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* U ontvangt deze score/medaille op basis van de informatie en nieuwsbronnen die EcoVadis ter beschikking staan op het moment van de beoordeling. Als er tijdens de geldigheidsperiode van de Scorecard/medaille
materiële veranderingen of omstandigheden optreden, dan behoudt EcoVadis zich het recht voor om de Scorecard/medaille van het bedrijf in de wacht te zetten. Indien nodig geacht, zal EcoVadis de Scorecard/medaille
opnieuw beoordelen en eventueel een herziene Scorecard/medaille verstrekken.
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OVER ECOVADIS

EcoVadis biedt een toonaangevende oplossing voor het monitoren van de duurzaamheid in wereldwijde toeleveringsketens. Met
behulp van innovatieve technologie en expertise op het gebied van duurzaamheid hebben wij de ambitie om bedrijven te
stimuleren om duurzame praktijken na te streven, en hen te ondersteunen bij de toepassing hiervan.

Onze missie

Wij streven ernaar om de duurzaamheidsprestaties van bedrijven op betrouwbare wijze te beoordelen. Hiertoe voorzien we hen
van uitgebreide feedback, benchmarking en hulpmiddelen die de bedrijven in staat stellen een weg van voortdurende
verbetering in te slaan.

Onze expertise

- Duurzaamheid: ons team van internationale duurzaamheidsdeskundigen analyseert en controleert de gegevens van bedrijven
(ondersteunende documenten, 360° Watch--bevindingen, enz.) om betrouwbare beoordelingen te creëren. Hierbij houden we
rekening met de sector, de omvang en de geografische locatie van elk bedrijf.

- Innovatieve technologie: we bieden toegang tot webgebaseerde oplossingen. Bedrijven hebben toegang tot de EcoVadis
Scorecard en kunnen informatie delen. Dit zijn uiterst veilige online oplossingen die de veiligheid van de gegevens van onze
gebruikers garanderen.

Onze methodologie

De EcoVadis-methodologie is gebaseerd op internationale duurzaamheidsnormen (Global Reporting Initiative, United Nations
Global Compact, ISO 26000). Bovendien staat deze methodologie onder toezicht van een wetenschappelijk comité van
deskundigen op het gebied van CSR en toeleveringsketens, om betrouwbare CSR-evaluaties door derden te garanderen.

Onze gebruikers

- Duizenden bedrijven gebruiken het EcoVadis Ratings platform maandelijks om te reageren op
duurzaamheidsbeoordelingsverzoeken van klanten, om correctieve actieplannen op te stellen en te onderhouden en om
duurzaamheidsgerelateerde documenten te centraliseren.

- Meer dan 300 multinationale bedrijven maken gebruik van de diensten van EcoVadis om de duurzaamheidsprestaties van hun
handelspartners te monitoren, inclusief:

    

    

Contact

contact@ecovadis.com

www.ecovadis.com

mailto:contact@ecovadis.com
http://www.ecovadis.com
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