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01. Managementsamenvatting

Dit bezoek was om vast te stellen of het managementsysteem van Schwartzmans B.V. voldoet aan de eisen uit de
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, zoals uitgevoerd conform het auditplan. Het resultaat van de audit is hieronder
vastgelegd.

Op 17 en 18 november 2021 is een Surveillance Visit 3 / Focus uitgevoerd bij Schwartzmans te Waalwijk.
Het EMS en QMS is getoetst tegen de vereisten van de ISO14001:2015 en de ISO9001:2015. De audittijd is 1.5
mandag.

Bij aanvang van deze audit stonden er geen tekortkomingen open, er is tijdens deze SV-3 / Focus audit 1 minor
non conformity geconstateerd.
Naast deze tekortkoming zijn diverse punten van aandacht beschreven, zie hiervoor het betreffende blok.

Conclusie is dat beide certificaten kunnen worden gecontinueerd.

Het volgende bezoek is de hercertificering zal medio juni 2022 worden uitgevoerd. Een agenda is beschikbaar, zie
hiervoor het APP.

Continu verbeteren:
Tijdens dit bezoek is geconstateerd dat het bedrijf de visie helder heeft. Er is een duidelijk verhaal welke klanten
het wil binden, ook is veel detail informatie beschiikbaar waar zaken als service en kosten van invloed zijn op het
beslissingsproces.
De performance van Schwartzmans is goed zo bliijkt uit het dashboard. De Inkoop en Verkoop functioneert naar
behoren en buiten de beschreven afwijkingen mbt achterstand in leveranciersbezoek van de A-leveranciers is
sprake van een gebrogd proces en zijn de medewerkers ervaren in hun rol. Het systeem ondersteunt goed.

Interne checks op het proces zijn verzorgd evenals het opvolgen van acties.

Mbt milieu: er zijn geen milieu-klachten / incidenten, ook zijn geen issues met het bevoegd gezag. Een jaarlijkse
AIM staat op de agenda. Het gebruik / opslag van gevaarlijke stoffen is op een aandachtspunt goed verzorgd, er
zijn goede voorzieningen in het bedrijf.
Besproken zijn de kansen die er liggen om meer te doen mbt LCP (life cycle), mooi onderwerp hierin is oa klanten
inzicht te geven wat voor CO2 het kost om te werken binnen time-frames. Er wordt hiermee steeds meer invulling
gegeven aan keten-verantwoordelijkheid mbt klanten en leveranciers.

Het QMS en EMS is voldoende effectief.

Assessmentresultaat:
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Aandachtsgebieden voor het senior management:

-opvolgen van de minor nc mbt de A-leveranciers
-opvolgen van de punten van aandacht.
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02. Assessmentconstateringen

Indien de eisen voor een specifieke norm afwijken van onderstaande algemene definitie dan prefereren de schema specifieke definities.

Major Nonconformity
De afwezigheid van, of het niet implementeren en onderhouden van één of meer managementsysteemelementen, of een situatie die, op basis van beschikbaar
objectief bewijs, kan resulteren in het ontstaan van gerede twijfel dat het management het volgende kan bereiken:het beleid, doelstellingen of publieke
toezeggingen van de organisatie; naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; overeenstemming geldende klanteneisen; overeenstemming vastgestelde
auditcriteria.

Minor Nonconformity
Een bevinding die wijst op een zwakte in het geïmplementeerde en onderhouden systeem, die geen significante impact heeft op de werking van het
managementsysteem of een risico vormt voor het behalen van systeemprestaties, maar wel geadresseerd moet worden om de toekomstige werking van het
systeem te borgen.

Assessmentcriteria
(paragraaf)

ISO 9001:2015 ( 8.5.1 )3871698_ROTEDX01Referentienum
mer

Datum 17-november-2021MinorGradatie

Proces / Aspect InkoopNieuwStatus

Industrieweg 51,Waalwijk,NLLocatie(s)

Tekortkoming Inkoop: een minor non conformity wordt geformuleerd mbt een
geconstateerde achterstand in het systeem Memomelder, gezien in
overzicht, ingezoomd op de A-leveranciers. De intern afgesproken
frequentie van bezoek / afstemming etc wordt niet gehaald.

