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Het einde van de overgangstermijn voor ISO 9001 is in zicht. Uiterlijk 
15 september 2018 moet uw kwaliteitsmanagementsysteem aan de 
eisen van ISO 9001:2015 voldoen om de geldigheid van uw certificaat te 
waarborgen.

Wat we voor u kunnen betekenen

Onze trainers (alias onze auditoren) hebben inmiddels al de nodige ver-
nieuwde systemen beoordeeld. In verschillende organisaties. Hier hebben 
zij kunnen zien wat de belangrijkste struikelblokken zijn bij de overgang 
naar de vernieuwde ISO 9001.

In deze training bespreken we de stappen die u kunt zetten om het 
wijzigen van uw kwaliteitsmanagementsysteem zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Impliciet doen we dat aan de hand van de belangrijkste 
valkuilen die onze auditoren in de praktijk hebben gezien. 

Waar we het over gaan hebben

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 � De regeling die geldt voor de overgang naar de nieuwe norm

 � Het identificeren van de verschillen tussen uw huidige systeem 
en de nieuwe norm (GAP’s)

 � De acties die u kunt (of moet) plannen om de GAP’s op te 
pakken
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Wat we willen bereiken 
 
Deze training is bedoeld om u in staat te stellen een eigen plan van 
aanpak voor de overgang van ISO 9001:2008 naar ISO 9001:2015 op 
te stellen. Een plan dat passend is bij (de context van) uw organisatie 
en waarin ook aandacht is voor het creëren van draagvlak op verschil-
lende niveaus. We leveren u dus geen pasklare oplossingen, maar wel de 
kennis die nodig is om dat zelf te kunnen.

Om echt te kunnen profiteren van deze training, is het noodzakelijk 
om bekend te zijn met de belangrijkste termen, definities en princi-
pes met betrekking tot kwaliteitsmanagement. U kunt daarvoor ook de 
training ‘ISO 9001 leren kennen’ (1 dagdeel) bij ons volgen. Daarnaast         
verwachten we dat u de normeisen begrijpt en dat u in staat bent om deze 
te vertalen naar uw eigen organisatie. Zo nodig kan onze training ‘ISO 
9001 leren begrijpen’ (1 dag) u hierbij helpen.  

Aanverwante trainingen van TÜV Nederland:  

 � ISO 9001 leren kennen

 � ISO 9001 leren begrijpen

 � Starten met interne audits

 � Interne audits leren verbeteren
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Praktische informatie

 � Duur: 1 dag

 � Kosten: € 500,--

 � Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 12

Meer weten? 

Neem voor meer informatie contact op met:

Alex de Wals  
Manager Sales Certification 
Telefoon:  +31 499 339 526 
E-mail: a.dewals@tuv.nl


