
 

ISO 9001 Managementsysteem 
 
Kwaliteit is en blijft een belangrijk aandachtsgebied bij het leveren van producten 
en diensten. Ga uzelf maar na; met wie moet u in zee gaan als u werk uitbesteedt 
aan derden om uiteindelijk een totaalpakket aan uw klant te leveren. De kwaliteit 
van uw leverancier bepaalt mede de kwaliteit van uw product of dienst. Uw klant 
rekent u weer af op uw werk. 
 
 
Vertrouwen is goed, certificeren is beter. 
Het geleverde kwaliteitsniveau stelt u samen vast met uw klant (of leverancier). In de 
meeste gevallen gaat dit op basis van overeenkomsten en onderling vertrouwen. 
Deze manier van werken is perfect zolang alles naar wens verloopt, maar zodra afspraken 
niet worden nagekomen, kunt u verzeilen in een doolhof van tijdrovende discussies en 
claims. 
 
Met het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem voor uw bedrijf, dat voldoet aan 
de ISO9001-norm, kunt u zich deze narigheid besparen. De ISO9001-norm is een 
wereldwijd erkende norm die toepasbaar is op alle typen bedrijven en organisaties. Steeds 
meer opdrachtgevers stellen het hebben van een ISO9001-certificaat als “harde” eis aan 
hun leveranciers. Certificering tegen deze norm biedt uw klanten het objectieve vertrouwen 
dat u planmatig aan de kwaliteit van uw bedrijf werkt en “dwingt” u om planmatig aandacht 
te geven aan de kwaliteit van uw bedrijf. 
 
 
De toegevoegde waarde van een ISO9001 certificaat 
De ISO9001 norm bestaat uit een aantal heldere en overzichtelijk eisen waaraan uw bedrijf 
moet voldoen. Deze is op het lijf van de ondernemer geschreven; klantgericht en gericht op 
het behoud van uw klanten. De nieuwste norm (ISO9001:2015) gaat zelfs nog een stap 
verder dan dat. Zo zijn er een aantal duidelijke eisen die u aanzetten tot het duidelijk in 
kaart brengen van al uw relevante belanghebbenden en wat hun eisen en verwachtingen 
zijn. Dit gaat verder dan ‘alleen’ uw klanten. Een andere eis van 
de norm is dat risico’s en kansen in kaart te worden gebracht en 
acties te worden gepland om deze risico’s te beheersen en kansen 
op te pakken. De norm stelt tevens een aantal duidelijke eisen aan 
uw productie- of dienstverleningsproces. Om te borgen dat u op 

 



 

een efficiënte manier producten en diensten levert, die uw klant vraagt, stelt de ISO9001 
heldere eisen aan het meten, analyseren en verbeteren van uw bedrijf. Dit alles volgens een 
beproefd principe:  
“Plan – Do – Check – Act”. 
 
 
Kwaliteitsmanagement bereikbaar voor iedereen 
De ISO9001-norm is niet nieuw voor bedrijven en organisaties. Sinds de jaren ’90 van de 
vorige eeuw heeft certificering tegen de ISO9001-norm een steeds hogere vlucht genomen. 
In het begin waren het de grotere organisaties die “opgingen voor het ISO9001-certificaat”. 
Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem vergde een flinke investering in 
mensen, middelen en tijd. Voor het midden- en kleinbedrijf was het ISO9001-certificaat om 
die reden bijna onbereikbaar; een dergelijke investering trekt een zware wissel op het 
bedrijfsresultaat. Vaelis maakt een ISO9001-certificaat bereikbaar voor het midden- en 
kleinbedrijf. 
 
 
De toegevoegde waarde  van Vaelis 
Vaelis begeleidt u in twee fasen bij het opzetten en onderhouden van uw 
kwaliteitsmanagementsysteem: 

1. Implementatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem 
2. Onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem 

 
Implementatie van uw kwaliteitsmanagementsysteem: 
Bij het implementeren van uw systeem werken wij met een helder en overzichtelijk 
stappenplan. In acht stappen zetten wij voor u een overzichtelijk systeem op met een 
garantie op ISO9001-certificatie. Dit stappenplan hebben wij voor u beschikbaar in een 
duidelijke presentatie. Indien gewenst, kunnen wij dit systeem geheel “web based” bouwen. 
Meer informatie hierover treft u aan in onze ‘whitepaper VINS’.  
 
Onderhoud van uw kwaliteitsmanagementsysteem: 
Eenmaal gecertificeerd, zult u uw systeem moeten onderhouden; zelfinspecties, 
directiebeoordeling, leveranciersbeoordeling en documentbeheer zijn een aantal zaken die u 
op de rit moet houden. Met Vaelis kunt u een flexibele taakverdeling afspreken. U kunt het 
onderhoud in zijn geheel aan ons overlaten, maar u kunt ook delen ervan bij ons 
neerleggen. De keuze is geheel aan u. Meer over onze werkwijze treft u aan in onze 
‘whitepaper Systeemonderhoud’. 
  
 
De expertise van Vaelis 
Al sinds 1996 ondersteunen wij organisaties op gebied van kwaliteit- en 
procesmanagement en auditing. Hierdoor zijn onze adviseurs ervaren en gedegen 
partners voor uw kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
 
Meer informatie? 
Vaelis B.V. • Postbus 1128 1400 BC • De Nieuwe Vaart 32 • 1401 GR Bussum • Nederland 
• T +31 (0)88 3929292 • info@vaelis.nl • www.vaelis.nl 
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