VOORBEELDPROCEDURE KWALITEIT

AFWIJKINGEN, KLACHTEN EN MAATREGELEN

.

1. Belanghebbende:
Meldt de afwijking aan de kamcoördinator.

Belanghebbende

1. Melden
afwijking

D5.Kwaliteitsactieformulier

2. Vaststellen
probleem / idee

Kwaliteitsactieformulier

2. Kamcoördinator:
- Vult het kwaliteitsactieformulier (eventueel samen
met belanghebbende) zo volledig mogelijk in;
- Belt eventueel naar belanghebbende voor
aanvullende informatie:

3. Vaststellen
actie

Kwaliteitsactieformulier

3. Kamcoördinator:
- Verricht eventueel onderzoek om de oorzaak vast te
stellen en stelt de te nemen actie(s) vast;
- Overlegt de te nemen actie met de betrokken
afdelingshoofd.

4. Overleg met
afdeling

5. Uitvoeren
maatregel

Kwaliteitsactieformulier

Kwaliteitsactieformulier

6. Terugkoppelen
melding

4. Betrokken afdelingshoofd:
- Overlegt evt. met afdeling over te nemen
maatregelen;
- Geeft de uit te voeren actie door aan de
Kamcoördinator.
Kwaliteitsactieformulier

Kwaliteitsactieformulier

7. Bespreken
maatregel

Notulen
bedrijfsbespreking

8. Analyseren
gegevens

Trend-analyse

C3.Managementreview

5. Kamcoördinator:
Legt de actie vast op het kwaliteitsactieformulier, en
vermeld, als de actie al is genomen, wie het gedaan
heeft en wanneer;
- Meldt het probleem en de genomen actie eventueel
bij de directie.
Betrokken afdelingshoofd:
- Coördineert de uitvoering van de maatregel;
6. Kamcoördinator:
- Stelt de doeltreffendheid van de maatregel vast en
vermeldt dit op het kwaliteitsactieformulier;
- Koppelt de afhandeling van maatregelen terug aan
de melder;
- Tekent de afhandeling af op het
kwaliteitsactieformulier;
- Archiveert het kwaliteitsactieformulier.
7. Kamcoördinator:
- Plaatst de bespreking van de getroffen
maatregel(en) op de agenda van het eerstvolgende
managementoverleg;
- Neemt de bespreking op in de notulen.
8. Kamcoördinator:
- Analyseert bij de afsluiting van het jaar de
kwaliteitsactiemeldingen op gemeenschappelijke
oorzaken en trends;
- Rapporteert de resultaten van de analyse in het
eerstvolgende managementreview.

Preventieve maatregelen lopen via punt 2 t/m 5
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Betrokken bij resultaat
Van Voorst Consult is gestart in 1994, en heeft inmiddels jarenlange ervaring met het adviseren en
begeleiden van organisaties bij het opzetten, benutten en laten certificeren van managementsystemen.
Deze expertise is vertaald naar vier vakgebieden: kwaliteit, arbo, milieu en voedselveiligheid.
Eén ding staat vast voor onze adviseurs: úw organisatie blijft het uitgangspunt! We zijn benieuwd
voor welke uitdaging uw organisatie staat. Van Voorst Consult wil u daar graag bij helpen!

Kwaliteit
• ISO 9001
• BORG Beveiliging
• BRL 6000/SC 530
• BMI brandmeldinstallaties
• AO/IC

Arbo & Veiligheid
•
•
•
•

VCA*/**/petrochemie
RI&E (risico inventarisatie en evaluatie)
OHSAS 18001
VCU

Milieu & MVO
•
•
•
•

ISO 14001
Milieuvergunningen
ISO 26000
Duurzaam inkopen

Voedselveiligheid
•
•
•
•
•

De Gouwe 49
8253 PA Dronten

ISO 22000
HACCP
BRC/IFS
BRC IoP
GMP

T 0321 - 325 111
F 0321 - 325 112

E info@vanvoorstconsult.nl
W www.vanvoorstconsult.nl

