Beleidsverklaring Sunrock
Wij helpen organisaties om op een slimme manier het maximale uit hun energietransitie te halen. Dit
realiseren we door met onze kennis en ervaring elk aspect van de transitie op het juiste moment te
implementeren en te optimaliseren en onze klanten daarbij geheel te ontzorgen. Van de financiering
en ontwikkeling, tot beheer en optimalisatie. Het duurzaam opwekken van energie is hierin de kern,
maar het is onze innovatieve totaalaanpak die projecten echt tot een succes maakt.

Missie

Sunrock zorgt ervoor dat klanten het maximale uit hun energietransitie halen.

Visie

De energietransitie is in volle gang. De grote omschakeling van fossiele brandstoffen naar volledige
duurzame energie verandert hoe we energie opwekken, maar ook hoe we die gebruiken. Iedere
energiegebruiker kan nu ook opwekker worden. En dat heeft enorme impact op bedrijven én op onze
hele samenleving.
De energietransitie biedt kansen. Toekomstgerichte bedrijven benutten deze kansen en ontwikkelen
en gebruiken nieuwe businessmodellen, voordat oude modellen die op fossiele brandstof leunen
onhoudbaar worden. De energie-transitie-vraagstukken zijn vaak complex en vragen om
langetermijninvesteringen. Wij zijn hierin een betrouwbare partner die niet alleen de complexiteit
begrijpt, maar ook alle expertise in huis heeft om de energietransitie voor iedereen te laten werken.
Kortom, Sunrock heeft alle kennis en ervaring om organisaties op een slimme manier het maximale
uit de energietransitie te helpen halen. Zodat werken aan een schonere en betere wereld samengaat
met commercieel succes.

Kwaliteitsbeleid

Om het bovenstaande te bewerkstelligen moeten ook de processen van Sunrock goed worden
geborgd en worden geoptimaliseerd. Hiervoor heeft Sunrock een kwaliteitsmanagementsysteem
opgezet en geïmplementeerd conform de eisen van ISO 9001. Het voldoen aan de verwachtingen van
klanten en relevante belanghebbenden, compliancy op wet- en regelgeving en het continu
verbeteren van de interne organisatie staat hierin centraal.
Daarnaast heeft Sunrock ook een mileumanagementsysteem opgezet conform de eisen van ISO
14001, aangezien deze zit verweven in de missie en visie van Sunock.
De scope van het managementsysteem is als volgt bepaald:
Sunrock is gespecialiseerd in business development, het realiseren, financieren en beheren van
zonne -energie PV-projecten.
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Het optimaliseren van de processen vraagt een sterke samenwerking tussen de medewerkers
binnen Sunrock. Het delen van kennis en ervaringen vanuit projecten zorgt ervoor dat medewerkers
van Sunrock zich dagelijks ontwikkelen door nieuwe kennis, welke ingezet kan worden voor de klant.
Iedere medewerker heeft een belangrijke rol in de totale kwaliteit van de organisatie.
Een combinatie van risico inventarisaties, interne projectevaluaties, klanttevredenheidsanalyses en
interne audits draagt bij aan het identificeren van mogelijke verbeteringen binnen de processen van
Sunrock.
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