Duurzaam Produceren
De vraag is niet óf, maar wanneer ik met duurzaam produceren
aan de slag moet. En hoe pak je het dan aan en wie zou het dan
moeten uitvoeren?
Mijn medewerkers hebben al genoeg taken; er nog één bij dan?
Een extra medewerker kost mij al snel € 40.000 op jaarbasis.
Haal ik dat er wel uit?
De planner is overspannen thuis. Een teken aan de wand?
Moet ik het dan zelf gaan doen?
Waar haal ik de tijd vandaan?
Klein mag dan wel fijn zijn, maar ik verlang nu toch wel naar een
grote organisatie!
Wie helpt mij?

Kennismaken
￼
Het Dienstencentrum is de deskundige op het gebied van duurzame produceren binnen de Creatieve Industrie. Groot, maar toch
klein genoeg om de problemen van de MKB-er te begrijpen. Wij
werken met u samen om uw bedrijf op verschillende gebieden te
optimaliseren. Wij ontzorgen u op de gebieden die niet direct met
uw core business te maken hebben. U bent dan verzekerd van een
moderne duurzame bedrijfsvoering, die voldoet aan alle wettelijke
eisen op dit gebied.
Bij duurzaam produceren wordt geproduceerd met aandacht voor
zowel de mens als ons leefmilieu. Dit levert u niet alleen een rendabele bedrijfsvoering op, maar ook gezonde en vitale medewerkers. En zonder problemen voor het milieu.
Hoe u dat bewerkstelligt?
De volgende systemen ondersteunen u hierin:
Milieuzorg, Criteria duurzaam inkopen, CO2-voetafdruk /
ClimateCalc, FSC FSC®, PEFC, Arbo RI&E, Arbozorg, Duurzame inzetbaarheid, Kwaliteit, Lean en Groepscertificering.

Ontzorgen
U kunt individueel een traject ingaan, maar ook deelnemen aan
Groepscertificering van het Dienstencentrum.
Groepscertificering is de goedkoopste manier om invulling te
geven aan duurzaam produceren en klantwensen op transparante
wijze vorm te geven.
Vanaf € 90 per maand krijgt u:
•
•
•
•
•

Structuur en ondersteuning
Up-to-date kennis
Advies op maat
Certificering
Workshops van STIVAKO

U bespaart zich een staffunctie en
dus al snel een bedrag van circa
€ 40.000 per jaar.

Samenwerken
Het Dienstencentrum geeft onafhankelijk en professioneel advies
aan ondernemers en bedrijven in de communicatie sector. Onze
benadering is persoonlijk, pragmatisch en integraal. Wij zijn de
sparring partner voor de ondernemer. In combinatie met de
praktische benadering vanuit de verschillende werkvelden van
onze bedrijfsadviseurs, vormt dit de basis voor een op maat
gesneden ondersteuning van uw bedrijf.

Wilt u hulp? Neem dan contact met ons op via:
telefoonnummer 020-5435688, of
e-mail: info@dienstencentrum.com

