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Waarom de risico analyse? 

Een van de grootste veranderingen binnen de ISO 9001:2015 is 

dat het begrip ‘onderneming’ veel breder getrokken wordt. Zo 

wordt er meer aandacht besteed aan de context van de 

organisatie en het bepalen van factoren die van invloed zijn op 

de organisatie. Deze factoren bevatten van nature risico’s. De 

nieuwe norm ISO 9001: 2015 verlangt van een organisatie dat 

zij een methode bepaald om haar risico’s in kaart te brengen 

en deze te beheersen. 

Hoe? 

QualityMasters helpt u graag om hier invulling aan te geven. 

Samen met een team van afdeling leidinggevende worden de 

bedrijfsrisico’s op overzichtelijke wijze in kaart gebracht, met u 

besproken en geclassificeerd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Stappenplan:  

Stap 1: Samenstellen risico analyse team  

Organisatie stelt een risico analyse team samen dat bestaat uit 

door de directie aangewezen medewerkers (of in het geval van 

meerdere afdelingen bij voorkeur uit één leidinggevende per 

afdeling). 

 

Stap 2: Opstart – halve dag op locatie 

Opstarten van de risico analyse. Deze houdt in: 

 Uitleg over de norm ISO 9001:2015 

 Uitleg over de opzet van de risico analyse aan de hand 

van de PDCA cirkel 

 Bepaling van het kader van de risico analyse en 

bespreking van het format 

 

Stap 3: Inventarisatie 

Het team formuleert individueel de risico’s die zij waarnemen 

en stuurt deze op naar QualityMasters. Deze verzamelt de 

risico’s en ordent ze. 

 

 

Stap 5: Classificatie van de risico’s – halve dag op locatie 

Tijdens deze dag worden de risico’s besproken en wordt er in 

overleg een weging aan gehangen. (Afhankelijk van het aantal 

risico’s en de complexiteit kan het wenselijk zijn hier langer dan 

vier uur aan te besteden. In het geval dat de organisatie 

hiervoor kiest  wordt er een extra dagdeel in rekening 

gebracht.)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stap 6: Acceptatie en Maatregelen 

De directie bepaald in hoeverre risico’s acceptabel zijn en 

welke maatregelen genomen dienen te worden.  

 

 

Stap 7: Implementatie en kenbaar maken van maatregelen 

(Door de organisatie zelf of met behulp van QM - halve dag) 

Het team komt bij elkaar om de te nemen beheersmaatregelen 

te bespreken en kenbaar te maken binnen de organisatie 

 

 

Stap 8: Optioneel: interne audit op de genomen maatregelen 

(1 dag) 

Bij het afnemen van QM’s ondersteuning met betrekking tot 

de risico analyse geeft QM 10% korting op een interne audit 

met betrekking tot de genomen maatregelen. (Geldig tot 31 

maart 2016) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Benodigdheden: 
 Risico-analyse team  

 Contact persoon 

 Vergaderzaal met beamer en flipover 

Duur: 
Het traject heeft een duur van 1 tot enkele weken afhankelijk 

van de beschikbaarheid en voortgang. Tijdens het traject zijn 

er in eerste instantie 2 contact momenten op locatie die +/-

een halve en een hele dag in beslag nemen. Optioneel kunnen 

wij verder ondersteunen bij het bespreken van de te nemen 

maatregelen en een interne audit uitvoeren.  

Prijs: 
Voor het traject betaald u nu slechts €1.380,- excl. reiskosten 

en BTW. Reiskosten bedragen €45,- per uur en €0,39 per km 

op basis van de ANWB routeplanner.  

Eventuele opties worden per dagdeel berekend tegen een 

tarief van €460,-.  

Aanmelden: 
Wilt u gebruik maken van deze aanbieding, meldt u dan aan via 

een email naar info@qualitymasters.com 
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Overige diensten: 
 Nulmetingen 

 Opzetten kwaliteitssystemen 

 Interne audits 

 Analyses van gegevens  

 Directiebeoordelingen 

 Projectmanagement 

 Trainingen kwaliteitsbewustzijn 

 

Bezoek www.qualitymasters.com voor meer informatie 

  

http://www.qualitymasters.com/


 

 


