
Het opstellen van een beleidsplan en structuur 
aanbrengen binnen de onderneming is voor veel 
ondernemers geen dagelijkse kost. Daarnaast 
ontbreekt het vaak aan ervaring op het gebied 
van procesverandering. Vaak is de wil er wel 
om te veranderen maar slokken de dagelijkse 
werkzaamheden u op, zodat het lastig is om met 
de daadwerkelijke verandering te starten. 

Om een bedrijf goed te kunnen leiden en naar een 
hoger niveau te tillen is het belangrijk om zaken 
op papier vast te leggen zoals bijvoorbeeld het 
beleidsplan,procedures en werkinstructies etc.

Als dit niet gebeurt is er een grote kans op onrust 
en onduidelijkheden binnen het bedrijf bij zowel de 
medewerkers als de ondernemer zelf. Als u geen 

cijfers analyseert en geen prestatie indicatoren 
opstelt waar u op kunt sturen, zult u vaak te laat 
bij kunnen sturen waardoor de continuïteit van uw 
bedrijf in gevaar kan komen of u niet het optimale 
uit uw bedrijf kunt halen. 

Het Keurmerk Transport & Logistiek biedt u 
gereedschap om bovenstaande zaken binnen 
uw bedrijf in kaart te brengen door middel van 
een managementsysteem en dit vervolgens te 
implementeren binnen uw bedrijf. Het Keurmerk 
Transport & Logistiek is gemaakt voor en door de 
transportsector en heeft als uitgangspunt dat het 
systeem wat u opzet u van 
dienst moet zijn en geen 
last moet vormen. Er zijn 
bepaalde eisen waar u aan 

U mist structuur  binnen uw bedrijf en wilt deze graag aanbrengen. U mist instrumenten om uw 

bedrijf te kunnen sturen op feiten in plaats van gevoel. U heeft al uw plannen in uw hoofd en vindt 

het moeilijk om deze te vertalen naar papier. U wilt zich onderscheiden ten opzichte van andere 

transportondernemingen maar u weet niet hoe. Hierbij kan het Keurmerk Transport & Logistiek u 

helpen!
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moet voldoen om voor certificering in aanmerking 
te komen, maar deze eisen kunt verwerken in het 
managementsysteem dat u opzet op een manier 
die bij uw bedrijfsvoering past. Om u hierin te 
ondersteunen bieden wij u een begeleidingstraject 
aan. Dit begeleidingstraject bestaat uit:
• 3 workshops
• Benodigde individuele ondersteuning (bezoek, 

email, telefoon)

Wat levert het u op?
• Structuur binnen uw onderneming
• Duidelijkheid voor u en uw werknemers
• Sturing op basis van feiten in plaats grotendeels 

op gevoel
• Rust voor uzelf doordat niet meer alle informatie 

die betrekking heeft op uw onderneming alleen 
bij u bekend is

• Onderscheid ten opzichte van andere 
transportondernemingen (eventueel verder in te 
richten door het behalen van een specialisatie bij 
het keurmerk)

Het Keurmerk Transport & Logistiek biedt structuur en 

duidelijkheid in uw bedrijf

De overheid vindt het belangrijk dat er een 
professionaliseringsslag plaatsvindt binnen 
de transportsector. Zij hebben daarom een 
subsidie beschikbaar gesteld waardoor 
het voor u extra aantrekkelijk wordt om 
daadwerkelijk de volgende stap met uw 
bedrijf te maken en het Keurmerk Transport 
& Logistiek te gaan behalen. De kosten 
bedragen € 3.500,- exclusief certificering. Als 
u een specialisatie wilt behalen kost dit € 440,- 
extra. 

TLN Consultancy stelt uw 
belang centraal en ként u als 
ondernemer. TLN consultants 
maken optimaal gebruik van de 
actuele kennis binnen het TLN-
netwerk, waar u van profiteert 
door een passend en praktisch 
advies. 


