Overzicht LRQA - Duurzaamheid en MVO
Workshops en trainingen

LRQA & MVO
LRQA heeft specifiek voor bedrijven
en organisaties die zich willen
ontwikkelen op het terrein van
duurzaamheid en Maatschappelijk
Verantwoord ondernemen een breed
aanbod aan trainingen, workshops en
audittrainingen ontwikkeld.
Kenmerk in onze aanpak is dat u op
een praktische manier uw kennis en
vaardigheden kunt vergroten.
LRQA is expert op het gebied
van onder andere management
van kwaliteit, MVO, milieuzorg,
reductie van CO2 emissies of
energiemanagement.
Wij zijn er in gespecialiseerd
om onze diensten ook binnen uw
eigen organisatie, een netwerk van
organisaties, of duurzame ketens te
verzorgen. Wij inventariseren dan
zorgvuldig met u uw wensen om te
komen tot een training, workshop of
audittraining “op maat”. Hiermee sluiten
we optimaal aan op uw eigen praktijk
wat een positief effect heeft op de directe
toepasbaarheid.

Duurzaamheid en MVO
De meeste bedrijven of organisaties
ondernemen al op een duurzame manier,
echter zijn zich nog niet bewust dat MVO
beleid de organisatie duurzaam verder
kan helpen ontwikkelen. Om bedrijven
hierbij te ondersteunen heeft LRQA
voor verschillende onderwerpen speciale
dienstverleningen ontwikkeld, zoals voor
MVO (voor o.a. bedrijven en organisaties
in de Zorg), Energiemanagement,
CO2 inventarisatie en reductie,
Stakeholdermanagement
en Duurzaamheidverslaggeving.

Eendaagse workshops
Belangrijk voordeel voor de klant hierbij is
dat dit een eerste inspirerende en
gedegen opstart is en tegen beperkte
kosten, ﬂexibel met direct betrokkenen
op eigen locatie uitgevoerd kan worden,
dat zij een bedrijfsspecifiek plan van
aanpak ontvangt en dat dit meer
betrokkenheid bij implementatie oplevert.
De speciaal ontwikkelde ééndaagse
workshops van LRQA, waarin specifieke
onderwerpen en een plan van aanpak
behandeld worden, zijn:

1. Workshop Energiemanagement
Hierin worden Energie Review en
Baseline, Energie Efficiency Plan, Energie
Prestatie Indicatoren, Energieplanning en
control behandeld.
2. Workshop CO2 inventarisatie en
reductie - Hierin worden Boundary
en A/C Analyse, Conversiefactoren,
Verificatieproces en Emissierapportage
(Carbon Footprint) behandeld.
3. Workshop MVO
Hierin worden Stakeholdermanagement,
Indicatorenmanagement, Managementsysteem en duurzaamheidsontwikkeling
behandeld.
4. Workshop MVO in de Zorg
Hierin worden Veiligheid, Eigen Regie,
Cure&Care, Efficiency en
kostenbesparing behandeld.
5. Workshop Stakeholdermanagement
Hierin worden Integratie Accountability
Principles, Stakeholderengagement,
Stakeholderdialoog en communicatie
behandeld.
6. Workshop
Duurzaamheidsverslaggeving
Hierin worden Transparantie,
Verslaggevingsprincipes, Indicatoren,
Interne processen en onafhankelijke
Assurance behandeld.

“De workshops en trainingen van LRQA ontwikkelen u en uw organisatie,
sluiten aan op uw praktijk en de opgedane kennis is direct toepasbaar”.

Improving performance,
reducing risk

Tweedaagse training
Tijdens de tweedaagse training wordt
een onderwerp en/of norm grondig
doorgenomen en gaat u concreet
oefenen met het toepassen van
belangrijke onderdelen en/of
normelementen. Aan het einde van de
training beschikt u over handvatten om
deze onderwerpen of norm in uw eigen
organisatie te implementeren en kunt u
zelf bepalen of deze een goede oplossing
biedt voor uw organisatie.
Audittraining
Interne audits zijn van belang
voor het succesvol implementeren
van een managementsysteem en
verbeterprogramma’s. De rol van de
interne auditor is van grote betekenis; de
interne auditor kan een effectieve
bijdrage leveren aan het verbeteren
van processen en systemen.
Risicomanagement wordt voor
organisaties, en de wijze waarop zij zich
daarop organiseren, steeds belangrijker.
Vandaar dat wij in deze training u een
methode leren om risico gericht interne
audits uit te kunnen voeren. Deze
tweedaagse training laat zien welke
weg de auditor daarbij het beste kan
bewandelen. Voor reeds geschoolde
en ervaren interne auditoren bieden we
ook een ééndaagse opfristraining aan.

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

Over ons

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.

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

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.

LRQA Sales & Contracts
T +31 (0)10 201 84 76

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 Training Services
T +31 (0)10 201 84 45
LRQA Projects
T +31 (0)10 201 84 763

Voor meer informatie over ISO 9001 bezoek de website www.lrqa.nl
Wilt u meer informatie of offertes: neem contact op via info@lrqa.nl
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