Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u.

bekijk dit bericht in uw browser

We melden het maar alvast: we zijn er eind dit jaar even tussenuit, op kerstreces. Gesloten tussen
Kerst en Nieuwjaar.
Op 4 januari staan we weer te trappelen om u van dienst zijn. Maar tot die tijd moet u uzelf even
vermaken. Mocht u ons toch écht keihard nodig hebben, belt u dan even met 01026 20 220, en leg
aan onze ambitieuze ‘ikwerkwélgewoondoortelefoniste’ uit dat u echt met de grootste spoed
doorverbonden moet worden naar een van onze mobiele telefoons. Vinden we niet erg. Maar dan
moet het wel echt menens zijn, hoor.
Mogen we u dan nog bijzonder fijne dagen wensen? Maak er een puik 2016 van, is ons advies.
Helemaal gratis. Meer gratis advies? We hebben in het verleden wat bruikbare veiligheidstips
opgetekend om het kerstfeest goed door te komen, die willen we u uiteraard niet onthouden.
U leest ze hier.
De rest van deze nieuwsbrief is weer goed gevuld met nuttige informatie en vermakelijkheden.
Veel plezier!

Het systeem doet 't werk
We zijn altijd verheugd wanneer iemand een gastblog op onze
site schrijft. Zeker als het iemand is uit ons eigen ISOLAB en
we het onderwerp zo ontzettend goed herkennen. De
gastblogger zelf over dat thema: "Het systeem moet voor ons
werken, niet andersom.” Lees hier het stuk van Nancy Duijts,
Avans Hogeschool.

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 18 februari 2016 om 13:00 uur. Wees welkom!

ISO Survey 2014
Gelijk ieder jaar bracht ISO ook in 2015 een overzicht uit van
het voorgaande jaar in cijfers. Daarin wordt gepresenteerd
hoeveel geldige certificaten er volgens de beschikbare
gegevens zijn. Ook weten hoe het certificatielandschap er
volgens dit onderzoek uitziet? U leest er meer over op onze
website.
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