
 

 

 

PERSBERICHT 
Ventura Systems ISO 14001 en IATF 16949 gecertificeerd 

 

Bolsward, 30 november 2021 – Ventura Systems CV, marktleider op het gebied van 

busdeursystemen, laat met trots weten zowel het ISO 14001 certificaat (milieumanagement) als het 

certificaat voor kwaliteitsmanagementsysteem in de automobielindustrie, IATF 16949, gehaald te 

hebben.   

Een van de belangrijkste doelstellingen van Ventura Systems is om voorop te lopen op het gebied van 

duurzaamheid en kwaliteit. Kosten nog tijd zijn gespaard om te voldoen aan deze belangrijke milieu- 

en kwaliteitsmanagementsystemen. Alle medewerkers van Ventura en in het bijzonder het uit negen 

personen bestaande Total Quality Management team zijn al geruime tijd bezig om het complete proces 

naar een hoger niveau te brengen en binnen het gehele bedrijf aanpassingen door te voeren.  

Wat houdt ISO 14001 in? 

ISO 14001 is de internationaal geaccepteerde standaard met eisen voor een 

milieumanagementsysteem die werd ontwikkeld door de Internationale Organisatie voor 

Standaardisatie. Het milieumanagementsysteem wordt gebruikt om een bij de organisatie passend 

milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen.  

Wat is IATF 16949? 

De IATF 16949 beschrijft de eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem met betrekking tot het 

ontwerp en de ontwikkeling, productie en installatie van automobiel gerelateerde producten. De 

technische specificatie is opgesteld door aan het IATF deelnemende organisaties en is bovendien door 

ISO goedgekeurd. Onder andere BMW, Daimler Chrysler, Fiat, Ford, General Motors, Peugeot-Citroen, 

Renault, Volkswagen en de VDA zijn mede-eigenaar van de IATF 16949. 

Verhoging van het kwaliteit- en milieumanagement 

Met deze dubbele certificering onderscheidt Ventura Systems zich verder van de concurrentie en werd 

de kwaliteit van producten, processen en het milieu verder verhoogd. Dankzij de ISO 14001- en IATF 

1649-certificering is Ventura nog beter in staat consistent producten en diensten te leveren die 

voldoen aan de eisen van hun klanten en aan de geldende wet- en regelgeving. Door processen 

effectief te verbeteren staat samenwerking met Ventura Systems garant voor voorspelbaarheid en 

betrouwbaarheid. Daarnaast is Ventura in staat de klanttevredenheid te verhogen. 
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Voor aanvullende informatie, kunt u contact opnemen met:  

Ventura Systems CV – Bas de Nooijer – b.de.nooijer@venturasystems.com - 

venturasystems.com - +31 617 228 283 
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