Stafier Holland behaalt
2000ste ISO 14001certificaat

Adriaan Harthoorn, directeur van Stafier (foto: Roos Koole).

Het aantal ISO 14001-gecertificeerde
organisaties is de afgelopen jaren sterk
toegenomen. Metaalunie-lid Stafier Holland
uit Zevenaar ontving onlangs het 2000ste
ISO 14001-certificaat van Nederland.

Correctie
In het artikel over de Vakkanjers in Metaal &
Techniek editie 7/8 zijn per abuis de fotobijschriften op pagina 44 en 45 met elkaar
omgewisseld. Op pagina 44 is niet het MTCteam, maar het roboticateam te zien. De foto
op pagina 45 toont het MTC-team.
Lees meer over de Vakkanjers op pagina 45.

Stafier is een middelgrote onderneming die al
meer dan vijftig jaar actief is in de ontwikkeling,
fabricage en verkoop van producten uit staal, rvs
en non-ferro materialen. Het bedrijf werkt internationaal voor gerenommeerde afnemers in de sectoren bouwkeramiek, levensmiddelen, duurzame
energie en toelevering (specials/subcontracting).
Klanten in de markt van duurzame energie vroegen Stafier om een ISO 14001-certificaat om de
beheersing van de milieuaspecten aantoonbaar
te maken. Uit recent onderzoek van SCCM (Stichting Certificatie en Coördinatie van Milieu- en
arbomanagementsystemen) blijkt dat die vraag
van klanten een steeds belangrijker aanleiding is

om het milieumanagementsysteem te laten certificeren. Dat geldt in elk geval voor zestig procent
van de organisaties die zich in de periode 20112013 liet certificeren. Dit neemt niet weg dat deze
organisaties ook vaak zelf de wens hebben om de
milieuprestaties te verbeteren. Het milieumanagementsysteem is voor veel organisaties een
belangrijke pijler onder het duurzaamheidsbeleid
en leidt tot betere milieuprestaties.
Digitaal magazine
Ter gelegenheid van de mijlpaal van het 2000ste
certificaat geeft SCCM een digitaal magazine uit.
In het magazine komt Stafier zowel aan het woord
als in beeld met een video. Daarnaast zijn er
interviews met andere bedrijven, inkopers en
toezichthouders. Ook worden de belangrijkste
resultaten van het onderzoek gepresenteerd.
Het digitale magazine kunt u lezen via
www.2000.sccm.nl.

6 • september 2013 • METAAL & TECHNIEK

MT09_nieuws 6

12-09-2013 08:40:54

