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ISO Register

Het ISO Register is het onafhankelijke NATIONALE REGISTER VAN NEDERLAND waarin alle ISO gecertificeerde kwaliteitsbedrijven,
-organisaties en -instellingen geregistreerd kunnen worden.
Het ISO Register is een openbaar toegankelijke database waarin uitsluitend ISO gecertificeerde organisaties opgenomen worden. Dit
zijn bedrijven gecertificeerd op basis van de ISO kwaliteitsnormen, zoals ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 29001,
ISO 16949, ISO 13485, of op ISO 9001 gebaseerde normen zoals EQM, HKZ, OHSAS 18001 etc. Een vermelding in het ISO Register
levert een toegevoegde waarde aan het ISO certificaat van organisaties door grotere en gemakkelijke vindbaarheid, waardoor o.a. de
kansen op nieuwe contacten en klanten kan toenemen.
In het register vindt u bedrijven en instellingen welke ISO gecertificeerd zijn op basis van ISO managementsystemen.
U vindt de inhoud en status van de ISO certificaten en door welke certificatie instelling men gecertificeerd is.

-

Waarom zijn er ISO normen?

Kort samengevat: Internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen waardoor
wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid ontstaat. ISO normalisatie bevordert efficiency en levert kostenbesparingen op. In de afgelopen
decennia zijn er tienduizenden normen ontwikkeld voor systemen, werkmethodieken, materialen, producten en begrippen met als doel
uniformiteit en duidelijkheid te creëren.
Ieder land ontwikkelde zo zijn eigen normen met onderling verschillende eisen en richtlijnen.
In Nederland werden bijvoorbeeld de NEN normen ontwikkeld, in Duitsland de DIN normen, in Engeland de BS normen, in Frankrijk de
AFNOR normen, op Europees niveau de EN normen.
Vooral voor exporterende bedrijven die in meerdere landen wereldwijd zaken doen, was deze diversiteit in normen per land een zware,
tijdrovende en vooral ook kostenverhogende last. Zij moesten per slot voldoen aan al die verschillende eisen. Door de enorme
toename van de wereldhandel ontstond er steeds meer behoefte aan het terugdringen van de verschillende landelijke normen en aan
uniformiteit op mondiaal niveau.

-

ISO Geneve

De grootste ontwikkelaar en uitgever ter wereld van internationale normen, de ISO organisatie in Geneve, werd na de tweede
wereldoorlog opgericht en heeft sindsdien meer dan 18.000 normen ontwikkelt. Dit zijn normen voor kwalteitmanagementsystemen,
product- , materiaal en constructiesnormeringen als ook methodieken om efficiency en transparantie in bedrijfsprocessen te creëren.
Vooral de normen voor kwaliteitmanagementsystemen, waarvan de meest bekende ISO 9001 en ISO 14001, bewerkstelligen onderling
vertrouwen en hebben een handelsbevorderend effect. In Nederland zijn enkele tienduizenden organisaties gecertificeerd volgens een
ISO kwaliteitsnorm, wereldwijd meer dan een miljoen zelfs. Men heeft het positieve effect van ISO normen begrepen.

-

Welke ISO normen zijn er?

De ISO organisatie in Geneve heeft al meer dan 18.000 normen ontwikkelt op verschillende gebieden en toepassingen. ISO Register
richt zich primair op ISO normen voor kwaliteitmanagement. Hieronder volgt een overzicht en korte omschrijving van kwaliteitsnormen.

ISO 9001 - Algemeen kwaliteitmanagementsysteem
ISO 9001 bevat eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem waarmee u uw klanttevredenheid verhoogt. ISO 9001 wordt door
interne en externe partijen (zoals certificatie-instellingen) gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan eisen
van klanten, wet- en regelgeving en de eigen eisen van de organisatie.
De ISO 9001 norm is sinds zijn ontstaan doorontwikkelt. ISO 9001:2008 is de meest recente norm. Deze is, op enkele verduidelijkende
aanpassingen na en verbeterde aansluiting op de ISO 14001 milieunorm.
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ISO 14001 - Kwaliteitmanagementsysteem voor milieubeheer
ISO 14001 is een norm op het gebied van milieu. Deze norm geeft de eisen weer voor een milieumanagementsysteem. Bedrijven
hebben zo een handvat om op systematische wijze de milieu-aspecten als gevolg van hun activiteiten en producten te identificeren,
te beheersen en waar mogelijk te verminderen. U kunt rekenen op een vermindering van de milieubelasting, kostenbesparing en
imagobevordering. Deze norm kan door zowel interne als externe partijen worden gebruikt.

-

Zaken doen met ISO gecertificeerde bedrijven?

Gecertificeerde bedrijven hebben bewezen hun organisatie en processen op orde te hebben en voortdurend met verbeteringen
bezig te zijn. U wilt bij voorkeur zaken doen met ISO gecertificeerde bedrijven en instellingen?
Doorzoek dan het ISO Register op basis van verschillende zoekcriteria. www.isoregister.nl.



Toestsing arbeidsovereenkomst volgens de NEN-Norm

Werkgevers die werknemers in dienst hebben met een buitenlandse arbeidsovereenkomst tezamen met een
Nederlandse arbeidsovereenkomst, dan willen wij graag van een beedigd vertaler een verklaring hebben dat de
buitenlandse arbeidsovereenkomst gelijk is aan de Nederlandse arbeidsovereenkomst.
De reden hiervoor is: Wij niet kunnen constateren dat er in de buitenlandse arbeidsovereenkomst exact het zelfde
vermeld staat als in de Nederlandse arbeidsovereenkomst.
Om dit te kunnen toetsen volgens de NEN-Norm tijdens een NEN 4400-1 inspectie dient u deze verklaring bij de
vertaalde buitenlandse arbeidsovereenkomsten te bewaren.



Auditoren Safex Certificatie Instelling

Safex Certificatie Instelling heeft sinds kort 4 nieuwe medewerkers in dienst, Safex wenst de nieuwe medewerkers veel
succes.
-

Mevr. D. van Denderen

Auditor NEN 4400-1, NEN+Pluimvee en Vleessector, ZZP Registratie
NBBU/ABU en VPO-screening,

-

Mevr. C. Hellemons

Auditor NEN 4400-1, NEN+Pluimvee en Vleessector, ZZP Registratie
NBBU/ABU en VPO-screening,

-

Dhr. H. van Eckeveld

Auditor NEN 4400-1, NEN 4400-2, NEN+Pluimvee en Vleessector, ZZP
Registratie NBBU/ABU en VPO-screening,

-

Mevr. I. Elisabeth

Administratief Medewerkster



Kort nieuws Safex certificatie Instelling

Safex Certificatie Instelling heeft helaas moeten besluiten per ingang van 1 oktober 2011 de kosten voor herinneringen en
aanmaningen te moeten doorberekenen aan onze klanten.
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