
 

 

Milieubeleidsverklaring (1/2) 

 

Technolution neemt klanten zorg uit handen op het gebied van complexe 

technologische vraagstukken met veeleisende randvoorwaarden. Technolution levert 

werkende oplossingen waarin elektronica, programmeerbare logica en software 

naadloos op elkaar aansluiten. Oplossingen die veelal grensverleggend zijn en een 

essentiële bijdrage leveren aan het realiseren van de doelstellingen van de klanten 

van Technolution.  

 

Technolution zet zich actief in om het milieu te beschermen. Naast het feit dat het 

bedrijf zelf zorgvuldig omgaat met het milieu, zet Technolution zijn innovatief 

vermogen in om nieuwe technologieën en concepten te ontwikkelen die het milieu 

beschermen. Anticiperen op maatschappelijke trends en regelgeving is hier een 

integraal onderdeel van. 

 

Het milieubeleid is erop gericht om:  

• verantwoord te handelen, zodat de milieubelasting wordt voorkomen of tot een 

minimum wordt beperkt; 

• de impact te vergroten door samenwerkingen aan te gaan;  

• innovatieve methoden/toepassingen te ontwikkelen en te gebruiken om de 

milieubelasting te reduceren;  

• blijvend te anticiperen op en te voldoen aan de eisen van de milieuwet- en 

regelgeving en overige eisen in de werkgebieden waarin Technolution actief is.  

 

Technolution heeft een milieumanagementsysteem ingericht conform ISO14001 en 

de CO2-Prestatieladder. Per 2021 is Technolution op niveau 5, het hoogste niveau, 

gecertificeerd voor deze CO2-Prestatieladder.  

 

Jaarlijks ziet de directie erop toe dat de milieudoelstellingen worden geëvalueerd en 

bijgesteld. Om transparantie te waarborgen, wordt er gecommuniceerd richting de 

betreffende stakeholders. Hiermee geeft Technolution een concrete invulling aan 

maatregelen op het gebied van milieu en wordt het milieu- en 

energiemanagementsysteem actueel gehouden en continu verbeterd. 
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Scope milieubeleid (2/2) 

Het milieumanagementsysteem is van toepassing op alle werkmaatschappijen die 

onder de TechnoInvest Holding BV vallen. 

 

Meerdere werkmaatschappijen zijn bovendien gecertificeerd op basis van de 

activiteiten die er plaatsvinden. Deze bedrijven, de scope van de activiteiten die 

onder het milieubeleid vallen en hun locaties staan vermeld op de certificaten van 

het ISO14001-systeem en de CO2-Prestatieladder. 

 

Het onderstaand figuur geeft een overzicht van deze milieu-gerelateerde activiteiten: 

 

 

 

Figuur 1: milieu-gerelateerde activiteiten binnen de scope van ISO14001 en CO2-Prestatieladder 
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