LQA in het kort
LQA werd opgericht in 1997 en heeft zich sindsdien ontwikkeld
tot een ervaren en betrouwbare partner op het gebied van
onder meer management, kwaliteit, veiligheid, milieu,
risicomanagement en maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Ons streven is om telkens weer te verbazen door proactief te handelen en
onze klanten op een betrokken en flexibele manier te ontzorgen.

Klanten konden vanaf dat jaar voor zowel advies
en ondersteuning in kwaliteit- en veiligheidszaken als voor de praktische invulling hiervan
bij LQA terecht. Aan de hand van de wensen
van onze doelgroep en veranderende wet- en
regelgeving, worden de producten regelmatig
ontwikkeld of aangepast.

LQA ontzorgt!
Ons streven is om telkens weer te verbazen door
proactief te handelen en onze klanten op een
betrokken en ﬂexibele manier te ontzorgen.
De adviseurs hebben veel ervaring en staan dicht
bij de werkpraktijk. Dat stelt ze in staat om bij
elk bedrijf een passende aanpak neer te zetten.
De open en duidelijke manier van werken van
ons team zorgt ervoor dat we een echte
toegevoegde waarde hebben bij de klanten.
En dat is tenslotte waar we het voor doen.
Verbetering van de kwaliteit en veiligheid, terugdringing van de bedrijfsrisico’s en kostenbesparing, verbetering van de efﬁciency en ﬂexibiliteit.
Dat zijn de doelstellingen die we nastreven met
onze klanten. Een verhoging van het werkplezier
is daarbij vaak een gunstig gevolg.
Meer informatie over de producten vindt u
op onze website www.lqa.nl.

Organisatie advies

Milieu & MVO

Arbo & Veiligheid

Ons productaanbod
Onze productenpakket richt zich met name
op kwaliteit- en veiligheidsverbetering.
Om een globaal beeld te geven van wat
LQA voor u kan betekenen, volgt hieronder
een opsomming van onze producten.
Dankzij het uitgebreide productaanbod
kunnen bedrijven met al hun vragen en
wensen omtrent kwaliteit en veiligheid bij
één partij terecht.
Organisatieadvies
Opzetten managementsystemen
• Kwaliteit: ISO 9001, KOMO, BRL,
Bouwgarant, HKZ, EFQM
• Milieu: ISO 14001, FSC, CO2 prestatieladder
• Veiligheid: VCA, VCU, VCO, ISO
45001, Business Continuity,
Bedrijfsnoodplan
• ARBO wetgeving: RI&E, ARBOonderhoud, V&G plan
• Voedselveiligheid: HACCP, BRC
• Maatschappelijk verantwoord
ondernemen: ISO 26000, MVO
prestatieladder
• Integreren: van de bovengenoemde
systemen
Onderhoud managementsystemen
• Interne audits
• Begeleiden externe audits
• Toolboxmeetings
• Directiebeoordelingen
• Werkplekinspecties

Marketing & Strategie

LQA

Bedrijfsadvies (on the job)
• Prestatiemanagement: High Performance
Organisation – LEAN manufacturing – Six
Sigma
• Risicomanagement: Project en Organisatie
• Projectmanagement: begeleiding van
projecten in de bouw en infra
Marketing & Strategie
• Business Model Canvas
• Bepalen missie en visie
• Ontwikkelen bedrijfsstrategie

Van alle markten thuis
LQA heeft inmiddels ervaring in vele branches.
Enkele belangrijke daarvan zijn bouw &
installatie, transport & logistiek,
voedingsmiddelenindustrie, zakelijke
dienstverlening, infrastructuur, techniek, etc…
Zowel ZZP’ers en kleine bedrijven als grote
bedrijven maken deel uit van onze klantenkring.
Wilt u weten wat LQA voor uw bedrijf kan
betekenen? Neem dan gerust contact met
ons op. In een vrijblijvend gesprek kunnen we
nagaan welke wensen u heeft en of LQA daar
een passend antwoord op heeft.

Opleidingen & Trainingen
Vaardigheidstrainingen
• Risicomanagement

Schrijf, bel, fax of mail naar
LQA.

• Vergadertechnieken
• Effectief
Samenwerken
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