Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u.

bekijk dit bericht in uw browser

Zo kan het dus ook. Nu hebben we onze opdrachtgevers zelden op dansen kunnen betrappen na
onze bemoeienis (nou ja, in overdrachtelijke zin), maar we proberen het wel altijd leuker te maken.
En in elk geval makkelijker. Dat lukt ons overigens best aardig.
Maar dit filmpje moet u dus even zien. Over hoe je op een verrassende manier mensen zich 'veiliger'
gedrag laat vertonen. Zonder dat ze het direct door hebben.

Status ISO 14001:2015
Begin augustus behandelden we reeds wat de stand van zaken
is rondom de normwijziging van ISO 14001: de norm met
eisen voor milieumanagementsystemen bevindt zich
momenteel in de DIS-fase. In dit bericht wat punten uit de
korte presentatie die ISO afgelopen maand hield over de
belangrijkste wijzigingen.

De financiële kant van
'ISO'
Wij dachten het al (en schreven er zelfs iets over): normen
leveren geld op. Natuurlijk is het implementeren van een norm
een investering, maar indien goed gedaan, levert het vooral
wat op. Minder faalkosten bijvoorbeeld, en (meer) kans op die
ene aanbesteding of opdracht. Of nóg tevredener klanten. En
zo kunnen we nog even doorgaan. Inmiddels heeft ISO een
onderzoek uitgevoerd naar de toegevoegde waarde van
normalisering, en kwam tot dezelfde conclusie: onder aan de
streep heeft het wel degelijk een positief resultaat. Lees het
hier.

Goedkeuring DIS ISO
9001:2015
De Nederlandse normcommissie (Kwaliteitsmanagement)
heeft haar goedkeuring gegeven aan de conceptnorm DISversie (Draft International Standard) van de nieuwe ISO
9001, die in 2015 definitief moet worden. De volgende stap is
het gereed maken voor publicatie. De FDIS-versie (Final
Draft International Standard). Maar wat betekent dat nou voor
u? En hoe nu verder? ISOLEASE helpt.
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