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Technolution neemt klanten zorg uit handen op het gebied van complexe technologische 
vraagstukken met veeleisende randvoorwaarden. Technolution levert werkende oplossingen 
waarin elektronica, programmeerbare logica en software naadloos op elkaar aansluiten, 
oplossingen die veelal grensverleggend zijn en een essentiële bijdrage leveren aan het 
realiseren van de doelstellingen van zijn klanten. 
 
Technolution zet zich in om de beste partner te worden en te blijven voor onze klanten. Onze 
missie luidt: ‘Wij creëren technische systemen en producten en maken deze tot een aanwinst 
voor uw organisatie’.  
 
Continu verbeteren en het maken van werkende systemen zit bij Technolution in de genen. 
Technolution lost problemen op door ze te simplificeren in plaats van complexer te maken. 
De algemene filosofie is hierbij: ‘Simplicity is the soul of quality’.  
 
Al vanaf 1998 is Technolution gecertificeerd volgens ISO-9001. Het toepassingsgebied van 
het kwaliteitsmanagementsysteem is dienstverlening op het gebied van advies, specificatie, 
ontwerp, ontwikkeling, certificatie en beheer van software en elektronica voor technische 
automatisering. 
 
Met het kwaliteitsbeleid heeft Technolution de ambitie om: 

• op basis van klanteneisen passende oplossingen aan te bieden; 
• in te spelen op verwachtingen van stakeholders; 
• risico’s te beheersen en kansen te benutten; 
• aan te passen op een veranderende omgeving; 
• kennis te borgen en het realiseren van een professionele werkomgeving; 
• het voldoen aan relevante wet- en regelgeving en overige eisen. 

 
De directie ziet erop toe dat het kwaliteitsmanagementsysteem en de in dat kader gestelde 
doelen actief worden nageleefd en onderhouden. Jaarlijks worden de kwaliteitsdoelstellingen 
geëvalueerd en biedt hiermee een raamwerk voor continu verbeteren. 
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