Master in Quality
MVO

MVO een manier van denken en doen

Wie zijn wij?
N&S Quality is een advies- en opleidingsbureau met een ervaren- en kennisgerichte groep mensen.
Kennis is de basis van ons bestaan, hieruit vloeit voort onze werkgebieden advies, detacheren en
opleiden. Dit doen wij met en voor talentvolle professionals, omdat zij het onderscheidende
vermogen van een organisatie bepalen.
We zijn o.a. actief in de AGF, vlees & vis, zuivel, bakkerij- en zoekwaren, horeca, groothandel,
retail en non-food. Kortom, wij adviseren, detacheren en geven een breed scala aan opleidingen.
N&S ondersteund op het gebied van:

Voedselveiligheid & Kwaliteit | MVO & ARBO | Productkwaliteit | Organisatie ontwikkeling
MVO
Voor N&S is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een manier van
denken en doen. De 3 P’s staan aan de basis van MVO: People, Planet en
Profit. Goed voor iedereen, goed voor het milieu en goed voor je
portemonnee.
Belangrijk bij MVO is het in balans brengen van de 3 P’s. Wij zorgen samen
met jou voor de juiste optimalisatie van iedere P en de samenhang tussen de
P’s. Neem de verantwoordelijkheid niet alleen voor nu, maar ook voor de
komende generaties.

We Know
Ons Kenniscentrum EKC is het hart van onze organisatie. Wij delen kennis
met onze klanten. Dit kan door een advies- of detacheringstraject, maar ook
bij de ontwikkeling van onze opleiding maken we gebruik van het EKC.
Daarnaast heeft het EKC een bibliotheek waarin praktische documenten en
food gerelateerde informatie te vinden is bijvoorbeeld over wetgeving,
etikettering en Recall. Met een EKC abonnement heb je 24/7 online toegang
tot deze bibliotheek.
Meer informatie over ons EKC is te vinden op: ns-quality.com/kenniscentrum.
We Advise
 Wij kunnen ondersteuning bieden bij: het uitvoeren van een CO2 Footprint, opstellen van
een stakeholder analyse, opstellen van een MVO-beleid en het invoeren van standaarden
op het gebied van duurzaamheid en MVO zoals: SA8000, SMETA, richtlijn ISO26000, BSCI,
MVO-prestatieladder, ISO14001, FSC en PlanetProof.
 Door middel van detacheren worden jouw mensen door onze adviseur getraind in meer
duurzaam denken en doen. Dit gebeurt in een maatwerkaanpak en altijd in company.
 We verankeren duurzaam denken en doen op alle niveaus in jouw organisatie.
Duurzaamheid is een manier van ondernemen. Wij helpen deze om te zetten in concreet
gedrag.
We Teach
 Wij geven de Cursus MVO op locatie en in-company, zie ns-academy.nl/courses/mvo/.

