
Lloyds Register Het Certiked Model | 01

Het 
Certiked 
ISO 9001 
Model
Bedrijfsbesturing in 
kennisintensieve dienstverlening



Lloyds Register02 | Het Certiked Model

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Het ISO 9001 Certiked Model 4
4Certificeren aan de hand van het ISO 9001 

Certiked Model 5

Context  5
Context 1: Omgeving analyseren 6
Context 2: Verbinden 6

Leiderschap 7
Leiderschap 1: Beleid vaststellen 7
Leiderschap 2: Beleid realiseren 7
Leiderschap 3: Evalueren 8
Leiderschap 4: Verbetercultuur 8

Mensen 9
Mensen 1: Personeelsbeleid 9
Mensen 2: Professionaliseren 9
Mensen 3: Personeelsgesprekken voeren 9
Mensen 4: Samenwerken  10

Organisatie 11
Organisatie 1: Structureren  11
Organisatie 2: Processen vaststellen 11
Organisatie 3: Management van middelen 11

Dienstverlening 12
Dienstverlening 1: Klantafspraken maken 12
Dienstverlening 2: Opdracht uitvoeren 12
Dienstverlening 3: Leren van ervaringen 13

Resultaten 14
Resultaten 1: Klanttevredenheid  14
Resultaten 2: Medewerkertevredenheid 14
Resultaten 3: Procesprestaties  14
Resultaten 4: Interne audits 14

16
17
18
19
20

Bijlage 1: Termen en definities 
Bijlage 2: Kwaliteitsmanagementprincipes 
Bijlage 3: Kwaliteitshandboek en scope 
Bijlage 4: Vast te leggen informatie 
Bijlage 5: De management review 
Bijlage 6: Verwijzing ISO 9001 naar het ISO 9001 
Certiked Model 

22



Lloyds Register Het Certiked Model | 03

In 1993 werd (toen nog) Certiked door 
enkele brancheorganisaties opgericht om 
de norm toe te spitsen op kennisintensieve 
dienstverlening, hier is het ISO 9001 
Certiked Model uit ontstaan. Kenmerken 
van kennis-intensieve organisaties zijn (zie 
ook kader):

• Hoogopgeleide medewerkers die sterk
bepalend zijn voor de kwaliteit die de
klant ervaart.

• Een niet-tastbaar product, waarbij de
klant een belangrijke rol speelt in de
totstandkoming.

• Veelal een projectmatige manier van
werken met stadia als: procesontwerp,
projectplan, klantafspraken,
opdrachtuitvoering en afsluiting/
evaluatie.

• De benodigde kennis veroudert snel: de
medewerkers moeten dus veel (blijven)
leren om goed in hun vak te blijven.

ISO 9001 Certiked Model als vertaling 

Om deze kenmerken expliciet in de toetsing 
tegen ISO 9001 naar voren 
te laten komen, is het ISO 9001 Certiked 
Model ontwikkeld. Dit model spitst 
ISO 9001 toe op kennisintensieve 
dienstverlening en vertaalt de eisen uit de 
norm in bewoordingen die voor de 
doelgroep herkenbaar zijn. Hoewel het 
productiegerichte karakter van de norm 
inmiddels sterk is verminderd, staat 
de formulering en de opbouw van de norm 
nog steeds ver van de praktijk van 
kennisintensieve organisaties. Daarom 
is ook de nieuwste versie van de norm, ISO 
9001:2015 vertaald naar het ISO 9001 
Certiked Model 2015 (zie bijlage 6 - 
Verwijzing ISO 9001 naar ISO 9001 Certiked 
Model).

Gebruik van het ISO 9001 Certiked Model

Het ISO 9001 Certiked Model is de basis 
van beoordelingen (certificeringsaudits) en 
de inhoudelijke communicatie.
Het model is daarnaast door 
kennisintensieve organisaties te gebruiken 
als hulpmiddel voor het inrichten van 
hun kwaliteitssysteem. Meer nog dan 
ISO 9001 biedt het model een handvat 
voor het identificeren van verbeteringen 
in de bedrijfsvoering. Ook kan het model 
gebruikt worden voor bewustwording, 
bij de besluitvorming over certificeren, en 
als inspiratiebron en toetsingskader van 
interne audits. Ook kan het ingezet worden 
als hulpmiddel bij communicatie over de 
bedrijfsvoering en het kwaliteitssysteem. 

Het ISO 9001 Certiked Model 
beschrijft de eisen voor 
kwaliteitsmanagementsystemen van 
kennisintensieve organisaties. Een 
kwaliteitsmanagementsysteem is 
bedoeld om de kans dat klanten de 
diensten en producten die 
ze verwachten daadwerkelijk 
geleverd krijgen, zo groot 
mogelijk te maken. Ook is een 
kwaliteitsmanagementsysteem 
ervoor bedoeld dat een organisatie 
leert van haar ervaringen. En 
daardoor steeds beter wordt in het 
tevreden stellen van haar klanten. 
In 1987 verscheen de eerste 
wereldwijde norm voor 
kwaliteitsmanagementsystemen: 
ISO 9001 (in Nederland: NEN-EN-
ISO 9001). Deze norm verwoordde 
het veranderde denken over 
kwaliteit. Voorheen was de 
heersende gedachte dat kwaliteit 
per product of productserie 
moest worden vastgesteld door 
keuringen en controles. In het 
veranderde denken kon de kwaliteit 
van het eindproduct worden 
zekergesteld (geborgd) door het 
treffen van organisatiemaatregelen. 
ISO 9001 beschreef aan welke 
maatregelen moest worden 
gedacht en aan welke eisen een 
kwaliteitsmanagementsysteem 
moest voldoen. Sinds de eerste 
uitgave is de norm geëvolueerd 
van een op (het vastleggen van) 
processen gericht document (in de 
versies uit 1987 en 1994) naar een 
op het bedrijfssysteem gerichte serie 
voorwaarden (in de versies uit 2000 
en 2008). In de versie uit 2015 is het 
uitgangspunt dat de risico’s van 
een organisatie in een netwerk (van 
samenwerkingspartners, klanten 
en leveranciers) de invulling van 
het kwaliteitsmanagementsysteem 
bepalen.

ISO 9001 en kennisintensieve 
dienstverlening

ISO 9001 was, zeker in de beginjaren, 
sterk gericht op productiebedrijven en 
lastig om toe te passen op dienstverlening. 

Kenniswerkers en kennis-
intensieve organisaties

“Een kennisintensieve 
organisatie is een 
organisatie met overwegend 
kenniswerkers in het primaire 
proces. In een kennisintensieve 
organisatie zijn kenniswerkers 
bezig kennis te inventariseren, 
te ontwikkelen, te delen, toe 
te passen en te evalueren 
teneinde de organisatiedoelen 
te realiseren en interne en 
externe klanten alsmede 
zichzelf tevreden te stellen. 
Kenniswerkers […] zijn 
medewerkers waarvoor 
de productiefactor kennis 
(vooral gelokaliseerd in het 
hoofd) belangrijker is dan 
de productiefactor fysieke 
arbeid (vooral gelokaliseerd 
in de spieren). Kenniswerkers 
moeten ten opzichte 
van productiearbeiders 
voortdurend veel leren om hun 
werk goed te kunnen blijven 
doen.”

(Uit: Leidinggeven aan 
professionals? Niet doen! – 
Mathieu Weggeman)

Inleiding
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de dialoog in een organisatie te 
stimuleren, anderzijds bevatten zij 
alle verplichtingen uit de norm ISO 
9001. Een organisatie doet er dan ook 
goed aan op alle indicatievragen een 
antwoord te kunnen geven. 

Samenhang van de zes 
onderwerpen

In het midden van de afbeelding 
van het model staan de Mensen; 
de professional staat tenslotte 
centraal in de kennisintensieve 
dienstverlening. De samenstelling 
van het medewerkers- en partner-
bestand bepaalt mede hoe de 
organisatie wordt ingericht en, 
vooral, hoe de dienstverlening 
worden uitgevoerd. Op basis van het 
strategisch beleid en de resultaten 
van de organisatie, worden het 
aanname-, samenwerkings- 
en professionaliseringsbeleid 
vastgesteld en uitgevoerd.

Het belangrijkste doel van een 
kwaliteitsmanagementsysteem is 
het voldoen aan of zelfs overtreffen 
van de verwachtingen van de klant. 
Dit staat centraal in het onderwerp 
Dienstverlening. Dit onderwerp 
is in een PDCA-cyclus verbonden 
met de onderwerpen Resultaten, 
Leiderschap en Organisatie. De 
wijze waarop deze cyclus wordt 
doorlopen en welke thema’s daarbij 
inhoudelijk van belang zijn, wordt 
sterk beïnvloed door de Context 
waarin de organisatie opereert. 
Daarom gaat dat onderwerp over het 
verkennen van de omgeving en het 
vertalen van de daarmee verkregen 
informatie naar uitgangspunten voor 
de organisatie.

Leiderschap heeft een belangrijke 
Plan-component. Hier worden de 
algemene uitgangspunten van de 
Context en de visie van de organisatie 
vertaald in concreet beleid. Een 
verdere uitwerking van het Plan vindt 
plaats in het onderwerp Organisatie. 
Hier wordt de organisatie ingericht op 
basis van het vastgestelde beleid. 

Dienstverlening gaat vanzelfsprekend 
over het verlenen van de dienst (Do). 
Naast de plannen die de organisatie 
zelf heeft geformuleerd in de vorige 

ISO 9001, en daarmee ook het ISO 
9001 Certiked Model, is gebouwd op 
zeven kwaliteitsmanagement-
principes 
(zie bijlage 2 voor een compleet 
overzicht). In het ISO 9001 Certiked 
Model zijn de volgende vier principes 
expliciet terug te vinden: 
• Klantgerichtheid.
• Continue verbetering door het

toepassen van de Plan-Do-Check-
Act- (PDCA-)cyclus.

• Centrale rol voor professionals.
• De activiteiten in de organisatie

als een samenhangend proces
zien.

Het ISO 9001 Certiked Model is 
opgebouwd uit zes onderwerpen:

1. Context
2. Leiderschap
3. Mensen
4. Organisatie
5. Dienstverlening
6. Resultaten

Elk onderwerp is onderverdeeld 
in twee tot vier facetten: de eisen 
voor een goed functionerend 
kwaliteitssysteem. De facetten 
worden op de volgende pagina’s 
uitgewerkt. Om te beginnen staan 
de desbetreffende eisen in een 
kader. Daarnaast is er een serie 
indicatievragen geformuleerd. 
Deze zijn enerzijds bedoeld om 

Het ISO 9001
Certiked Model

twee onderwerpen, spelen hier 
de concrete vragen van klanten 
een prominente rol. Een goede 
dienstverlening vraagt om zaken als: 
goede planning, adequate fasering, 
effectieve kwaliteitsborging en 
heldere afsluiting. Na afloop worden 
opdrachten geëvalueerd; de eerste  
Check-component in de cyclus.