Eis 8.5.1 Beheersing van productie en het leveren van diensten
De organisatie moet de productie en het leveren van diensten onder
beheerste omstandigheden
implementeren.
Beheerste omstandigheden moeten, voor zover van toepassing,
bestaan uit:
a) de beschikbaarheid van gedocumenteerde informatie waarin wordt
gedefinieerd:
1) de kenmerken van de te produceren producten, de te leveren
diensten of de uit te voeren activiteiten;
2) de te behalen resultaten;
b) de beschikbaarheid en het gebruik van geschikte middelen voor
monitoren en meten;
c) de uitvoering van monitoring- en meetactiviteiten op passende
momenten in het proces om te verifiëren
of aan de criteria voor het beheersen van processen of outputs en
aan de aanvaardingscriteria voor
producten en diensten is voldaan;
d) het gebruik van geschikte infrastructuur en een geschikte
omgeving voor de uitvoering van processen;
e) de benoeming van competente personen, met inbegrip van de
eventueel vereiste kwalificatie;
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Bewijs Inkoop: een minor non conformity wordt geformuleerd mbt een
geconstateerde achterstand in het systeem Memomelder, gezien in
overzicht, ingezoomd op de A-leveranciers. De intern afgesproken
frequentie van bezoek / afstemming etc wordt niet gehaald.

Voorgestelde correctie, corrigerende
maatregelen en termijn

volgt met de hercertificering 2022

Correctie volgt met de hercertificering 2022

Oorzaakanalyse volgt met de hercertificering 2022

Corrigerende maatregel volgt met de hercertificering 2022

SluitingsdatumDe implementatie van genomen
maatregel(en) is door LRQA
gecontroleerd en beoordeeld.

Eis f) de validatie en periodieke hervalidatie van het vermogen van de
processen voor productie en het leveren
van diensten om geplande resultaten te behalen, waar de
resulterende output niet kan worden
geverifieerd door aansluitende monitoring of meting;
g) de implementatie van maatregelen om menselijke fouten te
voorkomen;
h) de uitvoering van activiteiten op het gebied van vrijgave, aflevering
en nazorg.
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03. Assessmentsamenvatting

SV3 / Focus

Aanwezigen tijdens de Openings- en Sluitingsvergadering:
De opening is om 09.00 uur en de sluiting om 16.00 uur uitgevoerd met:
Dhr. W. Schwartzmans (Directeur / Eigenaar)
Mw. Isa Klijn (Logistiek Medewerker)

Inleiding:
Scope:

In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en
-machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen,
evenals reparatie en onderhoud van reinigingsmachines.

deze scope is actueel per november 2021.

Dit was een focus bezoek audit, uitgevoerd op basis van de doelstellingen zoals eerder aan de klant meegedeeld.
De doelstellingen van het volgende bezoek, inclusief van toepassing zijnde bezoekspecifieke doelstellingen
(thema/focus), zijn bevestigd in het auditprogramma/plan, dat is bijgevoegd bij dit rapport.

Algemene doelstellingen voor dit bezoek:

Specifieke doelstelling voor dit bezoek:
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Eric DorenbosAssessor:Focus- of planning certificaat-vernieuwingsbezoekAssessment van:

Auditee(s): hr. W. Schwartzmans (Directeur / Eigenaar)
Mw. Isa Klijn (Logistiek Medewerker)

Review:
Wijzigingen in de organisatie; trends in klanttevredenheid; klachten en andere prestatie-indicatoren; wijzigingen in
het gedocumenteerde systeem; verbeterprojecten; trends in uitgeschreven tekortkomingen uit interne- en externe
audits; kwaliteit uitgevoerde directiebeoordelingen.
Werkzaamheden per afdeling zijn verschoven, voorbeeld belllen leveranciers niet meer bij strikt bij inkoop, nu doet
ook logistiek. Het tellen is dagelijks, hierdoor is voorraad is meer zuiver. De data van de voorraad is meer
betrouwbaar.
Er wordt nu gewerkt met 'realtime schermen'.
Klanten zijn in dezelfde mate tevreden geweest de afgelopen periode. Ook mbt klachten is geen trend
waargenomen, is en was op een goed niveau.
Prestatie-indicatoren: leveranciers en klanten wordt goed gemeten Clip en Rlip. Meer globalisering, in goede tijden
een goede performance, bij incidenten minder.
Extern theoretisch kader is geraadpleegd.
De beste werkwijze, het toetsen daarvan is neergelegd op de werkvloer, zodat de uren KAM management minder
worden.
Verbetertrajecten: traject ideale klant, op SBI code is geselecteerd.

