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INTERNE AUDIT
conform ISO 19011:2018

Richtlijnen voor het beheren en beheersen
van (interne) audits binnen een 

managementsysteem (MS).



Wie is wie?



Verwachtingen van de training?

(gebruik ‘cards’ in het Vitero platform)





▪ Wat is nieuw (v2018)

▪ Termen & definities

▪ Auditprincipes

▪ Auditprogramma

▪ Audituitvoering
▪ Initiatie
▪ Voorbereiding
▪ Uitvoering
▪ Rapportering

▪ De Audit
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Wat is nieuw?  Wat is anders?

▪ toevoeging “risk based” benadering m.b.t. het uitvoeren van audit(s);

▪ uitbreiding van:

▪ de richtlijnen voor het beheren van het auditprogramma;

▪ de richtlijnen voor het uitvoeren van de audit(s);

▪ de algemene competentie eisen voor auditors;

▪ de richtlijnen voor nieuwe concepten in bijlage A;

▪ aanpassing van de terminologie = proces gericht.



ISO 19011:2018
een richtlijnen voor: 

➔ het auditeren van MS – afzonderlijk of 
gecombineerd, met andere criteria zoals andere 
normen, wet- en regelgeing, eisen & beleid van 
relevante belanghebbenden,… ;

➔ het beheren van een auditprogramma;

➔ het beheren van de competenties van de 
auditoren;

… dit volgens de auditprincipes!



Interne audit
(IA)

Externe audit
(EA)

Audits uitgevoerd door interne (of 
externe) auditor(en), conform de 
interne richtlijnen (procedure) van 
de organisatie!

Audits uitgevoerd door externe 
belanghebbenden (vb. 
Klantenaudits, …)

Certificatie of accreditatie audits.
Audits voor juridische, 
regelgevings- en soortgelijke 
doeleinden.

➔ 1st party audit ➔ 2nd party audit ➔ 3rd party audit





MACRO NIVEAU:
▪ Nationale- & Internationale wet – en regelgeving;
▪ Producten & machines: Europese richtlijnen, Machinerichtlijnen en CE-

markeringen, …
▪ Sectoren specfieke richtlijnen: nucleair, militair, farmaceutisch, automobiel, 

voeding, laboratrium, …

MICRO NIVEAU:
▪ Implementatie van managementsystemen (VCA, MVO, ISO 9001, ISO 14001, 

OHSAS 18001/ISO 45001, ISO 22000, ISO 27001, …) 
➔ interne audits

▪ EXTERNE AUDIT (2de en/of 3de partij audits)!

ALGEMENE BORGING 



INTERNE 
AUDITS

ISO 
9001

ISO 
14001

ISO 
45001

ISO 
22000 ISO 

27001

AS 
9100

…

LINK met andere standaarden?

>40.000 
STANDAARDEN



Enkele feiten m.b.t. MS-normen:

▪ ISO 9001:2008 gereviseerd ➔ versie 2015

▪ ISO 14001:2004 gereviseerd ➔ versie 2015

▪ OHSAS 18001:2007 gereviseerd ➔ versie ISO 45001:2018.

• ISO 19011:2011 gereviseerd ➔ versie 2018



Enkele feiten m.b.t. veranderingen:

▪ creëren van een duurzaam MS, creëren van toegevoegde waarde voor de 
organisatie = +/- 15 jaar geldig;

▪ het gehele MS naar een hoger niveau brengen:

HOE?



HLS ➔ High Level Structure



Enkele feiten m.b.t. veranderingen:

door…:

▪ het bepalen van de context van de organisatie;

▪ het bepalen van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden;

▪ introduceren van het risicodenken;

▪ het MS ➔ resultaat gericht;

▪ minder focus op “gedocumenteerde procedures”.



Context van de organisatie



Enkele feiten m.b.t. veranderingen:

door…:

▪ het bepalen van de context van de organisatie;

▪ het bepalen van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden;

▪ introduceren van het risicodenken;

▪ het MS ➔ resultaat gericht;

▪ minder focus op “gedocumenteerde procedures”.



Welke belanghebbende partijen ken je?

(gebruik ‘cards’ in het Vitero platform)



Belanghebbenden ?

