


 
ISO 9001: 2015 

 

Business in Control 2.0 
 

   
   



Waarom 

Geintegreerd toepassen verschillende management 
normen 

 Betere aansluiting normen op de strategie; zorgen 
voor een goede inbedding in de bedrijfsvoering 



WAAROM 

Risicomanagement, compliancemanagement en 
procesbeheersing verankerd in de normen 

De context analyse zorgt voor externe gerichtheid 
en leiderschap neemt een veel prominentere plek in 



Doel 

• De managementsystemen zijn van grotere toegevoegde 
waarde voor succes en continuiteit van organisaties. 



 
 

 

 
 

 
 

    

 
 

 

De vocabulaire keuze en de abstractie van 

 het niveau, vereenvoudigt de  

implementatie in alle soorten bedrijven  

 

 High Level Structure 

Van-naar 

http://www.revision2015.com/wp-content/uploads/2014/12/3.1.01-ISO9001-evolution-EN.png
http://www.revision2015.com/wp-content/uploads/2014/12/3.1.01-HLS-structure-EN.png


High Level Structure (HLS) 

1. Scope  

2. Normative References  

3. Terms and Definitions  

4. Context of the organization 

5. Leadership  

6. Planning  

7. Support  

8. Operations  

9. performance Evaluation  

10. Improvement  
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FUNDAMENTELE WAARDEN 

• Een goed werkend systeem is gebaseerd op 7 
kwaliteitsmanagement- principes 

Structure 
 
5. Process approach 
6. Evidence-based decision 
making 
7. Improvement 
 

Culture 
 
1. Leadership 
2. Customer focus 
3. Engagement of  people 
4. Relationship management 
 



Het ‘wat’ voor de 
kwaliteitsmanager 
Van bewaker van een kwaliteitshandboek ……… 

 

…………….naar coach en motivator van  

de 7 kwaliteitsmanagement- principes 



Van…. 



Naar…. 



Business in Control 2.0 



Klantgericht denken 

 

 

Strategisch kunnen ‘meedenken’ 

Scenariodenken 

Inzicht verkrijgen in de relatie tussen processen 

Hoe? 



Directie en management uitdagen in verantwoordelijkheid  

 

 
Vaardigheid mensen stimuleren over grenzen van eigen 
proces te kijken 

Hoe? 



Creatief inbedden 
van kwaliteit in de 
organisatie 

 

Sturen op en Ruimte 
geven in integraal 
procesmanagement 

Hoe? 



Door het NIET zelf te doen! 

Hoe? 

• Domme vragen zijn slim 
• Geen aannames 
• Trek de ezel aan zijn staart 



ISO 9001:2015 
De organisatie en het kwaliteitssysteem moeten 

   vormgegeven zijn vanuit risicogericht denken.  

 

Kwaliteit moet een essentieel onderdeel zijn van  

   de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering 

 

Kwaliteit wordt niet alleen beoordeeld in termen van 
klanttevredenheid; de directie plaatst dit aspect in een breder 
kader en perspectief   



 

 

Voer de normen planmatig in 

Verantwoordelijkheden op juiste plek; doe het niet alleen.  

Focus niet op het ISO certificaat; focus op risico’s & kansen en op 
efficiency & effectiviteit 

Sturing & Ruimte 

Advies 



Monitoring tool 

Een tool om te monitoren: doelen en realisaties , inspanningen en realisaties. 
Voor implementatie ISO 9001:2015 en voor verdere monitoring van (bedrijfs)doelen 
 en inspanningen In de toekomst. 



4 Thema’s  

• Context & Stakeholder analysis 

• Risk Management 

• Leadership 

• Process Management 



 
 

 

 
 

 
 

    

 
  

CONTEXT AND STAKEHOLDER ANALYSIS 

Twee nieuwe clausules (4.1 and 4.2)  

vereisen een weloverwogen beschouwing 

 van de context waarin de organisatie 
opereert.   

 

 

Ze vereisen: 

• een context analysis; 

• Een belanghebbende identificatie en 
kennis van hun verwachtingen  



 
 

 

 
 

 
 

    

 
 

Risk management 

• Methodes and technieken 

• Dezelfde taal 

• Effectiviteit van de core business processen gelinkt aan metingen van 

geidentificeerde risico’s  

 



 
 

 

 
 

 
 

 

PROCESS MANAGEMENT 

Nieuwe clausules: 
 

• De organisatie moet een 
kwaliteitsmanagementsysteem inrichten, 
implementeren, onderhouden en continu 
verbeteren, met inbegrip van de benodigde 
processen en hun interacties, in overeenstemming 
met de eisen van deze internationale norm 

 

• De organisatie moet de beheersmaatregelen 
vaststellen die moeten worden toegepast op extern 
geleverde processen, producten en diensten door 
externe aanbieders geleverd 

 



 
 

 

 
 

 
 

    

 
  

PROCESS MANAGEMENT 

 

*in-en outputs 

*volgorde en interacties 

*criteria, methoden> doeltreffende 
uitvoering en beheersing  

*benodigde middelen 

Toewijzen verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden 

*risico’s en kansen oppakken conform 
eisen 6.1 

*evaluatie en implementatie wijzigingen 
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LEADERSHIP 

De commitment voor kwaliteit door sterk en zichtbaar leiderschap is meer 
bekrachtigd:  

 
 Het idee van een  “management representative” verdwijnt volledig 

 De kwaliteitsdoelen moeten consistent zijn met het kwaliteitsbeleid, 
meetbaar zijn, gemonitord en gecommuniceerd. 

 QMS eisen moeten in de business processen zijn verankerd. 

 En: het QMS moet aansluiten bij de strategische richting. 



 
Voor vragen/opmerkingen: 

 
Germa.holtus@connect2improve.com 
 
Tel.:06-46405202 
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