Preview:
Ontwikkelingen in de organisatie en de omgeving; strategie, beleid en doelstellingen in relatie tot deze
ontwikkelingen; geschiktheid van het managementsysteem.
Focus op ander type klant, de ideale klant. Past de postcode in de route.
Logistiek wordt meer het kloppend hart van het bedrijf.
Introductie staffel-prijzen.
Klantsamenwerkingsboekje: wens is deze nog uit te breiden mbt CO2.
Papercircle (input voor LCP).

Planning:
Noodzaak voor een aanvullend bezoek (extra fase 1); aandachtspunten tijdens certificaatvernieuwing; geschikte
auditthema’s; wenselijkheid gespecialiseerde assessors; afspraken over rapportage, locatiebezoeken etc.
Andere planning is niet noodzakelijk.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Uit het review en preview blijkt een goede ontwikkeling, het bedrijf geeft blijk van diverse punten van verbetering.

Evaluatie en conclusies:

Aandachtsgebieden:
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geen.

Eric DorenbosAssessor:KAMAssessment van:

Auditee(s): hr. W. Schwartzmans (Directeur / Eigenaar)
Mw. Isa Klijn (Logistiek Medewerker)

Directie + KAM-zaken, inclusief review en preview, maken mandagberekening (MJF) en systeemcheck voor de
hercertificering, Review, interne audits, context, KPI’s, monitoring, bevoegd gezag, AIM module.

Informatiebronnen:
Review, is gemaakt 16 februari 2021 (periode 2020). Het review is gezien.
Interne audits: er is een planning beschikbaar en de uitvoering verloopt goed. Gezien is het document Planning on-
going. De relevante processen / afdelingen worden getoetst. Werkwijzes worden getoetst.
Opvolgen acties: memo-melder, geen achterstanden, wel opmerking over het uitvoeren van werkplekinspecties.
MAR, gezien is het document dit inclusief de wettelijke kaders. Kansen zijn hierin opgenomen. LCP is hierin
verwerkt oa besproken CO2 besparing / toename om te werken in een time-frame.  AIM staat jaarlijks op de
agenda.
Milieudoelstellingen, diverse investeringen zijn gedaan. Pand is A-label.
Jaarlijks wordt de RI&E geüpdatet.
BHV is ingericht en ontruiming wordt uitgevoerd.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Het KAM-systeem is voldoende onderhouden.

Geborgd proces.

Evaluatie en conclusies:

geen.

Aandachtsgebieden:
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Eric DorenbosAssessor:VerkoopAssessment van:

Auditee(s): Kobus Van Dooren (Verkoper)

Verkoop (Binnen + Buitendienst), klant focus, klanteisen, offertes, KPI”s, wijzigingen, communicatie
Nieuwe ideaal klant

Informatiebronnen:
Er wordt gestuurd op kwaliteit, focus op optimaal houden kwaliteit.
Er wordt wekelijks een verkooprapport gegenereerd, hierin is zichtbaar de workload, gezien in systeem, er is een
koppeling met memomelder (database waarin bezoekverslagen / klachten en opmerkingen terechtkomen). Dit
systeem ondersteunt uitvoeren van een tijdige actie, voorbeeldD15718, contractsverlenging 1-10-2021. Er is een
achterstand in de uitvoering, reden verder niet bekend.
Gezien overzicht acties memomelder:
Er wordt dagelijks een report met omzetgegevens van de klanten van dhr van Dooren gegenereerd uit het
systeem.
Er wordt gekeken naar deze omzet, bij achterblijvende omzet
verplichtingen / onderhoud klanten:
Gezien debiteuren report artikelen-history, dit is een rapport met historie verbruikte artikelen per klant als per
lokatie per klant, ok
App gezien, Sales app, mbt bezoekverslagen.
Relatiebeheer: voorbeeld: Mijzo , gezien is rapport samenwerking in beeld, alle informatie: orders, stops,
ritprijskosten, ritprijs per jaar, deze informatie geeft input voor de juiste actie.
Sales workload: week 11 - 17 november 2021, betreft 20 bezoeken. Verslagen worden gemaakt, offertes, gezien
klant WML in agenda zichtbaar dat deze wordt opgevolgd. Besproken wekelijkse opvolging van offertes.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Er is een achterstand in de uitvoering van acties uit de memo-melder.  Deze spoedig opvolgen.

