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EFFECTIEF GEBRUIK VAN 

 ISO 9001 | ISO 14001 |  ISO 45001 
EN PRO-ACTIEF QA / HSE BELEID BRENGT BEDRIJVEN NAAR EEN HOGER NIVEAU. DE ISO 9001-, ISO 14001- & ISO 

45001 STANDAARD VEREIST EEN STRATEGISCHE AANPAK EN VOEGT EEN AANTAL NIEUWE BEGRIPPEN ALS 

LEIDERSCHAP, CONTINUE VERBETERING EN STAKEHOLDER-MANAGEMENT TOE.  

INTRODUCTIE 

Overweegt u een implementatie van ISO 9001, ISO 
14001 of ISO 45001 als bewijs van uw pro-actieve  
en klantgerichte beleid? Zoekt u een partner die 
onafhankelijke en effectieve interne audits kan 
uitvoeren? Heeft u hulp nodig bij het integreren van 
de management systemen en wilt u deze laten 
werken ten voordele van uw businesscase, in plaats 
van alleen voor de toezichthouders en certificerings-
instituten? 
 
TOP is uw partner in het nemen van de juiste 
stappen en het maken van de juiste keuzes, waarbij 
we optimaal gebruikmaken van bestaande onderde-
len van uw managementsysteem.  
 
Sinds 1989 hebben we samen met onze klanten zeer 
effectieve management systemen ontwikkeld en 
geïmplementeerd. Hierbij houden we constant reke-
ning met de geldende operationele gang van zaken 
en bedrijfscultuur. Géén standaard, maar een effec-
tieve en op maat gemaakte aanpak.  
 
We weten daarom welke aanpak werkt en wat de 
valkuilen zijn bij aanvang. We zijn er dus zeker van 
dat we managementsystemen leveren die gegaran-
deerd certificeerbaar zijn. Maar dat is niet ons hoofd-
doel;  Het doel is om uw bedrijf beter, en soepeler te 
laten functioneren en zo uw doelen te bereiken!  

UW SITUATIE DICTEERT ONZE AANPAK 

Op basis van uw situatie en bedrijfsstrategie kiezen we de 
optimale aanpak om impact te realiseren: 

 U bent gecertificeerd voor één of twee certificatieschema’s en 
wil dit uitbreiden met een derde norm; 

 U bent OHSAS 18001:2007 gecertificeerd en wil migreren 
naar ISO 45001:2018; 

 Uw klant eist implementatie, maar u wilt geen bureaucratisch 
systeem. 

 

WAT WIJ OPLEVEREN 

 We voeren een gap-analyse uit en rapporteren de 
bevindingen en noodzakelijke acties in een gemakkelijk te 
lezen en duidelijk rapport; 

 We helpen en begeleiden u naar een  succesvolle certificatie. 

 Wij trainen en begeleiden uw medewerkers zodat deze het 
uiteindelijk zelf kunnen overnemen en onderhouden. 

 

EVENTUELE AANVULLENDE DIENSTEN 

 TOP training ‘ISO 45001: Interpretatie & Applicatie’; 

 TOP training ‘Interne audits’; 

 TOP Hoshin-Kanri Matrix implementatie (incl. KPI’s). “THE SECRET OF SUCCESS IS GETTING STARTED” - 

Unknown. 


