
 

ECOdrive publiceert zelfverklaring ISO 26000 op NEN platform 

Vrijdag 9 maart heeft ECOdrive als 14e organisatie haar zelfverklaring over de toepassing van ISO 

26000 gepubliceerd op het Publicatieplatform ISO 26000 van NEN. 

ECOdrive is de producent van ECOdrive III, een intelligente rijgedragstimulator die op specifieke 

omstandigheden kan worden afgestemd. Uniek aan deze techniek is dat de maximumsnelheid, de 

acceleratie en het toerental per versnelling kunnen worden aangepast. Het resultaat daarvan is dat 

chauffeurs rustiger en dus veiliger rijden. Met ECOdrive wordt er optimaal gebruikgemaakt van het 

motorvermogen van een voertuig. Met ECOdrive III kunnen wagenparkbeheerders er zeker van zijn 

dat bestuurders de gestelde duurzaamheidsdoelen behalen doordat de ECOdrive actief ingrijpt op 

momenten dat de bestuurder teveel gas geeft.  

Ron Baaten van ECOdrive: “Door de aanpassing in de strategie door meer op duurzaamheid te 

richten vond ECOdrive het van belang als partner van duurzame organisaties zelf ook duurzaam te 

werken en heeft ECOdrive getracht duurzaamheid zoveel mogelijk door te voeren binnen de 

bedrijfsprocessen. ECOdrive is namelijk van mening dat duurzaamheid pas echt goed effect heeft als 

dit niet bij een enkel bedrijf ingezet word maar dat een volledige branche zich inzet om duurzaam te 

ondernemen. Een goed begin begint immers bij jezelf.” 

“De reden dat wij voor een zelfverklaring op het Publicatieplatform van de NEN gekozen hebben is 

dat we daarmee toch meer vertrouwen kunnen uitstralen, onze duurzame werkwijze kenbaar 

kunnen maken aan een breed publiek en wellicht in contact komen met diverse partijen die achter 

onze duurzaamheidsinitiatieven staan en wellicht iets kunnen betekenen voor onze organisatie, onze 

producten of onze diensten. Wij zijn naast de vervoerssector ook werkzaam binnen de bouwsector. 

Binnen deze sector is aantonen van duurzaamheidactiviteiten, zoals het reduceren van de CO2-

uitstoot ten behoeve van de CO2-Prestatieladder van groot belang bij het binnenhalen van 

aanbestedingen”. 

De zelfverklaring is onderbouwd met een uitgebreide rapportage die zowel te vinden is op het NEN 

Publicatieplatform (www.nen.nl/ISO 26000) als op de eigen website van ECOdrive 

(www.ecodrive.eu).  Stakeholders worden nadrukkelijk uitgenodigd kennis te nemen van de wijze 

waarop ECOdrive ISO 26000 toepast en daarover desgewenst in contact te treden met deze 

organisatie. De benodigde contactgegevens zijn terug te vinden op het NEN Publicatieplatform. 

 

http://www.nen.nl/ISO%2026000
http://www.ecodrive.eu/


Wat is de zelfverklaring ISO 26000? 

De Zelfverklaring ISO 26000 is een verklaring door een organisatie dat zij ISO 26000 toepast. Door de 

stappen in de praktijkrichtlijn NPR 9026 te volgen en de vragen te beantwoorden, komt een 

organisatie tot deze Zelfverklaring. Door deze Zelfverklaring te publiceren, is ook voor de 

buitenwereld duidelijk hoe een organisatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt.  

Op de website van NEN (www.nen.nl/iso26000) via de button Publicatieplatform ISO 26000 is het 

Publicatieplatform te bekijken en zijn de gepubliceerde Zelfverklaringen in te zien. Voor inhoudelijke 

informatie kunt u contact opnemen met Ingeborg Boon van NEN, coördinator ISO 26000 van NEN via 

(015) 2 690 122 of e-mail ingeborg.boon@nen.nl  

http://www.nen.nl/iso26000
mailto:ingeborg.boon@nen.nl

