DEKRA Dienstenportfolio

DE STAP NAAR
ISO 9001:2015
ISO 14001: 2015

Klaar voor de nieuwe norm
met het DEKRA Dienstenportfolio
Organisaties zijn altijd in beweging. Daarom verandert de norm mee. De huidige normen ISO 9001:2008
en ISO 14001:2004 vervallen per september 2018. De nieuwe ISO normen bevatten belangrijke updates
op het gebied van risicomanagement, stakeholdermanagement, en leiderschap.
Tijdens de driejarige transitieperiode kunt u overstappen op het moment en de manier die het best bij
uw organisatie past. Bent u klaar voor de nieuwe norm? DEKRA helpt u graag op weg. Met onze scans
en trainingen ontdekt u precies waar u staat in het overgangsproces en bent u optimaal voorbereid.

Benieuwd welke dienst het best bij uw organisatie aansluit?
Neem contact op met DEKRA via certification.nl@dekra.com of +31 88 96 83016.

DEKRA QuickScan
Goed voorbereid op de volgende stap
Met de DEKRA QuickScan bent u helemaal voorbereid op de overgang naar
de nieuwe ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015 norm.

Bedrijfsomvang

Tijdsduur

Tarief (e)

0-50 FTE

0,5 dag

495,00

>50 FTE

1,0 dag

950,00

Bedrijfsomvang

Tijdsduur

Tarief (e)

0-50 FTE

0,5 dag

495,00

51-250 FTE

1,0 dag

950,00

>250 FTE

1,5 dag

1.400,00

Doe de DEKRA QuickScan
• Een uitgebreide documentbeoordeling op basis van de nieuwe ISO normen.
• Een check op aanwezigheid van alle benodigde processen en documenten.
Afhankelijk van de grootte van uw bedrijf duurt de QuickScan een halve of een hele dag.
Benieuwd naar de QuickScan?
Neem contact op met DEKRA via certification.nl@dekra.com of +31 88 96 83016.

DEKRA Proefaudit
Is uw organisatie ISO proof?
Tijdens de DEKRA Proefaudit wordt uw organisatie gescand tegen de
nieuwe norm. Deze audit geeft het meest reële beeld van de status van
uw managementsysteem.
Doe de DEKRA Proefaudit
• Een ‘live test’ waarbij een beperkte audit wordt uitgevoerd.
• Test uw huidige managementsysteem tegen de nieuwe ISO 9001:2015
en/of ISO 14001:2015 norm.

Benieuwd naar de Proefaudit?
Neem contact op met DEKRA via certification.nl@dekra.com of +31 88 96 83016.

Training Normkennis
Training
Normkennis
Een helder
beeld van de nieuwe ISO normen
Een helder beeld van de nieuwe ISO normen
Na deze training kunt u de eisen uit de nieuwe ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015
norm
moeiteloos
vertalen
managementsysteem.
Na
deze
training kunt
u denaar
eisenuw
uiteigen
de nieuwe
ISO 9001:2015 en/of ISO 14001:2015
• Eendaagse
training
op locatie
bij DEKRA
in Arnhem.
norm
moeiteloos
vertalen
naar uw
eigen managementsysteem.
Deelnamekosten:
€ 495
p.p. bij DEKRA in Arnhem.
• Eendaagse
training
op locatie
• Deelnamekosten: € 495 p.p.
Heeft uw organisatie meerdere deelnemers voor één of meerdere trainingen?
Informeer
dan naar de
mogelijkheden
voorvoor
een in-house
training.trainingen?
Heeft
uw organisatie
meerdere
deelnemers
één of meerdere
Informeer dan naar de mogelijkheden voor een in-house training.

Interesse in de Training Normkennis?
Schrijf u direct
dekra-certification.nl/training.
Neem contact op met DEKRA
Interesse
in in
deviaTraining
Normkennis?
via academy.nl@dekra.com
of +31 88 96 83016.Neem contact op met DEKRA
Schrijf
u direct in via dekra-certification.nl/training.
via academy.nl@dekra.com of +31 88 96 83016.

Training Interne Auditor
Training
InterneinAuditor
Interne audits
eigen hand
Interne audits in eigen hand

Na deze training kunt u interne audits aan de hand van de nieuwe ISO 9001:2015
en/of
ISOtraining
14001:2015
op een
praktische
manier
uw organisatie.
Na deze
kunt norm
u interne
audits
aan de hand
vanuitvoeren
de nieuweinISO
9001:2015
•en/of
Tweedaagse,
interactieve
locatie bij
DEKRA
in Arnhem.
ISO 14001:2015
normtraining
op een op
praktische
manier
uitvoeren
in uw organisatie.
• Deelnamekosten
€ 950,- p.p.
Tweedaagse, interactieve
training op locatie bij DEKRA in Arnhem.
• Deelnamekosten € 950,- p.p.
Heeft uw organisatie meerdere deelnemers voor één of meerdere trainingen?
Informeer
dan naar de
mogelijkheden
voorvoor
een inhouse-training.
Heeft uw organisatie
meerdere
deelnemers
één of meerdere trainingen?
Informeer dan naar de mogelijkheden voor een inhouse-training.
Interesse in de Training Interne auditor?
Interesse
in in
deviaTraining
Interne auditor? Neem contact op met DEKRA
Schrijf u direct
dekra-certification.nl/training.
via academy.nl@dekra.com
of +31 88 96 83016.Neem contact op met DEKRA
Schrijf
u direct in via dekra-certification.nl/training.
via academy.nl@dekra.com of +31 88 96 83016.

Meer weten?

Schrijf u direct in via dekra-certification.nl/training. Neem contact
op met DEKRA via academy.nl@dekra.com of +31 88 96 83016.

Trainingsdata 2016
Trainingsdata
2016 ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
12 januari
12 januari
17 maart
17 maart
17 mei
17 mei
13 september
13 september
17 november
17 november

ISO 14001:2015
18 januari
18 januari
5 april
5 april
21 juli
21 juli
20 oktober
20 oktober

Trainingsdata 2016
Trainingsdata
2016 ISO 14001:2015
ISO 9001:2015
ISO 9001:2015
8/9 februari
8/9 februari
15/16 maart
15/16 maart
18/19 mei
18/19 mei
7/8 september
7/8 september
15/16 november
15/16 november

ISO 14001:2015
27/28 januari
27/28 januari
6/7 april
6/7 april
19/20 juli
19/20 juli
18/19 oktober
18/19 oktober

