
SR 10 - Social responsibility management systems 
De 'SR 10 - Social Responsibility management systems' is een internationale norm die de garantie biedt dat 
een onderneming op een gestructureerde manier haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. De 
onderneming is zich bewust van haar impact op de samenleving en op het milieu en gaat hier consequent op 
een ethische verantwoorde, transparante en verantwoordelijke manier mee om.
Vinçotte is geaccrediteerd om de naleving van de principes van SR 10 binnen uw bedrijf te onderzoeken en 
kan u na een positieve evaluatie een certificaat uitreiken. 

Your tailor-made solution

Meer over SR 10:

Deze norm leunt dicht aan bij andere normen als ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001. Hij kan dus makkelijk geïntegreerd 
worden in een bestaand geformaliseerd managementsysteem waarin onder andere ook kwaliteitsmanagement, 
veiligheidsmanagement en milieumanagement zijn opgenomen en dat allemaal gericht is op de voortdurende verbetering van 
uw activiteiten.
Het doel van SR 10 is de tevredenheid van de betrokken partijen systematisch verbeteren door een sociaal verantwoordelijk 
beleid in te voeren dat gestoeld is op transparant en ethisch verantwoord gedrag.
De toepassing van deze norm is gebaseerd op 4 essentiële pijlers:

De identificatie en kwantificering van de noden en verwachtingen van andere stakeholders
Het ethisch, transparant en sociaal verantwoordelijk gedrag (in de ruime zin)
De naleving van de wetgeving in verband met de impact van de organisatie op de maatschappij en het milieu
De continue verbetering van de impact van de organisatie op de maatschappij en het milieu

De norm SR 10 is ook gebaseerd op de principes van de norm ISO 26000 en maakt het mogelijk die principes in de praktijk te 
brengen.

Your result

Voordelen SR 10

De SR 10 helpt u om de inspanningen die u levert om de impact van uw onderneming op de maatschappij en op het 
milieu te verkleinen, te structureren.
U komt meer te weten over andere stakeholders en leert efficiënter met hen communiceren, wat het globaal gevoel van 
tevredenheid vergroot.
De betrokkenheid en de motivatie van uw personeel nemen toe.
U kunt dit managementsysteem makkelijk integreren in het globale manangementsysteem van uw organisatie.
Het imago van uw merk wordt versterkt naar klanten en partners toe.
Deze certificatie positioneert uw organisatie duidelijk als sociaal verantwoordelijk en duurzaam.

Please note

Normen en wetgeving
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https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/wettelijke-en-vrijwillige-inspecties-maakindustrie/iso-9001-kwaliteitsmanagementsystemen
https://www.vincotte.be/nl/maakindustrie-logistiek/certificatie-van-managementsystemen-en-inspectie-van-installaties/iso-14001-milieumanagementsystemen
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In which situation?

Toepassing SR 10

Elke organisatie met een eigen structuur, ongeacht de grootte, de sector of de plaats van vestiging.

© Vinçotte 2017   vincotte.be


