GSE® System (Global Sustainable Enterprise System)

Het GSE systeem maakt op pragmatische wijze gebruik van bestaande metagegevens en controle- en
certificeringsinstrumenten zodat bedrijven het transitietraject naar duurzaam ondernemen kunnen beginnen. Elk bedrijf
heeft een GSE Rating-rapport op het GSE System-platform. Het GSE Rating-rapport laat zien hoe bedrijven worden
beoordeeld en hoe ze stapsgewijs over kunnen gaan op duurzaam ondernemen. Op deze manier draagt u bij aan de
circulaire economie en doet u dat in een tempo dat bij u past.

Komt mijn bedrijf in aanmerking voor het GSE system?
Elk type bedrijf komt in aanmerking voor een GSE systeem certificaat. Van kleine onderneming die een bijdrage wil leveren aan
duurzaam ondernemen. Tot aan grote multinationals die al gestart zijn met duurzaam ondernemen en hier verder mee willen.

Noodzaak van het certificaat
Er is een groeiende vraag vanuit de overheid om duurzaamheid meetbaar en inzichtelijk te maken op een objectieve wijze. Het GSE
systeem (Global Sustainable Enterprise System) met het bijbehorende certificaat voorziet hierin. Steeds vaker verlangen klanten dat
u aantoonbaar bezig bent met duurzaam ondernemen. Met dit certificaat kunt u aantonen dat uw bedrijf hier hard aan werkt en dus
duurzaam onderneemt.

Voordelen van het certificaat
Het GSE systeem toont aan dat u een bijdrage levert aan de circulaire economie. Met het GSE systeem werkt u stapsgewijs naar de
een duurzame organisatie die het beste uit zichzelf, maar ook uit uw stakeholders. We sommen een aantal andere bijbehorende
voordelen voor u op:
Door het GSE rating-rapport maakt u duurzaamheid beoordelingen voor alle bedrijven, producten en supply chains
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Het GSE systeem is geschikt voor alle type bedrijven en wordt in 17 verschillende landen vertegenwoordigd;
Het GSE systeem is gebaseerd op internationale normen;
De ratings zijn gebaseerd op metadata, certificaten en aanvullende vragenlijsten;
Het GSE systeem kan gebruikt worden als inkooptool;
Met het GSE systeem kunt u aanbestedingen makkelijk beheren;
Het GSE systeem is een marketingtool dat aangedreven wordt door duurzaamheidsgegevens;
Het GSE systeem omvat alle facetten van duurzaamheid en circulaire economie.

Processtappen
Het certificatieproces bevat meerdere onderdelen. Bij nieuwe aanmeldingen zal een toelatingsonderzoek plaatsvinden. Dit kan o.a.
bestaan uit de beoordeling van documentatie, een product en locaties. Na verstrekking van het certificaat zal jaarlijks een controle
plaatsvinden om te verifiëren of het bedrijf nog steeds voldoet aan de eisen.

Over Kiwa
Kiwa behoort tot de wereldwijde top-20 op het gebied van testen, inspectie en certificering (TIC). Met onze services voor
certificering, inspectie, tests, training en consultancy zorgen we voor vertrouwen in de producten, services, processen,
(management)systemen en medewerkers van onze klanten. Dat doen we in een groot aantal marktsegmenten, over de hele wereld
al meer dan 65 jaar!
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