Wat doen keurmerkhouders aan
vernieuwend ondernemen?

Meer weten?
Het Keurmerk Transport & Logistiek Nederland is dé kwaliteitstandaard voor de sector
transport en logistiek. Als opdrachtgever kunt u vakmanschap en kwaliteit dus eenvoudig

Vernieuwend ondernemen in de sector transport en logistiek gaat om alles wat

herkennen. Dat levert u uiteraard de nodige voordelen op. Wilt u meer weten over het

er gebeurt op het gebied van milieu, veiligheid en goed ondernemerschap.

keurmerk, de eisen die eraan gesteld worden en de specialisaties voor bijvoorbeeld
sierteeltvervoer, distributievervoer of het vervoer van bouwmaterialen? Kijk dan op

Om te beginnen vormt een solide bedrijfs-

• zorgen voor goed werkgeverschap

voering een belangrijke waarborg voor

• realiseren van continuÏteit

een duurzame samenwerking met uw

• werken aan een goed imago

www.keurmerktenl.nl of neem contact op met TLN.

logistiek dienstverlener. Verder is de
manier van werken voor u van belang.

Houders van het Keurmerk Transport &

Zo betekent vernieuwend ondernemen

Logistiek maken structureel werk van

bijvoorbeeld ook het:

zulke thema’s. Het logo laat zien dat keurmerkhouders staan voor vakmanschap

• reduceren van emissies zoals CO2

en duurzaamheid. Dat is de lading van

• bijdragen aan (verkeers)veiligheid

vernieuwend ondernemen.

Vernieuwend ondernemen.

“Door het keurmerk besteden
we extra aandacht aan MVO.”
F. Scholte
Scholte Transport Groep B.V.
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Keurmerk Transport & Logistiek,
een teken van vakmanschap en
duurzaamheid.

Vernieuwend ondernemen.
www.keurmerktenl.nl

Het keurmerk voor een duurzame
en rendabele toekomst.

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

Strenge eisen waarborgen
topkwaliteit.

Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend keurmerk
voor het goederenvervoer over de weg. Bedrijven die over het
keurmerk beschikken, voldoen aan hoge kwaliteitseisen voor de
bedrijfsvoering, interne processen, communicatie, duurzaamheid en
andere aspecten van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zo
legt het keurmerk de basis voor een gezond bedrijf en richt het zich
op verdere groei van succesvol ondernemerschap.

Vandaag de dag heeft vrijwel iedereen het over maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), maar lang niet alle bedrijven weten dit
succesvol in de praktijk te brengen. Ondernemingen met het Keurmerk
Transport & Logistiek lopen voorop als het gaat om het daadwerkelijk
implementeren van MVO-gerelateerde onderwerpen. De aandacht gaat
bijvoorbeeld uit naar het registeren en reduceren van brandstof en CO2
en naar het verminderen van de betrokkenheid bij verkeerschades.
Maar ook is er volop aandacht voor wat medewerkers en klanten bezighoudt. Het is een complete manier van werken.

Het Keurmerk Transport & Logistiek is gebaseerd op het bekende
managementmodel van het INK. Dit model kent tien belangrijke aandachtsgebieden waaraan transportondernemingen worden getoetst.
Bovendien gaan de concrete eisen over onderwerpen die er toe doen
in het dagelijks functioneren. Het grote voordeel van deze aanpak is
dat het een continue kwaliteitsverbetering waarborgt voor en door
keurmerkhouders.

Zaken doen met transportondernemingen

de maatschappij. Bij Transport en Logistiek

die het keurmerk voeren, betekent zaken

Nederland noemen we dat vernieuwend

doen met betrouwbare vakmensen die u

ondernemen. Sámen gaan we voor een

niet alleen kwaliteit garanderen, maar die

duurzame en rendabele toekomst.

ook hun steentje bijdragen aan het milieu en

“Consequent kwaliteit leveren aan
onze klanten. Dáár gaat het om.”
F. Claassen
Expeditie- en Transportbedrijf F. Claassen B.V.

Vernieuwend ondernemen.

Het verkrijgen van het Keurmerk Transport

elke drie jaar opnieuw helemaal doorgelicht.

Onafhankelijke bevoegde auditors kennen het

houders hun ondernemingsdoelen op het vlak

& Logistiek gaat niet over één nacht ijs.

De audits worden natuurlijk uitgevoerd door

keurmerk alleen toe aan transportbedrijven die

van continuïteit en rendement niet uit het oog.

Het voorbereiden van de certificering vergt,

een onafhankelijk, extern certificatie-

écht serieus bezig zijn met MVO. Zo bent u er

Met een gecertificeerd transportbedrijf kunt u

afhankelijk van het bedrijf zo’n zes tot twaalf

bureau. Zo bewaken we de goede naam én

zeker van dat u zaken doet met een partij die

inzetten op een langdurige samenwerking en

maanden intensieve aandacht. Is het keur-

de waarde van het keurmerk voor

onderneemt met respect voor mens, natuur en

levert u op die manier gelijktijdig een bijdrage aan

merk eenmaal behaald, dan volgt elk jaar

certificaathouders en hun klanten.

maatschappij. Daarnaast verliezen keurmerk-

een maatschappelijk verantwoorde samenleving.

een schriftelijke audit en wordt het bedrijf

