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SolarPartners is een toonaangevende installateur van zonnepanelen (EPC partij – Engineering, Procuring & 
Construction partij) gevestigd in Naarden. De strategie van SolarPartners is erop gericht om de energiemix van de 
zakelijke markt te verduurzamen. Hierbij ligt tot nu toe nog de focus op opwek zon op grote en kleine zakelijke daken 
en parkeerplaatsen.  
 
Vanwege belangrijke ontwikkelingen als netcongestie en hoge energieprijzen zal de focus zich doorontwikkelen naar 
opwek zon in combinatie met het optimaliseren van energieafnemers zoals laadpalen, verwarming en andere 
afnemers. Dit alles nog steeds alleen voor de zakelijke markt.  
 

Samen lossen we het energieprobleem van de zakelijke markt op. 
 
Teneinde dit te realiseren hebben we de juiste mensen en middelen nodig. De mensen die passen bij ons team 
leveren kwaliteit door op tijd en zelfstandig hun verantwoordelijkheid te pakken. Onze mensen denken niet in 
problemen, maar in oplossingen. We werken nauwkeurig, zijn klantgericht en we verzaken niet.  
 
SolarPartners is werkzaam in de duurzame sector, en onze bedrijfsvoering is er logischerwijs ook op gericht om 
nadelige milieueffecten te voorkomen. Alle bedrijfsprocessen zijn erop gericht om zorgvuldig om te gaan met het 
milieu, en wij verplichten onszelf om dit continu te verbeteren. Naast een verantwoordelijkheid voor het milieu, voelt 
SolarPartners zich verantwoordelijk om te werken volgens een hoge veiligheidsstandaard. SolarPartners heeft sinds 
eind 2017 een veiligheids borgingssysteem binnen het bedrijf geïmplementeerd. Dat heeft geresulteerd in een hoger 
veiligheidsbewustzijn. Het credo is dan ook: “We werken veilig of we werken niet”. 
 
De directie is continu op zoek naar verbetering van de processen en ontwikkeling van de onderneming, vooral op 
het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Ondersteunend hierbij zijn de invoering en handhaving van 
managementsystemen voor kwaliteit, voor veiligheid en voor milieu. 
 
Eén van de doelstellingen van SolarPartners is het waarborgen van de Veiligheid en Gezondheid van onze 
medewerkers, eventuele tijdelijke medewerkers en derden, alsmede aandacht voor het Milieu. Ons beleid is er dan 
ook op gericht te voldoen aan klantwensen en geldende wet- en regelgeving en om persoonlijk letsel, materiële en 
milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit gebeurt aan de hand van een inventarisatie en evaluatie van de in 
ons bedrijf voorkomende risico’s. 
 
Om een en ander gestalte te geven en aantoonbaar te maken voor de buitenwereld is gekozen om te certificeren 
volgens de VCA** standaard, de ISO9001 en de ISO14001. 
 
Scope: Het installeren en onderhouden van PV-installaties.  
 
Uitsluitingen: 8.3 - ‘Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten’ vanuit de ISO9001 
 
Indien veranderingen in wetten en normen, veranderingen op het gebied van techniek, gezondheid of milieu daartoe 
aanleiding geven, zullen wij ons beleid op VGM-gebied aanscherpen. Aanpassing zal tevens plaatsvinden indien 
interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.  
 
 
Het beleid van SolarPartners is er mede op gericht om continue te verbeteren om te kunnen blijven voldoen aan 
klantwensen en –eisen en te voldoen aan geldende wetgeving. Ons beleid is gericht op: 
 

● Optimaliseren en in stand houden van het milieuzorgsysteem conform ISO14001 
● Respecteren van geldende voorschriften en regelgeving op het gebied van veiligheid en milieu 
● Het voorkomen van milieuvervuiling vanuit onze eigen bedrijfsvoering 
● Milieubewuste fabrikanten en leveranciers selecteren op basis van hun bedrijfsvoering, rekening houdend 

met specifieke technische mogelijkheden en klanteisen 
● Het reduceren van de CO2 uitstoot m.b.t. onze mobiliteit en ons kantoorgebouw 
● Binnen het bedrijf en onder vaste onderaannemers wordt milieubewustzijn gecreëerd 
● Het beleid wordt continu verbeterd door te luisteren naar klanten, medewerkers en leveranciers. 
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Door middel van deze verklaring wordt het personeel op de hoogte 
gebracht van de intenties, die de directie ten aanzien van 
Veiligheid, Gezondheid en Milieu heeft. Instructie, overleg en 
toezicht op genoemde gebieden worden als prioriteiten in onze 
bedrijfsvoering gezien. De directie stelt zichzelf verantwoordelijk 
voor het beleid op het gebied van veiligheid, kwaliteit en milieu.  
 
Door terugkoppeling van de opgedane ervaringen streven wij naar 
voortdurende verbetering van ons VGM-beleid. Dit beleid wordt 
door ons bedrijf verspreid bij de instructie van nieuwe 
medewerkers en tijdens toolboxmeetings.   
 
 
 
 
 
Door de directie is Frans Korte aangewezen als KAM-coördinator en als VGM coördinator.  
 
Plaats  : Naarden 
 
Datum  : 20-01-2023 
 
Naam  : de heer B. Doornbos 
    
Functie  : Directeur     
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