ISO 22000 – de internationale standaard
in voedselveiligheid

Wat is ISO 22000?

Wat betekent ISO 22000
voor uw organisatie?

Waarom u voor
LRQA kiest?

Consumenten willen veilige voedingsmiddelen. De detailhandel en fabrikanten
erkennen dat de veiligheid en kwaliteit
in alle fasen van de keten moet worden
gegarandeerd. Hoe zorgt uw bedrijf
ervoor dat de klant en eindgebruiker uw
product kunnen vertrouwen?

Voor het eerst bestaat er een ketenstandaard voor voedselveiligheid die
internationaal (ISO) is ontwikkeld en een
breed draagvlak heeft.

LRQA één de eerste certificerende
instellingen die wereldwijd voor
ISO 22000-certificatie werd erkend.
LRQA is als lid van de werkgroep
direct betrokken bij de ontwikkeling
van ISO 22000 en PAS 220.

Voedselveiligheid blijft het belangrijkste
aandachtsgebied in de voedselketen.
De ISO 22000 biedt naast het managen
van voedselveiligheid ook de kans
internationale harmonisatie te realiseren
als ‘opvolger’ van normen als HACCP, IFS
en BRC. ISO 22000 is de eerste standaard
die alle schakels van de voedselketen
kunnen gebruiken.
Het brede draagvlak voor ISO 22000
blijkt uit het feit dat de werkgroep die
de standaard heeft ontwikkeld bestaat
uit vertegenwoordigers uit 14 landen,
bijvoorbeeld uit organisaties
zoals Codex Alimentarius, de GFSI
(Global Food Safety Initiative) en de
CIAA (Europese organisatie voor de
voedingsmiddelenindustrie). De norm
bestaat uit vier onderdelen: eisen voor
algemene hygiëne, communicatie in de
keten, eisen voor HACCP-principes en
eisen voor het managementsysteem.

De norm is toepasbaar op alle organisaties,
in de hele voortbrengingsketen voor
voedingsmiddelen en kan zowel worden
gebruikt door een bakkerij met 10
werknemers als door een internationale
voedselfabrikant of supermarkt die
duizenden mensen in dienst heeft.
Ketencommunicatie is een belangrijk
onderdeel van de norm.
De ISO 22000-standaard is gebaseerd
op de de managementsystemcyclus:
‘plan-do-check-act’. Deze wordt ook
gebruikt in andere managementsystemen. Dit maakt het eenvoudiger
een geïntegreerd ‘risked based’
managementsysteem te ontwikkelen
dat is gecombineerd met eisen uit
ISO 9001, 14001 en/of OHSAS 18001
(kwaliteit, milieu en arbo).

Naast ISO 22000 en PAS 220 leveren
we op gebied van voedselveiligheid
certificatie en training voor HACCP,
BRC, IFS, Audit+ en GMP.
Onze auditoren zijn gekwalificeerde
specialisten die een praktische
interpretatie van de normen kunnen
bieden op basis van hun ervaring met
uw branche. waarbij de prestatieverbetering van uw bedrijf centraal
staat.
De ISO 22000 kan door LRQA
geïntegreerd worden getoetst met
bijvoorbeeld BRC, IFS, HACCP,
ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001.

www.lrqa.nl

“Veilig voedsel is een bedrijfsoverstijgende verantwoordelijkheid. Overheden en
supermarkten verlangen al geruime tijd dat toeleveranciers aan specifieke eisen
voldoen op gebied van voedselveiligheid. ISO 22000 is de norm die dit realiseert.”

Improving performance,
reducing risk

Over ons
LRQA is onderdeel van de Lloyd’s
Register Group. Wij zijn toonaangevende
onafhankelijke dienstverleners op het
gebied van Business Assurance, zoals
certificering, validatie, verificatie en
training voor een brede reeks normen.
Wij zijn erkend door meer dan 45
accreditatie instellingen en leveren
onze diensten aan klanten in meer dan
120 landen.
LRQA Business Assurance helpt u bij het
managen van uw systemen en risico’s
om de huidige en toekomstige prestatie
van uw organisatie te verbeteren en te
beschermen.
Door te begrijpen wat echt belangrijk
is voor uw organisatie en stakeholders,
helpen we bij het verbeteren van uw
managementsysteem én uw organsatie.
De Lloyd’s Register Group biedt
onafhankelijke dienstverlening op het
gebied van assessments aan bedrijven
die met risicovolle, kapitaalintensieve
activa werken, om de veiligheid van
leven, eigendom en het milieu te
verbeteren en zo te zorgen voor een
veilige verantwoorde en duurzame
bedrijfsvoering.

LRQA Business Assurance:
beter presteren,
minder risico
We certificeren al sinds 1985 organisaties,
dit helpt ons een praktische en
pragmatische benadering te ontwikkelen
voor onze beoordelingen, waarbij de
prestatieverbetering van uw bedrijf
centraal staat.
Kiest u voor LRQA, dan kiest u voor één
van de meest betrouwbare partners op
het gebied van certificatie en training
die - net als uw klanten en andere
belanghebbenden - bedrijfszekerheid
biedt.
Voordelen
Een door LRQA afgegeven certificaat
wordt wereldwijd erkend door klanten
en overheden. Het is een sterk communicatiemiddel omdat het wordt afgegeven
door een onafhankelijke partij. Het
geeft een voordeel, ook in situaties waar
certificering niet contractueel verplicht is.

Wat kan LRQA voor
u betekenen
Certificatie
Wij bieden certificatie aan, waar nodig
in combinatie met andere normen.
Assurance Services
LRQA Assurance Services verzorgt
maatwerk audits, onderzoek en
workshops op het gebied van supply
chain assurance, corporate en sector
assurance, business improvement en
risk management . Wij ondersteunen
organisaties hun risico’s kritisch te
verkennen en bieden hulp om risico’s
op transparante wijze te beheersen.
Proef-audits
We gebruiken onze risicogebaseerde
benadering om de problemen in de
prestatie van partners te identificeren
die het belangrijkste voor u zijn en
u ontvangt van ons feedback en
onafhankelijke ondersteuning.
Training
We leveren wereldwijd praktische
trainingen in verschillende talen,
gegeven door daartoe opgeleide en
gekwalificeerde docenten. Zowel incompany als open inschijven, is mogelijk.
Verificatie
Onze verificatie - en validatie
diensten helpen u om aan
gestelde eisen te voldoen, maar
ook om verder verbeteringen in
te voeren die grote zakelijke en
milieuvoordelen kunnen opleveren.

Onze Business Assurance methode geeft door
de combinatie van een projectmatige aanpak
en zakelijke benadering, met ervaren auditors
het beste resultaat voor uw bedrijf.

LRQA Sales & Contracts
T +31 (0)10 201 84 76
LRQA Training Services
T +31 (0)10 201 84 45
LRQA Projects
T +31 (0)10 201 84 763

Voor meer informatie over ISO 22000 bezoek de website www.lrqa.nl
Wilt u meer informatie of offertes: neem contact op via info@lrqa.nl
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