SMETA 4-Pillars - Verantwoorde inkoop

Wat is SMETA 4-Pillars?
SMETA 4-Pillars is door AIM
Progress ontwikkeld om verder
te gaan dan de eisen van een
standaard SMETA-audit (SEDEX
Members Ethical Trade Audit) en is een
gezamenlijk auditmodel met
vier kerngebieden, die alle even
belangrijk zijn; arbeidsnormen, het
milieu, gezondheid & veiligheid
en zakelijke integriteit.
SMETA 4-Pillars wordt erkend
door leden van AIM Progress – een
groeiende groep van bedrijven op het
gebied van consumentengoederen
wereldwijd. SMETA 4-Pillars is bedoeld
om een aantal doelstellingen te
realiseren, waaronder het bevorderen
van een verantwoorde inkoop
binnen de toeleveringsketen en het
verbeteren van de doelmatigheid en
doeltreffendheid van evaluaties door
een gezamenlijke methode te gebruiken
en evaluatiegegevens uit te wisselen.

Waarom is SMETA
4-Pillars belangrijk?
SMETA 4-Pillars is door leden van AIM
Progress ontwikkeld ter ondersteuning
van verantwoorde inkooppraktijken
en duurzame productiesystemen. AIM
Progress richt zich op het ontwikkelen
van gezamenlijke evaluatiemethoden
en het bevorderen van het gebruik
ervan om MVO-prestaties in 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).
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Voordelen zijn onder meer:
• minder dubbel werk door een
gestandaardiseerde en gezamenlijke
aanpak van audits op het
gebied van ethische handel;
• beter beheer van de toeleveringsketen;
• betere merkbescherming door
inzet op verantwoorde inkoop;
• mogelijkheid tot benchmarking
op basis van een internationaal
netwerk van organisaties.

Voordelen van SMETA
4-Pillars via LRQA
De unieke evaluatiemethode van LRQA,
Business Assurance, zorgt ervoor dat
onze sociale audits zich concentreren
op de gebieden en zaken die voor
uw bedrijf van belang zijn.
We zijn in meer dan 120 landen actief.
Dit wereldwijde netwerk garandeert
wereldwijde vertegenwoordiging en
kennis van de lokale taal, cultuur en
wetgeving. Onze beoordelaars zijn
experts op het gebied van de naleving
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van de arbeidsnormen in lijn met
uw zakelijke behoeften en maken
zo een doeltreffende en degelijke
evaluatie van uw systeem mogelijk.
SMETA 4-Pillars-audits van LRQA
helpt ‘beste praktijken’ te garanderen
met betrekking tot een verantwoorde
inkoop, resulterend in:
Concurrentievoordeel
LRQA is marktleider op het gebied van
de levering van evaluatie-, certificeringsen opleidingsdiensten, en enkele
wereldwijd bekende organisaties kiezen
LRQA voor hun evaluatiediensten.
Continue verbetering
Het organisatiebreed verbeteren
van verantwoorde inkoopprocessen
en het aanjagen van verbeteringen
in uw hele toeleveringsketen.
Nieuwe zakelijke kansen
Met audits van LRQA bent u
aanzienlijk beter in staat samen te
werken met de vele organisaties
waarvoor SMETA 4-Pillars
een contractuele verplichting
of vanzelfsprekendheid is.
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SMETA-audits en uploaden naar Sedex
Wanneer audits succesvol zijn
verlopen en technische goedkeuring
is gegeven, verstrekken wij u
een uitgebreid rapport dat
namens u in Sedex kan
worden geüploaded.
Het via Sedex delen van uw rapport
is een blijk van transparantie naar uw
belanghebbenden, via een
wereldwijd erkend merk.
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.
Voor uw organisatiebehoeften
is een reeks aangepaste
of als pakket aangeboden
opleidingsoplossingen beschikbaar.

Over ons
LRQA is onderdeel van de Lloyd’s Register
Group. De Lloyd’s Register Group levert
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 erkende, wereldwijd
toonaangevende professionele
dienstverlenende organisatie.
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. Wij worden erkend
door meer dan 50 accreditatieinstellingen en leveren onze diensten
aan klanten in meer dan 120 landen.
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.

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
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 verantwoord inkopen
Onze experts zijn erkende autoriteiten
in de branche en hebben regelmatig
zitting in de technische comités voor
het aanscherpen en ontwikkelen
van normen, waaronder ISO 26000,
de niet-certifieerbare richtlijnen
voor maatschappelijk verantwoord
ondernemen, en de G4 Sustainability
Reporting Guidelines zelf.

Met LRQA-audits inzake verantwoord inkopen kunt u de
arbeidsomstandigheden van het land tot het bord verbeteren en de
prestaties van uw organisatie nu en in de toekomst verbeteren.

Voor meer informatie over hoe LRQA u kan helpen met uw verantwoorde inkoop
gaat u naar www.lrqa.nl of neemt u contact met ons op via info@lrqa.nl

www.lrqa.nl
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