Een compleet systeem voor de ISO 9001
www.isoplus.nu

In 5 Stappen naar een goed georganiseerd bedrijf met de ISO 9001

Speciaal voor kleinschalige bedrijven
De 5 Stappen is een praktische methode waarmee je de ISO 9001 makkelijker invoert en beter organiseert. Je ontvangt
alles wat je nodig hebt om de norm stap voor stap in te voeren. Hiermee zet je een overzichtelijk kwaliteitsmanagementsysteem op terwijl je tegelijkertijd de bedrijfsprocessen stroomlijnt. De norm hoef je dus zelf niet meer te vertalen naar
praktische acties, want dat hebben wij al voor je gedaan.

Hoe het werkt
De ISO 9001 voer je in 5 vaste stappen in, samen met je collega’s. Daarvoor ontvang je een handleiding, instructies en
een planning. Ook krijg je het Digitale handboek dat vol staat met templates en voorbeelden. In dit handboek werk je de
bedrijfsprocessen verder uit volgens de acties uit de 5 Stappen. Zo zet je een duurzame organisatie voor kwaliteit op en
voldoe je aan de eisen van de ISO 9001.

Pakketten
Basis
Je ontvangt het complete standaard
systeem met 2 uur instructie van ons.
Vervolgens werken jullie het digitale
handboek zelf verder uit volgens de 5
Stappen. Er is een projectleider /
kwaliteitsmanager die dit binnen het
bedrijf coördineert.
€ 1.125,-

Plus

Extra

Je ontvangt het complete systeem op
maat met 2 uur instructie van ons. Op
maat betekent dat wij het digitale
handboek inrichten op basis van jullie
bedrijfsprocessen. Vervolgens werk je het
digitale handboek zelf verder uit volgens
de 5 Stappen.

Je ontvangt het complete systeem op
maat met daarbij advies & begeleiding per
dag. Wij richten het systeem in, geven een
kick off voorlichting en jullie gaan aan de
de slag. Wij ondersteunen daar waar
nodig en begeleiden jullie naar
certificering

€ 1.525,-

vanaf € 1.825,-

Basis

Plus

Extra

Het standaard systeem
met 2 uur instructie

Het systeem op maat met
2 uur instructie

Het systeem op maat met
begeleiding per dag

Handleiding met acties

✔

✔

✔

Projectplanning

✔

op maat ingericht

op maat ingericht

Kick off meeting

✔

✔

op locatie

Procesorganisatie

✔

op maat ingericht

op maat ingericht

Digitaal handboek

✔

op maat ingericht

op maat ingericht

Checklist ISO 9001

✔

✔

✔

Het verhaal van de ISO 9001

✔

✔

✔

Introductiecursus ISO 9001

✔

✔

op locatie

Inhoud

5 Stappen programma

Digitaal handboek

ISO 9001 kennis

Advies & begeleiding
Bij uitwerken structuur & processen

✔

Bij planning & projectmanagement

✔

Voortgangsrapportage

✔

Tijdsbesteding
Tijdsbesteding
Prijs

2 uur

6 uur

Per dag +

€ 1.125,-

€ 1.525,-

Vanaf € 1.825,-+

Wil je de ISO 9001 ook makkelijker invoeren of beter organiseren? Neem contact op met contact@isoplus.nu of 0629 568 129

+ Bij adviestrajecten langer dan 6 dagen is het complete ISO+ systeem gratis. Bij kortere adviestrajecten brengen wij € 925,- extra voor het
systeem in rekening. Advies & begeleiding is € 900,- per dag.
Genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Alle ISO+ documenten worden onder copyright aan uw bedrijf geleverd.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring zijn van toepassing, zie www.isoplus.nu/voorwaarden.

Over ISO+
Onze Visie

Onze Missie

Onze Aanpak

De ISO 9001 levert je niet alleen een
certificaat op. Maar ook een goed georganiseerd bedrijf waar mensen met plezier
werken aan kwaliteitsverbetering.

Wij willen de drempel verlagen en het voor
kleinschalige bedrijven makkelijker maken
om de ISO 9001 zelf, goed en duurzaam
in te voeren.

Daarom hebben wij de ISO 9001 vertaald
naar praktische acties en instructies en
een digitaal handboek met templates en
voorbeelden.

ISO+ Adviesbureau voor kwaliteitmanagement
ing. Wendy Lemmens + tel. 0629 568 129 + mail wendy@isoplus.nu
Koningin Wilhelminalaan 8 + 3527 LD Utrecht
Advies ! Trainingen ! Templates

