Stappenplan ISO 9001-certificering

Offerte-aanvraag
Elke geïnteresseerde organisatie kan een offerte aanvragen bij Kiwa, voor de beoordeling van het
managementsysteem. Kiwa voert haar managementsysteem audits uit onder toezicht van de RvA
(Raad voor Accreditatie). Bereken direct online de kosten voor uw ISO 9001:2015 certificering via
ISO9001:2015 offerte, doorloop de stappen en ontvang binnen 1 werkdag uw offerte.
Contract
Als onze aanpak u bevalt en u onze offerte wilt accepteren, dan kunt u het contract afsluiten. Bij de
offerte is een overeenkomst gevoegd.
Nulmeting
Voorafgaand aan het certificatietraject kunt u een nulmeting laten uitvoeren. De proefaudit is
optioneel en geeft u inzicht in hoeverre uw systeem reeds voldoet aan de eisen van de (nieuwe ISO
9001 of 14001) norm. Na afloop krijgt u een duidelijke terugkoppeling van eventuele knelpunten,
zodat u inzage heeft in de terreinen waar nog aan gewerkt moet worden. Natuurlijk kan de auditor
tijdens de ISO 9001: 2015 nulmeting uw vragen omtrent de normwijzigingen beantwoorden, zodat
eventuele onzekerheden worden weggenomen. Al met al het perfecte instrument om goed voorbereid
de audits tegemoet te treden!
Initieel bezoek en documentatiebeoordeling
Voordat de eigenlijke certificatie audit plaats vindt, brengen wij een inleidend bezoek aan uw
organisatie. Het traject start onder andere met een beoordeling van uw (digitale) documenten op het
voldoen aan de eisen van de gekozen certificatienorm(en). De documentatiebeoordeling en het
initieel bezoek worden afgesloten met een rapport en het definitieve auditprogramma.
Certificatie audit (Initiële Audit)
Tijdens deze audit draait alles om de praktische werking van uw managementsysteem. Aan de hand
van interviews met managementleden en medewerkers zal KIWA zich tijdens de audit richten op de
vooraf vastgestelde aandachtsgebieden, waarbij de eisen van de standaard(en) niet uit het oog
worden verloren.
Periodieke audits
Nadat het certificaat behaald is, wordt de geldigheid jaarlijks gewaarborgd door het uitvoeren van een
audit. Ook deze audits worden uitgevoerd op basis van aandachtsgebieden.
Hercertificatie
Ongeveer 4 maanden voor de vervaldatum van het certificaat plant Kiwa met u een hercertificatie
audit in om de geldigheid van het certificaat met 3 jaar te kunnen verlengen.

