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HET NUT EN NOODZAAK VAN CERTIFICERING BINNEN DE TECHNOLOGIEBRANCHES



Klanten stellen steeds hogere kwaliteitseisen aan uw organisatie, product en 
dienstverlening. Bent u goed genoeg georganiseerd om de gevraagde kwaliteit te 
realiseren en klantverwachtingen te overtreffen? Hoe weet u wie uw stakeholders 
zijn en welke risico’s u dient te beheersen? En kunt u dat aantonen? Een 
kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO norm 9001 kan uw onderneming helpen 
om te beoordelen of uw organisatie kan voldoen aan de eisen van klanten, wet- en 
regelgeving en de eigen eisen van de organisatie. 

Het borgen van de in uw branche geldende kwaliteitsnormen en -eisen is van essentieel 
belang. Zonder een aantoonbaar werkend systeem voor kwaliteitsmanagement, geldt 
voor veel organisaties dat hun groeipotentieel onbenut wordt gelaten. 

Certificering tegen de ISO9001 norm geeft een zet in de goede richting om kwaliteit te 
verankeren. Beheers de kwaliteitsrisico’s en verbeter aantoonbaar de kwaliteit van uw 
product of dienstverlening in uw organisatie, zodat u rendabeler werkt en mensen weer 
de tijd en energie vrijmaken voor groei en ontwikkeling van uw organisatie. 

Virginie Donker van de Kwaliteitsadviseur maakt inzichtelijk welke eisen aan een goed 
functionerend managementsysteem worden gesteld. Aan de hand van de vijf thema’s 
wordt duidelijk wat er nodig is bij het ontwikkelen, inrichten, verbeteren en certificeren 
van uw (kwaliteits-, arbo- en milieu-)managementsysteem: 
1) Visie op kwaliteit
2) Beheersen van kwaliteit
3) Meten van kwaliteit
4) Verbeteren van kwaliteit 
5) Transparant maken van kwaliteit.

Na afloop van de workshop heeft u ervaren welke inspanningen en investeringen 
er worden verwacht van u en uw organisatie en wat een goed werkend systeem uw 
organisatie kan brengen.

Doelgroep
Kwaliteitsmanagers en –medewerkers, directeuren en andere verantwoordelijken voor 
(het ontwikkelen van) het (kwaliteits-)managementsysteem binnen de organisatie.  
Nb. Deze workshop is bedoeld voor mensen die nog geen of beperkte kennis hebben over 
ISO 9001 certificering.

Datum, plaats en locatie
Donderdag 22 juni 2017 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5.

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De kosten bedragen € 149,- exclusief btw voor 
leden van FHI en MinacNed . Voor niet-leden € 299,- exclusief btw.

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer 
T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | E: b.meijer@fhi.nl

Spreker
Virginie Donker, de Kwaliteitsadviseur,  
interim professional, adviseur en trainer
T: (06) 30 49 28 61
nl.linkedin.com/in/virginiedonker
E: v.donker@dekwaliteitsadviseur.nl

Virginie Donker neemt als de Kwaliteitsadviseur organisaties, waar nodig, werk uit 
handen, stimuleert organisatieontwikkeling en brengt ervaring en deskundigheid mee uit 
diverse branches. Als kwaliteitsmanager ondersteunt zij onder meer bij het optimaliseren 
van bedrijfsprocessen en (interne faal-)kosten terugdringen, klantgerichtheid en 
bewustwording van stakeholdersbelangen, loyaliteit en –tevredenheidsmeting en ISO 
managementsysteem certificering en audits.

Kwaliteit volgens ISO 9001  
Het nut en noodzaak van certificering binnen de technologiebranches



12.30 uur  Ontvangst met lunch

13.00 uur   Kwaliteitsmanagement: nut en noodzaak.  
Doet u wel de juiste dingen?

14.15 uur  Pauze

14.30 uur  Certificering tegen de nieuwe ISO norm 

15.45 uur  Pauze

16.00 uur  Vragen voor uw organisatie: voorbeelden uit de praktijk

 17.00 uur  Vragen, afsluitende borrel

ONDERWERPEN:
De setting is er op ingericht dat deelnemers vragen kunnen stellen en onderlinge 
ervaringen kunnen uitwisselen.

 - Waarom certificeren? 
 - Kwaliteit: visie, beheersen, meten, verbeteren en transparant maken.
 - De vernieuwde High Level Structure van managementsystemen.
 - Achtergrondinformatie over ISO.
 - De nieuwe ISO norm uitgelegd.
 - De rol van de (kwaliteits)manager, coördinator of beheerder.
 - Certificering in de praktijk: gesprekken over stakeholders, risico’s en integratie 
met andere systemen (zoals arbo- en of milieumanagement).

PROGRAMMA:

PROGRAMMA  Kwaliteit volgens ISO 9001    
Het nut en noodzaak van certificering binnen de technologiebranches22 juni 2017
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Naam bedrijf / organisatie:

Deelnemer 1:

Functie: E-mail:

Deelnemer 2:

Functie: E-mail:

Adres:

Telefoon: Fax:

Ordernummer:

Factuuradres (bij voorkeur e-mail adres):

de heer          mevrouw

de heer          mevrouw

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende 
deelnemer worden aangemeld. Bij te weinig aanmeldingen behoudt FHI zich het 
recht voor de workshop te annuleren.

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden Kwaliteit volgens ISO 9001  
Het nut en noodzaak van certificering binnen 

de technologiebranches

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

De deelnamekosten per persoon bij FHI aangesloten bedrijven 
bedragen € 149,- exclusief btw en zijn inclusief lunch, koffie, 
thee, fris en borrel. Indien uw organisatie geen lid is van FHI of
MinacNed, betaalt u € 299,- exclusief btw per persoon.

  Ja, ik (wij) meld(en) mij (ons) aan voor de praktijkworkshop op 
donderdag 22 juni 2017

  Nee, ik ben helaas verhinderd maar heb wel interesse in een 
workshop op een nader vast te stellen datum

 Nee, ik heb geen interesse

(graag aanvinken wat van toepassing is)

*  In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres 
niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan 
handmatig het volgende e-mail adres in: b.meijer@fhi.nl 
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:  
(033) 461 66 38



Leusderend 12 · 3832 RC Leusden · Postbus 366 · 3830 AK Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl 

ROUTEBESCHRIJVING

Vanuit Zwolle (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 richting Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Amsterdam/Apeldoorn (A1)
• Richting Amersfoort via de A1
• Richting Utrecht via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Utrecht (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
• Bij eerste stoplichten rechtsaf (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit de stad Amersfoort
• Arnhemseweg richting Leusden-Zuid
• Onder het viaduct door
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

OV-route vanaf station Amersfoort
•  Bus 82 of 83 nemen en uitstappen bij halte 

Schutterhoef
•  Daarna lopen naar FHI, Leusderend 12,  

3832 RC Leusden. Tel. (033) 465 75 07. 

Taxi-route vanaf station Amersfoort
Taxibedrijf Bestax Amersfoort, tel. (033) 476 57 65. 
De kosten van de taxirit naar FHI, Leusderend 12, 
3832 RC Leusden, bedragen ongeveer € 15,-
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