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Verklaring kwaliteitsbeleid DIS Sensors 

 

DIS Sensors staat al meer dan dertig jaar garant voor hoogwaardige sensortechnologie. Wij 
ontwikkelen, produceren en verkopen sensoren voor diverse toepassingsgebieden vanuit ons 
hoofdkantoor in Soest, Nederland.   

Als familiebedrijf, met een vlakke organisatie, zijn wij erop gericht goed personeel zo lang mogelijk te 
behouden en een betrouwbare leverancier van hoogwaardige sensoren te zijn. Innovatie zit in ons 
bloed en Know How in onze genen. Het resultaat: kwalitatief hoogstaande producten en oplossingen 
waarmee DIS Sensors de markt bedient.  

DIS Sensors verkoopt internationaal, voornamelijk via distributeurs. Distributeurs worden getraind 
(product-training) en technisch ondersteund waar nodig. DIS bestrijkt daarmee de globale markt. 
Vlotte levering van standaard producten en een korte reactietijd op maatwerkoplossingen zijn 
krachtvelden van DIS. 

Als directie van DIS Sensors zien wij het als onze taak om onze producten, consequent conform de 
afspraken aan onze klanten te leveren. Daarbij zien we kwaliteit enerzijds als het voldoen aan de 
afgesproken specificaties/prijs en anderzijds een goede leverbetrouwbaarheid, het bieden van 
innovatieve oplossingen en service die klanten tevreden stelt. 

Wij stellen ons ten doel de klanttevredenheid continu te verhogen en onze producten te laten 
voldoen aan de afgesproken specificaties en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Dit doen 
wij door ons kwaliteitsmanagementsystem volgens ISO 9001:2015 effectief toe te passen en het 
continu te monitoren en te verbeteren. 

De directie draagt de verantwoordelijkheid om de kwaliteitscultuur binnen DIS Sensors te stimuleren, 
daarin een voorbeeldrol te vervullen en daarvoor de vereiste methodieken, instrumenten en rollen 
te installeren die nodig zijn om de kwaliteit te borgen. Wij doen dit vanuit de wetenschap dat 
beheersing en verbetering van de kwaliteit en de logistiek van onze processen de basis is voor het 
vertrouwen dat de klant in ons stelt. Wij nodigen onze klanten, samenwerkingspartners, leveranciers 
en medewerkers uit om feedback te geven op de uitvoering van werkzaamheden en suggesties te 
doen voor verbetering. 

De intrinsieke motivatie en wil om de kwaliteitsstandaard op hoog niveau te houden maakt kwaliteit 
een levend begrip. 
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