CONTEXT VD ORGANISATIE

SOCIAAL

TECHNOLOGISCH

ECONOMISCH

WET- & REGELGEVING

CULTUURMARKT

CONCURRENTIE

BELANGHEBBENDEN

KLANTEN

EIND 

GEBRUIKERS

ORGANISATIE

WAARDEN CULTUUR

KENNIS PRESTATIES

MIDDELLEN



Enkele feiten m.b.t. veranderingen:

door…:

▪ het bepalen van de context van de organisatie;

▪ het bepalen van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden;

▪ introduceren van het risico denken;

▪ het MS wordt meer resultaat gericht;

▪ minder focus op “gedocumenteerde procedures”.



Wat zijn volgens jou de belangrijkste
risico’s binnen jouw organisatie
(lijst op per proces)?

(10 min)



Risicodenken!



RISICODENKEN

≠
RISICO-ANALYSE /-MANAGEMENT!

LET OP: 
ISO 14001 ➔MAEA / ISO 45001 ➔ RIE



Enkele feiten m.b.t. veranderingen:

door…:

▪ het bepalen van de context van de organisatie;

▪ het bepalen van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden;

▪ introduceren van het risicodenken;

▪ het MS ➔ resultaat gericht 

▪ Minder focus op “gedocumenteerde procedures”.



DOELSTELLINGEN en de plannen om deze te bereiken:



Formuleer 1 SMART doelstelling voor de 3 
belangrijkste risico’s dewelke je zonet hebt 
opgelijst.

(5 min)



FEITEN & CIJFERS



Enkele feiten m.b.t. veranderingen:

door…:

▪ het bepalen van de context van de organisatie;

▪ het bepalen van de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden;

▪ introduceren van het risicodenken;

▪ het MS wordt meer resultaat gericht;

▪ minder focus op “gedocumenteerde procedures”.



Gedocumenteerde informatie



Procesbenadering



Procesbenadering



HOOFDSTUKKEN 
ISO 9001 (=ISO 14001 & 45001)
1. Onderwerp en toepassingsgebied
2. Normatieve verwijzingen
3. Termen en definities
4. Context van de organisatie
5. Leiderschap
6. Planning
7. Ondersteuning
8. Uitvoering
9. Evaluatie van de prestaties
10. Verbetering
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DEFINITIE ➔ AUDIT

Systematisch, onafhankelijk en 
gedocumenteerd proces voor het 
verkrijgen van objectief bewijsmateriaal en 
het objectief beoordelen daarvan om vast 
te stellen in welke mate is voldaan aan de 
auditcriteria.



AUDITEREN

Latijn: AUDIRE = horen, aanhoren, luisteren naar.

➔ DUS 20/80 regel moet gelden! 

20% vragen stellen    – 80% horen, zien & zwijgen!



ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 45001 – …

9.2 Interne audit



ISO 19011-Auditrichtlijnen 

1. Onderwerp en toepassingsgebied

2. Normatieve verwijzingen (geen)

3. Termen & definities

4. Principes voor het uitvoeren van een audits

5. Het managen van een auditprogramma

6. Een audit uitvoeren

7. Competenties en beoordeling van auditors



1. Onderwerp en toepassingsgebied

ONDERWERP:

➔ richtlijnen voor het uitvoeren van audits van 
managementsystemen.

TOEPASSINGSGEBIED:

➔ op alle organisaties die interne of externe audits van 
managementsystemen willen/moeten plannen, 
uitvoeren en beheren.



▪ AUDITOR:
Persoon met de bekwaamheid om een audit uit te voeren. Bij interne audits (IA) 
bepaalt de organisatie zelf welke “bekwaamheden” er gewenst zijn (qua 
vakkennis, kennis MS, de organisatie, technische zaken, jaren ervaring, …). 

▪ AUDITTEAM:
Eén of meer auditoren die een audit uitvoer(t)(en), indien nodig ondersteund 
door technisch deskundige(n).

▪ TECHNISCH DESKUNDIGE/EXPERT:
Persoon met een specifieke kennis/expertise om het auditteam te 
ondersteunen/adviseren. Hij/zij auditeert niet.

