
 

Nulmeting 
 
Bij het opzetten of veranderen van uw managementsysteem (bijvoorbeeld door de 
komst van een nieuwe versie van de norm) komt u als organisatie veel 
vraagstukken tegen; Waar staan we nu? Wat eist de (nieuwe) norm? Welke 
problemen ervaren we? Waar kunnen we nog verder professionaliseren? Wat is 
het meest effectief en levert direct het meeste resultaat op? Wat moeten we het 
eerst doen en wat kan later?  
 
Om dit te bepalen is het efficiënt en effectief een nulmeting in te zetten.  
 
 
Nulmeting 
Een nulmeting geeft een helder beeld van de sterke en zwakke kanten van uw 
(kwaliteits)managementsysteem. Een nulmeting heeft als doel om te bepalen welke stappen 
binnen welk tijdsbestek genomen moeten worden om tot een bepaald (kwaliteits)niveau te 
komen. Het resultaat van een nulmeting is dat u een duidelijk overzicht heeft van de punten 
die aangepakt moeten worden. 
 
De nieuwe norm; ISO9001:2015 
In september 2015 is de nieuwe versie van de ISO9001 norm gelanceerd; ISO9001:2015. 
Er zijn een aantal opvallende verschillen tussen de nieuwe versie en de voorgaande versie 
(ISO9001:2008) van de norm. Organisaties die ISO9001 gecertificeerd zijn zullen een 
transitie op moeten starten om hun kwaliteitsmanagementsysteem aan te passen naar de 
nieuwe norm. Een nulmeting is hiervoor een handige startpunt. Meer informatie over de 
nieuwe norm kunt u vinden in onze whitepaper ‘Nieuwe norm ISO9001:2015’.  
 
De ondersteuning van Vaelis 
Vaelis kan u uitkomst bieden door u het uitvoeren van deze nulmeting. Daarmee kunt u op 
een effectieve en kostenbesparende manier inzicht krijgen in de stappen die u als 
organisatie nemen moet om uw managementsysteem ‘compatible’ te maken. Een nulmeting 
uitgevoerd door Vaelis biedt u bovendien de volgende voordelen: 
 
 

 



 

 
➢ U heeft altijd een onafhankelijke en objectieve adviseur. 
➢ U hoeft niet te investeren in opleiding en training voor uw medewerkers 

(bijvoorbeeld om kennis op te doen over de (nieuwe) norm. 
➢ U hoeft geen medewerkers uit hun arbeidsproces te onttrekken voor het 

voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van de nulmeting. 
➢ Kwaliteitsmanagement behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van de adviseurs 

van Vaelis, u heeft altijd een ervaren consultant in huis. 
 
De nulmeting van Vaelis 
Vaelis voert uw nulmeting uit volgens een helder stappenplan: 
 
Analyse van uw managementsysteem 
Aan de hand van de aanwezige documentatie, procedures en werkinstructies  en aan de 
hand van een gesprek met uw kwaliteitsmanager toetsen wij uw managementsysteem aan 
de (nieuwe) norm.  
 
Opstellen rapportage 
Vervolgens rapporteren wij de resultaten overzichtelijk en eenduidig, zodat u op basis van 
deze bevindingen noodzakelijke actiepunten snel kunt opstarten.  
 
Opstellen Plan van Aanpak 
Op basis van de rapportage stellen wij een Plan van Aanpak op, inclusief verwachte 
tijdsbesteding. 
 
Presentatie & Vervolgstappen 
Wij presenteren de resultaten van de nulmeting aan u. Hierna bespreken we, in overleg met 
u, de vervolgstappen. Een training aan de medewerkers kan onderdeel zijn hiervan.  
 
De voordelen van een nulmeting 

➢ Inzicht in hoeverre uw organisatie al voldoet aan de (nieuwe) norm 
➢ Inzicht in de acties die er nodig zijn om het gewenste resultaat te bereiken  
➢ Inzicht in de taakverdeling (u bepaalt zelf wat u intern of extern uit laat voeren) 
➢ Inzicht in verwachte tijdsbesteding 
➢ Inzicht in de kosten 

 
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 en het uitvoeren van een nulmeting. 
 
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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