
 

ISO 14001 Milieumanagement 
 
 
Duurzaam ondernemen is geen idealisme meer. Het wordt meer en meer een 
noodzaak willen we ook op de lange termijn de leefkwaliteit in onze samenleving 
op peil houden. Het verantwoord omgaan met energie, grondstoffen en de afvoer 
van ons afval wordt een standaard item op de agenda van de ondernemer. 
Maar, milieumanagement gaat verder dan het scheiden van uw bedrijfsafval en het 
indraaien van een paar spaarlampen 
 
 
Certificeren van milieumanagement is effectief 
“Er zijn vele wegen die naar Rome leiden….” Ook op het gebied van milieumanagement. 
Uiteindelijk bereikt u uw bestemming, maar via een onnodige omweg. Deze omweg kunt u 
bij milieumanagement vertalen in onnodige investeringen en tijdverlies. Als u uw 
milieumanagementsysteem opzet volgens de ISO14001-norm, gaat u via de kortste weg.  
 
Belangrijk pluspunt bij deze aanpak is dat u uw milieumanagementsysteem gemakkelijk 
kunt integreren met managementsystemen gebaseerd op ISO9001 (kwaliteit) en VCA 
(arbeidsveiligheid). Als u al een ISO9001- en/of VCA- managementsysteem heeft, bespaart 
u tijd en investeringen omdat een aantal belangrijke elementen van uw ISO14001 
milieumanagementsysteem al aanwezig zijn. 
 
 
Milieumanagement leidt tot kostenbesparing 
Een aantal zaken, op gebied van milieuzorg, zijn geborgd in wetgeving. Voldoen aan 
wetgeving kan inhouden dat u zult moeten investeren in voorzieningen. Door te voldoen aan 
de eisen volgens ISO14001 maakt u aantoonbaar dat uw organisatie voldoet aan deze 
wetgeving.  
 
  

 



 

De toegevoegde waarde van een ISO14001 certificaat 
De ISO14001 norm bestaat uit een aantal heldere en overzichtelijke eisen waaraan uw 
bedrijf moet voldoen. Deze norm heeft dezelfde overzichtelijke opzet als de ISO9001 norm. 
Koppelingen tussen ISO14001 en ISO9001 zijn gemakkelijk te leggen. De ISO14001-norm 
is een wereldwijd erkende norm die te implementeren is bij alle typen bedrijven en 
organisaties. Steeds meer opdrachtgevers stellen het hebben van een ISO14001-certificaat 
als voorwaarde aan hun leveranciers. Met certificering tegen deze norm maakt u aan uw 
klanten onomstotelijk aantoonbaar dat u de milieuprestaties van uw bedrijf op een 
planmatige manier onder controle heeft. 
 
 
De toegevoegde waarde  van Vaelis 
Vaelis begeleidt u bij het opzetten en onderhouden van uw milieumanagementsysteem. 
Dit gebeurt in twee fasen: 

➢ Implementatie van uw milieumanagementsysteem 
➢ Onderhoud van uw milieumanagementsysteem 

 
Implementatie van uw milieumanagementsysteem: 
Bij het implementeren van uw systeem werken wij met een helder en overzichtelijk 
stappenplan. In duidelijk afgebakende stappen zetten wij voor u een overzichtelijk 
systeem op met een garantie op ISO14001-certificatie. Indien gewenst, kunnen wij dit 
systeem geheel “web based” bouwen. Meer over onze aanpak treft u aan in onze 
whitepapers ‘Systeem implementatie’ en ‘VINS-Informatiesysteem’.  
 
Onderhoud van uw milieumanagementsysteem: 
Eenmaal gecertificeerd, zult u uw systeem moeten onderhouden; risico-analyses, 
milieu-audits, milieuregistraties, directiebeoordeling, en documentbeheer zijn een aantal 
zaken, die u op de rit moet houden. Met Vaelis kunt u een flexibele taakverdeling 
afspreken. U kunt het onderhoud in zijn geheel aan ons overlaten, maar u kunt ook delen 
ervan bij ons neerleggen. De keuze is geheel aan u. Meer over onze werkwijze treft u aan 
in onze whitepaper ‘Systeem onderhoud’. 
 
 
De expertise van Vaelis 
Al sinds 1996 ondersteunen wij organisaties op gebied van kwaliteit- en 
procesmanagement. Hierdoor zijn onze adviseurs ervaren en gedegen partners voor uw 
milieuwmanagementsysteem. 
 
Meer informatie? 
Vaelis B.V. • Postbus 1128 1400 BC • De Nieuwe Vaart 32 • 1401 GR Bussum • Nederland 
• T +31 (0)88 3929292 • info@vaelis.nl • www.vaelis.nl 
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