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ALGEMENE BEPALINGEN 
Op dit document GNG.RD.004.NL Missie & kwaliteitsbeleid zijn de volgende 

documenten van toepassing: 

1. Document GNG.RD.001.INT List of terms and definitions 

2. Document GNG.RD.002.NL Algemene voorwaarden 

3. Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten 

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn 

hierbij als herhaald en ingelast aangemerkt. 

INHOUDSOPGAVE 
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MISSIE EN KWALITEITSBELEID 

 

Global Network Group organiseert, ontwikkelt, onderhoudt, beheert en faciliteert wereldwijd 

procedures en systemen voor opleidingen, trainingen, permanente educatie (PE), online theorie 

examens, on-the-spot praktijkexamens en zowel besloten als openbare registratie en certificering van 

individuele professionals, bedrijven, organisaties, producten en diensten. 

 

Global Network Group biedt haar (kandidaat) opdrachtgevers, beroepsorganisaties, practitioners, 

geregistreerde & gecertificeerde professionals unieke en beschermde private titels en keurmerken. 

 

Global Network Group richt zich op (beroeps)groepen waarvoor nog geen erkende norm, zoals 

bijvoorbeeld ISO, beschikbaar is. 

 

Global Network Group biedt deze (beroeps)groepen exclusieve registratie- en 

certificeringsoplossingen zodat deze professionals en hun bedrijven zich positief en effectief kunnen 

onderscheiden ten opzichte van niet-geregistreerde en niet-gecertificeerde personen, bedrijven en 

concurrenten. Hierdoor verkrijgen onze opdrachtgevers en certificaathouders een betere 

concurrentie- en marktpositie. 

 

In samenspraak met de certificaathouders zet Global Network Group voor deze groepen de 

wereldstandaard. 

 

Global Network Group is een dynamische en toekomstgerichte organisatie en levert een parmanente 

inspanning t.a.v. het borgen van kwaliteit en verscheidenheid. Global Network Group discrimineert 

niet naar geloof, gender, politiek, ras, religie, sexualiteit, sexuele- & politieke oriëntatie, vermogen, 

en handelt strikt neutraal en onafhankelijk. 

 

Global Network Group is ISO 9001 gecertificeerd door Lloyds Register, CRKBO erkend door Cpion, 

geaccrediteerd als WKKGZ klachtafhandelingsorganistie door de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn & Sport, en levert haar diensten onder toezicht van International Certification Council (ICC 

Council). 

 

Alle processen en procedures binnen Global Network Group worden uitgevoerd op basis van ons ISO 

9001:2015 gecertificeerde management system. De beginselen van openbaarheid en gelijkheid zoals 

opgesteld door Global Network Group zijn van toepassing en staan onder toezicht van ICC Council. 
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