
 

Systeem implementatie  
 
Kwaliteit van uw producten en uw organisatie en de arbeidsomstandigheden van 
uw werknemers vindt u belangrijk. Toch heeft u vaak te weinig tijd om hiervan 
écht werk te maken; de klant gaat immers voor. Vaelis ondersteunt u graag. We 
adviseren over management en processen, en leveren kennis, kunde en capaciteit 
om de kwaliteit, arbo en milieu-aspecten van uw producten en organisatie te 
verbeteren. 
 
 
Bredere kijk op organisatie en processen 
Bij het op niveau houden en verbeteren van kwaliteits- arbo-, milieusystemen komt veel 
kijken. Naast de ontwikkeling op het gebied van normen, is ook de dagelijkse gang van 
zaken van invloed op het bijhouden van uw systeem. Onze adviseurs kijken ook verder. Zo 
zijn we graag sparring partner voor de directie. Wij denken met u mee over hoe u sales, 
marketing, personeel & organisatie en ICT kunt inzetten en organiseren. En we 
ondersteunen u bij het strategisch plan voor de komende jaren. 
 
Ondersteuning bij behalen van certificaat 
Vaelis ondersteunt u bij het behalen van een nieuwe certificering. We helpen u bij het 
opstellen van handboek en rapportages. We leveren zonodig een manager die uw 
projectteam coördineert. Zijn documenten en procedures op orde, dan voeren we een audit 
(toets) uit, voordat een 'notified body' de certificering verzorgt. 
 
Continu verbeteren 
Vaelis werkt met diverse organisaties op een projectmatige wijze aan het realiseren en 
implementeren van managementsystemen. De adviseurs van Vaelis hebben kennis van en 
ervaring met, onder meer, de volgende normen: 
 

➢ ISO9001 Kwaliteitsmanagement 
➢ ISO13485 Medische hulpmiddelen 
➢ ISO14001 Milieumanagement 
➢ VCA*/** Veiligheid, gezondheid en milieu 

 

 



 

 
 
 
De projectleiders en adviseurs van Vaelis beschikken over veel ervaring met de toepassing 
van deze normen bij een grote diversiteit aan organisaties. Vaelis heeft hiervoor een 
doeltreffende aanpak ontwikkeld. Deze aanpak bestaat uit een achttal stappen, die in al 
onze projecten zijn terug te vinden. 
 
1 Nulmeting 
Eerste analyse van uw bedrijfsprocessen door één van onze projectleiders 
 
2 Plan van aanpak 
Op basis van de bevindingen worden de aandachtspunten en het plan van aanpak aan u 
gerapporteerd.  
 
3 Voorlichting 
Via heldere voorlichtingsbijeenkomsten stellen wij uw medewerkers op de hoogte van wat 
hen te wachten staat. 
 
4 Opzet gedocumenteerd systeem 
De adviseur zet in samenwerking met de projectleider het raamwerk op van het 
bedrijfshandboek voor het managementsysteem. In het KAM-hamdboek staan de processen 
beschreven zoals deze bij uw bedrijf verlopen. Periodiek bespreekt de projectleider met u de 
voortgang.  
 
5 Implementatie aandachtspunten 
De volgende stap is het vergelijken van de huidige situatie met de van toepassing zijnde 
norm. Vervolgens kunt u in samenwerking met de projectleider de zogenaamde 
verbeterpunten invoeren. 
 
6 Systeemaudit 
De projectleider voert een systeemaudit uit. In een Systeemaudit wordt vastgesteld of: 

➢ naar alle vereisten van de norm(en) is  verwezen; 
➢ er eenduidigheid is in de verwijzingen binnen en tussen de verschillende niveaus 

(beleid, procedures en instructies). 
➢ alle documentatie te begrijpen is voor de gebruikers en vrij is van 

dubbelzinnigheden. 
 
7 Bijstellen 
Na de controle van de documentatie is duidelijk welke aandachtsgebieden er nog zijn. De 
projectleider legt dit vast in een voortgangsrapportage. De resultaten worden besproken 
met de directie waarop vervolgens de laatste verbeterpunten worden opgelost.  
 
8 Implementatie audit 
Wanneer het managementsysteem conform de eisen van de norm(en) is opgezet en het 
systeem functioneert binnen uw organisatie dan volgt de implementatie audit. De 
implementatie audit wordt door een onafhankelijke Lead Assessor van Vaelis uitgevoerd. U 
krijgt hierdoor een objectief beeld van de status van uw systeem. 

 



 

 
 
 
 
De expertise van Vaelis 
Al sinds 1996 ondersteunen wij organisaties op gebied van kwaliteit- en 
procesmanagement. 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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