meer dan alleen borgen
Er zijn tal van normen en certificeringen die bedrijven ondersteunen bij het
borgen van hun processen. Processen die moeten leiden tot de juiste
kwaliteit,

veiligheid

geïmplementeerd

en/of

(milieu)verantwoordelijkheid.

managementsysteem

is

niet

de

Bij

een

juist

certificering

het

uiteindelijke doel, maar dient dit systeem als de ultieme tool, om de strategie
te bepalen en bedrijfsdoelstellingen te behalen. Wij vergelijken dit met het
beklimmen van een berg. Hierbij is het doel om de top te bereiken. Doordat de
bergbeklimmer zich borgt maakt hij het veilig behalen van dit doel mogelijk,
echter het borgen is niet een doel op zich. Een managementsysteem dient net
zo als de borging van een bergbeklimmer te werken, het moet een organisatie
verder helpen en niet belemmeren. MnP Solutions helpt u daarom met het
opzetten van een managementsysteem dat vóór u werkt en voldoet aan de
gestelde normen, en uw specifieke wensen.
Iedereen kent wel het “ISO-handboek” dat stoffig in de kast staat, totdat deze één week voor de externe audit (omdat de
kwaliteitsmanager het zegt) wordt afgestoft en doorgelezen, “Hoe deed ik mijn werk ook alweer?”. De heldere pragmatische
aanpak van MnP Solutions zorgt ervoor dat het handboek

naast certificeringen en borging

slank en leesbaar, en daarmee het managementsysteem

MnP Solutions is de specialist in inzicht, verbetering en

eenvoudig en bruikbaar is. Hierdoor zijn het handboek en

borging en biedt naast verschillende borgingssystemen, ook
een breed pallet van inzicht- en verbeteringsmethodieken
aan.
Inzicht


KPI ontwikkeling



Procesbeschrijvingen



Dashboard ontwikkeling



Data analyses



Business Intelligence

Verbetering
Procesverbetering wordt pragmatisch uitgevoerd op basis
van de Lean Six Sigma methodiek en bijbehorende tools.
Projecten die hiermee worden uitgevoerd richten zich onder
andere op:


Reductie faalkosten



Verkorting doorlooptijden



Reductie voorraden



Verhogen efficiëntie



Vereenvoudiging van processen

Molenaar&Plasman Solutions
MnP Solutions is een jonge en gedreven adviesorganisatie
die door eerlijk zaken doen samen met de opdrachtgever
de gewenste resultaten bereikt.






Praktisch en resultaatgericht:
U wilt resultaat, niets meer, niets minder,
Vaste all-in prijsafspraken:
Geen uurtje-factuurtje manier van werken,
met onze branche unieke fair-use-policy,
Flexibel en meedenkend:
Omstandigheden veranderen, wij spelen hierop in,
Deskundigheid:
Training en ervaring in vele projecten.

het managementsysteem geen last, maar onderdeel van
de dagelijkse gang van zaken.
MnP Solutions ontzorgt
Flexibel en doelgericht past MnP Solutions haar aanpak
aan, zodat deze past bij uw organisatie. MnP Solutions
ontzorgt

hiermee

u

en

uw

organisatie

bij

de

implementatie, het verbeteren of onderhouden van uw
managementsysteem, door onder andere:


Te adviseren over de keuze van de geschikte norm



Te ondersteunen bij strategiebepaling



Te ondersteunen bij opstellen van doelstellingen



De kritische processen te bepalen



Het opstellen van het handboek



Het implementeren van aanpassingen



Het managementsysteem te integreren



Het uitvoeren van interne audits



Het begeleiden van externe audits

“Hierdoor is het managementsysteem geen last, maar
onderdeel van de dagelijkse gang
van zaken”
Unieke prijsstelling
Bij

het

uitvoeren

van

de

werkzaamheden

staat

flexibiliteit centraal. Dit geldt voor de wijze waarop wij
onze werkzaamheden uitvoeren, maar ook voor de wijze
van

facturatie.

aanvang

waar

Middels vaste prijzen
u

aan

toe

bent.

weet u

Doordat

we

voor
de

mogelijkheid bieden periodiek en gespreid te betalen
creëren

we

kostenstructuur.

continuïteit

en

regelmaat

in

uw

normen & certificeringen
V CA

De vele bekende en mindere bekende normeringen kennen een

ISO

grote overlap. Voor enkele normen is dat hiernaast schematisch
weergegeven. De verschillen zitten voornamelijk in de exacte
invulling.