3. Termen & Definities



▪ AUDITCRITERIA:
Het geheel van eisen dat wordt gebruikt als referentie waartegen 
objectief bewijsmateriaal wordt getoetst.

▪ OBJECTIEF (AUDIT)BEWIJSMATERIAAL:
Gegevens die het bestaan of verifieerbaarheid van een bevinding 
onderbouwen. Gegevens komende uit registraties, feiten of andere 
informatiebronnen.

▪ AUDITBEVINDINGEN:
Resultaten van de beoordeling van het verzamelde 
auditbewijsmateriaal aan de hand van auditcriteria.



▪ AUDITCONCLUSIES:
Resultaat van een audit gegeven door het auditor/-team na overweging 
van de auditdoelstellingen en alle auditbevindingen.

▪ AUDITKLANT:
De organisatie of persoon die een audit aanvraagt.

▪ AUDITEE (GEAUDITEERDE):
Organisatie, afdeling, team of medewerker die een audit ondergaat.



Uitvoeren van 

de audit

(6)

Beheren van een 

auditprogramma

(5)

Bekwaamheid & 

evaluatie vd auditor

(7)

AUDITPROCES

Auditprincipes

(4)



Auditprincipes zijn vastgesteld om:

1. van de audit een doelstreffend en betrouwbaar 
instrument te maken;

2. de organisatie toelaat de nodige maatregelen te 
nemen ter verbetering van haar prestaties; en

3. om auditoren in staat te stellen onafhankelijk van 
elkaar te werken. 

4. Principes vh uitvoeren ve audit



▪ INTEGRITEIT (eerlijk, oprecht, onomkoopbaar)
➔ de basis van professionaliteit

▪ EERLIJKE VERSLAGGEVING
➔ de plicht om nauwkeurig en waarheidsgetrouw te 
rapporteren

▪ BEROEPSMATIGE ZORGVULDIGHEID (accuraat, correct)
➔ toewijding en beoordelingsvermogen bij het auditeren

▪ VERTROUWELIJKHEID 
➔ beveiliging van informatie, vertrouwelijk behandelen van 
informatie.



▪ ONAFHANKELIJKHEID 
➔ de basis voor onpartijdigheid

▪ AANPAK OP GROND VAN BEWIJS 
➔ rationele methode, auditconclusies op feiten en cijfers.

▪ RISICO-GEBASEERDE-BENADERING 
➔ een auditbenadering die kijkt naar de risico’s en kansen, met 
impact op de planning, de uitvoering en de rapportering.



Een AUDITPROGRAMMA is een voorziening voor een geheel 
van een of meer audits, gepland voor een specifiek tijdsbestek 
en gericht op een specifiek doel:

1. de omvang is gebaseerd op de grootte en aard van de 
auditee, en;

2. op de aard, functionaliteit, complexiteit, risico’s en kansen 
en het onwikkelingsniveau van het MS (toepassingsgebied).

5. Het beheren ve auditprogramma



Een AUDITPROGRAMMA behoort informatie te omvatten en 
middelen te identificeren om de uitvoering mogelijk te maken:

1. Doelstelling(en);

2. risico’s en kansen (incl. plan van aanpak);

3. reikwijdte (omvang, grenzen, locaties) van elke audit binnen 
het programma;



4. planning (aantal/duur/frequentie van de audits);

5. type audits (IA, EA, LCA,…);

6. auditcriteria;

7. auditmethode;

8. selectiecriteria auditteam;

9. relevante gedocumenteerde informatie.



Beheren ve auditprogramma

(5)

Bepalen & evalueren 

van risico’s & kansen

(5.3)

Vaststellen van 

doelstellingen

(5.2)

Vaststellen vh

programma (5.4)

Invoeren van 

programma (5.5)

Monitoren vh

programma

(5.6)

Beoordelen & 

verbeteren vh

programma (5.7)



Vaststellen doelstellingen (5.2)

▪ WIE: de auditklant;

▪ WAAROM: om de auditplanning én uitvoering te sturen, zodat deze 
effectief en efficiënt worden geïmplementeerd;

▪ WAT: moeten consistent zijn met de strategische richting van de 
auditklant en het beleid en managementsysteem te ondersteunen.