Resultaten is het grote Check- en 
Act-onderwerp: informatie van en 
voor diverse belanghebbenden wordt 
hier verzameld en geanalyseerd. Waar 
nodig worden verbetermaatregelen 
getroffen. Ook op strategisch 
niveau wordt verwacht dat 
verbetermaatregelen getroffen 
worden: 
de Act-component van het onderwerp 
Leiderschap heeft daar betrekking op. 

Certificeren aan de hand 
van het ISO 9001 Certiked 
Model 
Het ISO 9001 Certiked Model is een 
vertaling van ISO 9001. Tijdens 
beoordelingen door Lloyd's Register 
worden het taalgebruik en de 
ordening van het ISO 9001 Certiked 
Model aangehouden. Bevindingen uit 
de beoordelingen zijn daarnaast 
expliciet gebaseerd op de eisen uit 
ISO 9001. 
Voor een goed werkend 
kwaliteitssysteem is het van belang 
dat de Plan-Do-Check-Act-cycli 
aantoonbaar gesloten zijn, op alle 
niveaus van een organisatie. In het 
ISO 9001 Certiked Model zijn deze 
cycli ook verwerkt, met name 
binnen de onderwerpen 
Leiderschap, Dienstverlening en 
Mensen, en in de samenhang die 
hiervoor uiteen is gezet. Tijdens de 
interactieve beoordelingen door 
Lloyd's Register wordt getoetst of 
de facetten van het ISO 9001 
Certiked Model positief beoordeeld 
kunnen worden. Met andere 
woorden: of de Plan-Do-Check-Act-
cycli aantoonbaar aanwezig en 
gesloten zijn. 
Lloyd's Register beoordeelt of 
kwaliteitssystemen bijdragen aan 
de realisatie van het beleid en de 
doelstellingen van een organisatie. 
Ook onderzoekt Lloyd's Register de 
interactie tussen de organisatie en 
haar omgeving. Uiteraard wordt de 
harde kern 



Lloyds Register Het Certiked Model | 05

van elk onderzoek gevormd door de eisen 
uit ISO 9001. De beoordelingen worden 
uitgevoerd door deskundige auditoren die 
naast hun beoordelaarschap actief zijn 
als trainer, adviseur, kwaliteitsmanager of 
projectmanager. 

Aantoonbaarheid

Een gecertificeerd kwaliteitssysteem moet 
aantoonbaar voldoen aan de norm ISO 9001. 
Aantoonbaarheid wordt vaak gelijkgesteld 
aan ‘het is vastgelegd in een document’. 
In onderzoeken interpreteert Lloyd's Register 
aantoonbaarheid echter breder; een 
positieve invulling van een facet is 
aantoonbaar door:

• Een document of een bestand (bijvoorbeeld
een plan, beschrijving, verslag, dossier,
database of computerprogramma).

• Resultaten van processen.
• Aannemelijke toelichtingen op werkwijzen

die door meerdere medewerkers worden
bevestigd.

• Consistent gedrag/consistente werkwijzen
(bijvoorbeeld in klantbenadering, collegiaal
overleg).

• Kleinschalige samenwerkings-patronen
(projecten, units/afdelingen) waarin door
hun omvang planning en bijsturing ’als
vanzelf’ plaatsvindt.

Over het ISO 9001 Certiked Model bij Lloyd's Register

Het ISO 9001 Certiked Model (Certificatie 
Kennisintensieve Dienstverlening) is ontstaan met 
het specifieke doel om organisaties te toetsen 
waarin veel hoogopgeleide, zelfstandige 
professionals werken. De missie van dit model is 
om organisaties te helpen bij het realiseren van 
hun organisatiedoelstellingen. Een 
kwaliteitssysteem is een uitstekend middel om die 
doelstellingen te verwezenlijken, onder andere 
doordat het helpt:
• Beleid en doelstellingen op elkaar af te stemmen.
• De doelstellingen op elk niveau in de organisatie

te concretiseren.
• Structuur aan te brengen en processen te

verduidelijken.
• Managementinformatie te genereren.
• Continue verbetering te faciliteren.

Lloyd's Register biedt verschillende diensten aan:
• Certificering en toetsing.
• Training.
• Kennisdeling en voorlichting.

Lloyd's Register heeft ruime ervaring met het toetsen 
van kennisintensieve organisaties in diverse 
branches, waaronder: organisatieadviesbureaus, 
onderwijsadviesdiensten, opleidings- en 
trainingsbureaus, architecten- en ingenieursbureaus, 
ontwikkelingshulporganisaties en organisaties in de 
juridische sector en in de gezondheidszorg. 

Meer informatie vindt u op www.lr.org/nl-nl/certiked-iso-9001/. 
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Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

4.1 Inzicht in de organisatie en haar 
context

4.2  Inzicht in de behoeften 
en verwachtingen van 
belanghebbenden

Context 2: 
Verbinden

Het management definieert 
de toegevoegde waarde van 
de organisatie ten opzichte 
van zowel de klanten als de 
samenwerkingspartners, met 
oog voor de mogelijkheden en 
beperkingen van de organisatie. 
Het management zorgt voor een 
transparante interne en externe 
communicatie. De organisatie 
voldoet aan de principes van good 
governance.

Indicatievragen

• Wat is de propositie van de
organisatie? Hoe versterkt die
propositie de kennis die de
klant zelf heeft? Hoe houdt
de organisatie de propositie
toekomstbestendig?

• Hoe concretiseert de organisatie
haar toegevoegde waarde in de
manier waarop zij haar processen
inricht en in de diensten die zij
aanbiedt? Hoe communiceert zij
hierover?

• Hoe vertaalt de organisatie de
eisen en verwachtingen van de
belanghebbenden naar interne
werkwijzen, cultuuraspecten en
governance?

• Hoe vertaalt de organisatie
de kansen en risico’s naar
organisatorische en procedurele
preventieve maatregelen?

• Welke keuzes maakt de
organisatie voor het zelf
uitvoeren dan wel uitbesteden
van werkzaamheden? Welke
criteria liggen aan die keuzes ten
grondslag?

• Hoe helpen
samenwerkingspartners de

Context 1: 
Omgeving analyseren

De organisatie onderzoekt 
periodiek de eisen en 
verwachtingen van 
belanghebbenden en welke 
kansen en risico’s zich 
voordoen. Zij is zich bewust 
van haar imago en van wet- en 
regelgeving. Er wordt adequaat 
op veranderingen in de omgeving 
geanticipeerd en gereageerd.

Indicatievragen

• Welke belanghebbenden
onderkent de organisatie? Wat zijn
de belangrijkste?

• Hoe achterhaalt de organisatie
de eisen (inclusief wet- en
regelgeving) en verwachtingen
van die belanghebbenden? Voert
zij, waar mogelijk, een dialoog
met belanghebbenden?

• Welke externe ontwikkelingen
zijn van belang gezien de visie,
de activiteiten en de resultaten
van de organisatie? Bijvoorbeeld
betreffende technologie,
afzetmarkten, concurrentie
en sociale en demografische
veranderingen.

• Welke interne ontwikkelingen
zijn van belang gezien de visie,
waarden, cultuur, kennis en
resultaten van de organisatie?

• Hoe houdt de organisatie
systematisch zicht op deze
ontwikkelingen?

• Hoe zorgt zij dat de kansen en
de risico’s die van invloed zijn op
de dienstverlening aan de klant
worden gemonitord?

• Hoe houdt de organisatie zicht op
haar (online) imago?

toegevoegde waarde van de 
organisatie te verhogen?

• Wat, hoe en aan wie
communiceert de organisatie over
de keuzes en resultaten van het
kwaliteitssysteem?

• Hoe vertaalt de organisatie haar
kernwaarden naar gedrag (onder
andere good governance)? (Zie
bijlage 1 – Definities.)

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

4.2  Inzicht in de behoeften en 
verwachtingen van 
belanghebbenden

6.1.1 Acties om risico’s en kansen op 
te pakken

7.1.1  Ondersteuning - algemeen
7.4  Communicatie

Context

‘Het management 
zorgt voor een 
transparante 
interne en externe 
communicatie 
en de organisatie 
voldoet aan good 
governance.’
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• Op welke manier is het beleid
vertaald in organisatiedoelen?
Welke doelen hebben direct
betrekking op continue
verbetering, (verhogen van
de) klanttevredenheid,
medewerkerstevredenheid,
processen en - indien van
toepassing - innovatie? Wat zijn de
daarvan afgeleide specifieke en
toetsbare doelstellingen voor elk
niveau in de organisatie?

• Zijn de benodigde middelen
(zoals: kwantiteit en kwaliteit van
medewerkers, huisvesting, ICT)
vastgesteld?

• Hoe vertaalt de organisatie de op
haar van toepassing zijnde wet- en
regelgeving in het beleid?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

5.1.1  Leiderschap - algemeen
5.1.2  Klantgerichtheid
5.2.1  Het kwaliteitsbeleid vaststellen
6.2  Kwaliteitsdoelstellingen en de 

planning 
om ze te bereiken

Leiderschap 2: 
Beleid realiseren

De organisatie voert het beleid 
consequent en efficiënt uit en 
stuurt de uitvoering zo nodig 
bij op basis van gemeten 
prestaties. Het is voor zowel het 
management als de medewerkers 
duidelijk welke rol zij spelen in 
het realiseren van de plannen. 
Wijzigingen in de organisatie, het 
dienstenaanbod en de processen 
worden planmatig doorgevoerd.

Leiderschap 1: 
Beleid vaststellen

Het management zet een 
duidelijk beleid voor de 
organisatie uit. Er wordt 
periodiek een toetsbaar plan 
opgesteld in lijn met de ambitie, 
ontwikkelfase en omgeving van 
de organisatie, rekening houdend 
met kansen en risico’s.

Indicatievragen

• Wat is de ambitie (missie / visie)
van de organisatie? Hoe is de
ambitie tot stand gekomen?

• Welke ervaringen uit het verleden
zijn mede bepalend geweest voor
het beleid?

• Wat is het kwaliteitsbeleid
van de organisatie? Wat
zijn de belangrijkste
kwaliteitskenmerken van de
diensten en dienstverlening van
de organisatie? Voorbeelden
van kwaliteitskenmerken zijn:
efficiënt, tijdig, dichtbij de klant,
snel, hoogwaardige kennis et
cetera.

• Hoe vertaalt de organisatie die
kenmerken naar doelstellingen?