Buiten bovenstaand punt is sprake van een geborgd proces.

Evaluatie en conclusies:

zie het hierboven beschreven punt van aandacht.

Aandachtsgebieden:
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Eric DorenbosAssessor:TDAssessment van:

Auditee(s): Dhr. W. Schwartzmans (Directeur / Eigenaar)
Mw. Isa Klijn (Logistiek Medewerker)

TD, kpi’s, keuringen, compliance

Informatiebronnen:
Gecontroleerd object HIG0485, klant Chasse, besproken in- en uit. Gezien in systeem OIS.
Gezien rapport 32197, rappel na 20 november door medewerker Jurgen.
Besproken systeem van retouren, hierop een 100% check.
Aanwezige persluchtleiding lekt niet, eea is goed onderhouden. (insteek energie / kosten)
Aanwezige gevaarlijke verpakte stoffen zijn voorzien van een etiket.
NEN3140 is correct toegepast, items zijn voorzien van objectnummer, het systeem van keuringen is gezien, naam
'keuringenoverzicht' er zijn geen achterstanden in de wettelijk verplichte aspecten.
Blussers zijn gekeurd okt 2022.
Punt van aandacht: alle jerrycans met een etiket gevaarsaanduiding plaatsen in een lekbak.
Punt van aandacht; de kast welke wordt gebruikt in de TD, de gevaarsaanduidingen binnen met buiten spiegelen

Onderwerpen en informatiebronnen:

Punt van aandacht: alle jerrycans met een etiket gevaarsaanduiding plaatsen in een lekbak.
Punt van aandacht; de kast welke wordt gebruikt in de TD, de gevaarsaanduidingen binnen met buiten spiegelen

Geborgd proces.

Evaluatie en conclusies:

zie de 2 punten van aandacht.

Aandachtsgebieden:
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Eric DorenbosAssessor:LogistiekAssessment van:

Auditee(s): Dhr. W. Schwartzmans (Directeur / Eigenaar)
Mw. Isa Klijn (Logistiek Medewerker)

Logistiek, optimaliseren, kpi’s

Informatiebronnen:
Check op registratie van uitgaande goederen, gezien order 2111 1693 18, gezien in OIS, bevestiging pick-datum
18 november 2021, plandatum 19 november 2021.
Haspel is gekeurd okt 2022.
Punt van aandacht is het vrijhouden van blusmiddelen in de Logistiek.
Punt van aandacht is de jerrycan voorzien van etiket nabij uitgaand producten in de Logistiek.
Punt van aandacht is de brandkast te voorzien van stickers mbt gevaarsaanduidingen, idem opmerking TD, gaat
om het spiegelen van hetgeen binnen staat in de kast met de buitenzijde van de kast.
Gescheiden opslag van zuren en basen is correct toegepast.
Stellingen zijn gekeurd, gezien sticker EvoFenedex april - 2022. Aanrijd-beveiliging is zichtbaar, er is geen schade
waargenomen.
Alle medewerkers van de Logistiek zijn in het bezit van een heftruckcertificaat.
Accu-oplaad-unit, ref SCHW0096, bmwt keur 12-2021.
Punt van aandacht, laatste test nooddouche 2018?
Registratie van CLIP en RLIP is gezien.
Afval: gezien scheiden van metalen, papier / karton en plastics.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Punt van aandacht is het vrijhouden van blusmiddelen in de Logistiek.
Punt van aandacht is de jerrycan voorzien van etiket nabij uitgaand producten in de Logistiek.
Punt van aandacht is de brandkast te voorzien van stickers mbt gevaarsaanduidingen, idem opmerking TD, gaat
om het spiegelen van hetgeen binnen staat in de kast met de buitenzijde van de kast.
Punt van aandacht, laatste test nooddouche 2018?

Buiten de 4 punten van aandacht betreft dit een geborgd proces.

Evaluatie en conclusies:

zie de 4 hierboven beschreven punten van aandacht.

