Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u.

bekijk dit bericht in uw browser

Wist u dat een vlieg in alle rust en kalmte uw vliegenmepper ontwijkt? Uit onderzoek blijkt namelijk
dat de tijd in de ogen van kleine diertjes in slowmotion verstrijkt. Daarom zien ze meer dan wij. Het
is dus duidelijk, voor ons zit er maar een ding op: iets langer stilstaan bij zaken. En dán de juiste
weg inslaan. Die met de minste faalkosten bijvoorbeeld.
Die vlieg heeft het dus helemaal niet slecht bekeken. Is helemaal ISO-proof: een goed en solide
managementsysteem meet en ‘ziet’ namelijk ook van alles. En brengt zodoende uw
faalkostenposten aan het licht. U dient het alleen van tijd tot tijd te bekijken. Meer niet.

Konijnen & faalkosten
Faalkosten. Het is een bekend fenomeen. Als ik het om mij
heen zou vragen, kunnen velen wel uitleggen wat het is:
kosten veroorzaakt door missers. Wil-len-we-niet. NIET.
Zonde. Maar hoe onwenselijk ook, op de een of andere manier
blijft het aan de orde van de dag. Raar, maar o zo waar. Je
zou toch bijna denken dat er helemaal geen crisis is. Hoe komt
dat? En: hoe voorkom je dat? Lees hier verder.

Uit je hok!
Niet alleen bij het bakken van worteltjestaart ontstaan er
faalkosten. Ook bij het edele vak van het opzetten van een
managementsysteem gaat het niet altijd even goed. Om het
proces 'vlotjes te laten verlopen', vermijden KAMfunctionarissen vaak inmenging van collega's. Weerstand
gegarandeerd en faalkosten verzekerd, zeggen wij.

Welverdienende kwaliteit
We geloven dat certificatie, zoals conform ISO 9001, niet
duur, ingewikkeld en stoffig mag zijn. Sterker nog; we
geloven – nee, we weten – dat het altijd meer oplevert dan
het kost. En dat de weg ernaartoe nog aangenaam is ook. We
maken het u graag gemakkelijk. Want zo doen we dat. Al
jaren. Meer weten?
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