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Orange Climate en haar bedrijven zijn op 7 november 2018 weer glansrijk geslaagd voor de audit

van Lloyd’s (een van de meest betrouwbare partners op het gebied van certificatie en training).

Hiermee hebben we ons ISO certificaat weer verlengd tot en met 2021 en zijn we gecertificeerd

onder de nieuwe norm 2015. Een mooi bewijs dat wij kwaliteit als pijler hebben en de eisen van

onze klanten en wet- en regelgeving voorop zetten.

WAT IS ISO 9001

Een ISO 9001-certificering toont aan dat de organisatie voldoet aan internationale eisen op het

gebied van kwaliteitsmanagement. Hiermee garanderen wij indirect onze klanten dat kwaliteit

hoog in het vaandel staat. Als organisatie vinden wij het belangrijk om aan te tonen dat we in

staat zijn te voldoen aan eisen van klanten, wet- en regelgeving en de eigen kwaliteitseisen van

de eigen organisatie.

EEN STUKJE GESCHIEDENIS VAN DE ISO 9001

De ISO 9001 werd ontwikkeld rond een kern van principes voor kwaliteitsmanagement. Deze

principes vormen een solide basis, die door het management van bedrijven wordt herkend als

een sleutel voor succes. De norm is toepasbaar in alle organisaties. De nadruk bij dit

managementsysteem ligt op het vanuit de interne en externe context bepaling en het inzichtelijk

maken van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden invulling te geven aan

klantgerichtheid, leiderschap, betrokkenheid (engagement) van medewerkers,
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procesbenadering, verbetering, op bewijs gebaseerde besluitvorming en relatiemanagement.

Kort gezegd: nadruk op het managen van resultaat.

WAT BETEKENT DE ISO 9001 IN HET KORT?

Het toepassen van ISO 9001 draagt bij tot een transparante bedrijfsvoering.

Invoering en certificering leiden tot ‘best practice’ op het gebied van proces- en

kwaliteitsmanagement.

De basis van de ISO 9001-standaard is de bekende ‘plan-do-check act’ (PDCA) cyclus, die

ook wordt gebruikt in andere managementnormen. Hierdoor zijn deze systemen goed te

integreren.

Centraal staat het continu verbeteren.

Een ISO 9001- managementsysteem vormt vaak de basis voor andere aspecten die

moeten worden gemanaged bijvoorbeeld Milieu, Arbo en Informatiebeveiliging. ISO kan

gezien worden als de basis van kwaliteit.

Het nieuwe certificaat is onder downloads beschikbaar. 

https://www.orangeclimate.com/nl/ocverhulst/downloads/brochures
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