Aandachtsgebieden:
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Eric DorenbosAssessor:InkoopAssessment van:

Auditee(s): Joost de Gouw (Inkoper)
Twan (Wagemakers (Verkoop Binnendienst)

Inkoop, leveranciers-beoordeling, voorraad

Informatiebronnen:
Inkoop jaarplan moet nog worden opgesteld.
Klant bepaalt de inkoop.
Gezien leverancier prestaties Dashboard. Leverancier Numatic (A-status), ingezoomd op de Clip (vooraf
afgesproken levertermijn), Rlip, (wat is er bevestigd).
Memomelder, gezien overzicht, ingezoomd op de A-leveranciers, gezien achterstand, reden is oa Corona, juiste
frequentie, bijwerken. Dit is een minor nc.
Gezien overzicht van crediteuren waar besteld moet worden (input voor dit overzicht zijn de verkooporders = zuiver
systeem). Voorbeeld Advion (consumenten artikelen), signalering mbt aandacht.
Gezien overzicht inkooporders, ingezoomd op vertraagde leveringen oa artikel SkyVac, klant Just Clean verwacht
deze sinds september 2021.
Klant Mijzo, verwachte leverdatum is 17 november, wordt half december, beschreven bij interne opmerking dat eea
verlaat is.
Minimale bestel-eenheden zijn toegepast.
Communicatie: frequent overleg.
Werking scherm is zichtbaar: oa status 40 (niet bevestigd) etc. Gezien 13 orders.

Onderwerpen en informatiebronnen:

Inkoop: een minor non conformity wordt geformuleerd mbt een geconstateerde achterstand in het systeem
Memomelder, gezien in overzicht, ingezoomd op de A-leveranciers. De intern afgesproken frequentie van bezoek /
afstemming etc wordt niet gehaald.

Buiten de beschreven nc is sprake van een geborgd proces.

Evaluatie en conclusies:

opvolgen van de tekortkoming.

Aandachtsgebieden:
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04. Details volgend bezoek

Thema(s) voor volgend bezoek

Planning 2022:
-Olaf van Dijk zal de hercertificering uitvoeren, betreft 1 dag 9001 en 1.5 dag 14001, reservering 27, 28 en 29 juni
= 2.5 dag totaal (nog niet bevestigd).

Planning na 2022:
-Planning 2023:SV1: nog niet gepland.
-Planning 2024:SV2 / Focus: nog niet gepland.

Norm(en) / Schema(s) ISO 9001:2015 Bezoektype certificaat vernieuwing

Audit dagen 1.00 DAY Vervaldatum juli, 2022

Team Olaf van Dijk (nog bevestigen)
Vestiging Audit

dagen
Audit
uitvoerin
g

Inzet op
afstand

Activiteitencodes

Industrieweg 51,Waalwijk,NL 1.0 DAY Op locatie 0 DAY 109001

Norm(en) / Schema(s) ISO 14001:2015 Bezoektype certificaat vernieuwing

Audit dagen 1.50 DAY Vervaldatum juli, 2022

Team Olaf van Dijk (nog bevestigen)
Vestiging Audit

dagen
Audit
uitvoerin
g

Inzet op
afstand

Activiteitencodes

Industrieweg 51,Waalwijk,NL 1.5 DAY Op locatie 0 DAY 650101
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05. Bijlage

Form: MSBSF43000_rev01 - MMYY Report Report: RQA9932030/3871698 - 17-november-2021 Page 15



    

MSBSF43015/0 - 0114
Audit Programme/Plan

Report: RQA The Netherlands 
OURQA9932030/3871698 - 17-11-2021 Page 1 of 6

1. Audit Programme/Plan Schwartzmans 2021 - 2025

Visit Type TR SV1 SV2 Focus Hercrt SV1 SV2 Hercrt

Due Date Sept. 
2019

Sept 
20

april  
21

Nov. 
21

Juni 
22 23 24 25

Start Date 10-5-
19 17-8 19-4 16-11

End Date 28-5-
19 18-8 19-4 17-11

Audit Days 2,5 1,5 1 1,5 2,5 2 2 2,5
Any change in workforce 

numbers That may impact 
visit duration (if yes add 

new number)

N N N N
14 Y/N Y/N Y/N Y/N

Process / aspect / location
Final selection will be determined after review of management elements and actual performance

Management Review X X X X X X X X
Internal Audits X X X X X X X X
Continual Improvement X X X X X X X X
Management of change X X X X X X X X
Corrective action X X X X X X X X
Preventive action X X X X X X X X
Complaint Management X X X X X X X X
Use of Logo X X X X X X X X
Performance against the client 
management system objectives X X X X X X X X

