VisionManager: het interactieve digitale
kwaliteitsmanagementsysteem.
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1.

De Filosofie achter VisionManager

VisionManager is ontworpen en wordt onderhouden met een duidelijke filosofie. Deze filosofie
richt zich op de drie doelgroepen; de kwaliteitsmanager, de gebruikers van het systeem en het
management.

1.1

De kwaliteitsmanager houdt tijd over

1.2

De gebruiker is betrokken

1.3

Het management heeft grip

VisionManager wil de kwaliteitsmanager werk uit handen nemen. Tijdrovende klussen die
noodzakelijk zijn voor een goed lopend kwaliteitssysteem worden door VisionManager
automatisch uitgevoerd. Denk daarbij aan documentenbeheer, het bijhouden van de status van de
verbeteractie, klachten, auditrapportages etc. Hierdoor houdt de kwaliteitsmanager tijd over om
zich te richten op de zaken die er echt toe doen; Het adviseren van het management.
De gebruiker moet zijn weg als vanzelf vinden binnen VisionManager. Zonder training of
uitgebreide uitleg. Daarbij moet het voor de gebruiker duidelijk wat er van hem wordt verwacht.
Welke acties staan er voor hem klaar? Ook moet VisionManager de gebruiker bij het
kwaliteitssysteem betrekken door hem via emails op de hoogte te houden van nieuwe acties of
gewijzigde documenten.
VisionManager moet het management inzicht geven in de status van het kwaliteitssysteem zodat
zij gericht actie kan ondernemen. Dat overzicht is simpel te genereren en is altijd actueel. Hiermee
houdt het management simpel grip op het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarbij ondersteunt
VisionManager het management met de communicatie van het kwaliteitsbeleid, waarvan de
kernwaarden van de organisatie de basis vormen.
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2.

De 10 principes van VisionManager

Bij VisionManager staan de volgende principes centraal:
1. VisionManager gaat uit van processen. De gehele procesgang van uw organisatie staat
centraal en vormt de inhoudsopgave van het systeem. Dit maakt het kwaliteitssysteem erg
toegankelijk.
2. Alle benodigde informatie is te vinden in één scherm. Met maximaal drie klikken bent u waar u
moet zijn.
3. Bij VisionManager ziet de gebruiker elke keer opnieuw de kernwaarden van de organisatie. Het
is de vertaalslag van de verwachtingen van de stakeholders in krachtige bewoordingen.
4. De kernwaarden kunnen per deelproces worden vertaald naar doelstellingen. Op deze manier
ziet de gebruiker meteen de vertaalslag van de kernwaarde naar een doelstelling.
5. De realisatie van de doelstelling moet inzichtelijk zijn. Een handig dashboard geeft aan hoe het
ermee staat. Dat stimuleert om de doelstellingen te behalen.
6. Bij elk deelproces staan op een duidelijk zichtbare plaats de risico’ s benoemt. Niet verstopt
binnen een procesbeschrijving maar op een plaats waar je altijd met je ogen langs moet.
Hiermee vergroot u het bewustzijn van de medewerker van de risico’ s.
7. Alle registraties staan bij het deelproces waar ze betrekking op hebben. VisionManager
beheert niet alleen de documentatie maar ook de registraties. Door bij een proces alleen die
registraties te plaatsen die daar betrekking op hebben (denk aan de klachten, afwijkingen,
verbeteringen, auditresultaten) creëert u overzicht.
8. VisionManager is interactief. Een digitaal kwaliteitssysteem werkt alleen wanneer het de
gebruikers erbij betrekt. VisionManager communiceert zelf actief met de gebruikers door
middel van mails en actielijsten. De kwaliteitsmanager krijgt van deze communicatie een cc
mail. Dit zet de gebruikers extra aan tot actie.
9. VisionManager geeft overzicht. De overzichtsfunctie geeft in één scherm overzicht over de
totale status van het systeem. Van de actualiteit van de documentatie tot aan de openstaande
acties. Handige filter en sorteerfuncties geven extra overzicht. Deze overzichtsfunctie wordt in
de praktijk veel gebruikt door de kwaliteitsmanager en het management.
10. Gebruikersgemak. VisionManager is een intuïtief systeem. Er zijn geen trainingen nodig om het
systeem te gebruiken. VisionManager munt uit in gebruikersgemak.
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3.