• Welke klantgroepen onderscheidt
de organisatie en hoe wordt
het beleid op hun signalen
afgestemd?

• Op welke wijze zijn de
geïdentificeerde kansen en risico’s
in het beleid verwerkt?

• Hoe heeft de organisatie de
ambitie vertaald naar een
concreet plan?

Indicatievragen

• Hoe zorgt het management dat
het beleid wordt uitgevoerd? Hoe
weet het management dat de
organisatie op koers ligt?

• Hoe vertaalt het management
de kwaliteitskenmerken van de
dienstverlening naar beheers- en
meetmethodieken?

• Hoe monitort het management de
plannen, en de kansen en risico’s
die zij heeft vastgesteld?

• Hoe wordt binnen de organisatie
gecommuniceerd over beleid,
doelstellingen, voortgang en
resultaten?

• Hoe worden medewerkers
betrokken bij de realisatie van het
beleid?

• Past de wijze van leiding geven bij
de visie van de organisatie?

• Op welke manier is bijsturing
georganiseerd als gestelde doelen
niet (tijdig) worden gerealiseerd?

• Op welke manier stuurt de
organisatie de uitvoering van
beleid bij als nieuwe kansen of
risico’s daartoe aanleiding geven?

• Hoe worden wijzigingen in
de organisatiestructuur, het
dienstenaanbod of in de
processen doorgevoerd? Hoe
worden de medewerkers hierbij
betrokken? Worden wijzigingen
projectmatig doorgevoerd?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

5.1.1  Leiderschap - algemeen
5.1.2  Klantgerichtheid
5.2.2  Het kwaliteitsbeleid kenbaar 

maken
6.3  Planning van wijzigingen
7.3  Bewustzijn
10.2  Afwijkingen en corrigerende 
 maatregelen

Leiderschap
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Leiderschap 4: 
Verbetercultuur

Het management bevordert 
een cultuur die gericht is op 
de continue verbetering van 
processen, diensten en het 
kwaliteitsmanagementsysteem. 
Zij streeft naar een passende 
balans tussen vakmanschap en 
vertrouwen (intrinsieke kwaliteit) 
enerzijds en voorschriften en 
controle (geïnstitutionaliseerde 
kwaliteit) anderzijds.

Indicatievragen

• Op welke manier zijn directie/
bestuur en managers
dragers en promotors van de
verbetercultuur?

• Hoe richt de organisatie zich op
zowel het continu verbeteren van
de klanttevredenheid als op het
borgen van de kwaliteit van de
dienstverlening?

• Hoe worden
verbetermogelijkheden
gesignaleerd en opgepakt? Welke
rol spelen de management review
(zie Leiderschap 3)
en de resultaten (zie
Resultaten) hierin? Welke rol
spelen medewerkers bij het
signaleren en oppakken van
verbetermogelijkheden?

• Betreft het zowel verbeteringen
in de dienstverlening als de
organisatie?

• Is er aandacht voor verschillende
manieren om te verbeteren:
reageren op fouten en
afwijkingen, stapsgewijze
verbetering, innovatie,
transformatie? Heeft de
organisatie adequate werkwijzen
om de verschillende manieren van
verbeteren uit te voeren?

• Welke stappen worden doorlopen
om te reageren op fouten
en afwijkingen? Hoe wordt
onderzoek gedaan naar de
onderliggende oorzaken van de
afwijking?

Leiderschap 3: 
Evalueren

De directie stelt minimaal één 
keer per jaar de effectiviteit 
van beleid en beleidsuitvoering 
vast. Zij verzamelt en analyseert 
gegevens, evalueert de resultaten 
en stelt indien nodig beleid, 
organisatie en processen bij.

Indicatievragen

• Hoe past de management review
in de beleidscyclus en hoe wordt
deze georganiseerd?

• Welke input gebruikt de
organisatie in de management
review (zie bijlage 5 – De
management review)?

• Hoe wordt bij het evalueren van
het beleid lering getrokken uit
de resultaten van uitgevoerde
evaluaties (zie Resultaten)?

• Op welke manier leidt de
management review tot
bijstelling van het beleid, de
organisatie, de processen en/of de
resultaatmetingen?

• Leiden bijstellingen, al dan niet
in een management review
geïnitieerd, tot het bijstellen
van kansen, risico’s en de
daarbij horende afspraken en
maatregelen?

• Is in de management
review vastgesteld of het
kwaliteitssysteem nog goed is
afgestemd op de strategische
richting van de organisatie?

• Wat is de output van de
management review (zie bijlage
5 – De management review)?

• Hoe wordt de opvolging van
aanbevelingen en acties bewaakt?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

9.3.1  Directiebeoordeling - algemeen
9.3.2  Inputs voor directiebeoordeling
9.3.3  Outputs van 

directiebeoordeling

• Leidt dit onderzoek tot
structurele, corrigerende
maatregelen om herhaling te
voorkomen?

• Hoe wordt de effectiviteit van
verbeteringen vastgesteld?
Geeft dit zo nodig aanleiding tot
verdere/ andere verbeteringen?

• Hoe ondersteunt het management 
de kwaliteitgedrevenheid van
de medewerkers? Is de interne
regelgeving daarmee in lijn?

• Hoe vertaalt het management
de verbetercultuur naar het
kwaliteitsmanagementsysteem,
zoals regels en procedures?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

5.1.1  Leiderschap - algemeen
10.1  Verbetering - algemeen
10.2  Afwijkingen en corrigerende 
 maatregelen
10.3  Continue verbetering
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Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

7.1.2 Personeel
7.1.6 Kennis binnen de organisatie

Mensen 2: 
Professionaliseren

De organisatie zorgt dat alle 
medewerkers nu en in de toekomst 
op individueel niveau over de 
kennis en ervaring beschikken 
om de werkzaamheden adequaat 
uit te voeren.

Indicatievragen

• Op welke manier worden nieuwe
medewerkers, zowel vast als tijde-
lijk, geïntroduceerd en ingewerkt
in de organisatie?

• Hoe wordt het kwaliteitssysteem
bij nieuwe medewerkers onder de
aandacht gebracht?

• Op welke wijze kunnen medewer-
kers hun competenties en vaardig-
heden aantonen die passend zijn
voor hun functie en noodzakelijk
voor de organisatie?

• Hoe stelt de organisatie zeker dat
de opleidings- en ervaringseisen
aansluiten op geldende wet- en
regelgeving?

• Hoe zorgt de organisatie voor
de professionalisering van haar
medewerkers, zowel op individu-
eel als op team- en organisatieni-
veau? Hoe borgt zij dat de ontwik-
keling van medewerkers en teams
aansluit op beleid en organisatie-
ontwikkeling?

• Op welke wijze stelt de organisatie
vast of en op welke manier oplei-
dingen daadwerkelijk bijdragen
aan het (beter) functioneren van
medewerkers?

• Hoe registreert de organisatie in-
formatie over opleiding, training,
vaardigheden en ervaring van
medewerkers?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

7.2 Competentie

Mensen 1: 
Personeelsbeleid

De organisatie zorgt voor een 
kwantitatief en kwalitatief 
optimaal personeelsbestand, 
waarmee zij nu en in de toekomst 
haar doelen kan realiseren. 
Het management heeft beleid 
vastgesteld om de benodigde 
kennis op organisatieniveau te 
borgen en maakt hierbij keuzes 
over de aard van de dienst- en 
samenwerkingsverbanden.

Indicatievragen

• Op welke manier stelt de organi-
satie vast welke kennis, vaardig-
heden en ervaring cruciaal zijn
voor het realiseren van het beleid?

• Is er een (langetermijn)perso-
neelsplanning die de strategische
ambities van de organisatie
ondersteunt?

• Hoe en op basis waarvan bepaalt
de organisatie de aard van het
dienst- of samenwerkingsverband
van huidige en toekomstige (tijde-
lijke of vaste) medewerkers?

• Aan welke kennis-, ervarings- en 
vaardigheidseisen dienen huidige 
en toekomstige medewerkers en sa-
menwerkingspartners te voldoen? 

• Hoe borgt de organisatie dat de
instroom van nieuwe medewer-
kers aansluit op het beleid en op
de personeelsplanning?

• Is er een zorgvuldig wervings- en
selectieproces?

• Op welke wijze stelt de organisatie
vast wat kwantitatief en kwalita-
tief de juiste samenstelling van
haar medewerkersbestand is om
op korte en langere termijn haar
doelstellingen te realiseren? Hoe
houdt zij hierbij rekening met
kansen en risico’s (zie Context)?

• Zijn de arbeidsovereenkomsten
die met medewerkers worden
gesloten hiermee in lijn? Geldt dat
ook voor de overeenkomsten met
samenwerkingspartners?

Mensen 3: 
Personeelsgesprekken voeren

Medewerkers en leidinggevenden 
formuleren gezamenlijk 
individuele en professionele 
doelstellingen in lijn met de 
organisatieontwikkeling. De 
realisatie van deze doelstellingen 
wordt periodiek gewaardeerd.

Indicatievragen

• Welke soorten gesprekken tussen
leidinggevende en medewerkers
vinden er plaats en met welke
frequentie?

• Op welke wijze zorgt de organi-
satie dat de cyclus van perso-
neelsgesprekken aansluit op haar
beleid? En dat de individuele
doelstellingen van medewerkers
aansluiten op de organisatiedoel-
stellingen?

• Wat is de in- en output van de
verschillende gesprekken?

• Hoe borgt de organisatie dat per-
soneelsgesprekken plaatsvinden
conform afspraken en planning?

• Hoe laat de organisatie de profes-
sionele doelstellingen en afspra-
ken aansluiten op de ontwikkel-
behoefte van de medewerkers?
Bijvoorbeeld door de snelheid van
ontwikkelen en het soort professi-
onalisering te variëren.

• Hoe zorgt de organisatie dat de
voortgang van de in personeels-
gesprekken gemaakte afspraken
wordt bewaakt?

• Op welke wijze worden relevan-
te gegevens, kennis en ervaring
van vertrekkende medewerkers
bewaard?

• Op welke wijze gebruikt de
organisatie de resultaten uit de
personeelsgesprekken en uit exi-
tgesprekken voor verbetering van
(personeels)beleid en processen?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

6.2  Kwaliteitsdoelstellingen en de 
planning om ze te bereiken

7.2 Competentie

Mensen
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• Hoe zorgt de organisatie dat
de samen-werkingspartners de
kwaliteitsdoelstellingen en de
relevante onderdelen van het
kwaliteitsmanagementsysteem
kennen en toepassen?

• Op welke wijze worden de
wederzijdse rechten en plichten
met de samenwerkingspartners
geregeld? Stelt de organisatie zich
op als goed opdrachtgever?

