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Meer dan 140 jaar
ongeëvenaarde kwaliteit

Door de tijd heen
is het steeds onze
missie geweest om
klanten zekerheid
te bieden, met onze
belofte “When You
Need to Be Sure”.

SGS werd opgericht in 1878 en transformeerde de graanhandel in
Europa door innovatieve landbouwinspectiediensten aan te bieden.
Vanaf ons begin als graaninspectiebedrijf zijn we gestaag gegroeid in
onze rol als marktleider in de test-, inspectie- en certificeringsindustrie.

Wereldwijd netwerk
Als de grootste certificeringspartner ter wereld hebben we meer dan 200.000 klanten in
11 wereldwijde industrietakken gecertificeerd. We maken gebruik van een wereldwijd netwerk
van meer dan 93.000 medewerkers, in 2.600 kantoren in 89 landen.

Service van hoge kwaliteit
Wij zijn een end-to-end provider van nalevingsprocedures met gespecialiseerde
accountbeheerteams, deskundige auditors, wereldwijde toegang tot relevante thema’s,
uitgebreide mogelijkheden voor gegevensanalyse en een digitaal klantenportaal.

Industriële expertise
We hebben meer dan 140 jaar ervaring in nalevingsprocedures, bekwame wereldwijde en lokale
productmanagers en samenwerkingsverbanden met branche- en regelgevende organisaties.

ONZE GESCHIEDENIS

1878

SGS wordt
opgericht
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SGS KNOWLEDGE SOLUTIONS

Digitale innovatie
Midden 20e eeuw

1981

Vandaag

Gediversifieerd in
test-, certificerings- en
verificatiediensten

Genoteerd op de
Zwitserse beurs

Meer dan 140 jaar
actief

Onze innovatieve diensten omvatten digitale auditrapportage-applicaties, e-commerce, dataanalyse en betere inzichten in processen.

Duurzaam ondernemen
Duurzaamheid is een van onze kernwaarden; het maakt deel uit van onze cultuur en bepaalt de
manier waarop we zaken doen.
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Onze brancheexpertise
Onze jarenlange ervaring
in nalevingsprocedures,
gezondheid en veiligheid,
bedrijfsverbetering en sociale
verantwoordelijkheid, de
samenwerking met meer
dan 200.000 klanten en onze
expertise in wereldwijde
industrieën in 89 landen geeft
ons een uniek perspectief
op de meest uiteenlopende
brancheoplossingen.

6

SGS KNOWLEDGE SOLUTIONS

Landbouw en voeding

Medische apparatuur

Farmaceutica en cosmetica

Olie, gas en chemische producten

Transport

Industrie en productie

Software en technologie

Textiel
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Kennisoplossingen

Met onze branche-experts
en ons uitgebreide
wereldwijde netwerk
bieden we een uitgebreid
reeks oplossingen
op het gebied van
certificering, training,
kwaliteitsborging van
de toeleveringsketen,
ESG-oplossingen en
technische assistentie*
om uw bedrijf van begin
tot eind te ondersteunen.

Door kennis en expertise te bieden via een unieke combinatie van
klassieke en innovatieve oplossingen voor bedrijfszekerheid zorgen
we voor naleving van lokale en internationale normen, ondersteunen
we met trainingen bij professionele ontwikkeling van medewerkers,
en beheren we risico’s in de toeleveringsketens om de operationele
efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren, waardoor organisaties hun
waarde voor de samenleving verhogen.

Certificering
Vanaf de pre-audit
tot aan het afleveren
van certificaten
beantwoordt ons team
aan al uw behoeften.

Trainingen met de
SGS Academy
We bieden verschillende
trainingen over diverse
onderwerpen, zowel online
als ter plaatse.

ESG-borging
Ons uitgebreide kader helpt klanten
hun doelstellingen op het vlak van
ESG (milieu, sociaal en governance)
te bereiken.

Oplossingen voor kwaliteitsborging
van de toeleveringsketen
Onze leveranciersaudits omvatten
verschillende deelgebieden in de
volledige toeleveringsketen, waaronder
sociale aspecten, kwaliteit, milieu,
gezondheid en veiligheid.

Technische assistentie
We maken financiële en
strategieverbeteringen mogelijk,
minimaliseren risico’s en verspilling,
en helpen u bij het beheren van
veranderingen.

* Technische assistentie kan geleverd worden als onze onpartijdigheid in uitoefening van andere activiteiten niet in gedrang komt.
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Certificeringsoplossingen

Met certificering communiceren organisaties aan hun klanten en
stakeholders dat ze willen opereren binnen een bewezen kader om
klanttevredenheid te bereiken en te voldoen aan wettelijke bepalingen,
gezondheids- en veiligheidsverplichtingen en meer.
Al tientallen
jaren is SGS de
toonaangevende
certificeringsinstantie.
Wij bieden een
uitgebreid reeks
diensten om bedrijven
te helpen om te voldoen
aan een groot aantal
ISO-, industrie- en
regelgevende normen.

Er zijn specifieke normen die helpen bij verschillende vereisten en/
of risicogebieden. We categoriseren ISO- en regelgevende normen in
de volgende deelgebieden om de positieve impact te benadrukken die
certificering op uw organisatie kan hebben.