Documentbeheer

VisionManager biedt u perfect documentenbeheer. Ons documentbeheersysteem voldoet aan alle
eisen die door ISO normeringen (zoals de ISO 9001, ISO 14001 en de ISO 18001) worden gesteld.
Inclusief accreditaties (zoals de ISO 17020, ISO 17024, ISO 17025 en vele anderen). Het
documentbeheersysteem van VisionManager werkt makkelijk en intuïtief maar is toch waterdicht!

3.1

Beoordelings- en goedkeuringsflow leidt u door het proces

3.2

Voortgangsbewaking.

Bij het opstellen van een nieuwe document of bij de wijziging van een bestaand document geeft u
aan wie het document gaat opstellen, beoordelen en goedkeuren. Zodra u het document heeft
opgesteld nodigt u met 1 klik de beoordelaars uit. Deze krijgen een mail en een actie toebedeeld
in hun persoonlijke actielijst. Nadat de beoordelaars het document hebben beoordeeld en van
commentaar voorzien kan het document worden aangepast en goedgekeurd. de goedkeurder
wordt hiervoor automatisch uitgenodigd. Nadat het document is goedgekeurd kunt u met 1 klik
alle gebruikers van dit document op de hoogte brengen van de wijzigingen. In de mail die zij
krijgen staat meteen aangegeven wat er gewijzigd is aan het document.

Tijdens het goedkeuringsproces kunt u de voortgang daarvan bewaken met de "Overzicht"
functie.

U ziet welke document zich in welk stadium bevindt en wie de beoordeling of goedkeuring moet
uitvoeren.
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3.3

Audittrail.

Nadat het document is goedgekeurd is het op geen enkele manier nog te wijzigen. De
revisiehistorie met daarin aangegeven wie het document heeft opgesteld, beoordeeld en
goedgekeurd wordt weergegeven (inclusief de opmerkingen) in een apart tabblad. Zo is de
historie van het document gemakkelijk, betrouwbaar en snel na te gaan.
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4.

VisionManager en de Kwaliteitsmanager

Bij veel organisaties moet de kwaliteitsmanager ‘het’ er maar even bij doen. Dat betekent dat er
weinig tijd is en veel te doen. Hier is bij het ontwerp van VisionManager rekening gehouden. Dat
wat geautomatiseerd kan worden is binnen VisionManager ook daadwerkelijk geautomatiseerd.
Denk bijvoorbeeld aan documentbeheer. Hoeveel tijd gaat er wel niet zitten in het maken van
overzichten van de beschikbare documenten met de status daarvan? Welk document is actueel
en welke niet? Welke documenteigenaar moet worden aangespoord en welke documenteigenaren
liggen netjes op schema? Allerlei zaken die VisionManager voor u regelt. Zonder dat u daar tijd
aan hoeft te besteden.
Een ander aspect is het bijhouden van alle acties die worden toegewezen. Denk aan klachten,
auditrapportages, acties uit managementreviews, klanttevredenheidsonderzoeken, verbeteracties,
etc. Binnen VisionManager heeft u met enkele klikken een totaal overzicht van de acties. U weet
exact hoeveel acties het zijn, wat de status is en wie de actiehouder is. U kunt sorteren en filteren
zoals u dat wilt.
Een voorbeeld uit de praktijk: Stel dat u met een afdelingshoofd een gesprek aangaat over het
kwaliteitssysteem. U gaat dan binnen VisionManager naar het overzicht, filtert op de naam van het
afdelingshoofd en u ziet meteen, realtime, alle gegevens die bij dit afdelingshoofd horen. De
status van de documenten waar hij / zij eigenaar van is en de status van alle acties waar hij/zij
eigenaar van is. Dat maakt het gesprek eﬃciënt en eﬀectief.
Doordat het de overzichtsfunctie zo makkelijk werkt gebruiken veel kwaliteitsmanager dit
overzicht ook binnen Management Overleggen om te laten zien hoe het met het kwaliteitssysteem
staat. Zonder langdurige voorbereiding, realtime. De acties kunnen meteen in VisionManager
worden gezet.
We hebben het nog niet gehad over de toepassing van normen zoals de ISO 9001. ISO 14001,
ISO 18001 en vele andere. VisionManager is ingericht volgens de filosofie van de nieuwste versies
van deze normen. Dat betekent dat door VisionManager te gebruiken er al automatisch wordt
voldaan aan zeer belangrijke eisen uit deze normen (procesmanagement, stakeholder centraal,
risicomanagement, werken vanuit kernwaarden). Organisaties die actief met VisionManager
werken behalen in de praktijk gemakkelijk hun certificaten.
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5.