• Hoe is voor klanten duidelijk
gemaakt wie welke verantwoorde-
lijkheden heeft in de uitvoering?

• Welke afspraken zijn er over
het intellectuele eigendom van
samen ontwikkelde projecten
en ervaringen uit gezamenlijk
uitgevoerde projecten?

• Hoe borgt de organisatie het
nakomen van afspraken door de
samenwerkingspartners?

• Welke kwalitatieve en
kwantitatieve gegevens worden
verzameld over de prestaties van
de samenwerkingspartners?

• Op welke wijze evalueert de
organisatie periodiek de samen-
werking? Hoe vindt opvolging van
deze evaluatie plaats?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

8.4.1  Beheersing van extern gelever-
de processen, producten en 
diensten - algemeen

Mensen 4: 
Samenwerken 

De organisatie stelt vast 
met welke partners wordt 
samengewerkt en onder welke 
voorwaarden. Zij borgt de 
kwaliteit van deze samenwerking 
en zorgt zo voor een adequate 
dienstverlening aan de klant.

Indicatievragen

• Hoe stelt de organisatie
vast voor welke diensten zij
samenwerkt met derden en welke
contractvoorwaarden daarop het
beste van toepassing zijn?

• Hoe stelt de organisatie
voorafgaand aan en gedurende
de samenwerking de kansen en
risico’s vast met betrekking tot
samenwerkingsverbanden?

• Welke criteria stelt de organisatie
aan samenwerkingsverbanden?
Hoe wordt vooraf vastgesteld dat
samenwerkingspartners voldoen
aan deze criteria?

• Op welke manier stelt de
organisatie zeker dat ook mensen
in de ‘flexibele schil’ een goede
vertegenwoordiger zijn van
de organisatie? Hoe wordt de
organisatiecultuur overgebracht
op deze samenwerkingspartners?

8.4.2  Soort en mate van beheersing
8.4.3  Informatie voor externe 

aanbieders
8.5.3  Eigendom van klanten of 

externe aanbieders

‘De organisatie 
zorgt dat alle 
medewerkers nu 
en in de toekomst 
over de kennis 
en ervaring 
beschikken om de 
werkzaamheden 
adequaat uit 
te voeren.’
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• Welke eisen van ISO 9001:2015
sluit de organisatie uit?
Waar zijn deze uitsluitingen
beargumenteerd/ vastgelegd?

• Welke processen zijn essentieel voor 
het realiseren van de doelstellingen? 
Hoe hangen deze processen samen?

• Welke prestatie-indicatoren in
processen zijn onderkend?

• Hoe zorgt de organisatie dat
relevante informatie uit de
omgeving (zie Context) verwerkt
wordt in de processen?

• Welke risico’s in processen zijn er 
geïdentificeerd? Welke maatregelen 
heeft de organisatie hiervoor getrof-
fen? 

• Welke processen van het
kwaliteitssysteem zijn
gedocumenteerd en waarom?

• Heeft de organisatie vastgesteld
welke registraties van belang
zijn (zie bijlage 4 – Vast te
leggen informatie)? Hoe wordt
gezorgd dat deze daadwerkelijk
vastgelegd worden en gemakkelijk
herkenbaar en vindbaar zijn?

• Heeft de organisatie vastgesteld
welke interne en externe
documenten nodig zijn om de
dienstverlening te borgen? Welke
afspraken zijn gemaakt over het
opstellen, het goedkeuren, het
actueel houden en het ongeldig
verklaren van deze documenten?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

4.3 Het toepassingsgebied van het 
 kwaliteitsmanagementsysteem 
 vaststellen
4.4  Kwaliteitsmanagementsysteem 

en de processen ervan
6.1.2  Acties om risico’s en kansen op 

te pakken
7.5.1 Gedocumenteerde informatie - 
 algemeen
7.5.2  Creëren en actualiseren
7.5.3  Beheersing van gedocumen-

teerde informatie
8.3.1  Ontwerp en ontwikkeling van 

producten en diensten - algemeen

Organisatie 3: 
Management van middelen

De organisatie stelt vast welke 
hulpmiddelen en uitbestede

Mensen 1: 
Personeelsbeleid

De inrichting van de organisatie  
is vastgesteld in lijn met de  
ambitie van de organisatie. De 
bijbehorende verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden zijn voor 
iedereen duidelijk.

Indicatievragen

• Op welke wijze ondersteunt de
organisatiestructuur het beleid?

• Hoe zijn de organisatiestructuur,
taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden vastgesteld?

• Hoe weten de medewerkers wat 
hun functie en rollen zijn? En welke
taken, bevoegdheden en verant-
woordelijkheden daarbij horen?

• Hoe is de verantwoordelijkheid
voor kwaliteit binnen de directie
georganiseerd?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

4.4.1 Kwaliteitsmanagementsysteem 
en de processen ervan

5.3  Rollen, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden binnen de 
organisatie

Organisatie 2: 
Processen vaststellen

De organisatie stelt de processen 
vast die haar in staat stellen haar 
doelen te bereiken. Eisen aan en 
risico’s in processen zijn onder-
kend en passende beheersmaat-
regelen zijn getroffen.

Indicatievragen

• Op welke organisatieonderdelen
en activiteiten is het kwaliteitssys-
teem van toepassing? Waar is dit
vastgelegd?

processen van invloed zijn op de 
kwaliteit van de dienstverlening. Er 
is een adequate inkoop en beheer-
sing van deze hulpmiddelen en 
processen, waardoor de kwaliteit 
van de dienstverlening is geborgd.

Indicatievragen
• Op welke wijze heeft de organisa-

tie inzicht in de benodigde hulp-
middelen en processen die kritiek
zijn voor het primaire proces?

• Wat zijn de relevante hulpmid-
delen voor de organisatie? Denk
hierbij ook aan de fysieke werk-
omgeving van de medewerkers,
hardware, software en dergelijke.

• Hoe stelt de organisatie vooraf de
risico’s vast met betrekking tot het
uitbesteden van processen?

• Welke maatregelen heeft de orga-
nisatie getroffen om de risico’s van 
uitbestede processen te beheersen?

• Op welke manier specificeert de 
organisatie de eisen die zij stelt 
aan hulpmiddelen en uitbestede 
processen? Hoe wordt vastgesteld 
dat de hulpmiddelen en uitbestede
processen voldoen aan deze eisen?

• Op basis van welke specificaties 
worden kritieke leveranciers van 
middelen en uitbestede processen 
geselecteerd? Hoe wordt vastgesteld 
dat zij voldoen aan deze specificaties?

• Welke feiten worden verzameld
over de prestaties van leveranciers? 

• Op welke wijze wordt beoordeeld
of de hulpmiddelen en uitbestede
processen naar behoren
functioneren? Hoe wordt deze
beoordeling opgevolgd?

• Op welke wijze evalueert de organisa-
tie periodiek de dienstverlening van
de kritieke leveranciers? Hoe vindt 
opvolging van deze evaluatie plaats?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

7.1.3 Infrastructuur 
7.1.4 Omgeving voor de uitvoering 

van processen
7.1.5 Middelen voor monitoring en 

meten
8.4.1 Beheersing van extern gelever-

de processen, producten en 
diensten - algemeen

8.4.2 Soort en mate van beheersing
8.4.3 Informatie voor externe 

aanbieders

Organisatie
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betrekking tot vertrouwelijkheid 
van documenten en informatie?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

8.2.1 Communicatie met de klant
8.2.2 Het vaststellen van de eisen 

voor producten en diensten
8.2.3 Beoordeling van de eisen voor 

producten en diensten
8.2.4 Wijzigingen in eisen voor 

producten en diensten
8.5.3 Eigendom van klanten of 

externe aanbieders

Dienstverlening 2: 
Opdracht uitvoeren

De organisatie plant en faseert de 
uitvoering van de werkzaamheden 
en voert ze zodanig uit dat ze 
voldoen aan de afspraken met 
en de verwachtingen van de 
klant. Tijdens de uitvoering 
stuurt de organisatie zo nodig 
bij. De opdracht wordt expliciet 
beëindigd. Dit alles is ook van 
toepassing op interne (ontwikkel)
projecten.

Indicatievragen

• Op welke wijze wordt de
uitvoering van de opdracht
voorbereid? Wie is daarvoor
verantwoordelijk? Hoe wordt het
werk toebedeeld en/of verdeeld?

• Hoe wordt de uitvoering van de
werkzaamheden gevolgd? Hoe
wordt rekening gehouden met de
eerder geïdentificeerde risico’s?
Hoe wordt bijgestuurd, mocht dit
nodig zijn?

• Hoe hebben medewerkers toegang
tot voor de opdrachtuitvoering 
relevante documenten, templates, 
formulieren, normen et cetera?

• Hoe en waar wordt relevante
opdracht- en klantgebonden
documentatie opgeslagen? Is dit
toegankelijk voor de betrokkenen?

• Hoe wordt tussentijds
geëvalueerd, zowel intern als met
de klant? Op welke manier wordt
er op signalen gereageerd?

• Op welke wijze verloopt

Dienstverlening 1: 
Klantafspraken maken

De organisatie doet een aanbod 
op basis van de vraag van de 
klant en biedt de capaciteit, 
producten en diensten aan 
om het beoogde resultaat te 
bereiken. De klant geeft daartoe 
opdracht; eventuele wijzigingen 
worden afgestemd.

Indicatievragen

• Welke criteria hanteert de
organisatie voor acceptatie van
klanten en opdrachten?

• Achterhaalt de organisatie ‘de
vraag achter de vraag’? Wordt
deze gezamenlijk met de klant
vastgesteld?

• Hoe borgt de organisatie dat er
voldoende expertise en capaciteit is 
om de vraag van de klant adequaat 
en binnen de vastgestelde
termijnen uit te voeren?

• Is er specifieke wet- en regelgeving
van toepassing op de opdracht?

• Wie is binnen de organisatie het
aanspreekpunt voor de klant?

• Welke voorwaarden stelt de
organisatie aan de klant binnen
het kader van de opdracht?
Worden hierbij de risico’s voor de
organisatie ingeschat?

• Bevatten de offertes alle relevante
aandachtspunten voor zowel de
organisatie als voor de klant?

• Hoe borgt de organisatie dat
uitgebrachte offertes voldoen aan
interne kwaliteitseisen?

• Hoe wordt de verdeling van
verantwoordelijkheden tussen
klant en organisatie geregeld?
Waar wordt dit vastgelegd?

• Op welke wijze borgt de organisatie 
dat er een formeel akkoord is
van de klant voordat er met de
werkzaamheden wordt gestart?

• Hoe registreert en communiceert
de organisatie haar contracten
(inclusief eventuele wijzigingen)?

