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DIRECTIEVERKLARING  

t.b.v. MVO MANAGEMENTSYSTEEM  

 

 

 

van 

 

E-TEC Power Management BV 

Schuit 8a 

NL-1724 BD  Oudkarspel 

KvK No. 37096926 

 

Focus en toepassingsgebied van de activiteiten 

E-TEC Power Management B.V. houdt zich bezig met het ontwerpen, aanbieden en leveren 

van Power Solutions, Datacenter Solutions en Services.  

E-TEC Power Services B.V. (100% dochter van, geregistreerd onder KvK No. 34247634, 

locatie adres Moordrecht) houdt zich bezig met het onderhouden van Power Solutions, 

Datacenter Solutions en Services.  

 

Het gaat hierbij vaak om geïntegreerde en klant specifieke oplossingen, waarbij expertise 

vanuit meerdere techniek soorten wordt ingezet om het klantdoel te bereiken. Het draait om de 

beschikbaarheid, de continuïteit en de efficiëntie van energie.  

 

Het managementsysteem voor MVO heeft als scope: 

“Het aanbieden en installeren van geïntegreerde oplossingen zoals noodstroomaggregaten, 

UPS systemen, verdeelinrichtingen en datacenter infrastructuren.”  

Dit betreft de locatie in Oudkarspel. 

 

Onze serviceorganisatie E-TEC Power Services B.V. (handelsnaam E-TEC Power Services) 

locatie Moordrecht, wordt de eerste twee jaar nog buiten de scope van het MVO 

managementsysteem gehouden. De MVO certificering zal ook niet gelden voor onze 

moedermaatschappij E-TEC Power International Ltd. in Dublin, Ierland (Cert.of Incorp. No. 

314206). 

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 

Binnen ons bedrijf staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Wij zoeken in 

onze bedrijfsvoering naar een goede balans tussen zorg voor de maatschappij, het milieu en 

de continuïteit van ons bedrijf.  

Dit doen wij door in ons beleid en in onze organisatie en bedrijfsproces invulling te geven aan 

de onderwerpen in hoofdstuk 6 van de ISO 26000 (DIS): behoorlijk bestuur, mensenrechten, 

arbeidsomstandigheden, milieuaspecten, eerlijk handelen, consumentenbelangen, 

maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling. Daarnaast streven wij naar groei van de 

onderneming om continuïteit en werkgelegenheid te kunnen garanderen. 

 

Stakeholderanalyse 

Via een stakeholderanalyse hebben wij in kaart gebracht wat onze stakeholders van ons 

verwachten op het gebied van MVO. De resultaten hebben wij geëvalueerd met onze  

bedrijfsdoelstellingen en op basis van de uitkomsten hebben wij een plan van aanpak  

opgesteld om onze MVO prestaties te verbeteren. Dit plan van aanpak bevat SMART 

doelstellingen en wordt periodiek in het Management Team geëvalueerd. 
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Voldoen aan geldende wet- en regelgeving 

Voor ons is het van groot belang om te voldoen aan de van toepassing zijnde, geldende wet- 

en regelgeving. Met grote regelmaat beoordelen wij of wij hieraan voldoen. Om dit  te 

bewerkstelligen maken wij relevante informatie over wet- en regelgeving kenbaar aan al onze 

medewerkers, maar ook aan andere relevante belanghebbenden. 

 

Behoorlijk bestuur 

Wij willen ons bedrijf op een behoorlijke manier besturen. Wij keuren elke vorm van fraude, 

corruptie, omkoping en afpersing af. Wij doen geen zaken met bedrijven die hier wel aan 

doen. 

 

Mensenrechten 

Wij respecteren mensenrechten wereldwijd, d.i. wij accepteren geen discriminatie, kinder- en 

gedwongen arbeid, uitbuiting en verwachten van onze leveranciers een zelfde beleid in deze. 

 

Arbeidsomstandigheden 

Veiligheid en gezondheid hebben een prominente rol in de bedrijfsvoering. Op operationeel 

niveau betekent dit, dat bij de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk persoonlijk 

letsel, evenals milieu en materiële schade voorkomen dient te worden. Dit geldt voor zowel 

eigen medewerkers, uitzendkrachten als ook voor derden. Bij het nemen van strategische 

beslissingen is het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden een belangrijke 

randvoorwaarde, waarbij collectieve afspraken de voorkeur genieten.  

In dit kader streven we ook naar een continue verbetering van het welzijn van onze 

medewerkers. Hiertoe verzorgen wij een PMO, vergroten wij hun inzetbaarheid door het 

volgen van opleidingen te stimuleren. Tevens meten wij de medewerkers-tevredenheid door 

jaarlijkse functioneringsgesprekken en wordt de behoefte aan een 

personeelsvertegenwoordiging (PVT) gepeild 

 

Milieuaspecten 

Wij hebben oog voor milieuaspecten. Via een milieuaspecteninventarisatie hebben wij onze 

milieu aspecten en –effecten in kaart gebracht en verbetermogelijkheden geïnventariseerd c.q. 

ten doel gesteld. Extra aandacht gaat uit naar verlaging van de CO2 uitstoot van E-TEC als 

organisatie en de verwerking van afvalstoffen vanuit service werkzaamheden. 

