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5-3-2, 4-3-3, of toch 4-4-2? Alle 17 miljoen bondscoaches hebben een (al dan niet gefundeerde)

mening over het spelsysteem van het Nederlands elftal. Dat gebeurt nu eenmaal als je een nieuw

systeem introduceert. Niet veel anders is het bij de normen die gelden voor de

managementsystemen; verandering doet een hoop stof opwaaien.

Ondanks de grote hoeveelheid commentaren die binnenkwam op de eerste draft van de nieuwe ISO

9001, is toch besloten door te gaan naar de nieuwe fase. Aangezien ook de nieuwe ISO 14001 voor

de deur staat, en vanaf nu alle normen de High Level Structure gaan volgen, besteden we in deze

brief aandacht aan de op stapel staande veranderingen. Zo kunt u met een gerust hart de volgende

speelronde aan.

De organisatie-schwalbe
We zagen hem allemaal gaan zondag, Arjan Robben. Wat een

snoekduik. Een fopduik eigenlijk. Eentje waarmee ‘ie wel een

strafschop afdwong om zo de wedstrijd alsnog te winnen

(bedankt Klaas-Jan!). Schwalbes komen echter niet alleen op

het voetbalveld voor, sommige organisaties kunnen er ook

wat van: dat foppen. Hoe dan? Lees het hier.

Over ISO 9001:2015
De laatste keer dat we schreven over de ontwikkeling van de

nieuwe ISO 9001:2015, was het nog niet duidelijk of de

Committee Draft (CD) door kon naar de zogenaamde DIS-

fase. Inmiddels hebben we de ISO/DIS 9001:2014 ontvangen.

Wat dat precies betekent, beschrijven we hier.
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De High Level Structure
In een aantal van onze nieuwsberichten kwam het al voorbij:

de High Level Structure (HLS). Het is dan ook een

onontkoombaar onderwerp, met de nieuwe normen op komst.

U weet wel; de ISO 9001:2015 en ISO 14001:2015.

Maar wat is die High Level Structure exact, en hoe ziet dat er

uit? Dat lichten we hier kort toe.
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