Directie + KAM X X X X X X X X
Directie + ICT + HR X X X X X X X X
Verkoop buiten dienst X X x X
Inkoop / verkoop binnen dienst X X X x X
Logistieke processen X X X x X
Administratie X X x X
Technische dienst X X X x X
Verkoop binnendienst X x X x X
Verkoop buitendienst X x X x X
FOCUS elementen x x

Visit start time 
(approximate)

09.00 Visit end time 
(approximate)

17.00 The exact start and finish times for the visit 
will be agreed at the pre-visit contact with the 
assessor and recorded in the report 
introduction.

Objective of the next visit ( including where applicable the theme selected)
Hercertificering 2022
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Scope Nieuw per augustus 2020
Scope 

In en verkoop uit voorraad (be) leveren van schoonmaakmiddelen, -materialen en 
-machines, persoonlijke beschermingsmiddelen en facilitaire verbruiksgoederen, 

evenals reparatie en onderhoud van reinigingsmachines. 

Exclusion

Note: if the visit involves more than one team member and/or is more than one day duration, an additional 
plan detailing the activities of each member of the team on each day will be required.

Date 
am/pm

Assessor 1 Assessor 2 Standard 
covered

Sv3 / 
focus 
Nov 
2021

Eric Dorenbos ISO9001:2015
ISO14001:2015

Hercert
2022

Olaf van Dijk (na bevestiging) ISO9001:2015
ISO14001:2015
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2. Assessment plan Hercertificering 2022

Assessment type Assessment criteria

Certificaat vernieuwing 
ISO9001:2015
ISO14001:2015

Assessment team Assessment datum(s)
Olaf van Dijk (na bevestiging) 27, 28 en 29 juni 2022

 (Dag 1)

09.00 Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de 
omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en 
het assessmentprogramma worden besproken.

09.30

10.30

Directie: context, kpi’s, missie en visie 

KAM: interne audits, acties, kpi’s, LCP, MAR / WAR, compliance, bevoegd gezag 

12.00 Lunch.

13.00

14.00

KAM- vervolg: klanttevredenheid, leveranciersbeoordeling, klachten, dashboard

Administratie: debiteuren en crediteurenbeheer, escalatie

14.00 Rapportage door de assessor

Einde

(Dag 2)

09.00 Bespreking van de bevindingen van de vorige dag en het programma voor deze dag

09.30

10.45

Logistiek + rondgang: in- en uitbound, opslag, systeem, controle op tijdigheid 

TD + rondgang: keuringen, opslag, onderhoud

12.00 Lunch.

13.00 Inkoop / Verkoop / Binnen dienst & Buitendienst: klanteisen, voorraadbeheer, klachten, 
leveranciersselectie en beoordeling 

15.30 Rapportage door het assessment team.

16.30 Einde

(Dag 3) HALVE DAG !

09.00 Bespreking van de bevindingen van de vorige dag en het programma voor deze dag

09.30 HR + ICT: training en opleiding, competenties, continuïteitsborging, back-ups

11.00 Rapporteren

12.00 Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen en de aanbevelingen

12.30 einde
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.

3. Assessment plan Focus visit November 2021

Assessment type Assessment norm
Focus ISO9001:2015 + ISO14001:2015

Assessment team Assessment datum(s) Versie plan
Eric Dorenbos 17 + 18 nov 2021 1

Klant referentie
RQA9932030

 (Dag 1)

09.00

09.15

Openingsvergadering met het management waarbij een uitleg wordt gegeven over de 
omvang van de audit, de audit methodiek en rapportage. Tevens zal de bedrijfsorganisatie en 
het assessmentprogramma worden besproken.

Directie + KAM-zaken, inclusief review en preview, maken mandagberekening (MJF) en 
systeemcheck voor de hercertificering, Review, interne audits, context, KPI’s, monitoring, 
bevoegd gezag, AIM module. 

