
Een ISO 14001 gecertificeerd milieumanagementsysteem is niet alleen goed voor het milieu, het is ook een 
visitekaartje voor uw bedrijf. In de huidige economie is er een groeiende druk van klanten, belanghebbenden 
en overheid. Tevens wordt de omgeving waarin u opereert steeds complexer.

ISO 14001 biedt een goede structuur
om milieu risico’s en de beheersing
hiervan vast te stellen en in te
richten. Een door LRQA gecertificeerd
milieumanagementsysteem helpt u
de meest effectieve systematiek
te implementeren. Door de milieu-
aspecten van  uw bedrijf te managen
kunt u aantonen dat u verantwoordelijk
omgaat met het milieu, terwijl u
bovendien uw milieubeleid invoert
en de relevante wetgeving naleeft.

U streeft met uw medewerkers naar
een continue verbetering van de
milieuprestaties, stimuleert het efficiënte
gebruik van o.a. grond stoffen en 
energie en creëert een win-winsituatie 
voor bedrijf en milieu. U verlaagt de 
milieukosten en -risico’s en verbetert
 het contact met overheid, belang-
 hebbenden, klanten en partners. 

Wat betekent ISO14001 
voor uw organisatie?

Best Practice - ISO 14001 weerspiegelt
een wereldwijde consensus over hoe u
praktisch en verantwoord milieu-
aspecten kunt managen. 

Organisaties kunnen de vereisten van de
norm pragmatisch toepassen, wat hun
 specifieke omstandigheden ook zijn.
Groei - Op veel bedrijfslocaties komen
de grenzen van de milieuruimte in zicht. 
Zonder een verbetering van de prestaties 
en een transparante structuur van uw 
milieumanagement kan de overheid 
groei vaak niet meer toestaan. 
ISO 14001 geeft u inzicht in de milieu-
ruimte die u gebruikt en geeft overheid 
en omwonenden vertrouwen in een 
gecontroleerde groei van uw  bedrijf

Wetgeving, klanten en belang -
hebbenden - ISO 14001 geeft een
systematische aanpak voor bedrijven 
om te voldoen aan wet- en regelgeving 
en andere relevante eisen van partijen
waarmee u werkt. Zonder deze aanpak 
is dit niet meer mogelijk en bestaat het
risico dat u wordt geconfronteerd met
afwijkingen en incidenten. 

Integrale managementsystemen
De structuur van de norm wordt ook
gebruikt in andere management-
systemen. Integratie met bijvoorbeeld
ISO 9001 en ISO 45001 is naadloos.
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LRQA & ISO 14001 

LRQA is de eerste certificerende 
instelling die wereldwijd voor  
milieumanagementcertificatie 
werd erkend. Onze auditoren 
zijn gekwalificeerde specialisten 
die een praktische interpretatie 
van ISO 14001 kunnen bieden op 
basis van hun ervaring met uw
branche. We certificeren al sinds 
1985, dit helpt ons een praktische 
en pragmatische benadering te
ontwikkelen voor onze 
beoordelingen, waarbij de 
prestatie- verbetering 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. 
ISO 14001 kan door LRQA 
geïntegreerd worden getoetst met 
bijvoorbeeld ISO 9001 en ISO 45001.



Waarom zou u LRQA kiezen?
Wij zijn er om u te helpen bij het handelen in een snel veranderende 
wereld, door met u samen te werken om de risico’s waarmee u wordt 
geconfronteerd te beheersen en te beperken. Van compliance tot 
data gestuurde supply chain-transformatie, het is onze taak om u 
te helpen de toekomst vorm te geven, in plaats van deze u te laten 
vormen. Wij doen dit door het volgende te leveren:

Over LRQA

Door het samenbrengen van 
ongeëvenaarde expertise op het 
gebied van certificering, assurance 
op maat, cyberbeveiliging, 
inspectie en training zijn wij een 
toonaangevende wereldwijde 
assurance provider geworden.

We zijn trots op ons erfgoed, maar 
het is wie we vandaag zijn dat er echt 
toe doet, want dat is wat vormgeeft 
aan hoe we met onze klanten zullen 
samenwerken. Door het combineren 
van sterke waarden, tientallen jaren 
ervaring in risicomanagement, en 
een scherpe focus op de toekomst, 
zijn we er om onze klanten te 
ondersteunen bij het bouwen van 
veiligere, duurzamere organisaties.

Onze innovatieve end-to-end 
oplossingen - van onafhankelijke 
audits voor derden, certificering 
en training tot adviesdiensten, 
realtime assurance technologie en 
datagestuurde transformatie van de 
supply chain - helpen onze klanten bij 
het handelen in een snel veranderend 
risicolandschap. We zorgen ervoor  
dat zij hun eigen toekomst vorm- 
geven, in plaats van die voor hen  
te laten bepalen.

Strategische visie

  

Technische expertise 

Wereldwijde  
beschikbaarheid

Effectief partnerschap 

Frisse kijk

Onze technische knowhow, sectorexpertise 
en innovatieve, toekomstgerichte aanpak 
zullen u helpen de uitdagingen van vandaag 
aan te gaan en morgen een veiligere, 
duurzamere organisatie te worden. 

Onze mensen zijn sectorexperts. Zij brengen 
een duidelijk inzicht in uw specifieke 
uitdagingen, normen en vereisten met zich 
mee. Zij zetten hun diepgaande kennis van 
certificering, op maat gemaakte assurance, 
cyberbeveiliging, inspectie en training in om 
u te helpen hieraan te voldoen.

Wij zijn actief in meer dan 120 landen, erkend 
door meer dan 50 accreditatie-instanties 
over de hele wereld en in bijna elke sector. 
Wij kunnen u helpen met risicomanagement, 
verbeteringen door te voeren en uw 
geloofwaardigheid bij belanghebbenden  
over de hele wereld te vergroten. 

Elk bedrijf is uniek. Daarom werken onze 
experts met u samen om uw behoeften 
en doelstellingen volledig te begrijpen en 
uit te werken hoe we die het best kunnen 
ondersteunen.

Wij hebben het voortouw genomen bij het 
vormgeven van onze sector en blijven elke 
gelegenheid aangrijpen om met klanten 
samen te werken en plaats te maken voor 
nieuwe ideeën, diensten en innovatie.
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