90
01

Overeenkomsten
ISO14001
(Planet)

SC530
SC540







Het
Het
Het
Het
Het

vaststellen, verbeteren en communiceren van beleid,
beschikbaar stellen van juiste en gekeurde middelen,
hebben van goede en gekwalificeerde medewerkers,
beheersbaar maken van inkoopactiviteiten,
nemen van maatregelen op afwijkingen.

normeringen in het kort
People

Profit

ISO26000

De grootste verschillen voor ISO9001

Gericht op continue verbetering,

Klanttevredenheid centraal,

Borgen en verbeteren van kwaliteit met procedures.
De grootste verschillen voor ISO14001

Gericht op continue verbetering,

Het milieu staat centraal.
De grootste verschillen voor VCA

VCA is meer gericht op borgen dan op verbeteren,

Gaat dieper in op de gezondheid en veiligheid van de
medewerkers.
Het grootste verschil voor SC530&SC540

Specifieke normen voor het veilig werken met asbest.
Het grootste verschil voor ISO26000
Bij ISO26000 worden zeven MVO kernthema’s onderscheiden:
1. Bestuur van de organisatie
2. Mensenrechten
3. Arbeidspraktijk
4. Het milieu
5. Eerlijk zakendoen
6. Consumentenaangelegenheden
7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap
In de ISO26000 staat bij het maken van keuzes een gezonde
afweging tussen de consequenties voor “People”, “Planet” en
“Profit” centraal. De specifieke verschillen, blijken uit
standpunten en invulling van de desbetreffende organisatie.

MnP Solutions biedt expertise in een groot scala van
normen aan, de belangrijkste zijn hieronder kort
toegelicht.
ISO9001
Met deze norm kan worden beoordeeld in welke mate
een organisatie in staat is te voldoen aan
(klant)wensen en eisen en de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving. Ontwikkeling en continue
verbetering is hierbij het uitgangspunt.
ISO14001
Deze norm staat in het teken van milieu en is door
haar opzet perfect integreerbaar met de ISO9001
norm. Het doel van deze norm is de milieurisico’s
binnen de organisatie beheersbaar te maken en zelfs
te verminderen.
VCA
De VCA norm kent drie gradaties, één ster, twee
sterren en petrochemisch. Anders dan de ISO is de
VCA vrij zwart/wit. Ontwikkeling en continue
verbetering is niet het hoofduitgangspunt, maar het
in stand houden en beheersen van de veiligheid.
SC530&SC540
Respectievelijk de normen voor saneren en
inventariseren van asbest. Deze normen toetsen de
mate waarin organisaties veilig omgaan met deze
activiteiten.
ISO26000
Maatschappelijk
verantwoordelijkheid
van
organisaties wordt doormiddel van deze norm
getoetst. Deze norm gaat uit van een zelfverklaring
(externe certificering is niet nodig) die aan de hand
van de NPR 9026 kan worden uitgevoerd.

Molenaar&Plasman Solutions dé specialist in inzicht, verbetering en borging
MnP Solutions ondersteunt organisaties met het verbeteren van het bedrijfsrendement door inzicht, verbetering en borging
te leveren. Dit doen wij op een mens- en resultaatgerichte wijze, met gebruik van slimme ICT toepassingen en beproefde
verbetermethodieken. MnP Solutions kent drie expertisegebieden:


Business Intelligence



Procesverbetering



Kwaliteitsmanagement

W: www.mnpsolutions.nl

KvK: 30.26.14.27

E: info@mnpsolutions.nl

ABN AMRO: 45.59.34.967

T: +31 (0)20-84.64.287

BTW: NL.82.07.46.320.B01

