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Vendor aantoonbaar maatschappelijk verantwoord!
Vendor, met de hoofdvestiging in Tilburg, is vanaf 1961 toonaangevend op het gebied van
toilethygiëne en levert haar concepten in meer dan 30 landen. Zowel de automaten als de
verbruiksgoederen worden in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Naast hygiëne, orde
en netheid moet volgens de Vendor visie de toiletbezoeker op elk moment kunnen beschikken
over toiletpapier, zeep en handdroging. Alle Vendorsystemen zijn hierop ontwikkeld. Tevens
hanteert Vendor het Total Service Concept waarbij alle vullingen zoals cassettes en toiletpapier
worden geleverd tot in de werkkast en gebruikte materialen worden afgevoerd.
Vendor werkt al een aantal jaren samen met D.O.V.. In eerste instantie bij het realiseren van
het ISO 9001 kwaliteitscertificaat waarbij tevens een aantal proceswijzigingen werden
doorgevoerd. Vervolgens bij het behalen van het ISO 14001 milieucertificaat. Vendor was echter
ook al jaren bezig haar activiteiten te verduurzamen. Ook bij sommige klantengroepen werd dit
een steeds belangrijker item. In 2012 werd door het managementteam besloten de mate van
duurzaamheid door een onafhankelijk instantie te laten toetsen. Hierop werd contact met D.O.V.
gezocht.
Algemeen directeur Alfons Daems van Vendor: “Door de praktische insteek en de
gestructureerde projectaanpak zijn de projecten met D.O.V. in het verleden altijd succesvol
verlopen. Vandaar dat we weer hebben besloten D.O.V. hierin te betrekken.”

Vrijwel alle normen omtrent duurzaamheid zijn gebaseerd op de internationale ISO 26000 norm
die staat voor Maatschappelijk verantwoord Ondernemen (MVO). Deze is echter niet
certificeerbaar. Gekozen werd om Vendor te laten certificeren voor een van ISO 26000 afgeleide
norm, de MVO Prestatieladder. Deze norm bestaat uit 7 kernthema’s en 33 indicatoren. Op elk
van deze thema’s en indicatoren moet beleid gemaakt worden en moeten acties gepland
worden. Een ander belangrijk punt binnen de norm is de communicatie met alle
belanghebbenden van Vendor over verwachtingen bij duurzaamheid.
Simon Dams, projectleider D.O.V: “Bij de aanvang van het project hebben we een projectteam
samengesteld, en een planning en communicatie-afspraken gemaakt. In het begin verliep het
project moeizaam omdat sommige indicatoren ver weg stonden van de dagelijkse bezigheden.
Gaandeweg het project hebben we een hulpmiddel gebruikt, de MVO prestatiemeter, die het
overzichtelijker en tastbaarder maakte. Vanaf dat punt verliep het project erg vlot.”
In augustus 2012 werd de meerdaagse audit door Bureau Veritas succesvol verlopen. Met het
certificaat MVO Prestatieladder Niveau 3 is door een onafhankelijke instantie aangetoond dat de
producten, diensten en activiteiten van Vendor maatschappelijk verantwoord zijn.
Wilt u meer weten over MVO of de gevolgde projectaanpak. Neem contact op met D.O.V.
Pagina 1 van 1

