
Elke dag een stapje verder
Kennis, processen,standaardiseren, regeltjes volgen, contro-
les… Certificeringstrajecten worden veelal bestempeld als 
saaie moetjes; vervelende dingen die nou eenmaal nodig zijn 
om als bedrijf mee te mogen doen. Aan tafel schuift Karen 
Endendijk, Allinqs kersverse QHSSE-manager. Sinds januari 
is ze onder andere verantwoordelijk voor de certificeringen 
van de bedrijvengroep. Samen met haar team heeft ze de 
eerste externe audits succesvol afgerond: de ISO 14001 
(milieu), de ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en CKB, 
VCA** (Veiligheid) én de CO2-Prestatieladder. 

Constante verbetering is beter dan vertraagde perfectie
“Er wordt mij regelmatig gevraagd waarom ik mijn leuke 

afwisselende baan bij HRM wilde inwisselen voor zo’n ‘stoffige’ 

functie”, lacht Endendijk. Ze vervolgt: “Dat is absoluut niet het 

geval. Ik vind dit werk ontzettend gaaf! De certificeringstrajecten 

verfrissen je blik, laten je anders naar dingen kijken. Dat is heel 

inspirerend; je blijft steeds zoeken naar verbetering. Als je op 

die manier tot oplossingen komt waar iedereen van profiteert, 

dan ga je aan het eind van de werkdag naar huis met een 

lekker gevoel. Het is misschien een cliché, maar constante 

verbetering is écht beter dan vertraagde perfectie!”

Deuren open voor auditeurs 
Endendijk zet de deuren van haar kantoor enthousiast 

open voor auditeurs. Ze legt uit: “In een externe audit 

kijken professionals wekenlang kritisch naar alles wat 

je organisatie doet. Ze speuren naar conformiteit 

en dingen die we beter en veiliger kunnen doen. 

Normen zie ik als de ruggengraat van klantgedreven 

procesorganisaties als Allinq. Als je voor de feedback 

van zulke professionals open staat, dan kun je 

van hun kennis profiteren. We hebben auditeurs 

recent bijvoorbeeld gevraagd om extra op onze 

communicatie te letten, want wie weet kunnen 

we daarin nog sprongen maken. Die tips zijn heel 

waardevol! Als je aan het eind van zo’n intensief 

traject ook nog eens te horen krijgt dat Allinq het 

goed doet, dan ben je heel trots!”

NEN-EN-ISO 14001 Milieu
In januari werd de NEN-EN-ISO 14001 Milieucertificering 

conform de 2015 norm behaald. ISO 14001 is dé stan-

daard om de kwaliteit van het milieumanagementsysteem 

aan te tonen en het inzichtelijk maken en verbeteren van 

de milieuprestaties.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement, CKB 
Als voorloper in de markt prijkt het ISO 9001 certificaat 

volgens de 2015 normering al keurig aan de muur. De 

kwaliteitsmanagementprocessen helpen de organisatie 

om kritisch naar haar kwaliteitsmanagement te kijken. En 

te blijven kijken, want verbetering, dát is de norm! 

VCA 
Samen met de ISO 9001 audit, werd ook de Veiligheid, 

Gezondheid en Milieu checklist Aannemers doorlopen. 

Hiermee voldoet Allinq aan de wetgeving en bevordert 

het bedrijf veilig werken. Uit de VCA-audit kwam naar  

voren dat het aantal ongevallen met verzuim bij Allinq 

lager ligt dan het landelijk gemiddelde in de branche. 

ISO 27001 informatiebeveiliging
De ISO 27001 certificering die zich focust op de veiligheid 

van data, is een norm voor de ICT-sector. Omdat opdracht-

gevers een vergelijkbare professionaliteit van Allinq  

verlangen en informatiebeveiliging heel belangrijk is, is 

Allinq ook voor deze certificering gegaan. 

CO2-Prestatieladder
De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven bij het reduceren 

van CO2. In 2012 had Allinq zich ten doel gesteld om in 

2016 13% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 2011. 

We hebben deze doelstelling gerealiseerd. In de periode 

van 2017 tot 2020 willen we de CO2-uitstoot met 10% 

verlagen ten opzichte van 2016. Opnieuw een ambitieuze 

meerjarendoelstelling waarmee het bedrijf een positief 

signaal naar haar omgeving afgeeft. 

Met de switch van HR naar  

QHSSE verruilt Karen Endendijk  

haar hakken regelmatig 

voor veiligheidsschoenen!
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