Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u.

bekijk dit bericht in uw browser

Hoe zit het eigenlijk met úw goede
voornemens?
Heeft u ze nog op het netvlies, uw goede voornemens? De jaarwisseling ligt inmiddels al bijna twee
weken achter ons en misschien heeft de realiteit u wel ingehaald. Kan. Begrijpen we. Maar stel nou
dat u dit jaar toch écht gecertificeerd wil zijn. Of nu toch écht uw verouderde systeem wil
reanimeren. Of ‘em dan toch eindelijk gebruiksvriendelijker wil maken. Dan redt u het nog
makkelijk hoor, dit jaar. Moet u het alleen niet langer uitstellen. Het goede nieuws is; u hoeft het
niet alleen te doen.

ISO 9001:2015 in vijf
minuten
U weet het inmiddels wel, de veruit meest geïmplementeerde
norm ter wereld, ISO 9001, is kort geleden herzien. Vragen
zijn er nog ongetwijfeld. Dit filmpje geeft antwoorden op een
aantal ervan. In minder dan 5 minuten zelfs. U kunt hier
klikken.

Toepassingsrichtlijn ISO
9001:2015 in de maak
ISO/TS 9002 draagt titel ‘Richtlijnen voor de toepassing van
ISO 9001:2015’ en zal dus verdere toelichting geven over de
wijze waarop de nieuwe ISO 9001:2015 toegepast kan
worden in organisaties. De eerste periode is het namelijk
altijd nog even zoeken naar een passende interpretatie. Meer
lezen?

Meer over ISO 9001:2015
Hij is er nu meer dan een maand en de eerste certificaten zijn
zelfs al uitgereikt: de ISO 9001:2015. Mocht u nou zelf nog
niet helemaal zo ver zijn (dat lijkt ons niet ondenkbaar) maar
wel meer over de inhoud willen weten, kom dan vooral naar
onze training ISO 9001:2015. De eerstvolgende editie vindt
plaats op 25 februari 2016 om 13:00 uur. Wees welkom!

DIS ISO 45001 in
aantocht
De Draft International Standard van ISO 45001 (u weet wel,
de vervanger van OHSAS 18001) is vrijwel gereed en klaar
om beschikbaar gesteld te worden aan alle geïnteresseerden.
Zodra hij gepubliceerd is, kunt u de draft van het document
aanschaffen via NEN, hoe het verder verloopt lees u hier.

