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ISO 9001:2015 

 

MANAGEMENTSYSTEMEN 

Kwaliteit 

Een nieuwe versie van de ISO 9001-norm is in ontwikkeling. Nu al krijgt u 

vragen van uw stakeholders over continuïteit, compliance en risico-

management. Ook geven auditoren van certificerende instellingen een aanzet 

tot kwaliteitsbewustzijn op een hoger niveau in de organisatie. U wilt graag 

aan de slag, maar de vraag is: waar en hoe te beginnen?  

Wat verandert er in de ISO 9001? 

Kort samengevat: 

 Risicogericht denken als basis voor het managementsysteem 

 Meer nadruk op leiderschap en commitment bij het topmanagement  

 Sterkere focus op doelstellingen in relatie tot de risico’s  

 Meer nadruk op het plannen en beheersen van veranderingen 

De werkwijze  

BMD Advies Rijndelta ondersteunt u graag met: 

1. Het uitvoeren van een gap-analyse om te toetsen in hoeverre het huidige managementsysteem 

voldoet aan de eisen van de nieuwe norm. 

2. Het verzorgen van een workshop om de organisatie in te lichten over de invloed van de nieuwe 

norm op de organisatie en het stappenplan om de veranderingen in fasen in te voeren. 

3. Het uitvoeren van een stakeholderanalyse, het opstellen van continuïteitsplannen en het 

implementeren van risicomanagement. 

4. Het aanpassen van het kwaliteitsmanagementsysteem aan de hand van het opgestelde 

risicoprofiel. 

Waarom BMD Advies Rijndelta? 

Onze adviseur is vertrouwd met risicomanagement op diverse niveaus en terreinen. Daarnaast heeft 

hij of zij ervaring met het uitvoeren en begeleiden van organisatieveranderingen. In samenspraak met 

u zal onze adviseur uw bedrijf ondersteunen met de methode en tools die door BMD Advies Rijndelta 

ontworpen zijn om pragmatisch invulling te geven aan de eisen van de nieuwe norm binnen uw 

organisatie. 

Bent u benieuwd wat onze aanpak voor uw bedrijf betekent? Neem contact op met onze senior 

adviseurs Maarten Spijkers (maarten@bmdadviesrijndelta.nl) of Ineke Teunen 

(ineke@bmdadviesrijndelta.nl). 
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