Keurmerk Transport & Logistiek,
voor een duurzame én
rendabele toekomst.

Vernieuwend ondernemen.
www.keurmerktenl.nl

Het keurmerk waarmee u
verder komt.
Het Keurmerk Transport & Logistiek is een overkoepelend
keurmerk voor het goederenvervoer over de weg. Bedrijven die
over het keurmerk beschikken, voldoen aan hoge kwaliteitseisen
met betrekking tot 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.
Het Keurmerk Transport & Logistiek

voor maatschappelijk verantwoord

borgt kwaliteit en vakmanschap in de

ondernemen. TLN noemt dit:

bedrijfsvoering, met de nodige aandacht

vernieuwend ondernemen.

Vernieuwend ondernemen.

“Je kunt je klanten laten zien
dat je kwaliteit in huis hebt.”
G.L. Euser
Euser speciaal Transport B.V.

Vernieuwend ondernemen
in de praktijk.
Over het algemeen wordt, als we het over MVO hebben, veelal geduid op
de begrippen People, Planet, Profit. Maar wat betekent dat eigenlijk in
de praktijk voor de sector transport en logistiek? Voor onze sector
hanteren we de volgende definitie:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen

U ziet het. Vernieuwend ondernemen draait

zijn de samenhangende bedrijfsactiviteiten die

zowel om milieu en veiligheid als om onderne-

wezenlijk bijdragen aan veiligheid, duurzaam-

merschap. Het is een andere manier van

heid, goed ondernemerschap en tevens de

denken. Een andere manier van werken. En dat

doelstellingen op het gebied van winst en/of

levert niet alleen een beter milieu, maar ook een

continuïteit van de onderneming ondersteunen.

beter bedrijfsresultaat op.

Het keurmerk voor u?
Doe de Quick Scan!
Bent u klaar om vernieuwend te ondernemen? Bij TLN helpen wij u
graag op weg. Op de website www.keurkmerktenl.nl kunt u een Quick
Scan doen, waarmee u snel inzicht krijgt in de mate van duurzaamheid, veiligheid en ondernemerschap van uw bedrijf. Zo ziet u meteen
of u al in aanmerking komt voor het Keurmerk Transport & Logistiek.

Wat kunt ú doen aan
vernieuwend ondernemen?
Natuurlijk begint vernieuwend ondernemen in

Bent u in staat uw medewerkers te blijven

onze sector bij het vervoeren van goederen en

boeien en binden? Met het Keurmerk

de logistieke stromen die daarbij horen. Het

Transport & Logistiek werkt u zo ook aan uw

Keurmerk Transport & Logistiek helpt u de

eigen bedrijfscultuur waarmee u belangrijke

primaire processen van transport efficiënt in te

resultaten kunt bereiken. U kiest de koers

richten. Daarmee maakt u kans op een beter

en zet de toon om voor de komende jaren

rendement omdat u tijd en kosten kunt besparen.

uw doelen te bereiken. Natuurlijk doet u dat
samen met uw medewerkers. Zo ontstaat

Hierbij gaan nuttige veranderingen samen met

een enthousiast team dat weet waar het in

meervoudige voordelen. Zo hangt bijvoor-

uw bedrijf om draait. Of het nu gaat om een

beeld het rijgedrag samen met het brandst-

kleiner bedrijf of een groter bedrijf, de aan-

ofverbruik, de verkeersveiligheid en het rende-

pak en mogelijkheden zijn geschikt voor álle

ment. Maar het gaat verder. Denkt u voldoende

transportbedrijven. Zo werkt u stelselmatig

mee met de belangen van uw klanten en de

aan een duurzame en rendabele toekomst.

bedrijven en bewoners in uw omgeving?

Vernieuwend ondernemen dus!

Vernieuwend ondernemen.

“We hebben onze bedrijfsvoering
echt kunnen professionaliseren.”
G.N. Kuiper
Kuiper en Zn. Transport B.V.

Over het Keurmerk Transport & Logistiek
Het Keurmerk Transport & Logistiek (KTL) is hét keurmerk voor het
goederenvervoer over de weg. Met tien management-aandachtsvelden is het een solide basis voor een gezonde bedrijfsvoering en
hét middel om het vakmanschap van ondernemers bevestigd te zien.
Het certificaat is drie jaar geldig. Na één en twee jaar rapporteert
u als certificaathouder over de belangrijkste onderwerpen aan een
onafhankelijk extern certificatiebureau. Zo houden we de naam én de
waarde van het keurmerk hoog.
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