Quality

Wat is TAPA?
TAPA staat voor Transported Asset Protection Association en kent diverse certificeringen. Deze
certificeringen geven aan dat goederen in de supply chain preventief worden beschermd.

TAPA biedt op het gebied van beveiliging de richtlijnen waarmee het beveiligingsniveau
gestandaardiseerd wordt. Een dienstverlener of verlader kan aan de hand van een TAPA certificaat
aantonen dat zijn bedrijfsprocessen voor het beveiligen van goederen op orde zijn.

Waarom TAPA?
Het produceren, opslaan en transporteren van hoogwaardige en farmaceutische
goederen moet aan steeds hogere eisen voldoen. Daarnaast is sprake van een
toename van diefstal en verlies van goederen in de gehele supply chain. Om te
bewijzen dat aan alle eisen wordt voldaan én om de risico’s op diefstal of verlies
te minimaliseren, wordt van de verschillende schakels in de keten steeds vaker
geëist dat de beveiliging en borging van de goederen gegarandeerd wordt.
Naast het feit dat steeds meer verladers vragen om dienstverlening volgens
TAPA normen zijn er voor uw organisaties nog meer voordelen om met TAPA
certificeringen te werken:
U geeft aan dat u zich bewust bent van de beveiligingsrisico’s
en dat u maatregelen neemt om deze risico’s te beheersen
Het is een manier om u te differentiëren ten opzichte van collega’s
U zorgt voor aantoonbare kwaliteit
U bent een professionele en betrouwbare schakel in de supply chain
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Welke certificeringen
kent TAPA?

Wat vraagt TAPA van uw
organisatie?
Om een TAPA certificering te behalen moet sprake zijn van een
gestructureerde organisatie, zowel op papier als in het dagelijkse proces.
Daarnaast dienen diverse andere aspecten in orde te zijn zoals:

TAPA FSR A, B,of C
TAPA TSR 1, 2 of 3

Terrein, warehousebeveiliging en/of
beveiliging van het
wagenpark

TAPA TSR LSP
TACSS

Communicatiemiddelen

Training van personeel
Afspraken met klanten
Borging

Roadmap TAPA implementatie
Quickscan

Analyse huidige
situatie tbv TAPA
• Interviews

Request for information

Plan van aanpak
opstellen

• Fit-Gap analyse
• Handboeken beoordelen
• Shortlist opstellen

Quickwins
• Quickwins realiseren
• Quickwins controleren

Handboeken
opstellen /
aanscherpen

Training
personeel

• Handboeken aanscherpen
• Opstellen kwaliteitsplan
• Opstellen veiligheidsplan
• Implementatie

• Threat Awareness
• Robbery respons

Bedrijfsvoorlichting TAPA
• Presentatie awareness
• Presentatie medewerkers

kwaliteitsplan
• Implementatie
veiligheidsplan

Natraject
Evaluatie

2e audit
certificerende
instantie
• Audit voorbereiden
• Audit begeleiden

Realisatie
verbeterpunten

Pre-Audit
• Controle van
verbeterpunten
• Tekortkomingen
aanpassen

• Projectcharters opstellen
voor verbeterpunten
• Verbeterpunten realiseren

1e audit
certificerende
instantie
0-meeting certificerende
instantie

Mogelijkheden
Boostlogix kan uw organisatie ontzorgen van aanvraag tot en met implementatie. Door de modulaire aanpak van diensten
bepaalt u eenvoudig welke stappen u zelf uit wilt voeren en welke stappen Boostlogix mogelijk kan verzorgen.
In een quickscan licht Boostlogix uw organisatie geheel vrijblijvend in 1 dag op hoofdlijnen door. Op deze quickscan volgt een voorstel welke certificering het
beste bij uw organisatie past en hoe TAPA in uw organisatie geïmplementeerd kan worden. Boostlogix kan voor u ook de verplichte jaarlijkse audit van alle TAPA
certificeringen (en vele andere certificeringen) verzorgen, zowel op losse basis als in een voordelige abonnementsvorm.
Geïnteresseerd in de vele mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis quickscan.
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