Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u.

bekijk dit bericht in uw browser

Op uw scherm nu onze 9e nieuwsbrief. We vinden het steeds leuker worden. U ook, hopen we. In
deze editie treft u de nodige informatie over - hoe kan het ook anders - de nieuwe ISO 9001 norm.
Specifieker; over de overgangsregeling. Niet onbelangrijk. We schrijven ook nog iets over ons
ISOLAB, ons 'luchtig practicum', om het u makkelijker te maken. En een brug te slaan, zo gezegd
(die kwam van ver). Tijdens het ISOLAB leren we u graag hoe bovengenoemde kwestie en alle
andere prangende QHSE-vraagstukken aan te pakken. En op een typische ISOLEASE-manier,
natuurlijk. Enjoy!

Overgang ISO
9001:2015
Mocht u één van de ruim elfduizend bedrijven in Nederland
zijn die volgens de ISO survey 2013 een ISO 9001 certificaat
aan de muur heeft hangen, dan vraagt u zich waarschijnlijk af
wat zo’n nieuwe versie van de norm betekent voor de
geldigheid van uw certificaat en (gedocumenteerde)
managementsysteem. Hier behandelen we de regels.

ISOLAB gaat van start!
Op 6 oktober aanstaande beginnen we weer aan een nieuw
ISOLAB, onze QHSE proeftuin. Deelnemers bepalen de
agenda, zowel inhoudelijk als letterlijk. We plannen de overige
4 dagdelen dus in overleg. Dat houdt het lekker flexibel.
Belangrijk: er is nog maar 1 plek beschikbaar. Echt nog maar
eentje. Dus snel aanmelden als u erbij wilt zijn. Kosten? 750
Euro. Resultaat? Enorm. Vraag dat onze deelnemers van het
eerste uur maar, die wederom meedoen.

On tour
We hebben al een aantal edities van het ISOLAB achter de
rug, en tijdens de tweede daarvan werd besloten 'on tour' te
gaan: aan alle deelnemers werd een bezoek gebracht. Want
zeg nu zelf: in de praktijk zien hoe een ander omgaat met
certificering (en/of accreditatie, en/of compliance) - letterlijk
kijken in de keuken is natuurlijk nog net wat leerzamer dan er
alleen over praten in een 'klaslokaal'. Hoe dat toen ging? Dat
leest u hier, in de case van Avans Hogeschool.
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