• Welke afspraken zijn er met

de communicatie met de 
klant met betrekking tot de 
opdrachtuitvoering? Is voor de 
klant duidelijk wie het eerste 
aanspreekpunt is?

• Hoe wordt de kwaliteit gedurende
de uitvoering geborgd? En hoe
wordt er gezorgd dat de tussen- 
en eindproducten voldoen aan de
wensen van de klant en (interne
en externe) afspraken?

• Hoe wordt de opdracht
afgesloten? Wat is de rol van de
opdrachtgever hierbij? Wordt er
een formele decharge gegeven?

• Hoe zorgt de organisatie dat
innovatieprojecten aansluiten bij
het beleid van de organisatie?

• Welke criteria (aan zowel
input als output) hanteert de
organisatie aan de acceptatie van
innovatieprojecten, voordat tot
uitvoering wordt overgegaan?

• Vergt de uitvoering van
innovatieprojecten een
afwijkende manier van kwaliteits- 
en voortgangsbewaking en hoe
wordt deze uitgevoerd?

• Op welke manier wordt getoetst
of de ontwikkelde producten
en diensten voldoen aan de
gestelde eisen? Hoe worden ze
goedgekeurd en vrijgegeven?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

8.1 Operationele planning en 
beheersing

8.3.2 Planning van ontwerp en 
ontwikkeling 

8.3.3 Inputs voor ontwerp en 
ontwikkeling

8.3.4 Beheersmaatregelen voor 
ontwerp en ontwikkeling 

8.3.5 Ontwerp- en ontwikkelings-
outputs

8.3.6 Wijzigingen met betrekking tot 
ontwerp en ontwikkeling

8.5.1 Beheersing van productie en 
het leveren van diensten

8.5.2 Identificatie en 
naspeurbaarheid

8.5.4 In stand houden
8.5.5 Nazorgactiviteiten
8.5.6 Beheersing van wijzigingen
8.6 Vrijgave van producten en 

diensten
8.7 Beheersing van afwijkende 

outputs

Dienstverlening
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Dienstverlening 3: 
Leren van ervaringen

De organisatie gebruikt haar 
eigen positieve en negatieve 
ervaringen bij het uitvoeren 
van opdrachten in volgende 
opdrachten. Tevens wordt de 
opgedane kennis en ervaring 
gebruikt voor het verbeteren van 
de eigen processen en (daarmee) 
de dienstverlening aan de 
klanten.

Indicatievragen

• Hoe wordt de expertise en
ervaring die opgedaan wordt bij
de uitvoering van opdrachten
vastgehouden?

• Hoe worden opdrachten intern
geëvalueerd?

• Op welke manier worden interne
evaluatieresultaten geaggregeerd,
geanalyseerd en opgevolgd?

• Hoe benut de organisatie
‘kennis van buiten’ om haar
dienstverlening te verbeteren?
Hoe wordt de kennis van

medewerkers die zij verkregen 
uit deelname aan scholing, 
congressen, het bestuderen van 
publicaties en dergelijke gebruikt 
om te verbeteren? 

• Hoe wordt kennis en ervaring van
klanten en leveranciers gebruikt
om tot verbetering te komen?

• Hoe zorgt de organisatie dat
verzamelde informatie en
opgedane kennis wordt gebruikt
in het primaire proces?

• Hoe geeft de organisatie
concreet invulling aan het intern
verspreiden (dissemineren) van
opgedane kennis?

• Op welke wijze wordt beoordeeld
of de getroffen maatregelen effect
hebben?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

10.1 Verbetering - algemeen
10.2 Afwijkingen en corrigerende 
 maatregelen

‘De organisatie 
plant en faseert de 
uitvoering van de 
werkzaamheden 
en voert ze zodanig 
uit dat ze voldoen 
aan de afspraken 
met en de 
verwachtingen  
van de klant. ’
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Resultaten 2: 
Medewerkertevredenheid 

De organisatie reageert adequaat 
op signalen van medewerkers, 
peilt op eigen initiatief hun 
mening en gebruikt de resultaten 
om verbeteringen door te voeren.

Indicatievragen

• Welke signalen van medewerkers
zijn door de organisatie als
relevant benoemd?

• Welke methoden gebruikt de
organisatie om deze signalen van
medewerkers te verzamelen?

• Hoe worden signalen van
medewerkers geaggregeerd en
geanalyseerd?

• Op welke wijze gebruikt de
organisatie de resultaten van
de analyse bij het evalueren en
verbeteren?

• Hoe wordt bepaald of het doel van
beoogde verbeteringen gerealiseerd 
is? Hoe wordt het effect van de
getroffen maatregelen geëvalueerd? 

• Hoe beoordeelt de organisatie
of de werkwijzen om
medewerkerssignalen te peilen en
te gebruiken doeltreffend zijn?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

9.1.1  Monitoren, meten, analyseren 
en evalueren - algemeen

10.2  Afwijkingen en corrigerende 
 maatregelen

Resultaten 3: 
Procesprestaties 

De organisatie stelt vast welke 
indicatoren relevant zijn voor 
de sturing van de organisatie. 
Zij meet hiermee prestaties 
van processen en gebruikt de 
resultaten om haar processen en 
diensten te verbeteren.

Indicatievragen

• Hoe meet de organisatie de kwali-
teitskenmerken (zie Context 2)?

Resultaten 1: 
Klanttevredenheid 

De organisatie reageert adequaat 
op signalen van klanten, peilt 
op eigen initiatief hun mening 
en gebruikt de resultaten om 
haar processen en diensten te 
verbeteren.

Indicatievragen

• Welke klantsignalen zijn door de
organisatie als relevant benoemd?
Denk hierbij ook aan informatie
over de kwaliteitskenmerken (zie
Context 2).

• Welke methoden gebruikt de
organisatie om deze klantsignalen
te verzamelen?

• Hoe worden klantsignalen
geaggregeerd en geanalyseerd?

• Hoe worden klachten ontvangen
en afgehandeld?

• Op welke wijze gebruikt de
organisatie de klachten en de
resultaten van de analyse bij het
evalueren en verbeteren?

• Hoe wordt bepaald of het doel
van beoogde verbeteringen
gerealiseerd is? Hoe wordt
het effect van de getroffen
maatregelen geëvalueerd?

• Hoe beoordeelt de organisatie of
de werkwijzen om klantsignalen
te peilen en te gebruiken
doeltreffend zijn?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

9.1.1  Monitoren, meten, analyseren 
en evalueren - algemeen

9.1.2  Klanttevredenheid
9.1.3 Analyse en evaluatie
10.2  Afwijkingen en corrigerende 

maatregelen

• Welke prestatie-indicatoren
vindt de organisatie
relevant? Voorbeelden  zijn:
slagingspercentageoffertes,
percentage terugkerende
klanten, offertedoorlooptijd,
procesdoorlooptijd, meerwerk,
budgetoverrealisatie of
-onderrealisatie, marktaandeel,
productiviteit, winst,
verzuimpercentage, verloop en
opleidingsniveau.

• Hoe meet de organisatie deze
prestatie-indicatoren?

• Hoe worden de resultaten
op prestatie-indicatoren
geaggregeerd en geanalyseerd?

• Op welke wijze gebruikt de
organisatie de resultaten van
de analyse bij het evalueren en
verbeteren?

• Hoe wordt bepaald of het doel
van beoogde verbeteringen
gerealiseerd is? Hoe wordt
het effect van de getroffen
maatregelen geëvalueerd?

• Hoe beoordeelt de organisatie
of de werkwijzen om
procesprestaties te meten en te
gebruiken doeltreffend zijn?

Relevante paragrafen in ISO 
9001:2015

9.1.1  Monitoren, meten, analyseren 
en evalueren - algemeen

9.1.3  Analyse en evaluatie
10.2  Afwijkingen en corrigerende 
 maatregelen

Resultaten 4: 
Interne audits 

De organisatie voert periodiek 
en systematisch onafhankelijke 
interne audits uit en gebruikt de 
resultaten om haar processen en 
diensten te verbeteren.

Indicatievragen

• Op welke wijze gebruikt de
organisatie interne audits om
mogelijkheden voor verbetering
vast te stellen?

• Beschikt de organisatie over
een interne auditplanning

Resultaten
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waaruit blijkt dat alle elementen van het 
kwaliteitssysteem (in een periode van drie 
jaar minimaal een keer) getoetst worden? 
Hoe houdt deze interne auditplanning 
rekening met:
a. De status en het belang van processen?
b. Organisatieonderdelen (afdelingen,

vestigingen, business units en dergelijke)
die een audit moeten ondergaan?

c. De resultaten van vorige audits?
• Hoe worden de bevindingen van interne

audits vastgelegd? Hoe worden die
bevindingen vervolgens geanalyseerd op
oorzaken en opgevolgd door verbeteracties?

• Hoe wordt bepaald of het doel van de
beoogde verbeteringen gerealiseerd is?

• Hoe is de onafhankelijkheid van de interne
auditoren geborgd?

• Is er sprake van functiescheiding tussen
de interne auditor (het uitvoeren van de
audit en het registreren van bevindingen)
en de proceseigenaar (opvolgen van
bevindingen)?

Relevante paragrafen in ISO 9001:2015

9.2  Interne audit
10.2  Afwijkingen en corrigerende 

 maatregelen
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over het algemeen, bijvoorbeeld 
bij maatschappelijk verantwoord 
ondernemen, gebruikt wordt.

Good governance (‘goed bestuur’)
De afgelopen decennia is er veel 
gediscussieerd over wat ‘goed 
bestuur’ van een organisatie inhoudt. 
De code Tabaksblat (2003) heeft een 
duidelijke toon gezet; primair voor 
beursgenoteerde ondernemingen, 
maar ook voor andere organisaties. 
We bedoelen met good governance 
dat de directie dan wel het bestuur:
• Handelt in de lijn van de

bedrijfsvisie en -doelen.
• Daarbij de belangen van alle

belanghebbenden weegt.
• Voldoende transparant is in

zijn handelen (wat ‘voldoende’
is, wordt bepaald door de
belanghebbenden).

• Verantwoording aan de
belanghebbenden aflegt over zijn
handelen.

Samenwerkingspartners
Samenwerkingspartners zijn 
alle partijen waarmee de 
organisatie structureel of voor een 
specifieke opdracht samenwerkt 
om de verwachtingen van de 
klant waar te maken en/of de 
doelstellingen van de organisatie 
te realiseren. De organisatie is 
de hoofdaannemer/ penvoerder; 
de samenwerkingspartner is 
onderaannemer of gelijkwaardige 
partner. Of een persoon of organisatie 
wel of geen samenwerkingspartner 
genoemd wordt, is onafhankelijk van 
diens rechtspersoonlijkheid, of van 
de wijze waarop de samenwerking is 
geregeld of vastgelegd.

