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Training ISO 9001:2015
In het komende jaar gaan er wat dingen veranderen in normenland. Zo is daar de herziening van
ISO 9001. Voor de lezers van onze nieuwsbrief op zich niets nieuws, maar wat wel nieuw is zijn de
trainingen die we organiseren om u volledig op de hoogte te brengen van de veranderingen. In één
dagdeel praten we u helemaal bij, zodat u straks de vertaalslag naar uw eigen organisatie kunt
maken. Voor maar € 199,-. Op deze pagina leest u de ins en outs. 
 

ISO en outsourcing
Het is prettig om terug te kunnen vallen op een expert. Dat
geldt niet alleen voor particulieren (direct de loodgieter bellen
was efficiënter geweest dan na een ochtend rommelen met de
lekkende kraan), maar evenzeer voor bedrijven. U doet
uiteindelijk toch het liefst waar u goed in bent. Hoe het zit met
o.a. de financiële kant ervan leest u hier; over de ISO 37500. 

Goede voornemens
Leeft het nog een beetje, uw goede voornemens? Misschien
met de jaarwisseling achter ons al wat weggezakt? Gebeurt
vaker dan u denkt. Maar stel dat u dit jaar wat eerder begint.
Gewoon, iets eerder dan vlak voor de kerstinkopen, voor de
Paasinkopen bij voorkeur, dan redt u het nog makkelijk hoor,
zo’n certificering. Sterker nog; u hoeft er bijna niets voor te
doen. Hoe? Vraag het ons.
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ISOLUNCH
Nu we het toch over goede voornemens hebben; aanstaande
donderdag - de 15e - is er nog een plekje vrij. Eentje maar.
Misschien een mooi moment om het over uw plannen te
hebben. Of antwoord te krijgen op een concrete vraag. U kunt
donderdag niet? Geen probleem. Op 19 februari dekken we de
tafel weer, speciaal voor u. En hier leest u meer.
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