 

Eerlijk handelen 

Wij streven naar eerlijk handelen, dit geldt zowel richting onze klanten als richting onze 

leveranciers. Bij constatering van corruptie, omkoping, afpersing, kartelvorming of 

concurrentiebelemmerend gedrag zal actie worden ondernomen. Wij zullen niet deelnemen, 

noch ons inlaten met onethisch politieke lobbygroepen. 

 

Consumenten- en afnemersbelangen 

E-TEC heeft slechts indirect invloed op de consument en dan met name de direct 

omwonenden. Echter, wij vinden de producten en diensten van E-TEC de consumenten- 

belangen niet mogen schaden. Derhalve kunnen wij stellen, dat wij de veiligheid en 

gezondheid van consumenten niet in gevaar brengen en dat wij, waar mogelijk, maatregelen 

zullen treffen om overlast van onze producten en diensten zoveel mogelijk te voorkomen. 

E-TEC gaat voorzichtig om met de bezittingen van afnemers, respecteert de privacy van 

afnemers en communiceert hierover met betreffende partijen.  
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Maatschappelijke betrokkenheid en ontwikkeling 

Wij tonen graag onze maatschappelijke betrokkenheid. E-TEC is betrokken bij de 

vermindering van het energieverbruik van haar klanten en de ontwikkeling van steeds betere  

oplossingen op dit vlak. Verder zal E-TEC geregeld stage plaatsen ter beschikking stellen voor 

studenten in het hoger onderwijs.   

 

Locale gemeenschap 

E-TEC wil een bijdrage leveren aan de locale gemeenschap. Dit zowel op het niveau van 

economische ontwikkeling als op het gebied van sociale aspecten. Dit bereiken we door waar 

mogelijk personeel, diensten en materieel uit de locale omgeving te betrekking 

 

MVO Managementsysteem 

Wij hebben onze bedrijfsprocessen en organisatie dusdanig ingericht om zoveel mogelijk 

tegemoet te komen aan onze stakeholderbelangen en bedrijfsdoelstellingen. Ons MVO 

managementsysteem bevat de beschrijving van onze processen, waarbij de MVO 

Prestatieladder, ISO 9001 norm (versie 2008) en de VCA (versie 2008/5.1), ISO 14001:2004 

als uitgangspunt is genomen.  

 

De directie stelt zich verantwoordelijk voor de correcte naleving van het systeem en dat het 

voldoet aan de wet- en regelgeving. De MVO coördinator is belast met het beheer van het 

managementsysteem. Als lid van het management heeft hij zich ervan overtuigd dat alle 

medewerkers de doelen van het managementsysteem hebben begrepen en dat zij in staat zijn 

de benodigde voorschriften uit te voeren. 

 

Aan alle medewerkers is opgedragen te voldoen aan wat in het managementsysteem is 

voorgeschreven. De directie zal volgens een vaste planning de implementatie en werking van 

het systeem (zoals procedures en werkvoorschriften) beoordelen. 

 

Noodzakelijke middelen ter beschikking stellen 

Bij het beschrijven van de organisatie en het inzichtelijk maken van het bedrijfsproces is 

beoordeeld of er voldoende middelen (opleiding/ materieel/ infrastructuur) beschikbaar zijn. 

Tijdens de periodieke review worden wijzigingen hierop aangegeven. 

 

Corrigerende, preventieve, en verbeterende maatregelen 

Iedere medewerker binnen de organisatie heeft het recht en de taak om verbeterpunten 

binnen de organisatie aan te geven. Dit met als doel: Continu verbeteren van de processen en 

zodoende nog beter aan de stakeholder belangen te voldoen. 

 

Continu verbeteren 

Het uiteindelijke doel dat wij wensen te bereiken is een continue verbetering van het MVO-

managementsysteem en de prestaties van de organisatie; 

 

Periodiek beoordelen wij de werking van ons MVO-managementsysteem om te waarborgen 

dat deze relevant blijft en geschikt blijft voor onze organisatie. 
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Doelstellingen 

Jaarlijks tijdens de beoordeling van het managementsysteem evalueren wij onze 

doelstellingen en formuleren nieuwe. Deze doelstellingen vormen een levend onderdeel van 

deze beleidsverklaring. 

 

Oudkarspel, 16 september 2013 

 

 

F.A.M. Vermolen   A.J. Slaager 

algemeen directeur   commercieel directeur 

 

 

 

(Deze beleidsverklaring dient kenbaar te worden gemaakt aan alle personen die deel uitmaken van de organisatie, zodat deze 

zich bewust zijn van hun rol / individuele verplichtingen binnen de organisatie. Tevens dient deze beleidsverklaring beschikbaar te 

worden gesteld voor stakeholders.)  