12.00 Lunch.

13.00

14.15

Verkoop (Binnen + Buitendienst), klant focus, klanteisen, offertes, KPI”s, wijzigingen, 
communicatie

TD, kpi’s, keuringen, compliance   

15.00 Rapportage door de assessor

17.00 Einde

(Dag 2, betreft een halve dag)

09.00

09.15

10.45

Bespreking van de bevindingen van de vorige dag en het programma voor deze dag

Logistiek, optimaliseren, kpi’s

Inkoop, leveranciers-beoordeling, voorraad 

11.45 Bespreking van de bevindingen van deze dag

12.00

12.30

Voorbereiding van de eindrapportage
Eindbespreking met het management waarbij een samenvatting wordt gegeven van de 
bevindingen en de aanbevelingen

13.00 Einde audit 
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LRQA Rapportage beschouwingen:  RQA9932030_Schwartzmans BV
Zijn er afwijkingen van het oorspronkelijke audit plan?  Ja

 Nee
Zo ja, beschrijf de afwijkingen en de redenen 
hiertoe in de introductie van het rapport.

Zijn er significante kwesties/zaken met een impact op het audit 
programma?  Ja

 Nee
Zo ja, beschrijf de kwesties in de introductie en 
pas de APP aan.

Hebben er significante veranderingen plaats gevonden met 
betrekking tot het managementsysteem van de cliënt sinds de 
laatste audit? 

 Ja
 Nee

Zo ja, beschrijf de veranderingen in de 
management samenvatting van het rapport. 

Zijn er onopgeloste zaken/kwesties geïdentificeerd gedurende de 
assessment?  Ja

 Nee

Zo ja, beschrijf deze zaken/kwesties in de 
management samenvatting.

Was de audit een gecombineerde audit of een geïntegreerde 
audit?  Ja

 Nee

Zo ja, bevestig in de introductie van het rapport 
om welke type audit het gaat en de normen die 
zijn betrokken.

Heeft de organisatie het gebruik van de certificatie documenten en 
logo’s effectief beheerd?  Ja

 Nee

Zo niet, documenteer dit dan in het procesblok 
met  verplichte elementen.

Indien van toepassing, heeft de organisatie effectieve 
maatregelen genomen met betrekking tot tekortkomingen die in 
eerdere bezoeken zijn geconstateerd? 

 Ja
 Nee

Documenteer de uitkomsten in het 
bevindingenoverzicht bij de betreffende 
tekortkoming

Voldoet  het managementsysteem van de organisatie bij 
voortduring aan de geldende eisen en de verwachte uitkomsten?  Ja

 Nee
Zo niet, beschrijf de redenen in de 
management samenvating.

Is  de certificatie scope nog steeds geschikt  voor de activiteiten, 
producten en diensten van de organisatie?  Ja

 Nee

Zo niet, dan dienen de nodige acties met 
betrekking tot de scope gedocumenteerd te 
worden in de management samenvatting en 
moet de APP naar behoren aangepast worden.

Zijn de doelstellingen zoals gedefinieerd in de APP volbracht 
gedurende het bezoek?  Ja

 Nee

Zo niet, beschrijf de redenen en de benodigde 
acties in de management samenvatting en pas 
de APP hierop aan. 

Extra informatie
Mogelijkheden voor verbetering
Als wij mogelijkheden voor verbeteringen van het al bestaande managementsysteem constateren en wanneer deze 
verbeteringen kunnen worden geleverd op een strategisch niveau, dan zullen wij dit opnemen in de procestabel dat van 
toepassing is op de gebieden die zijn geëvalueerd of in de management samenvatting van het rapport. 

Geheimhouding 

Wij zullen de inhoud van dit rapport, samen met de notities die zijn gemaakt gedurende het auditbezoek in strikt 
vertrouwelijkheid bewaren en zullen niet aan derden worden verleend zonder schriftelijke toestemming van de cliënt, met 
uitzondering aan accreditatie autoriteiten wanneer dit wordt vereist.

Steekproef

Het beoordelingsproces is gebaseerd op het nemen van monsters van de activiteiten van het bedrijf. Deze methode is niet 
statistisch onderbouwd maar berust op het nemen van representatieve voorbeelden van de activiteiten van het bedrijf. Niet elk 
aspect van het bedrijf kan bemonsterd worden, dus wanneer er geen non-conformaties geconstateerd zijn in een bepaald 
bedrijfsproces wil dit niet betekenen dat er geen non-conformaties zijn in het gehele bedrijf. Ook wanneer er wel non-
conformaties zijn geconstateerd dan hoeft dit niet per se de enigen te zijn.

Legal entity

The accredited legal entity and client facing office that has provided the assessment service in this report is referenced in the 
applicable agreement for this service.
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