
LANGER HOUDBAAR

GARANTIES
KLACHTEN

Omnicol biedt oplossingen voor het professioneel verlijmen van bouwmaterialen. 
Door middel van het ISO 26000 traject is Omnicol Nederland BV actief bezig 
met het bepalen van de effecten van haar bedrijfsvoering op de maatschappij, 
het milieu en de economie. 

Door dit traject te doorlopen en deze zelfverklaring te schrijven willen wij 
onze verantwoordelijkheid nemen omtrent maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (MVO) en tevens willen wij laten zien hoe wij dat doen.  
Omnicol heeft de volgende onderwerpen als prioriteit bepaald:

KERNPUNTEN 
MVO-ZELFVERKLARING

De organisatie heeft met betrekking tot deze prioriteiten 
de volgende acties reeds genomen op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen:

MVO: genomen acties

MVO: doelstellingen komende jarenMVO: drie prioriteiten

Omnicol heeft met betrekking tot de prioritaire onderwerpen voor 
de komende jaren de volgende doelstellingen op het programma 
staan in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen:

•  ISO 9001
•  ISO 26000 traject in gang 

zetten

•  Online klachtensysteem (intern)
•  Klanttevredenheidsonderzoeken (KTO)
•  Verstrekken van garanties
•  Analyses en acties tot het verminderen en 

voorkomen van klachten

•  CRM (bijv. verantwoord 
omgaan met routeplanning)

•  Navision (bijv. gedeeltelijk 
digitaal factureren)

•  ISO 9001:2015 nieuwe norm implementeren.
•  ISO 26000 verder implementeren en integreren 

in de organisatie / een intern communicatieplan 
opstellen omtrent MVO.

•  Afvalstoffenmanagement 
verder doorontwikkelen op 
locatie Weelde.

•  100% afval scheiden binnen 
Omnicol Nederland.

100%

•  Een aantal producten langer 
houdbaar maken

•  Het gebruik van PE zakken 

•  Nul lozer op gebied van waterverbruik  
op locatie Weelde

•  Afval scheiden op locatie Weelde
•  Afvalstoffenregister bijhouden op locatie Weelde

MVO INTEGREREN 
IN BESLUIT VORMINGS-

PROCESSEN EN 
STRUCTUREN

VOORKOMEN EN 
ADEQUAAT OPLOSSEN 

VAN KLACHTEN

VOORKOMEN 
VAN 

MILIEUVERVUILING

Bestuur Consumenten Milieu

•  Reactietijd m.b.t. klachten verkorten.
•  Maatregelen verbeteren na evaluatie logistieke klachten (voorkomen 

van gelijkwaardige klachten). Kwaliteitscontroles centraliseren.
•  Facturatie Omnicol Nederland volledig digitaliseren. Hiermee willen 

we het aantal prints en papierverbruik terugdringen.

•  Onze eerste eco-efficiënte lijm 
ontwikkelen en op de markt 
brengen.

•  Aanpassingen doen in het 
productieproces, waardoor 
er minder afval en afkeur 
ontstaat.

•  Verbeteren van bestaande 
recepten en waar mogelijk 
zoveel mogelijk componenten 
vervangen met minder 
milieubelastende grondstoffen 
/ alternatieve oplossingen.

•  Het retourenbeleid verder 
aanscherpen, waardoor 
minder transport,  
minder CO2 uitstoot, etc.

AFVAL
SCHEIDING


