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Maatregelen

Interne belanghebbenden
Externe belanghebbenden

Tot welke maatregelen heeft dit geleid?
Gerealiseerde maatregelen:

Geplande maatregelen:

•

•

Opstellen van de NPR-9026 zelfverklaring;

•

Vertalen van duurzaamheidcriteria

in het huidige managementsysteem;

•

naar bedrijfsvoering;

•

Duurzaamheidscan door extern
innovatiecentrum;

•
•
•

Inschakelen van extern adviesbureau;
Verlichtingscan;
Partnerschap MVO Nederland.

Het implementeren van de ISO 26000
Maatschappelijke betrokkenheid
SOLIS is in het bezit van het
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Energiebesparende maatregelen;

ISO 9001 certificaat en het

Sociaal dialoog met stakeholders;
Transparantie op website;
MVO handboek;
MVO verslaglegging.
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VCA** certificaat.

Solid Liquid Separation

SOL

Zelfverklaring
SOLIS haar klanten komen voor 80% uit de overheidssfeer (vooral

MEMBER

waterschappen) en voor 20% uit de industrie. Waterschappen zijn
vanuit het Rijksbeleid Duurzaam Inkopen verplicht om per 2010 voor
minimaal 50% duurzaam in te kopen en in 2015 voor 100%.
Onder leiding van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeheer (VROM) zijn er duurzaamheidcriteria vastgesteld voor relevante productgroepen. Per productgroep wordt gekeken naar milieu en sociale
aspecten en de beschikbaarheid in de markt.
Als leverancier wordt er van SOLIS verwacht dat de producten of diensten vol-

Partner van:

doen aan de minimumeisen zoals vastgesteld in het criteria duurzaam inkopen
document voor Waterzuiveringinstallaties en Slibbehandeling.
De antwoorden op de vragen van de NEN praktijkrichtlijn zijn door een
zogenoemd zelfonderzoek en beoordeling van de resultaten (in het licht
van NEN-ISO 26000) in een referentiematrix weergegeven en vormen de
onderbouwing voor de zelfverklaring die medio maart 2012 door de SOLIS
Managing Director, F.L. Kouvelt, is ondertekend. Met het toepassen van
de NEN-ISO 26000 zet SOLIS een stap naar het worden van een duurzame
leverancier voor haar klanten.

Contact
Voor meer informatie bezoek onze
website via de QR-code of contact

In 2012 bestaat SOLIS 15 jaar! Zij is inmiddels al vele jaren uw

ons via social media.

betrouwbare specialist op het gebied van water- en slibbehandeling

MVO is maatwerk en een voortdurend proces. SOLIS denkt graag
mee met haar klanten. Heeft u
vragen of opmerkingen, aarzel dan
niet om vrijblijvend contact met ons
op te nemen.

SOLIS Groep

Your best partner in solid liquid separation