Definieer een 3-tal auditprogramma-
doelstellingen binnen uw eigen organisatie 
(afdeling, team, …).
Het programma heeft betrekking op jullie 
managementsysteem voor een gehele 
certificatie-cyclus 
(= 3 jaar)

(breakout room 30 min)



Vb. auditprogramma-doelstellingen

▪ Het evalueren van het vermogen van de geauditeerde om de context te bepalen.

▪ Het evalueren van het vermogen van de geauditeerde om risico's en kansen te bepalen 
en om de acties om deze aan te pakken effectief uit te voeren.

▪ Het nagaan of aan alle verplichte en relevante vereisten is voldaan (wettelijke en 
reglementaire vereisten, …).

▪ Het verkrijgen en behouden van vertrouwen in de capaciteit van een externe 
provider/aanbieder.

▪ Het bepalen van de blijvende geschiktheid, adequaatheid en doeltreffendheid van het 
managementsysteem van de geauditeerde.



Beheren van een 

auditprogramma

(5)

Bepalen & evalueren 

van risico’s & kansen

(5.3)

Vaststellen van 
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programma (5.4)
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Vaststellen risico’s en kansen (5.3) 

▪ WIE: diegene die het auditprogramma beheert;

▪ WAAROM: zodat de risico's op gepaste wijze kunnen worden 
aangepakt en geborgd en de kansen worden benut;

▪ WAT: het betreft risico's en kansen in relatie met de context van de 
auditee die van invloed (kunnen) zijn op de verwezenlijking van het 
auditprogramma;



Risico's & kansen kunnen verbonden zijn aan:

▪ de voorbereiding➔ lukt niet om doelstellingen vast te 
stellen,…

▪ de middelen➔ onvoldoende tijd, uitrusting, opleiding,…

▪ de selectie van het auditteam ➔ nog geen bekwame 
auditoren, te weinig in aantal, …

▪ de communicatie➔ communicatieprocessen/kanalen zijn 
onvoldoende, …
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(5)
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Vaststellen vh auditprogramma (5.4)

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

▪ WIE: diegene die het auditprogramma beheert.

▪ WAAROM: zodat de audits effectief en doeltreffend kunnen 
plaatsvinden.

▪ WAT: vastleggen in managementsysteem als gedocumenteerde 
informatie.



Competentie van de audit programmamanager zijn o.a.:

▪ kennis van de auditprincipes, methoden en processen;

▪ kennis van het managementsysteem en andere relevante 
referentiedocumenten/richtlijnen;

▪ informatie m.b.t. de geauditeerde en zijn context;

▪ van toepassing zijnde wet- en regelgeving of andere eisen;

▪ …

Auditprogrammamanager moeten zich blijven ontwikkelen om over de 
nodige competentie te blijven beschikken.

Vaststellen vh auditprogramma (5.4)



Welke competenties verwacht je van interne 
auditoren in jouw organisatie?

(breakout room 20 min)





Beheren van een 

auditprogramma

(5)

Bepalen & evalueren 
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Invoeren van 

programma (5.5)

Monitoren vh

programma

(5.6)

Initiëren van de 

audit

(6.2)

Voorbereiden 

auditactiviteiten (6.3)

Auditrapport 

opstellen & 

verspreiden

(6.5)

Audit afronden

(6.6)

Follow-up

(6.7)

Audit uitvoeren

(6.4)



Invoeren, beoordelen en verbeteren 
vh auditprogramma (5.5) 

Wat vastgesteld is m.b.t. het auditprogramma, in uitvoering 
brengen:

▪ auditmethodes selecteren;

▪ coördineren en organiseren van de audits;

▪ selecteren van de auditoren;

▪ opleiden, trainen en begeleiden van de auditoren;

▪ monitoren, beoordelen en verbeteren vh programma.



AUDITPROGRAMMA IMPLEMENTEREN



Het initiëren van de audit bestaat erin NIET met de deur in huis te 
vallen, maar de auditee te verwittigen zodat:

▪ men de tijd geeft om audit in te plannen in zijn/haar afdeling;
▪ zodat nodige medewerkers kunnen vrijgemaakt 

worden/verwittigd worden;
▪ eventuele procedures, instructies en methodes kunnen 

aangereikt worden.

