
Relevante informatie en vermakelijkheden. Van ISOLEASE, voor u. bekijk dit bericht in uw browser

Heeft u ons een beetje gemist?
Omdat we ondertussen bezorgde berichten ontvingen met de vraag of het nog wel goed met ons gaat
(jazeker!) en of we iemand wellicht van de lijst der ontvangers hadden geschrapt (natuurlijk niet!),
leek het ons hoog tijd voor een revanche. Van de nieuwsbrief. Te lang geleden, weten we zelf ook
best. Maar we maken het goed met u. Deze nieuwsbrief staat in het teken van transitie.  Want wat is
er een hoop veranderd in de tussentijd. We richten ons voor het gemak nu op ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 19011, ISO 45001 én ISO 17025. Op onze blog heeft u er al van
alles over kunnen lezen. Sit back and enjoy, zeggen wij in goed Nederlands.

Gas d'r op!
Hoewel we weigeren het vanaf nu nog over de ‘nieuwe’
normen te hebben (zowel de ISO 14001:2015 als de ISO
9001:2015 zijn inmiddels meer dan een jaar oud), wil dat
natuurlijk niet zeggen dat u ze al (volledig) heeft
geïmplementeerd. Het wordt zoetjesaan wel tijd; u heeft nog
minder dan een jaar voor de transitie. Uiteraard kunt u bij ons
terecht, we leggen het uit en/of ondersteunen u bij de transitie.

Nieuwe editie ISO 19011 -
auditing
Wie zich niet louter tot de eisen van de verschillende
managementsysteemnormen beperkt, is ISO 19011 vast al
eens tegengekomen in één van de opmerkingen, bijlagen of
definities over interne audits in bijvoorbeeld ISO 14001, ISO
9001 of OHSAS 18001. Er is een nieuwe versie in de maak, u
leest er hier meer over.
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Voorzichtige vooruitgang
Mocht u het gemist hebben (het thema lijkt wel 'missen', deze
nieuwsbrief): de laatste stand van zaken met betrekking tot de
ISO 45001 beschreven we in dit bericht. Kort gezegd wordt
momenteel bepaald of er een FDIS komt en wanneer de
vervanger van OHSAS 18001 gepubliceerd wordt. Wij
verwachten begin volgend jaar. 

Overigens; we zoeken een
expert
Voor een langdurig project zijn we op zoek naar een extra
collega. Hoera! De nieuwe aanwinst in kwestie moet wel
beschikken over BRZO ervaring. Mocht u iemand kennen of
misschien zelfs wel iemand zijn die meteen enthousiast wordt;
neem dan contact op. Drinken we even een kop koffie. Of
thee. Of chocolademelk, kies maar.
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