GOED GEORGANISEERD NAAR DE ISO 9001
Praktische tools en templates voor kwaliteitsmanagers

In 5 Stappen naar een goed georganiseerd bedrijf met de ISO 9001
Wij hebben een methode ontwikkeld waarmee je de ISO 9001 stap voor stap en duurzaam invoert;
de 5 Stappen. Je kunt deze methode als geheel bestellen, óf als losse onderdelen.

Waar bestaan de 5 Stappen uit?
Praktische templates
In de praktijk bewezen templates, voorbeelden en documenten die je nodig hebt voor een bepaald
onderwerp binnen de ISO 9001. Zoals voor interne audits, de management review of personeelsoverzichten. Ook de vaak gebruikte ISO+ Checklist voor ISO 9001 vind je hierin terug.
Sommige templates zijn ook los te bestellen, zie www.isoplus.nu/shop.

Voorbeeld managementsysteem
Het ISO+ Kwaliteitshandboek is gevuld met mappen met voorbeeldprocessen, instructies en
templates. Het is een compleet voorbeeldsysteem waarmee je zelf een procesgerichte organisatie
opzet. Je maakt dit eenvoudig voor jouw bedrijf op maat en werkt dit vervolgens zelf uit.
Het systeem is ook los te bestellen op www.isoplus.nu/product/kwaliteitsmanagementsysteem-iso-9001.

Acties en instructies
Het complete stappenplan bestaat uit handleidingen, acties, instructies, voorlichtingsmateriaal, een
projectplanning etc. Ook de templates en het ISO+ Kwaliteitshandboek zitten hier natuurlijk bij. Zo
weet je precies welke acties je moet nemen en waar je als eerste mee moet beginnen.
Inhoud en prijzen staan op de volgende pagina.

ISO+ | Utrecht | www.isoplus.nu | contact@isoplus.nu | 0629 568 129 | © 2022

Standaardpakketten voor het complete stappenplan
5 Stappen

+ Basis

+ Extra

+ Advies

Het complete systeem met 2
uur online instructie

Het complete systeem op
maat* met een opstartdag

Het complete systeem op
maat* met begeleiding**

Je ontvangt alle templates,
Tijdens de opstartdag stellen
acties en plannen met 2 uur we de bedrijfsprocessen vast,
online instructie. Het digitale
geven een kick-off meeting
kwaliteitshandboek werk je
en richten het digitale
uit volgens de 5 Stappen
kwaliteitshandboek in

Je ontvangt het complete
pakket met begeleiding op
locatie of online. Wij richten
het in en ondersteunen daar
waar nodig.

In 5 Stappen
Handleidingen met acties

+

+

+

Projectplanning

+

op maat ingericht

op maat ingericht

Kick off meeting

+

op locatie

op locatie

Procesorganisatie

+

op maat ingericht

op maat ingericht

Digitaal handboek

+

op maat ingericht

op maat ingericht

Samen uitwerken

-

-

+

Checklist ISO 9001

+

+

+

Introductiecursus

+

+

op locatie

Bij structuur en processen

-

-

+

Bij projectmanagement

-

-

+

Voortgangsrapportage

-

-

+

€ 975,-

€ 1.825,-

Offerte op maat **

ISO+ Kwaliteitshandboek

ISO 9001 kennis

Advies & begeleiding

Prijs

*
**

Op maat betekent dat wij de structuur inrichten aan de hand van jullie bedrijfsprocessen. Deze werken jullie zelf verder uit.
Bij adviestrajecten langer dan 6 dagen is het complete 5 stappenprogramma gratis.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW. Alle ISO+ documenten worden onder copyright aan uw bedrijf geleverd.
Onze algemene voorwaarden & privacyverklaring zijn van toepassing en staan op www.isoplus.nu/privacybeleid.

ISO+ Adviesbureau voor kwaliteitsmanagement & procesverbetering
Onze Visie
Wij zien dat de ISO 9001 voor veel
verbetering en meer werkplezier
binnen bedrijven zorgt. Processen
worden efficiënter, de communicatie
verbetert, mensen zijn meer betrokken
en de algehele kwaliteit gaat omhoog.

Onze Missie
Ook kleinschalige bedrijven of
bedrijven met minder ervaring kunnen
met onze methode een duurzame
organisatie voor kwaliteit opzetten.
Daarmee profiteren zij van de voordelen van kwaliteitsmanagement.

Onze Aanpak
De ISO 9001 hebben wij vertaald naar
praktische stappenplannen, acties en
templates die in de praktijk getoetst
zijn. Dit scheelt veel uitzoekwerk en
hiermee kun je direct zelf - of samen
met ons - aan de slag.
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