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'MET ISO 14001 BEWIJST EEN BEDRIJF DAT HET ZIJN NEK UITSTEEKT
VOOR MILIEUZORG EN ENERGIEBESPARING'

Duurzame ambities
in stroomversnelling
"Wil je als bedrijf echt stappen zetten op het gebied van milieuzorg en energiebesparing,
kun je niet zonder het ISO 14001-certificaat", zegt Frans Stuyt, directeur van Stichting
Coördinatie Certificatie Milieu- en arbomanagementsystemen (SCCM).
"Bij de rijksoverheid wordt al bijna honderd procent duurzaam ingekocht, bij de lagere
overheden gaat het ook die kant op. En ook in de markt wordt ISO 14001 steeds meer
als eis gesteld. Zonder certificaat wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen niet
meer serieus genomen."
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