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Wijzigingen in de 
nieuwe ISO 9001 
 

De 9 belangrijkste veranderingen in de ISO 9001 
In 2015 is de nieuwe versie van de ISO 9001 gepubliceerd. Dit is de eerste grote wijziging van de 
norm in 15 jaar. Een groot deel van de eisen is aangepast en er zijn flink wat nieuwe eisen 
bijgekomen. De nieuwe eisen komen voort uit de andere managementsysteemnormen zoals de ISO 
140001 of 18001. Ook zijn de eisen aangepast aan de huidige tijdsgeest en inzichten. 
Kortom, de ISO 9001 is weer helemaal bij de tijd. Maar er is wel het één en ander veranderd.  
 
1. Richten op continu verbeteren 
Draaide het in de vorige ISO 9001 vooral om het beheersen en beschrijven van processen. Nu is 
alles gericht op het verbeteren van processen, diensten en producten. 
Bedrijven moeten de prestaties, de processen én de klanttevredenheid continu verbeteren. Dit 
vergt een nieuwe kijk op de bedrijfsactiviteiten en zorgt voor meer registraties en evaluaties. 

2. Betrekken van de directie 
In de vorige versie van de norm was de directie niet direct verantwoordelijk voor kwaliteit. In de 
praktijk leidde dit soms tot problemen. Zoals een kwaliteitsmanager die veel alleen doet en weinig 
back-up krijgt. Of een bedrijf waar gewoon te weinig aandacht voor kwaliteitsprocessen is.  
Daarom is de directie nu verantwoordelijk voor kwaliteitsprocessen en het verbeteren daarvan. 

3. Uitbreiden met nieuwe processen  
Alle processen die een relatie hebben met kwaliteit en de klant vallen onder het certificaat. 
Uitsluiting van bepaalde processen is niet altijd meer mogelijk.  
Dus niet alleen primaire processen zoals inkoop, 
uitvoering en productie vallen onder het certificaat.  
Ook organisatieprocessen vallen 
eronder. 
En meer algemene zaken zoals ICT, 
receptie, marketing zullen wellicht 
onderdeel van het systeem gaan uitmaken. 
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4. Kwaliteitshandboek uitbreiden tot kwaliteitssysteem 

Het verplichte kwaliteitshandboek is vervangen door het hebben van een kwaliteits-
managementsysteem (KMS). Een goed georganiseerd systeem waarmee je je processen 
organiseert. Dat kan natuurlijk nog met een handboek, maar dit wordt wel aangevuld met alle 
zaken waarin processen zijn geregeld: software, planningen, brochures, checklisten, e-learing etc. 

5. Meer registreren en evalueren 

Het idee achter de norm is veranderd: het gaat meer om ‘doen’ en ‘aantonen’. Er zijn minder 
verplichte procedures en meer verplichte registraties.  Dat betekent dat je minder hoeft te 
beschrijven. Maar er moet meer worden gecontroleerd, geregistreerd en geëvalueerd.  

6. Rekening houden met risico’s en kansen 

Nieuw is dat bedrijven rekening moeten houden met (strategische) kwaliteitskansen en -risico’s. 
Het gaat erom dat men maatregelen treft om risico’s te beheersen en kansen te benutten.  
Aan de hand van een standaard onderzoek en SWOT-analyse stel je de risico’s en kansen voor 
het bedrijf vast. De verschillende bedrijfsprocessen houden rekening met deze risico’s en kansen. 

7. Afstemmen op belanghebbenden 

Bedrijven stemmen hun strategie af op de verwachtingen van klanten, medewerkers en overige 
belanghebbenden. Daarnaast draait de norm er natuurlijk om dat bedrijven de klanttevredenheid 
vergroten. Voor je specifieke doelgroep stem je de verwachtingen af. En zorg ervoor dat deze 
wensen en verwachtingen worden doorgevoerd in de processen. 

8. Voldoen aan normen en wetgeving 

Bedrijven moeten aantoonbaar aan normen, weten en regelgeving voldoen. Welke normen en 
regels relevant voor het bedrijf zijn, stelt de directie vast.  
Je moet kunnen aantonen dat je op de hoogte bent van wijzigingen in wetten en regels. Bovendien 
moet je kunnen laten zien dat deze wijzigingen ingevoerd zijn in de processen. 

9. Processen organiseren en verbeteren 

En als laatste een van de belangrijkste wijzigingen: Activiteiten worden gezien als een proces. 
Ieder proces heeft een input, output, voorschriften, regels, risico’s en controles. En processen 
worden geëvalueerd en verbeterd.  

 

Van processen is het doel bekend, zijn criteria vastgesteld en er vindt verificatie van eisen plaats. 
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