
 

Auditing 
 
Bij het onderhoud van uw managementsystemen bent u zelf verantwoordelijk voor 
de controle of deze nog aansluit op de dagelijkse praktijk. Zelfinspectie (het 
uitvoeren van interne audits) en het vermogen om afwijkingen vast te stellen en 
aan te pakken, geeft aan hoe sterk uw organisatie is. Het geeft tevens aan in 
hoeverre de beheers- en verbetercirkels “sluitend” zijn binnen uw bedrijf. Bij veel 
kwaliteits-, arbeidsveiligheids- en milieunormen zijn zelfinspecties een verplicht 
onderwerp. Niet elk bedrijf heeft de mogelijkheden om deze audits zelf uit te 
voeren. 
 
Zonder check is de verbetercirkel niet gesloten 
De verschillende normen zijn duidelijk over de opzet en aard van (interne) audits: ze 
moeten objectief en onafhankelijk zijn. Naast training, is objectiviteit een belangrijke 
voorwaarde voor een goede audit. Dit betekent dat een auditor nooit zijn/haar eigen werk of 
afdeling kan auditen, zodat u altijd meer dan een medewerker dient op te leiden (of aan te 
wijzen) als auditor. Zeker in het midden- en kleinbedrijf is dat niet altijd mogelijk of 
gewenst. 
 
De ondersteuning van Vaelis 
Vaelis kan u uitkomst bieden door u het voeren van de interne audits uit handen te nemen. 
Daarmee houdt u op een kostenbesparende manier de verbetercirkel van uw 
managementsysteem gesloten. Auditing via Vaelis biedt u bovendien de volgende 
voordelen: 
 

➢ U heeft altijd een onafhankelijke en objectieve auditor. 
➢ U hoeft niet te investeren in opleiding en training voor interne auditors. 
➢ U hoeft geen medewerkers uit hun arbeidsproces te onttrekken voor het 

voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van interne audits. 
➢ Auditing behoort tot de dagelijkse werkzaamheden van de adviseurs van Vaelis, u 

heeft altijd een ervaren auditor in huis. 
 
 
  

 



 

 
 
 
De interne audits van Vaelis 
Vaelis voert uw interne audits uit volgens een helder stappenplan: 
 
Analyse van uw managementsysteem 
Op basis van de aanwezige documentatie  stellen wij, samen met u, vast welke delen van 
uw bedrijf geaudit dienen te worden. 
 

Inventarisatie van aanvullende eisen en wetgeving 
Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten kan het mogelijk zijn dat u moet voldoen aan 
specifieke wet- en regelgeving. Dit kan betekenen dat wij aanvullende audits voor u moeten 
uitvoeren.  
 
Opstellen auditplan 
Vervolgens stellen wij een auditplan op. Het inplannen en vaststellen van de 
auditfrequenties gebeurt op basis van de toegepaste normen en in overleg met u.  
 
Uitvoeren van interne audits 
Op basis van het auditplan en de auditplanning voeren wij de interne audits voor u uit. 
 
Rapportage 
De auditresultaten rapporteren wij overzichtelijk en eenduidig, zodat u op basis van deze 
bevindingen eventueel noodzakelijke verbetertrajecten snel kunt opstarten.  
 
De verschillende auditvormen van Vaelis 
Vaelis kan uw organisatie verschillende auditvormen aanbieden. We kunnen delen van uw 
bedrijf auditen (de interne audit, zoals in de meeste normen bedoeld), maar we kunnen 
ook de rol van uw certificerende instantie spelen. U kunt dat zien als een “generale 
repetitie” vóór het bezoek van uw certificerende instantie. Vaelis kan uw audits verzorgen 
tegen, onder meer, de programma’s: ISO9001, ISO13485, ISO14001, VCA */** 
 
De expertise van Vaelis 
Al sinds 1996 ondersteunen wij organisaties op gebied van kwaliteit- en 
procesmanagement. Hierdoor zijn onze adviseurs ervaren en gedegen partners voor uw 
kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Meer informatie? 
Vaelis B.V. • Postbus 1128 1400 BC • De Nieuwe Vaart 32 • 1401 GR Bussum • Nederland 
• T +31 (0)88 3929292 • info@vaelis.nl • www.vaelis.nl 
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