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Wat is voor uw bedrijf
de toegevoegde waarde van ISO 9001?
ISO-9001 is een kwaliteitsmanagementsysteem. Het zorgt ervoor dat alle processen
in uw organisatie inzichtelijk zijn en gestructureerd worden uitgevoerd.

Wat is ISO-9001?
Uitvoering van alle processen volgens uw visie op kwaliteit
Bewustwording van kwaliteit bij uw medewerkers
Beheersing van kwaliteitsrisico’s
Standaardisatie en borging van uw processen
ISO certificering zorgt voor vertrouwen bij klanten en overige externe partijen
Het is de basis voor continue kwaliteitsverbeteringen
Het is een goede basis voor certificeringen zoals HACCP, TAPA en AEO
De nieuwe ISO 9001 - 2015 versie besteedt nu ook veel meer aandacht aan
“risk based thinking” en klanttevredenheid. Belangrijke aspecten voor ieder bedrijf.

Er zijn vele soorten ISO certificeringen mogelijk bij een bedrijf, zoals ISO 9001, ISO 14000, ISO 22000 enz.
Boostlogix kan u hierin adviseren en deze certificeringen bij uw bedrijf implementeren. Boostlogix kan u interessante
mogelijkheden aanbieden om na de certificering het kwaliteitsmanagement systeem voor u te onderhouden.
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Bureaucratie?
Eén van de belangrijkste valkuilen bij een ISO-9001
implementatie is bureaucratie. In de hoop kwaliteit te creëren
wordt een systeem geïmplementeerd waarbij na ieder proces
een geparafeerde registratie moet worden ingevuld. De
documenten worden een doel op zich en er ontstaat een log
systeem dat de organisatie eerder tegenwerkt dan dat het
voordelen biedt. Boostlogix zorgt er tijdens de implementatie
continu voor dat onnodige bureaucratie voorkomen wordt door
te zorgen dat documenten zijn afgestemd op uw medewerkers
en het proces en niet andersom!

ISO-9001 Kwaliteitsmanagementsysteem
Ontvangen dossier

Gesprek met directie

Interviews

Interview om het
kwaliteitsbeleid te bepalen
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stippelen

Interview met alle
personeelsleden om de
procedures en processen
inzichtelijk te krijgen

Opstellen procedures

Opstellen
kwaliteitshandboek

A.d.h.v. de
interviews de
procedures opstellen

Digitaal
kwaliteitshandboek
opstellen

Opstellen
werkinstructies &
registraties
Benodigde
werkinstructies en
registraties opstellen

Natraject

Audit begeleiding

Interne audit

Workshops

Evaluatie

• Boostlogix is aanwezig bij
de daadwerkelijke audit
• Boostlogix monitort de
aanvraag procedure

• Audit interviews
• Opvragen gegevens

Personeel trainen in de
nieuwe denkwijze en
documentatie

Mogelijkheden
Boostlogix kan uw organisatie ontzorgen van aanvraag tot en met implementatie. Door de modulaire aanpak van
diensten bepaalt u eenvoudig welke stappen u zelf uit wilt voeren en welke stappen Boostlogix mogelijk kan verzorgen.
In een quickscan licht Boostlogix uw organisatie geheel vrijblijvend in 1 dag op hoofdlijnen door. Op deze quickscan
volgt een voorstel welke certificering het beste bij uw organisatie past en hoe ISO in uw organisatie geïmplementeerd
kan worden. Boostlogix kan voor u ook de verplichte jaarlijkse audit van alle certificeringen verzorgen, zowel op losse
basis als in een voordelige abonnementsvorm.
Geïnteresseerd in de vele mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis quickscan.
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