Proces en procedure
Een proces is: “Het geheel van 
samenhangende of elkaar 

Bijlage 1
Termen en definities

Klant
In het ISO 9001 Certiked Model 
spreken we over ‘klanten’. De 
belangrijkste klanten van een 
kennisintensieve organisatie zijn de 
directe ontvangers van de dienst. 
Daarnaast hebben veel organisaties 
ook te maken met opdrachtgevers: 
degene die formeel opdracht geeft 
en verwacht baat te 
hebben bij de dienst, maar niet de 
directe ontvanger van de dienst 
is. In dit model worden met 
de term ‘klant’ beide categorieën 
belanghebbenden bedoeld. 

Belanghebbenden (stakeholders)
Naast klanten zijn er ook andere 
groepen die belang hebben bij of 
eisen stellen aan de kwaliteit van 
de diensten, en de manier waarop 
deze worden verleend. Deze 
belanghebbenden zijn onder meer de 
volgende partijen:
• Medewerkers.
• Samenwerkingspartners of

leveranciers.
• Beroeps- en brancheorganisaties.
• Familieleden.
• Besturen of hoger management

van klanten.
• Klanten van klanten.
• Landelijke of lokale overheden.
• Et cetera.

De belanghebbenden waar een 
organisatie zich op moet richten, 
worden door ISO 9001 nadrukkelijk 
gedefinieerd als degenen die relevant 
zijn voor het kwaliteitssysteem. Dus 
relevant voor de kwaliteit van de 
producten en diensten. Deze definitie 
is dus smaller dan de definitie die 

beïnvloedende activiteiten dat input 
gebruikt om een beoogd resultaat te 
leveren” (ISO 9000). 
Een procedure is: “De gespecificeerde 
wijze van het uitvoeren van een 
activiteit of een proces” (ISO 9000). 
Procedures kunnen in een document 
worden vastgelegd. Dit is echter geen 
(norm)verplichting, maar afhankelijk 
van de noodzaak die de organisatie 
zelf ziet voor het vastleggen van de 
werkwijze. Bijvoorbeeld om een 
uniforme werkwijze te bevorderen of 
risico’s te beperken. 

Innovatie / productontwikkeling 
Een belangrijk deel van de opdrachten 
van kennisintensieve dienstverleners 
heeft een innovatief karakter. Dit is 
het creatieve proces van het ‘op maat 
maken’ van diensten in opdracht 
van de klant. De eisen aan dit proces 
zijn in het ISO 9001 Certiked Model 
integraal onderdeel van het 
onderwerp Dienstverlening. Daarnaast 
ontwikkelen veel kennisintensieve 
dienstverleners met enige regelmaat 
compleet nieuwe producten of 
diensten. ISO 9001 beschrijft deze 
‘ontwerp en ontwikkeling’ in 
hoofdstuk 8.3. In het ISO 9001 Certiked 
Model is het onderdeel van 
Dienstverlening, in het bijzonder van 
Opdracht uitvoeren (Dienstverlening 
2). 
ISO 9000
NEN-EN-ISO 9000:2015 
Kwaliteitsmanagementsystemen 
– Grondbeginselen en verklarende
woordenlijst.

ISO 9001
NEN-EN-ISO 9001:2015 
Kwaliteitsmanagementsystemen - 
Eisen

Bijlagen
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diensten. De (vaak hoogopgeleide) 
mensen die in kennisintensieve 
organisaties werken, willen betrokken 
zijn – en betrokken worden – bij de visie 
van de organisatie en bij de wijze waarop 
daar uitvoering aan wordt gegeven.

4. Procesbenadering
Een organisatie effectief en efficiënt 
te laten functioneren is gemakkelijker 
wanneer de activiteiten als onderling 
samenhangend worden beschouwd en 
beheerst.

5. Verbetering
Stilstand is achteruitgang. Om succesvol 
te zijn én te blijven moeten organisaties 
zich continu richten op verbetering 
(vooruitgang).

6. Besluitvorming op basis van feiten
Besluitvorming is een complexe 
aangelegenheid waarbij feiten, meningen 
en aannames een rol spelen. Besluiten 
waarin feiten, objectieve analyses en 
evaluaties van gegevens een belangrijke 
rol spelen, hebben een grotere kans om 
tot realistische conclusies te leiden.

7. Relatiemanagement
Organisaties kunnen steeds minder vaak 
louter op eigen kracht de verwachtingen 
van hun klanten realiseren. Steeds vaker 
zijn samenwerkingspartners essentieel, 
of het nu zzp’ers in de flexibele schil 
zijn of organisaties met andere kennis. 
Succesvolle partnerschappen vereisen 
een langetermijnvisie en structureel 
onderhoud van de relatie.

Bijlage 2
Kwaliteitsmanagementprincipes

Het ISO 9001 Certiked 
Model is gebouwd op zeven 
kwaliteitsmanagementprincipes. 
Zij staan uitvoerig beschreven in ISO 
9000. Hieronder een korte toelichting. 

1. Klantgerichtheid
Een kwaliteitsmanagementsysteem 
is er in de eerste plaats om te borgen 
dat de wensen en eisen van klanten 
worden gerealiseerd. Aangezien het exact 
voldoen aan de gespecificeerde eisen van 
klanten niet onderscheidend is, vraagt 
échte klantgerichtheid meer dan dat. De 
organisatie zal zich moeten inzetten om 
de achterliggende behoefte te ontdekken 
en die effectief in te vullen.

2. Leiderschap
Een leider geeft richting aan de 
organisatie, inspireert en betrekt 
medewerkers, én is manager (zorgt voor 
voortgang in de gewenste richting). 
Leiderschap is dus zowel doel- als 
mensgericht (de juiste persoon in 
de juiste rol) en omvat meer dan 
management. 

3. Betrokkenheid van medewerkers
Mensen, zeker in de kennisintensieve 
dienstverlening, zijn essentieel voor 
een goede kwaliteit van de geleverde 

Bijlagen

‘Mensen, zeker 
in de kennis-
intensieve 
dienstverlening, 
zijn essentieel 
voor een goede 
kwaliteit van 
de geleverde 
diensten. ’
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• Zij moet de activiteiten waarop
het certificaat van toepassing is
duidelijk beschrijven. Een term
als ‘dienstverlening’ is te vaag.
Wel toegestaan zijn termen
als: ontwikkeling, financiële
dienstverlening, marktonderzoek,
organisatieadvies, management
consultancy, thuiszorg of
jeugdzorg.

• Of de activiteiten (als regel)
zelf door de organisatie
worden uitgevoerd, of dat ze
worden uitbesteed moet uit de
formulering blijken. Dat kan
bijvoorbeeld door een term als
‘management van’ (bijvoorbeeld
trainingen) of ‘bemiddelen in’
(bijvoorbeeld interimmanagers).

• Als de organisatie meerdere
locaties heeft, moeten de locaties
waarop het certificaat van
toepassing is zijn vermeld.

• Zij mag geen kwalificerende
termen bevatten zoals: excellente,
snel(ste) of beste.

Op het certificaat is het toegestaan 
om: 
• Merk- en handelsnamen te

gebruiken;
• De markten te vermelden waarop

de kernactiviteiten worden
aangeboden.

‘Niet van toepassing’ verklaren  
van eisen
Een gecertificeerde organisatie is 
verplicht om alle eisen die toegepast 
kúnnen worden, toe te passen. 
Als bepaalde eisen niet kunnen 
worden toegepast, moet dit worden 
beargumenteerd. Uiteraard mag het 
uitsluiten van eisen niet ten koste 
gaan van het functioneren van het 
kwaliteitssysteem, of van het kunnen 
voldoen aan de wensen en eisen van 
klanten. 

Het niet van toepassing verklaren van 
eisen geschiedt op paragraafniveau 
van ISO 9001. Facetten van het ISO 
9001 Certiked Model kunnen niet 
worden uitgesloten, met 
uitzondering 
van Mensen 4: Samenwerken. 
Paragrafen die relatief vaak door 
kennisintensieve organisaties 
worden uitgesloten zijn:

Bijlage 3
Kwaliteitshandboek en scope

Het ISO 9001 Certiked Model stelt 
eisen aan de documentatie van het 
kwaliteitssysteem (het 
kwaliteitshandboek). Er zijn drie 
specifieke en één generieke eis. Het 
kwaliteitshandboek moet bevatten:
1. De scope (onderwerp en

toepassingsgebied) van het
kwaliteitssysteem (ISO 9001,
paragraaf 4.3).

2. Indien van toepassing: een
rechtvaardiging voor het ‘niet van
toepassing’ verklaren van eisen
uit de norm (ISO 4.3).

3. Het kwaliteitsbeleid (ISO 5.2.2).
4. En voorts alles wat nodig is om de

uitvoering van werkzaamheden te
ondersteunen.

Noot: Er zijn dus geen verplichte 
procedures meer, zoals ISO 
9001:2008, het vorige QMS systeem 
die wij kenden.

De scope
De scope beschrijft het onderwerp 
en toepassingsgebied, ofwel 
de activiteiten, waarop het 
kwaliteitssysteem van toepassing is. 
Veelal zijn dat de primaire processen 
van de organisatie, soms betreft het 
(ook) specifieke bedrijfseenheden. De 
scope wordt daarnaast bepaald door 
de omgeving van de organisatie (zie 
het onderwerp Context).

Vaak staat de scope uit het 
kwaliteitshandboek letterlijk op 
het ISO 9001-certificaat, maar dat 
is geen noodzaak. De scope van het 
certificaat kan beperkter zijn dan die 
van het gehele kwaliteitssysteem, 
of zij kan anders geformuleerd zijn. 
De omschrijving van de scope op het 
certificaat moet aan de volgende 
eisen voldoen:
• Zij moet ondubbelzinnig zijn: een

derde moet uit de scope kunnen
opmaken waar het certificaat op
van toepassing is.

• 7.1.5 – Middelen voor monitoring
en meten. Als de organisatie geen
metingen verricht waarvan de
betrouwbaarheid afhankelijk is
van de precisie en juistheid van
instrumenten.

• 8.3 – Ontwerp en ontwikkeling
van producten en diensten. Als
innovatie met name plaatsvindt
binnen projecten en in het
vervolmaken van bestaande
processen, producten of diensten
en er zelden of nooit nieuwe
producten of diensten worden
ontwikkeld.

• 8.4 – Beheersing van extern
geleverde processen, producten
en diensten. Als de organisatie
geen diensten uitbesteedt en geen
producten inkoopt die de – door
de klant ontvangen – kwaliteit
kunnen beïnvloeden. Uitsluiting
van deze paragraaf impliceert
uitsluiting van het facet Mensen 4:
Samenwerken.

