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Vergadering afsluiten

SMETA 4-Pillars is door leden van AIM
Progress ontwikkeld ter ondersteuning
van verantwoorde inkooppraktijken en
duurzame productiesystemen.
AIM Progress heeft als doel het
ontwikkelen van gezamenlijke
toetsingsmethoden en het bevorderen
van het gebruik ervan om MVOprestaties binnen de toeleveringsketen
te meten en bedrijfsprocessen
efficiënter te maken door informatie te
verzamelen, te beoordelen en te delen
via de Supplier Ethical Data Exchange
(SEDEX.)
De basis van iedere SMETA
4-Pillars-audit zijn vier belangrijke
aandachtspunten, de volgende vier
pijlers:

Arbeidsnormen

Milieubeheer

Gezondheid
en veiligheid

Zakelijke
integriteit

arbeidsnormen;
milieubeheer;
gezondheid en veiligheid;
en zakelijke integriteit.
Deze pijlers wordt in elke fase van de
audit in aanmerking genomen, vanaf
het openen van vergaderingen tot het
afsluiten ervan.

Improving performance,
reducing risk

Over ons

LRQA is onderdeel van de Lloyd’s Register
Group. De Lloyd’s Register Group biedt
onafhankelijke assurance aan bedrijven
die risicovolle, kapitaalintensieve middelen
inzetten om de veiligheid van het leven,
bezit en het milieu te vergroten, en helpt zijn
klanten zo een veilige, verantwoordelijke
en duurzame bedrijfsvoering te realiseren.
LRQA is een wereldwijd toonaangevende
leverancier van professionele
assurancediensten. Wij zijn gespecialiseerd
in compliance met beheersystemen
en deskundig advies over een breed
spectrum van normen, regelingen en
aangepaste assuranceprogramma's. We
benutten de kracht van beheersystemen
om bedrijfsprestaties te verbeteren en
risico te verlagen. We worden erkend
door meer dan 50 accreditatie-instellingen
en leveren onze diensten aan klanten in
meer dan 120 landen. Door het toepassen
van onze unieke evaluatiemethode,
Business Assurance, verandert LRQA
evaluaties in een krachtig beleidsinstrument.
Door te begrijpen wat echt belangrijk is
voor uw organisatie en belanghebbenden,
helpen we bij het verbeteren van uw
beheersysteem én uw bedrijf.

Liefdadigheid
LRQA is volledig eigendom van de
Lloyd’s Register Foundation, een
liefdadigheidsorganisatie die zich inzet
voor het vergroten van de veiligheid
van het leven en van bezit en voor het
bevorderen van openbaar technisch
onderwijs. Zij doet dit door het steunen van
hoogwaardig fundamenteel onderzoek,
onderwijs, betrokkenheid van burgers en
onderzoekstoepassingen. Deze activiteiten
worden gefinancierd uit de winst van de
Lloyd's Register-ondernemingsgroep.
De Foundation, die nauw met LRQA
samenwerkt, steunt onderzoek om
de veiligheid en veerkracht van
toeleveringsketens te vergroten.

Onze expertise
Technische expertise
De technische knowhow en
projectmanagementvaardigheden van onze
wereldwijd gerenommeerde, ervaren en
hoogopgeleide voedelveiligheidsexperts
stellen ons in staat onze assurancediensten
af te stemmen op uw zakelijke behoeften.
We bieden internationale expertise en
diepgaand inzicht in de complexe wereld
van de voedselveiligheid, gesteund

Business Assurance van LRQA helpt u uw systemen
en risico's te beheren om de prestaties van uw
organisatie nu en in de toekomst te verbeteren.

door uitstekende projectmanagementen communicatievaardigheden.
Integere handelwijze
We hebben zelf geen aandeelhouders
en zijn onafhankelijk en onpartijdig bij
alles wat we doen. We streven ernaar
altijd integer en objectief te handelen.
Thought Leadership
Onze experts zijn erkende autoriteiten
in de branche en hebben regelmatig
zitting in de technische comités voor het
aanscherpen en ontwikkelen van normen.

Onze diensten op
het gebied van
voedselveiligheid
In de wereld van voedselveiligheid
bieden wij onder andere certificerings- en
evaluatiediensten aan voor FSSC 22000, ISO
22000, ISO/TS 22001-1, PAS 222, PAS 223,
IFS, HACCP, BRC, het Global Market Program,
GMP+ Feed en een reeks regionale en
nationale voedselveiligheidsnormen en
-regelingen. We bieden daarnaast secondparty audits, aangepaste auditprogramma's
en opleidingen aan om u te helpen
het vertrouwen van de klant in uw
voedseltoeleveringsketen te vergroten.
LRQA werkt samen met ruim
5.000 voedselorganisaties en hun
toeleveringsketens, variërend van
topmerken van wereldfaam tot
kleine zelfstandige leveranciers.

Kloofanalyse
Garandeert dat uw beheersysteem
voldoet aan de eisen van de norm,
regeling of evaluatiecriteria.
Certificering
Wanneer evaluaties succesvol zijn verlopen
en technische goedkeuring is gegeven,
verstrekken wij u een certificaat. Certificering
via het wereldwijd erkende merk LRQA
staat voor belanghebbenden van uw
organisatie voor geloofwaardigheid.
Geïntegreerde evaluaties
Een integrale aanpak voor het beheren
van meervoudige beheersystemen stelt u
in staat al die systemen te beheren als één
systeem. De voordelen van deze aanpak
zijn onder andere dat de communicatie
via systemen en functies beter verloopt,
dat beste praktijken gemakkelijker
kunnen worden geïdentificeerd en
uitgewisseld en dat er minder middelen
nodig zijn om die systemen te beheren.
Opleiding
Helpt u en uw organisatie uw beheersysteem
optimaal te benutten. Particulieren kunnen
onze cursussen volgen voor het verkrijgen
van officiële kwalificaties. Onze open
cursussen bieden als extra voordeel dat u uw
ervaringen kunt delen met deelnemers van
andere organisaties, en met onze incompany
cursussen kunt u de sessie afstemmen op
uw individuele systemen en behoeften.
Voor uw organisatiebehoeften is een reeks
aangepaste of als pakket aangeboden
opleidingsoplossingen beschikbaar.

Voor meer informatie over hoe LRQA u kan helpen met uw eisen op het gebied van voedselveiligheid
gaat u naar www.lrqa.nl of neemt u contact met ons op via info@lrqa.nl
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