
We helpen u graag met het opzetten 

en optimaliseren van uw management-

systeem. Dat doen we op een zinvolle, 

praktische en efficiënte manier. 

Het beoogde resultaat is kwaliteits-

verbetering en certificering. Door samen 

goed naar uw organisatie te kijken, helpen 

we u met bewust beter ondernemen. 

Adviseurs voor kwaliteitsmanagement,

met waarde voor uw organisatie.



Missie en visie

Professionaliteit

We zijn een betrouwbare partner 

die levert wat is afgesproken. We 

geven vakkundig advies.

Betrokkenheid 

Onze aanpak is persoonlijk en flexi-

bel. We geloven in de kracht van 

samenwerken en in een betrouw-

bare, langdurige relatie.

Ondernemerschap

We denken mee en zijn resultaat-

gericht. Zo helpen we u bewust te 

kiezen voor blijvende verbetering.

Wat is voor ons de kern?

Kleemans is een middelgroot, professioneel organisatieadviesbureau. Het is actief en maatschappelijk betrokken 

in Nederland en België. We zijn deskundig in integrale bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement en begeleiding bij 

certificering. Van daaruit helpen we de ondernemer met het oplossen van organisatievraagstukken en met 

bewust beter ondernemen. 

De bedoeling van uw organisatie is ons uitgangspunt. Het opgezette managementsysteem mag dan ook geen 

last zijn: het moet daadwerkelijk een positieve bijdrage leveren aan uw bedrijfsvoering.

WIJ HELPEN U MET BEWUST BETER ONDERNEMEN.
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• Plan - Do - Check - Act 
• KPI’s - managementinfo
• Interne audits en review

Monitoring

• Procedures + registraties
• Communicatie
• Opleiding + vakkennis

Beheersmaatregelen

• Kans x effect
• Kritische risico’s
• Beheersmaatregelen

Risicobeoordeling

• Strategie
• Beleid
• Doelstellingen

Beleid en doelstellingen

• Normen en wetgeving
• Stakeholders
• Interne + externe issues

Contextanalyse

• Missie
• Visie
• Kernwaarden

Missie & visie

Bedoeling
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bewust beter ondernemen

Het bbo-model van Kleemans

In de loop der jaren hebben we 

een adviesmodel ontwikkeld om 

organisaties te begeleiden bij de 

invoering van een management-

systeem. Dit model is gebaseerd 

op de bedrijfsprocessen die binnen 

de meeste organisaties van belang 

zijn. Daarbij staan niet de normen 

centraal, maar de bedoeling, de 

missie en de visie van uw organisa-

tie. Hieronder ziet u een grafische 

weergave van ons bbo-model. 

Waarom gebruiken we dit model? 

We willen ons verplaatsen in de 

bedoeling en de context van uw 

organisatie. Op basis daarvan bren-

gen we de belangrijkste kansen en 

risico’s in beeld. Vervolgens bepa-

len we samen met u de nodige 

beheers- en verbetermaatregelen, 

zodat uw beleidsdoelstellingen 

worden behaald. 



Contact

+31 (0) 161 745 007 www.kleemans.nl

+32 (0) 929 809 74 www.kleemans.be

Adres

Bolbergseweg 12a  4854 NG Bavel (NL)

Langeplasstraat 5 9940 Evergem (BE)

Producten en diensten

Advies

Onze adviseurs zijn experts in 

het opzetten en optimaliseren 

van managementsystemen. 

Onze missie is om dit op zo’n 

manier te doen, dat dit leidt 

tot bewust beter ondernemen.  

Kennisdeling

Kleemans organiseert regel-

matig praktijkgerichte trainin-

gen en bijeenkomsten over 

actuele thema’s. Doel is om 

de kennis en ervaringen van 

onze adviseurs en samen-

werkingspartners te delen 

met onze klanten.

Tevredenheids-
onderzoek

Klanten, medewerkers, CQI

Arbo & veiligheid

ISO-45001, VCA, RI&E, 
patiëntveiligheid

Milieu & 
duurzaamheid 

ISO-14001, CO
2
-prestatie-

ladder, mvo-wijzer

Webapplicatie

In één webapplicatie worden 

uw bedrijfsprocessen beheerd. 

De perfecte oplossing om een 

managementsysteem op te 

zetten, te beheren en continu 

te verbeteren.

Kwaliteit

ISO-9001, GDP, NEN-HKZ, 

EN-15224, IGZ stresstest

Informatiebeveiliging

ISO-27001, NEN-7510

Voedselveiligheid

HACCP, BRC, IFS, FSSC 22000,

ISO-22000, GMP+