• 8.5.2 – Identificatie en
naspeurbaarheid. Als het
in de regel niet nodig is om
geleverde producten eenduidig
te identificeren om de kwaliteit
te kunnen borgen (zoals een
versienummer van software
of de productiecode op
voedingsmiddelen).

• 8.5.3 – Eigendom van klanten
of externe aanbieders. Als de
organisatie geen eigendommen
(inclusief vertrouwelijke
informatie of intellectuele
eigendommen) van klanten of
andere externe partijen gebruikt
voor haar dienstverlening.

• 8.5.4 – In stand houden. Als
de producten geen specifieke
bescherming behoeven om aan
de vereiste kwaliteit te blijven
voldoen (vergelijk gekoelde
bewaring van levensmiddelen).

Bijlagen
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Mensen 2: Professionaliseren 
De competentie van medewerkers 
(7.2).

Mensen 4: Samenwerken
Beoordeling van 
(nieuwe) leveranciers en 
samenwerkingspartners en eventuele 
acties naar aanleiding van deze 
beoordeling (8.4.1).

Organisatie 3:  
Management van middelen
De geschiktheid van monitorings- en 
meetinstrumenten (7.1.5.1).
Kalibratie- of verificatiestandaarden 
die niet traceerbaar zijn tot (inter)
nationale standaarden (7.1.5.2).
Beoordeling van 
(nieuwe) leveranciers en 
samenwerkingspartners en eventuele 
acties naar aanleiding van deze 
beoordeling (8.4.1).

Dienstverlening 1: 
Klantafspraken maken
De beoordeling van de eisen van 
klanten (8.2.3.2).
Nieuwe eisen van klanten voor de 
te leveren producten en diensten 
(8.2.3.2).
Gebeurtenissen waardoor 
eigendommen 
van klanten zijn beschadigd, verloren 
gegaan et cetera (8.5.3).

Dienstverlening 2: 
Opdracht uitvoeren
Het conform de planning uitvoeren 
van processen (4.4.2 en 8.1).

Bijlage 4
Vast te leggen informatie

ISO 9001 stelt op veel plaatsen 
verplicht dat er informatie vastgelegd 
wordt over een beslissing, de 
uitvoering van werkzaamheden, 
een verrichte controle et cetera. 
In eerdere versies van de norm 
stond dit bekend als ‘registraties’. 
In het algemeen beschrijft ISO 9001 
wat er gedaan moet worden, niet 
hoe. Dat geldt ook voor de vast 
te leggen informatie: er zijn geen 
eisen aan de plaats, de manier 
(digitaal, op papier et cetera) 
of hoe uitgebreid de informatie 
wordt vastgelegd. De organisatie 
moet zorgen dat de vastgelegde 
informatie te raadplegen blijft en dat 
informatie die conformiteit bewijst 
(met bijvoorbeeld klanteisen) niet 
gewijzigd kan worden. Hieronder 
een opsomming waarover informatie 
moet worden vastgelegd en 
gegroepeerd per onderwerp van het 
ISO 9001 Certiked Model (tussen 
haakjes staan de paragraafnummers 
uit ISO 9001).
Kwaliteitshandboek
Zie bijlage 3.

Leiderschap 3:  Evalueren
Resultaten van directiebeoordelingen 
(9.3.3).

Bijlagen
Aan de eisen voldoen van producten 
en diensten (8.1).
Input van ontwerp en ontwikkeling 
(8.3.3).
Beheersmaatregelen die zijn 
toegepast tijdens ontwerp en 
ontwikkeling (8.3.4).
Output van ontwerp en ontwikkeling 
(8.3.5).
Wijzigingen in de uitgangspunten 
voor ontwerp en ontwikkeling (8.3.6).
Informatie om identificatie en 
naspeurbaarheid mogelijk te maken 
(8.5.2).
Veranderingen in de productie of 
dienstverlening (8.5.6).
Vrijgave van producten en diensten 
(8.6).
Producten of diensten die niet aan de 
eisen voldoen (8.7.2).

Resultaten 3: Procesprestaties
Prestatie-indicatoren (9.1.1).

Resultaten 4: Interne audits
Het programma voor interne audits 
(9.2.2).
De resultaten van interne audits 
(9.2.2).

Diverse facetten
Afwijkingen en de acties en 
corrigerende maatregelen die daarop 
genomen zijn (10.2.2).
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• Het functioneren van het
kwaliteitssysteem met daarin
in elk geval de resultaten en
ontwikkelingen van:

- de mening van belang-
hebbenden (zie Context 1: 
Omgeving analyseren);

- het realiseren van het 
kwaliteitsbeleid en andere 
doelstellingen (zie Leiderschap 
1: Beleid vaststellen);

- functioneren van samen-
werkingsverbanden (zie 
Mensen 4: Samenwerken en 
Organisatie 3: Management van 
middelen);

- bedrijfsresultaten en 
procesprestaties (zie 
Dienstverlening 3: Leren van 
ervaringen en Resultaten 3: 
Procesprestaties);

- afwijkingen en corrigerende 
maatregelen (zie 
Dienstverlening 3: Leren van 
ervaringen en het onderwerp 
Resultaten);

- tevredenheid van klanten (zie 
Resultaten 1: Klanttevredenheid 
peilen);

- tevredenheid van 
medewerkers (zie Resultaten 
2: Medewerkertevredenheid 
peilen);

- resultaten van (interne en 
externe) audits (voor interne 
audits zie Resultaten 4: Interne 
audits).

• De aanwezige en benodigde
kennis binnen de organisatie (zie
Mensen 1: Personeelsbeleid en
Mensen 2: Professionaliseren).

• De effectiviteit van acties om
kansen te benutten en risico’s
te beperken (zie Leiderschap 1:
Beleid vaststellen).

• De heersende verbetercultuur (zie
Leiderschap 4: Verbetercultuur).

• De effectiviteit van middelen (zie
Organisatie 3: Management van
middelen).

• Overige verbetermogelijkheden.

De management review zelf
De management review dient 
periodiek te worden uitgevoerd, 
met een minimum frequentie 
van één keer per jaar. Tijdens de 
management review wordt alle input 
individueel én in relatie tot andere 
input doorgenomen. De betrokkenen 

Bijlage 5
De management review

De management review is een 
proces waarbij teruggeblikt 
en vooruitgekeken wordt. De 
management review (officieel 
‘directiebeoordeling’ in de 
Nederlandse vertaling van ISO 9001), 
is een proces waarbij teruggeblikt en 
vooruitgekeken wordt. Het onderwerp 
van de review is het kwaliteitssysteem 
ofwel de processen rond:
• Beleidsvorming (de onderwerpen 

Context en Leiderschap in het ISO 
9001 Certiked Model).

• Medewerkers (Mensen).
• Het primaire proces (Organisatie

en Dienstverlening).
• De uitkomsten van die processen

(Resultaten).
Veel succesvolle organisaties 
hebben de management review 
en hun jaarlijkse planningsproces 
geïntegreerd.

De management review is de Act van 
de Plan-Do-Check-Act-cyclus op het 
hoogste niveau. De management 
review levert dus informatie op 
voor plannen en doelstellingen 
van de organisatie. Het uitvoeren 
van de management review is 
dan ook een – niet delegeerbare 
– verantwoordelijkheid van de 
directie. Uiteraard staat het de 
directie vrij om meerdere personen, 
bijvoorbeeld de kwaliteitsmanager 
en het managementteam, bij de 
voorbereiding en uitvoering te 
betrekken. 

Het ISO 9001 Certiked Model stelt 
eisen aan de input, de output en het 
proces van de management review.

Eisen aan de input
De input voor de directiebeoordeling 
moet informatie bevatten over:
• De voortgang van acties uit de

vorige management review.
• (Wijzigingen in) de interne en

externe ontwikkelingen van
de organisatie (zie Context 1:
Omgeving analyseren).

bepalen: 
• Wat ze van de bereikte resultaten

vinden.
• Wat ze van de manier vinden 

waarop de resultaten bereikt
zijn en/of de resultaten in lijn 
zijn met de organisatiedoelen
en de verwachtingen van 
belanghebbenden.

• Welke nieuwe of aangepaste 
doelen er moeten worden gesteld.

• Welke middelen daarvoor nodig
zijn.

Kortom: de betrokkenen stellen op 
basis van de beschikbare feiten vast 
of het kwaliteitssysteem effectief 
bijdraagt aan de strategische koers 
van de organisatie.

Meer concreet kunnen de volgende 
vragen aan de orde komen:

• Ontwikkelingen van de organisatie
Zie de indicatievragen bij Context 1:
Omgeving analyseren.

• Het functioneren van het
kwaliteitssysteem
- Welke informatie heeft de

organisatie over de mening van 
belanghebbenden? 
Wat is het (online) imago van de 
organisatie? 

- In hoeverre is het kwaliteits- 
beleid (of zijn de kwaliteits-
kenmerken) gerealiseerd? 
Is het kwaliteitsbeleid (zijn de 
kwaliteitskenmerken) nog de 
juiste in de huidige omgeving?

- Dragen alle samenwerkings-
partners bij aan de strategische 
richting van de organisatie? 
Dragen ze bij aan de 
toegevoegde waarde voor de 
klanten? 
Zijn de prestaties in overeen- 
stemming met de verwachtingen?

- Welke bedrijfsresultaten 
en procesprestaties zijn 
gerealiseerd? Welke (eventuele) 
bijstellingen zijn er geweest en 
waren die effectief? Leveren de 
toegepaste methoden voor 
het monitoren van resultaten 
bruikbare informatie op? 

- Welke soorten afwijkingen zijn 
er geweest en hoe vaak kwamen 
die voor? Welke structurele 
(corrigerende) maatregelen zijn 
er geïnitieerd om afwijkingen 

Bijlagen
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die zich hebben voorgedaan 
in de toekomst te voorkomen? 
Wat is de voortgang en 
effectiviteit van de vastgestelde 
maatregelen?

- Welke informatie heeft de 
organisatie over de klant-
tevredenheid? Leveren de 
toegepaste methoden voor het 
meten van de klanttevredenheid 
bruikbare informatie op?

- Idem voor medewerkers-
tevredenheid?

- Wat zijn de belangrijkste 
bevindingen uit de verschillende 
audits? Hebben deze een 
gemeenschappelijke oorzaak? 
Verloopt de opvolging van 
bevindingen adequaat? Is de 
vorm van auditing nog altijd 
passend?

• Kennis binnen de organisatie
Zie de indicatievragen bij Mensen
1: Personeelsbeleid.