VisionManager en de gebruikers

Wat bij de meeste kwaliteitssystemen nogal eens lijkt te worden vergeten is dat de medewerker
binnen een organisatie de belangrijkste stakeholder van het kwaliteitsmanagementsysteem is. Het
is de gebruiker van het systeem die bepaalt of het kwaliteitssysteem een succes is of niet. Daar is
bij het ontwerp van VisionManager goed over nagedacht. VisionManager is zo ontworpen dat het
gebruik ervan intuïtief gaat.
De kunst is om een medewerker ook daadwerkelijk te betrekken bij het kwaliteitssysteem.
VisionManager doet dat door de medewerker daar waar nodig emails te sturen. Bijvoorbeeld
wanneer er een nieuw of gewijzigd document klaar staat of wanneer er een actie voor hem / haar
klaar staat. De kwaliteitsmanager krijgt van al deze mailwisselingen een CC. Dat stimuleert de
medewerker om daadwerkelijk aan de slag te gaan.
Eenmaal ingelogd binnen VisionManager (wat ook met een single sign in1 kan) komt de gebruiker
in een overzichtelijk omgeving. In zijn persoonlijke actielijst staan de uit te voeren acties.
Bij elk proces staat er boven in beeld een knop met verbetervoorstel. Wanneer de gebruiker
hierop klikt opent er een schermpje en kan de medewerker in een paar woorden de gewenste
verbetering kwijt. Hij / zij klikt op opslaan en is klaar. Deze eenvoudige manier van het indienen
van verbetervoorstellen werk in de praktijk bijzonder goed. Hoeveel verbetervoorstellen krijgt u op
dit moment spontaan van uw medewerkers? Waarschijnlijk niet veel of zelfs helemaal niet. Met
VisionManager gaat dat zeker goed komen!

1

Met Single sign in hoeft u niet apart binnen VisionManager in te loggen.
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6.

VisionManager en het Management

Een van de grootste uitdagingen voor een kwaliteitsmanager is om het Management actief
betrokken te laten zijn bij het kwaliteitssysteem. Nieuwe versies van de verschillende normen
besteden hier zelfs hele hoofdstukken aan. Het management moet zelf verantwoordelijkheid
nemen en initiatief nemen voor een eﬀectief werken kwaliteitsmanagementsysteem.
Het management heeft vooral veel baat bij het krijgen van een snel en betrouwbaar overzicht van
de status van het kwaliteitssysteem. Hoe staat het met de opvolging van de auditrapportages?
Met de opvolging van de klachten etc? Worden de prestatie-indicatoren2 gerealiseerd?
Met VisionManager krijgt u antwoord op deze vragen in één enkel scherm. Duidelijk en
betrouwbaar. Hierdoor wordt er in de praktijk snel overgegaan tot het nemen van beslissingen en
het uitzetten van acties. En die acties worden natuurlijk meteen in VisionManager gezet.

2

Dat zijn de doelstellingen op procesniveau
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7.

Heldere prijsopbouw

Wij werken met staﬀels. Afhankelijk van het aantal gebruikers (is het aantal medewerkers van een
organisatie) betaalt u een vaste prijs. Wij kennen geen opstartkosten, trainingen of dergelijke.
Wanneer u een single sign on wilt hebben (u hoeft dan niet meer apart binnen VisionManager in te
loggen) berekenen wij dat op basis van nacalculatie.
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
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Staﬀel / aantal gebruikers

Bedrag per maand

1-3

€ 35,00

4-10

€ 49,50

11-25

€ 69,50

25-50

€ 98,50

51-100

€ 155,00

101-250

€ 265,00

251-500

€ 349,00

501-1000

€ 695,00
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