3 jaar) worden voor 100% door de ondernemers gedragen.
Voor voorkomende incidentele kosten wordt binnen de deelnemende organisaties naar budget
gezocht.
Informeren en terugkoppeling
Van de vergaderingen wordt verslag gemaakt. Deze worden binnen elke organisatie ter kennis
gebracht aan de achterban, zulks ter beoordeling van het deelnemende lid. Het is aan de organisatie
zelf om verdere verspreiding te organiseren.
Middelen t.b.v. doelstelling
- De KRW heeft een eigen website waar een link is opgenomen met een verwijzing naar het
KVO.
- Het bestuur van de KRW maakt o.a. uit verslaglegging van de werkgroep een keuze welke
informatie op hun website gedeeld wordt.
- De KRW geeft periodiek een Nieuwsbrief uit. Hierop wordt relevante informatie opgenomen
over het keurmerk.
- De werkgroep heeft een Calamiteitenkaart ontwikkeld die verspreid wordt onder alle
ondernemers binnen het werkgebied.
- Op algemene Ledenvergadering van de KRW wordt ruimte geboden aan politie, brandweer
en beveiliging om specifieke informatie te delen met de ondernemers.