Kwaliteit en consumentenveiligheid
Duurzaamheid
Gezondheid en veiligheid op het werk
Naleving van regelgeving
Informatiebeveiliging
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Trainingen met de
SGS Academy

Ons servicepakket
We zijn actief in meer dan 100 landen, bieden meer dan 20.000
trainingen aan in meer dan 20 talen, gegeven door meer dan 500
trainers.
We bieden face-to-face,
digitale en blended
trainingen, evenals op
maat trainingen om
aan uw veranderende
behoeften te voldoen.

Op normen gebaseerde
trainingen
We bieden ISO-trainingen
aan voor verschillende
deelgebieden, zoals
trainingen voor interne
en lead auditoren,
implementatie en kerntools.

Op industrie gebaseerde
trainingen
We bieden branchespecifieke oplossingen voor
personeelsontwikkeling
op diverse gebieden,
zoals voeding, medische
industrie, gezondheidszorg
en automotive.

Trainingen over specifieke
thema’s
Onze trainingsinhoud
omvat domeinkennis
en vaardigheden op
specifieke gebieden,
zoals cyberbeveiliging,
duurzaamheid en
gezondheid en veiligheid.

Trainingsmethoden

Face-to-face
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Digitaal

Blended
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Oplossingen voor
kwaliteitsborging van
de toeleveringsketen

Ons volledige
aanbod van diensten
voor audits en
toeleveringsketens
helpt om transparantie
en zekerheid te creëren
binnen uw organisatie,
uw leveranciersnetwerk
en bij andere partijen.

Toeleveringsketens worden alsmaar complexer en de behoefte aan
transparantie neemt toe. Ons portfolio van audits en digitale
oplossingen helpt u leveranciersrisico’s te identificeren, de naleving van
wettelijke voorschriften en brancheregelingen te handhaven en
transparantie te krijgen in alle lagen van uw toeleveringsketen. Deze
oplossingen kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften en
ze worden uitgevoerd door ons vertrouwde, wereldwijde netwerk van
experts met tientallen jaren ervaring.

Audits op maat
Onze audits houden
rekening met criteria
over sociale aspecten,
kwaliteit, milieu,
veiligheid en due
diligence.
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Beheer van het
leveranciersrisico
We bieden een end-toend digitale benadering
voor het beheer van
leveranciersrisico’s.

In kaart brengen van
de toeleveringsketen
Wij brengen uw
toeleveringsketen
in kaart, vanaf het
basismateriaal tot
het eindproduct, en
bieden zekerheid over
de integriteit van uw
producten.
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ESG-oplossingen

Onze ESG-oplossingen bieden een uitgebreide structuur om u te helpen
uw ESG-doelen te bereiken. Door gebruik te maken van onze expertise
op het gebied van nalevingsprocedures, verificatie en trainingen creëren
we oplossingen die zijn afgestemd op uw specifieke vereisten.
Onze ESG-oplossingen
beperken risico’s
en optimaliseren
tegelijkertijd het succes,
zodat u uw doelen kunt
bereiken met behulp
van een uitgebreid
reeks milieu-, sociale en
governanceoplossingen
(ESG).

ESG geverifieerd
ESG risico-evaluatie door derden, due diligence,
gegevensverificatie en rapportborging voor hoogwaardige
en gegarandeerde resultaten met externe expertise en
verificatie.

ESG geoptimaliseerd
Advies voor verbeterde ESG-verklaringen of -processen,
management en prestaties met duidelijke oplossingen
voor actieplannen, die leiden tot ESG-praktijkoptimalisatie.

ESG gecertificeerd
Prestatie-evaluatie gebaseerd op criteria en certificeringen
van SGS onder ESG-categorieën, die leiden tot het
toekennen van certificaten.
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Technische assistentie
We helpen de
productiviteit, kwaliteit
en levering te verbeteren
en zorgen voor een
aantrekkelijk economisch
rendement door een
versnelde en duurzame
verbetering van EBITDA,
cash en groei.

Strategie en planning
We richten ons op
planning, strategie,
mensen, producten
en innovatie die
zorgen voor end-toend optimalisatie van
de toeleveringsketen,
beter leiderschap en
een transparantere
organisatie.

Financiën en
private equity
Onze oplossingen
bieden operationele
en management
due diligence voor
investeringsactiviteiten,
kwaliteitsborging
van ESG en van de
toeleveringsketen.

Logistiek
Onze logistieke
oplossingen helpen
u om uw volledige
toeleveringsketen te
optimaliseren en te
beheren.

Operations
Onze oplossingen
bieden een optimale
werking van elk
aspect van uw
bedrijfsvoering,
waardoor de efficiëntie
wordt verhoogd en
verspilling wordt
verminderd.

Aankoopbeheer
Wij zorgen voor uw
aankoopbeheer en
een optimalisatie
voor verschillende
aspecten van uw
bestedingen.

Technische assistentie kan geleverd worden als onze onpartijdigheid in uitoefening van andere activiteiten niet in gedrang komt.
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WWW.SGS.COM

CONTACTINFORMATIE

www.sgs.be
www.sgs.nl

t +32 (0)3 545 48 48
t +31 (0)88 214 37 88
be.ssc.sales@sgs.com
nl.certificatie@sgs.com

www.sgs.com/linkedin

