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Het Blik op Werk Keurmerk is 
ontwikkeld voor organisaties die 
bijdragen aan de inzetbaarheid en 
inburgering van werkenden en 
niet-werkenden in Nederland, 
zoals loopbaanbegeleiders, 
outplacement bureaus, advies-
bureaus, opleidings- en 
trainingsbureaus en arbodiensten.

Als dienstverlener voldoet u aan 
hoge kwaliteitsnormen. Met het 
Blik op Werk Keurmerk maakt u 
dat aantoonbaar voor potentiële 
opdrachtgevers en bent u 
makkelijker vindbaar. 

Alle dienstverleners die ervoor zorgen 
dat mensen weer maatschappelijk 
meedoen door het vinden van betaald 
werk, het opstarten van een eigen 
onderneming, van werk naar werk 
gaan, gezond aan het werk kunnen 
blijven en door het volgen van 
inburgeringscursussen, komen in 
aanmerking voor het keurmerk. Het 
Keurmerk Blik op Werk verschaft 
inzicht in de kwaliteit van de 
dienstverleners.

• De audits uitgevoerd door 
Lloyd's Register worden 
efficiënt ingevuld. De 
professionals vullen de audits 
in zoals een ondernemer die 
zelf ingevuld zou willen zien, 
efficiënt en to the point.•
Klanten van Lloyd’s Register voor
een keurmerk van Blik op Werk
ontvangen vooraf een lijst met
aandachtspunten waar tijdens de
audit op gelet zal worden. Deze 
voorbereiding vinden bestaande
klanten prettig. Het geeft houvast 
en structuur aan de audits
uitgevoerd door LR profes-
sionals. Met deze werkwijze krijgt 
u als klant ook alleen de bestede 
tijd in rekening gebracht.

Certificatieproces 
Een uitgebreide beschrijving van 
deze fases vindt u in de 
Handleiding Keurmerk Blik op 
Werk. Deze en andere informatie is 
te downloaden 

De voordelen van het Keurmerk 
• U kunt u aantoonbaar onder-
 scheiden door de gehanteerde 

standaard voor kwaliteit en 
tevredenheid.

• Uw bedrijf is goed vindbaar
op de website van Blik op Werk.

• U profileert uzelf met de 
dienstverlening bij specifieke
doelgroepen en inkopers.

• De deelnemersbijdrage is
omzetafhankelijk en daarmee ook 
voor ZZP-ers goed bereikbaar.

Waarom Lloyd's Register?
• LR kan dit doen omdat wij door 

de Raad van Accreditatie
geaccrediteerd zijn in Nederland.

• De audits worden uitgevoerd 
door zelfstandige professionals 
die zich verbonden hebben aan
LR en zich gekwalificeerd hebben
om deze audits te mogen
uitvoeren.

Toetsen op 
Keurmerk Blik 
op Werk kan 
voordeliger!

Keurm erk Bl ik  op Werk

“De auditor van Lloyd's Register maakt ons een beter bedrijf.” 



behalen van een certificaat. 
Certificering draagt voor een 
belangrijk deel bij aan de kwaliteit 
van uw organisatie. 

Met een geolied kwaliteitssysteem 
bent u in staat uw organisatiedoel-
stellingen te bereiken, efficiënt en 
effectief. Als u uw kwaliteitssysteem 
op die manier bekijkt en ook gebruikt, 
wordt certificering een kwaliteitsmid-
del dat voor u werkt.  

Waarom voor LR kiezen? 
- De aanpak: pragmatisch en 

 ‘no nonsense’ 
- Voor dienstverlenende 
 organisaties.
- Onafhankelijk: onze mensen zijn 

zelf ondernemer en hebben de 
juiste kennis over bedrijfsvoering

- Flexibel en snel: u heeft de 
mogelijkheid tot training, toetsing 
of certificering binnen zes weken

- Wars van bureaucratische 
managementsystemen 

- Een persoonlijke benadering: 
u kunt rekenen op een hoog 
serviceniveau, in alle stadia 
van onze dienstverlening

- Organisatiespecifiek: kennis van 
en ervaring met andere normen 
en diverse branches. 

Met een kop koffie gaan wij met 
u een gesprek aan over wat uw 
doelstellingen zijn en hoe wij u
daar het beste bij kunnen helpen. 

op www.blikopwerk.nl. Nadat u bent 
aangemeld als deelnemer bij Blik op 
Werk, kunt u contact opnemen met 
LR voor een offerte. Nadat u een 
akkoord op de offerte heeft gegeven,  
zal een van onze auditoren vaststellen 
of u als deelnemer aan alle eisen van 
het keurmerk voldoet, door middel 
van de eerste resultatenaudit. 
Op basis van de bevindingen uit 
de audit adviseert de auditor van LR 
aan het bestuur van Stichting Blik op 
Werk of de organisatie in aanmerking 
komt voor toekenning van het 
keurmerk.

Certificering als middel voor 
kwaliteit
Certificering houdt meer in dan het 
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Meer informatie 
Bezoek www.lr.org/nl 
Bel +31 (0) 10 2500 520 
Mail training.nl@lr.org

Lloyd’s Register
Bezoekadres:
K.P. van der Mandelelaan 41a 
3062 MB Rotterdam
Postadres:
Postbus 701
3000 AS  Rotterdam

linkedin.com/company/lloyd’s-register/

twitter.com/lrnetherlands
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“De auditor van Lloyd's Register heeft veel expertise, is consequent en tegelijkertijd erg behulpzaam binnen zijn 
professionele kaders. Als hij langs is geweest groeien wij als bedrijf.” 




