
 

 
Voorstel ISO 9001:2015 training  

N.V. Havenbeheer Suriname 

 

        
 

 

1 | P a g i n a  

 

Voorinformatie 

N.V. Havenbeheer Suriname (hierna: HBS)  heeft het verzoek ingediend om de transitie naar de ISO 

9001:2015 norm te ondersteunen middels een training voor diverse medewerkers van haar organisatie. 

4U is “ready and able” om HBS en haar medewerkers de kennis en vaardigheden aan te reiken om een 

soepele transitie mogelijk te maken. 

Doelgroep 

Deze training is bestemd voor personen die reeds enige kennis van kwaliteitsmanagement en ISO 

9001:2008 hebben en van managementsystemen in het algemeen.  

Leerdoelen 
Voor de trainingen zijn onder andere de volgende leerdoelen vastgesteld: 

• Vergroten van het bewustzijn rondom de nieuwe ISO normen 

• De deelnemer beheerst na afloop het theoretisch begrippenkader rondom het vakgebied 
kwaliteitsmanagement, gebaseerd op de ISO 9001:2015 en kan deze ook toelichten aan anderen 

• De deelnemer is in staat zelfstandig en/of in teamverband in de praktijk een wezenlijke bijdrage 
te leveren aan het proces van aanpassen van het managementsysteem van HBS, zodanig dat 
deze binnen afzienbare tijd voldoet aan de eisen van de ISO 9001:2015  

• De deelnemer is in staat de directie van de eigen organisatie te adviseren over veranderingen en 
verbeteringen in het kader van kwaliteitsmanagement. 

 

Uitgangspunten training 

6 sessies 

Max. 3 groepen 

Max. 10 personen per groep 

Max. 2 uren per sessie 

Max. 1 sessie per week 

Zoals u gewend bent van 4U hebben onze trainingen een praktische insteek. Dat betekent onder andere 

dat de deelnemers de theorie zelf in de praktijk moeten toepassen en dat tijdens de sessies gevraagd zal 

worden aan de deelnemers om aan te tonen dat ze dat inderdaad hebben gedaan. Dat kan gebeuren in 

de vorm van praktijkvoorbeelden, korte verslagen, presentaties etc. 

Dit is onder andere ook de reden dat wij maximaal  1 sessie per week aanbevelen. Door de ruimte tussen 

de sessies krijgen de deelnemers de tijd om in de praktijk met het geleerde aan de slag te gaan en zich 

voor te bereiden op een volgende sessie. 

Bijkomend voordeel van deze werkwijze is dat tijdens en na de training actief gewerkt wordt aan het 

omzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem van HBS, zodanig dat deze binnen afzienbare tijd 

voldoet aan de vereisten van de ISO 9001:2015 norm. Verder in dit document een toelichting op de 

praktijkopdrachten. 

Hieronder het programma van de training. 
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Sessie 1 

Onderdeel Voorbeelden inhoud 

Doel van de nieuwe normen Waarom worden normen aangepast? 

HLS Voorbeelden van normen en standaarden 

Annex SL Framework. Moet je de Annex SL kopen? 

De belangrijkste wijzigingen op een rij Kennen en begrijpen 

Waar is HBS nu? Oefening Gap-analyse 

Documentatie (Documented information)-Intro Een nieuw begrip 

 

Sessie 2 

Onderdeel Voorbeelden inhoud 

Contextanalyse Hoe ziet de context van HBS eruit? Bedreigingen? 

Kansen? 

Stakeholder - dialoog Hoe communiceer je met stakeholders 

Stakeholder analyse Oefening adhv tool 

Documentatie – Checklist “verplichte” 

documentatie 

Welke documentatie hebben we nodig? 

 

Sessie 3 

Onderdeel Voorbeelden inhoud 

Risk Based Thinking - Risicomanagement Wat is het en waarom is het belangrijk? 

FMEA in de praktijk of Fine/Kinney methode Oefening adhv tool 

Risks vs opportunities Beiden zijn relevant ihk van risicomanagement 

Documentatie Welke documentatie hebben we? 

Leiderschap – korte intro Wat is leiderschap eigenlijk? 

Rol van het management Oefening adhv H.5 ISO norm 

 

Sessie 4 

Onderdeel Voorbeelden inhoud 

Changemanagement Hoe beïnvloeden veranderingen het 

managementsysteem 

Procedure voor changemanagement Oefening aan de hand van voorbeeldprocedure 

Template changemanagement Oefening adhv tool 

Kennismanagement Kennis, een kostbare asset 

Documentatie Hoe gaan we onze documenten aanpassen? 
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Sessie 5 

Onderdeel Voorbeelden inhoud 

Leiderschap  | H 5 van de norm Oefening leiderschap in de praktijk 

Wat verwachten we van de leiding? Rollenspel 

Cultuur Wat is de cultuur van HBS? Is de cultuur van HBS aan 

verandering toe? 

Rol van het HSEQ team Welke veranderingen zijn nodig? 

Documentatie Beheer en werking 

Leiderschap/ Draagvlak creëeren Hoe ziet dat er binnen HBS uit? 

Visie/Missie/Doelstellingen/Beleid Zijn we het met elkaar eens over de “richting”? 

Statuut van betrokkenheid Concept statuut formuleren 

Prestatie-indicatoren en Dashboards Hoe gaan we verbetering monitoren? 

Management Review Doelstellingen. Een actiegericht verslag 

 

Sessie 6 

Onderdeel Voorbeelden inhoud 

Root Cause Analysis (RCA) Problemen voor eens en altijd oplossen. Van reactief 

naar preventief.  

Causemap - 5Why Oefening aan de hand van tool 

Recap sessies Wat hebben we geleerd?  

Toekomst (o.a. hoe gaan we processen beter 

beheersen) 

Hoe gaan we het toepassen? Hoe gaan we bewijzen dat 

we het geleerde hebben toegepast? 

Documentatie - Slot Evaluatie 

Quality dashboard – Meten en verbeteren Voorbeeld van een Quality dashboard in Excel  

 

Praktijkopdrachten en certificaat 

De deelnemers komen in aanmerking voor een certificaat indien aan het volgende is voldaan: 

• Presentie van minimaal 80% 

• Een voldoende voor het onderdeel participatie 

• Voldoende voor de opdrachten  

 

Toelichting opdrachten 

Aan de deelnemers zal een drietal praktijkopdrachten worden verstrekt. Deze kunnen verschillend van 

aard zijn. Enkele voorbeelden: het uitvoeren van een quickscan op een afdeling of een proces, 

aandragen van verbetervoorstellen, onderzoeken en opheffen van afwijkingen, 5S inspectie uitvoeren en 

daarvan verslag doen, vaststellen van kpi’s voor een proces, presentatie over leiderschap, uitwerken 

stakeholder analyse, risicomatrix uitwerken etc. 

 

 


