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Voorwoord 
    De nieuwe ISO 9001: 2015 is de vijfde versie van het meest populaire 
managementnorm ter wereld. Vandaag de dag zijn wereldwijd meer  
dan 1 miljoen bedrijven en organisaties gecertificeerd volgens deze  
managementstandaard. Een dergelijke certificering is in veel industrieën 
vanzelfsprekend geworden. Alleen al in Duitsland zijn er bijna 50.000 
bedrijven met zo’n certificaat – en de trend stijgt. Toch zie ik in veel  
seminars en adviesprojecten nog steeds een grote behoefte aan een 
begrijpelijke uitleg van deze norm en de vereisten ervan. Veel gebruikers 
worden afgeschrikt door de formuleringen en de technische termen, 
anderen worstelen intern met een zinvolle en gedisciplineerde imple-
mentatie. Nog anderen hopen op een versterking van het management 
en hopen op inspiratie in de zin van een compleet kwaliteitsmanage-
ment (TQM). Ik heb dit boek voor jullie allemaal geschreven! 
 
    Na de succesvolle gids ISO 9001: 2008 eenvoudig uitgelegd, was 
het logisch om alle geïnteresseerden uitleg te geven over de nieuwe 
ISO 9001: 2015. Het doel van dit boek is om u een eenvoudig te begrij-
pen uitleg van de norm te geven. Veel vakliteratuur is te technisch  
geschreven en nauwelijks begrijpelijk zonder ervaring. De standaardtaal 
zelf is al een hindernis, zelfs voor getrainde en ervaren gebruikers.  
Helaas is die standaardtaal niet altijd verbeterd met de nieuwe versie.
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    Een heel bijzondere rol wordt gespeeld door ISO 9004, een norm die 
meer lijkt op een onbekende legende. Deze norm is mij na aan het hart 
geraakt. Ik ben dan ook blij dat bijna alle innovaties in ISO 9001: 2015 
uit ISO 9004 komen of er in ieder geval door geïnspireerd zijn.  
    Op dit punt wil ik mijn lezers bedanken voor de goede feedback tot 
nu toe. Ik merkte dat het eerste boek over ISO 9001:2008 op sommige 
plaatsen iets te kort was. Daarom leg ik deze keer veel nadruk op  
het nader beschrijven van elk hoofdstuk. In elk hoofdstuk vindt u de 
normvereisten, aantekeningen en toelichtingen voor de praktische uit-
voering. Ik denk dat dit u zal helpen om de nieuwe norm gemakkelijker 
te introduceren in het bedrijf. Dit boek is bedoeld als gids en als hulp-
middel bij de implementatie. Het is niet bedoeld om de norm zelf te ver-
vangen. Daarom raad ik u aan om de norm bij de hand te hebben als u 
dit werk leest. Dit is de snelste manier om de nieuwe wereld van ISO 
9001: 2015 te openen. 
 
    Dit boek is bedoeld voor alle gebruikers van de norm. Degenen die 
voor het eerst met ISO 9001 worden geconfronteerd, moeten een  
gemakkelijk te begrijpen handleiding voor de implementatie krijgen en 
ook de betekenis van de normhoofdstukken begrijpen. 
    De ervaren gebruikers kunnen nieuwe inspiratie opdoen en bovenal 
de innovaties van de norm snel en eenvoudig implementeren. 
 
    Alleen ik ben verantwoordelijk voor mogelijke fouten en misverstan-
den die kunnen voortvloeien uit het lezen van dit boek, niet de norm. 
De uitleg en interpretaties zijn gebaseerd op mijn ervaring met de intro-
ductie van talloze kwaliteitsmanagement (QM)-systemen en mijn  
trainingsactiviteiten. De verklaringen komen echter overeen met mijn 
persoonlijke mening. Veel van de standaard-aspecten worden uit-
gebreid besproken. De certificatie-instellingen zien niet alle aspecten 
gelijk. Aangezien de norm nu nog meer generiek is, is er nog meer 
ruimte voor interpretatie.
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    De titelpagina toont de belangrijkste inhoud van de standaard in  
grafische vorm. Ik ontwikkelde ISO 9001: 2015 als onderdeel van een 
seminar. Kwaliteitstraining hoeft niet per sé droog en saai te zijn!  
Herkent u het? 
 
In ieder geval waardeer ik uw feedback. Mijn contactgegevens zijn te 
vinden aan het einde van dit boek. 
 
kontakt@sextantconsult.de
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