
Industrieweg 20c, 5688 DP Oirschot
T +31 (0)85 489 1779  E info@certifiedservices.nl  www.certifiedservices.nl

ISO 9001 Certificering
Kwaliteitsmanagement
Met een ISO 9001 certificering toont aan dat uw organisatie grip heeft op 
haar bedrijfsvoering en in staat is procesprestaties continu te verbeteren. 
ISO 9001 is vrij eenvoudig samen te vatten:
Doe wat u zegt, zeg wat u doet en leg dit vast.

Het vastleggen van uw ISO 9001 systeem doet u door middel van een ISO 9001 
Handboek. Hierin worden uw processen beschreven.

ISO 9001 handboek
Het ISO 9001 handboek kan van grote meerwaarde zijn op uw organisatie hier is 
immers alles in terug te vinden over hoe processen georganiseerd en geregeld zijn.

Onderdelen van het ISO 9001 handboek bestaan uit meerdere hoofdstukken die doorgaans 
verwijzen naar de al werkende systemen binnen uw organisatie.

Een ISO 9001 handboek van waarde
De grootste valkuil bij het opstellen van een ISO 9001 handboek is dat alles in 1 document 
beschreven wordt en dat het niet goed op de werkelijkheid aansluit.

Beschouw een ISO 9001 handboek daarom als een bijbel waarin medewerkers terug kunnen 
vinden waar beschreven staat hoe ze zaken moeten aanpakken. Een ISO 9001 handboek is het 
beste op te stellen door één of twee interne medewerkers te laten samenwerken onder 
begeleiding van een ISO 9001 adviseur. De adviseur heeft goede handvatten en gecombineerd 
met de kennis van de medewerkers leidt dit tot een handboek dat u niet slechts ‘in de kast wìlt 
zetten’!

Zodra de organisatie ingeleerd is op het ISO 9001 werken zult u merken dat zaken soepeler 
verlopen, er minder vragen onderling gesteld worden, minder e-mails en er meer en sneller zaken 
geregeld kunnen worden!

Audit
Zodra ISO 9001 ingevoerd is binnen de organisatie vraagt u de audit aan. De audit wordt 
uitgevoerd door een RvA geaccrediteerde instelling. Het is binnen de ISO 9001 niet toegestaan om 
zowel advies te geven als te auditten. Certified Services staat graag aan de kant van de 
onderneming en begeleidt u daarom tijdens de audit. De gemiddelde audit duurt 1 à 2 dagen, 
afhankelijk van de organisatie.

Het is ook mogelijk om een ISO14001, OHSAS 18001 certificering te combineren met de ISO 9001, 
uw adviseur vertelt u hier graag meer over.

Onderhoud en opstellen van het ISO9001  handboek  is inbegrepen bij de ISO 
module van het Arbozorgsysteem.

Meer informatie of een afspraak maken?
Neem contact op met uw vaste Certified Services adviseur of neem contact op met onze 
binnendienst via info@certifiedservices.nl of +31 (0)85 489 1779
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