ISO 9001:2015 certificering
Verbeter uw organisatie met ISO 9001
ISO 9001 certificering helpt uw organisatie om uw bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. Het ISO 9001 is een
internationaal geaccpteerde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met een ISO 9001 certificaat toont u aan dat u
aantoonbaar voldoet aan klanteisen en verwachtingen en dat continue verbeteren in de organisatie geborgd is. Een
kwaliteitssysteem van Nieuwhuis Consult conform ISO9001 brengt uw organisatie naar een hoger kwaliteitsniveau.
Voor het opzetten en invoeren van kwaliteitsmanagement conform ISO 9001 hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden.
Met een deskundige adviseur van Nieuwhuis Consult wordt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever een goed
en toch praktisch kwaliteitsmanagementsysteem opgezet. Hiervoor hanteren wij een praktisch model. In 4 fasen
behaalt uw organisatie het ISO 9001 certificaat. ISO certificering die in de praktijk werkt.
Wij begeleiden u tot de ISO 9001 certificering ook daadwerkelijk is behaald. Desgewenst ondersteunen wij u tijdens de
externe audit.

ISO 9001: 2015 norm
De nieuwste ISO 9001 norm is de ISO 9001: 2015. Hierin zijn belangrijke wijzigingen doorgevoerd die aansluiten bij onze
visie van kwaliteitsmanagement. Waar voorheen de nadruk lag op kwaliteitshandboek en registraties, is nu de focus op
procesrisico's en continue verbetering.
Belangrijke speerpunten:
continue verbeteren
context en stakeholders
management van organisatierisico's
klanttevredenheid

Stappenplan ISO 9001
Nieuwhuis Consult maakt gebruik van een 4 fasen model voor de implementatie van kwaliteitsmanagement conform
de ISO 9001:2015 norm.

Samengevat
ISO 9001 certificaat vraag vanuit de markt
maakt kwaliteit aantoonbaar
risicomanagement
verbeteren bedrijfsprocessen
verhoging klanttevredenheid
organisatieverbetering
In 4 stappen onder begeleiding een ISO 9001 certificaat en aantoonbare blijvende organisatieverbetering!

Kosten
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Wij bieden u complete begeleiding volgens bovenstaand stappenplan. Na een oriënterend gesprek (op uw bedrijf of
telefonisch) zenden wij u graag een op maat gesneden offerte. Klik op offerte aanvragen of neem contact met ons op
voor meer informatie.
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