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Verwachten uw klanten van u een IATF 16949 / ISO 9001 certificering? 

Alympus biedt u een oplossing! 
  
Medewerkers verdienen duidelijkheid over wat er van ze verwacht wordt. Processen, 

kwalificaties, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en competenties moeten helder in 

kaart gebracht worden. De inzetbaarheidsmonitor van Alympus biedt op een zeer 

gebruiksvriendelijke manier uitkomst voor deze gevraagde resultaten. Een transparant 

systeem, simpele integratie met HR instrumenten en duidelijke taal, ontzorgen u bij het 

sturen op competenties. De ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid van uw 

medewerker worden gemonitord en staan centraal. Precies zoals IATF 16949 / ISO 9001 

vraagt van uw organisatie. 

 

Vergoedingen: 

Bent u aangesloten bij Stichting A+O metalektro dan zijn er zelfs mogelijkheden om 

deze ontwikkeling te stimuleren met opleidingen, workshops, ondersteuning en advies. 

Alympus werkt nauw samen met A+O en kan u begeleiden en adviseren bij het 

aanvragen van deze vergoedingen voor het bekostigen van de Inzetbaarheidsmonitor en 

het implementeren hiervan. Wij ontzorgen u in het totale proces en helpen u hiermee aan 

een aangename audit ten behoeve van IATF 16949 / ISO 9001.  

 

 

 

 

 

  

Met trots presenteren wij u ons geheel 

vernieuwde website! 

Omdat de tijd en ontwikkelingen niet stilstaan 

werd het tijd om onze website te vernieuwen. Met 

trots melden wij u daarom dat wij sinds 1 juli een 

geheel vernieuwde website hebben! 
 

 

*|ARCHIVE|*
*|ARCHIVE|*
http://www.inzetbaarheidsmonitor.nl/
http://www.alympus.nl/
http://www.alympus.nl/


 

 

Mensgericht organiseren 

"Onze mensen maken het verschil": geen enkele CEO die dit ontkent. Maar niet zelden blijkt 

zo’n uitspraak in de praktijk een lege huls. Veelal ligt de focus meer op de omzet, interne 

processen en de aandeelhouders. De medewerker delft daarbij het onderspit: door beperkingen 

in interne processen en cultuur kan deze vaak niet doen wat hij zou kunnen en willen doen. 

Desondanks is de trend om mensgerichter te organiseren meer en meer zichtbaar. De klant is in 

veel organisaties centraler komen te staan. En wanneer je als organisatie buiten het verschil wilt 

maken, moet je binnen, bij je medewerkers, beginnen. Of zoals Richard Branson zegt: 

‘‘Employees come first. If a company takes care of its employees, the employees take care of 

the customers.’’ 

De toenemende digitalisering speelt ook een grote rol. Processen worden in toenemende mate 

geautomatiseerd, ook bij de concurrent. Hoe kan een organisatie zich onderscheiden? Door de 

talenten van mensen te vertalen naar authentieke en servicegerichte diensten of producten. 

CEO’s zien dit ook in. Begin ergens, experimenteer, leer, val, sta op en stel onderweg bij. 

Alympus ondersteunt u hierin graag. 

 

 

 

 

 

 
Wilt u onze nieuwsbrieven blijven ontvangen? 
  

Wilt u op de hoogte blijven van deze 

ontwikkelingen? Dan hoeft u niets te doen. Wilt u 

deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan 

kunt u zich uitschrijven onderaan dit bericht.  

 

Voor meer informatie bel 023 557 41 92 of stuur 

een e-mail naar info@alympus.nl 
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