• Benutten kansen en beperken
risico’s
- Welke kansen zijn er in

de afgelopen periode 
gesignaleerd en zijn ze benut? 
Zijn er nieuwe kansen?

- Werkt de manier waarop 
kansen worden gesignaleerd 
goed: laten we geen kansen 
liggen, worden ze (op tijd) 
gesignaleerd? 

- Welke risico’s zijn er in de 
afgelopen periode gesigna-
leerd? Zijn er nieuwe risico’s?

- Zijn alle eerder gesignaleerde 
risico’s nog steeds van 
toepassing? 

- Zijn de risicobeperkende 
maatregelen effectief en 
passen ze bij de cultuur van 
de organisatie? Zo niet, welke 
maatregelen zijn er dan 
vervangend of aanvullend 
nodig? 

- Zijn de risicobeperkende 
maatregelen ook efficiënt? Zo 
niet, hoe passen we ze aan?

• Verbetercultuur
Zie de indicatievragen bij
Leiderschap 4: Verbetercultuur.

• Effectiviteit van middelen
- Zijn de prestaties van

de leveranciers in 
overeenstemming met de 
verwachtingen?

- Dragen de keuzes voor 
bepaalde leveranciers en het 
uitbesteden van processen bij 
aan de toegevoegde waarde 
voor de klanten? 

- Dragen de middelen bij aan 
een efficiënte manier van 
werken?

• Overige verbetermogelijkheden
- Waar ergeren de betrokkenen

en/of hun medewerkers zich 
geregeld aan?

- Hebben verwachte of 
voorgenomen organisatie-
ontwikkelingen (zoals 
reorganisaties of nieuwe 
vestigingen, afdelingen, 
medewerkers) effect op de 
manier van samenwerken of 
op de cultuur? 

- Zijn de afspraken over 
werkwijzen (bijvoorbeeld 
vastgelegd in procedures) 
passend bij de koers, het 
personeelsbestand en de 
cultuur van de organisatie?

Eisen aan de output
De output van de directiebeoordeling 
moet, voor zover van toepassing, 
bestaan uit beslissingen en acties 
over:
• De bijdrage van het

kwaliteitssysteem aan de
strategische doelen van de
organisatie.

• Gesignaleerde
verbetermogelijkheden in beleid,
organisatie en processen.

• Noodzakelijke wijzingen in
andere elementen van het
kwaliteitssysteem.

• De behoefte aan nieuwe mensen
en/of aan professionalisering.

• De behoefte aan nieuwe
middelen.

Deze output moet worden vastgelegd 
in bijvoorbeeld een verslag.

‘In productie-
omgevingen is goed 
voor te stellen wat 
onder ‘afwijkend 
product’ wordt 
verstaan. 
In kennisintensieve 
omgevingen 
is dit lastiger.’
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4.1 C1 De organisatie moet weten wat er in haar omgeving speelt.

4.2 C1 / C2 Behoeften en verwachtingen van belanghebbenden moeten worden begrepen (Context 1) en vertaald worden naar 
eisen van een kwaliteitssysteem (Context 2).

4.3 O2 De scope van het kwaliteitssysteem moet beschreven zijn (zie bijlage 3).

4.4 O1 en O2 De organisatie moet haar processen, inclusief verantwoordelijkheden, begrijpen. Zij moet zorgen voor een effectief 
kwaliteitssysteem, dat wil zeggen: rekening houdend met risico’s en kansen vanuit de omgeving én gezien de 
processen en mensen. De werkwijzen moeten in zoverre zijn vastgelegd dat ze de primaire processen ondersteunen.

5.1.1 L1, L2 en L4 Vanaf directie-/bestuursniveau moet leiderschap getoond worden. Dat betekent onder meer het realiseren van een 
verbetercultuur (Leiderschap 4), het richting geven aan de organisatie (Leiderschap 1) en het goede voorbeeld geven 
in die richting (Leiderschap 2).

5.1.2 L1 en L2 Specifiek is klantgerichtheid een onderdeel van het beleid. 

5.2.1 L1 Directie/bestuur moet een kwaliteitsbeleid formuleren.

5.2.2 L2 Dit beleid moet gecommuniceerd worden.

5.3 O1 Rollen en de bijbehorende verantwoordelijkheden en bevoegdheden moeten duidelijk zijn. 

6.1.1 C2 De informatie uit de omgeving moet vertaald worden naar het kwaliteitssysteem…

6.1.2 O2 … en die verwerken in haar processen.

6.2.1 L1, L2 en M3 Er moeten relevante, meetbare doelstellingen worden opgesteld (Leiderschap 1) en gebruikt (Leiderschap 2), ook in 
gesprekken met medewerkers (Mensen 3).

6.2.2 M3 Bij het realiseren van de doelstellingen moet duidelijk zijn wie wat wanneer doet.

6.3 L2 Veranderingen in het kwaliteitssysteem moeten planmatig uitgevoerd worden.

7.1.1 C2 De organisatie moet bepalen wat zij zelf kan en waar zij samenwerkingspartners voor nodig heeft.

7.1.2 M1 De organisatie moet over de juiste mensen beschikken.

7.1.3 O3 De organisatie moet over de juiste middelen beschikken.

7.1.4 O3 De organisatie moet zorgen voor een menselijk en fysiek adequate werkomgeving.

7.1.5 O3 Monitorings- en meetinstrumenten moeten adequaat onderhouden worden zodat metingen juist zijn.

7.1.6 M1 De organisatie moet de kennis die zij nodig heeft zekerstellen.

7.2 M2 en M3 De organisatie moet zorgen dat mensen over de juiste competenties beschikken, ook in de toekomst.

7.3 L2 Mensen moeten zich bewust zijn van het kwaliteitsbeleid van de organisatie.

7.4 C2 De organisatie moet effectief intern en extern communiceren.

7.5.1 O2 Het kwaliteitshandboek moet voldoen aan de norm en aan de behoeften van de organisatie (zie bijlage 3).

7.5.2 O2 Documentatie moet duidelijk herkenbaar en inhoudelijk juist zijn.

7.5.3 O2 Documentatie moet in de juiste versie op de juiste plaats aanwezig zijn. Vastgelegde informatie moet zorgvuldig 
bewaard worden (zie bijlage 4).

8.1 D2 De werkzaamheden in het primaire proces moeten zodanig gepland worden dat aan de klantafspraken voldaan kan 
worden.

8.2.1 D1 Er moet effectief met klanten worden gecommuniceerd over de opdracht inclusief wijzigingen en klachten.

8.2.2 D1 De organisatie moet zorgen dat zij de vraag van de klant goed begrijpt.

Bijlage 6
verwijzing ISO 9001 naar ISO 
9001 Certiked Model

In het onderstaande overzicht is 
zichtbaar op welke manier elke 
paragraaf uit ISO 9001:2015 is 
verwerkt in het ISO 9001 Certiked 
Model 2015.

Bijlagen
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8.2.3 D1

8.2.4 D1

8.3.1 O2

8.3.2 D2

8.3.3 D2

8.3.4 D2

8.3.5 D2

8.3.6 D2

8.4.1 O3 en M4

8.4.2 O3 en M4

8.4.3 O3 en M4

8.5.1 D2

8.5.2 D2

8.5.3 D1 en M4

8.5.4 D2

8.5.5 D2

8.5.6 D2

8.6 D2

8.7 D2

9.1.1 R1, R2 en R3

9.1.2 R1

9.1.3 R1 en R3

9.2 R4

9.3.1 L3

9.3.2 L3

9.3.3 L3

10.1 L4 en D3

10.2 L2, L4, D3 en 
Resultaten

10.3 L4

Opmerkingen

De eisen en wensen van de klant moeten worden beoordeeld, zodat de organisatie zeker weet ze te kunnen realise-

ren.

Veranderingen in de eisen en wensen moeten zorgvuldig worden verwerkt.

Er moet een proces zijn voor ontwerp en ontwikkeling van nieuwe producten en diensten.

Ontwerp en ontwikkeling moeten zorgvuldig worden gepland.

Vooraf moet duidelijk zijn aan welke eisen de nieuwe producten of diensten moeten voldoen.

De ontwikkeling moet beheerst verlopen en waar nodig moeten (voortgangs)controles worden uitgevoerd.

Aan het eind van de ontwikkeling moet vastgesteld worden of de ontwikkelde producten of diensten voldoen aan de 

eisen.

Veranderingen tijdens het ontwerp- en ontwikkelproces moeten zorgvuldig doorgevoerd worden.

Producten en diensten die de organisatie voor zichzelf (Organisatie 3) en voor de dienstverlening aan de klant (Men-

sen 4) inkoopt, moeten bij geschikte leveranciers worden afgenomen.

De levering van producten en de uitvoering van diensten moet worden gemonitord, passend bij de prestaties van die 

leverancier.

De opdracht aan de leverancier moet duidelijk zijn.

De dienstverlening dient onder beheerste omstandigheden plaats te vinden.

Identificatie en naspeurbaarheid dienen, indien zij noodzakelijk zijn, effectief geregeld te zijn.

De eigendommen – waaronder kennis en intellectueel eigendom – van klanten (Dienstverlening 1) en 

samenwerkingspartners (Mensen 4) moeten zorgvuldig behandeld worden.

Is standaard uitgesloten in het ISO 9001 Certiked Model. 

De restpunten/backlog et cetera van een opdracht moeten beheerst worden afgehandeld.

Veranderingen in de opdracht moeten zorgvuldig worden doorgevoerd.

Opdrachten moeten zorgvuldig worden beëindigd.

De organisatie moet maatregelen treffen om te voorkomen dat producten of diensten die niet aan de eisen voldoen, 

toch bij de klant terechtkomen. 

De organisatie moet prestatie-indicatoren hebben gedefinieerd en die gebruiken.

De organisatie moet haar imago en de tevredenheid van klanten monitoren.

Bovengenoemde informatie moet worden geanalyseerd en worden gebruikt om (de uitvoering van) het beleid bij te 

stellen.

De organisatie moet periodiek interne audits uitvoeren.

De organisatie moet periodiek een management review uitvoeren.

Aan de input voor de management review worden eisen gesteld.

Op basis van de management review moeten verbeteracties worden gedefinieerd.

De organisatie moet wijzigingen in organisatie, diensten en processen vaststellen en doorvoeren (Leiderschap 4). 

Informatie hiervoor wordt onder meer verkregen door van uitgevoerde projecten te leren (Dienstverlening 3). 

Wanneer een afwijking wordt geconstateerd moet die worden opgelost. Hetzelfde geldt voor de oorzaak ervan. De 

effectiviteit van de verbetermaatregelen moet worden vastgesteld.

De organisatie moet continu verbeteren.
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