
    ISO Revisie
Update

ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagement 
Toolkit

BSI stelt diverse producten en diensten beschikbaar om u te ondersteunen in de voorbereiding op en tijdens de overstap naar de nieuwe norm.

Whitepapers
Wat betekent de High Level Structure voor uw managementsysteem? Wat 
betekent de focus op Leiderschap en Risicomanagement? Waaruit bestaan 
de voordelen van een vroege overstap naar de nieuwe norm? In onze white-
papers worden deze onderwerpen uitgebreid besproken.
U kunt de whitepapers downloaden op www.bsigroup.nl/ISO9001revisie

Transitiegids
De transitiegids helpt u te begrijpen wat de kernaspecten van de nieuwe 
norm inhouden en welke voordelen hieraan zijn verbonden. Tevens wordt er 
een vergelijking gemaakt tussen de ISO 9001:2015 en de ISO 9001:2008 
versie. 
U kunt de transitiegids downloaden op www.bsigroup.nl/ISO9001revisie.

Vergelijkingsgids
De mapping guide geeft een overzicht van de verschillen tussen de eisen uit 
ISO 9001:2015 in vergelijking tot de eisen in ISO 9001:2008. Deze vergelij-
king wordt per clausulenummer weergegeven en helpt u om de compatibili-
teit tussen de oude en nieuwe systemen te controleren. 

U kunt de Mapping Guide downloaden op www.bsigroup.nl/ISO9001revisie

Veelgestelde vragen ISO 9001:2015
Hoe kan ik de nieuwe norm in mijn bezit krijgen? Welke tips kan BSI mij 
geven om voorbereidingen te treffen voor de transitie? Op welke termijn kan 
ik beginnen met de overstap naar de nieuwe norm? Deze en nog vele andere 
gerelateerde vragen  worden beantwoord in het document ‘Veelgestelde 
vragen’. U kunt dit document downloaden op 
www.bsigroup.nl/ISO9001revisie

Transition Client Guide
De overstap naar de nieuwe norm kan op diverse manieren worden uitge-
voerd. In dit document wordt uitgelegd welke opties BSI aanbiedt om de 
transitie te laten plaatsvinden. U kunt de Client Guide downloaden op 
www.bsigroup.nl/ISO9001revisie.

Transitie training
Wilt u weten wat de High Level Structure inhoudt en wat de belangrijkste 
wijzigingen zijn van ISO 9001? Heeft u reeds kennis van de norm en bent u 
de verantwoordelijke binnen de organisatie voor de implementatie? BSI orga-
niseert trainingen specifiek gericht op de overstap naar de nieuwe norm. 
Bekijk de beschikbare trainingen op www.bsigroup.nl/ISO9001revisie

Gap Assessment
Een GAP-Assessment helpt u om de eventuele hiaten en zwakheden in uw 
kwaliteitsmanagementsysteem te identificeren met het oog op de nieuwe 
norm. Deze pre-assessment zorgt voor een gedegen voorbereiding van uw 
kwaliteitsmanagementsysteem op de overstap naar de nieuwe norm. 
Meer info over de GAP-Assessment op www.bsigroup.nl/ISO9001revisie

Client Communications Pack
Om u te ondersteunen in uw interne communicatie over de herziene norm, 
hebben wij een template en een briefing opgesteld waarin wordt uitgelegd 
waarom de norm is herzien en geactualiseerd evenals de meest belangrijke 
wijzigingen. De bijgesloten CEO Briefing helpt u om de directie te informeren 
en te overtuigen van het belang van de nieuwe norm.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 020-3460780 of 
mail naar info.nl@bsigroup.com.