Het initiëren van de audit (6.2) 



Een (goede) voorbereiding:

▪ neemt tijd!

▪ resulteert in een audit-(vragen)-lijst of auditflow, en;

▪ bepaalt welke documenten, bewijsstukken, activiteiten je wenst te 
zien, te horen, te ervaren….

Wat met een standaard vragenlijst?

Wat met vragenlijst versus rapport?



Wat gebruik je / welke elementen gebruik je om een audit voor 
te bereiden? 

▪ Uitvoering ➔ in groep

▪ Duur ➔ 20 min

▪ Bespreking ➔ in groep



Nuttige documenten te gebruiken tijdens de voorbereiding:

▪ Auditplan;
▪ norm(en) – eisen;
▪ relevante procedures, instructies en/of andere voorschriften;
▪ functieomschrijvingen, organigram, …;
▪ risicoanalyses (KMVG, proces, …);
▪ beleid, doelstellingen, KPI’s;
▪ vorige auditrapporten (IA, EA,…), en;
▪ directiebeoordeling
▪ C(P)M’s, klachtenoverzicht, klanten feedback,incidenten, accidenten, …

VOORBEREIDING



Een (goede) voorbereiding:

▪ neemt tijd!

▪ resulteert in een audit-(vragen)-lijst of auditflow, en;

▪ bepaalt welke documenten, bewijsstukken, activiteiten je wenst te 
zien, te horen, te ervaren….

Wat met een standaard vragenlijst?

Wat met vragenlijst versus rapport?



Gebruik van vragenlijsten? 

▪ heel systematisch;
▪ antwoorden zijn additief/bevestigen
▪ efficiënte methode;
▪ goed om te starten als beginnende auditor

▪ gebrek aan vrijheid/flexibiliteit;
▪ minder aangenaam voor ervaren auditor;
▪ stroevere audit;
▪ kans op onbetrouwbare antwoorden.



Het NIET gebruiken van een vragenlijsten? 

▪ los, spontaan gesprek;
▪ antwoorden betrouwbaar;
▪ minder voorbereiding;
▪ stimulerend voor (ervaren) auditor.

▪ gevaar op onvolledigheid;
▪ afdwalen, op zijspoor worden gezet;
▪ vraagt grotere vaardigheid, ervaring;
▪ meer subjectief.



Definieer een 10-tal auditvragen i.f.v. een gekozen auditdoelstelling, 
onderwerp/activiteit of proces:

▪ Uitvoering ➔ elk voor zich

▪ Duur ➔ 30 min

▪ Bespreking ➔ in groep;



Openingsvergadering

Uitvoeren van de audit

Auditor overleg

Slotvergadering

Het uitvoeren van de audit (6.4) 



Openings-
vergadering

• Voorstelling: wie is wie

• Doel en scope

• Agenda & timing: last minute 
wijzigingen?

• Timing slotvergadering

• PBM?



Uitvoeren 

van de audit

• Regels, richtlijnen

• Time Management

• Conclusies vs feedback

• Do’s en Dont’s (vaardigheden 
& skills)



TIJDENS DE UITVOERING:

▪ hou een logische gedachtengang ➔ procesmatig

▪ vraag steeds bewijsmateriaal ➔ toon mij, kan ik dat 
even zien, …

▪ verplaats u in de situatie van de geauditeerde, gebruik 
begrijpbare taal / woordenschat / jargon;



TIJDENS DE UITVOERING:

gebruik verschillende types vragen i.f.v. de situatie:
▪ onverwachte vragen ➔ bij afleidigen, …
▪ suggestieve vragen ➔ als het wat moeilijker gaat
▪ ‘je doet dit dan op deze manier, zoals beschreven in de …’;

▪ open of gesloten vragen:
▪ gesloten ➔ geauditeerde moet/kan enkel met ja/nee 

antwoorden;
▪ open ➔ wanneer meer informatie nodig is…



Slot-
vergadering

• Positieve feedback

• Begrip van de conclusies

• Timing

• Rapport

• Maatregelen

• opvolgingsaudit



▪ geef uzelf (het team) de tijd om de bevindingen te overlopen 
en de conclusies op te stellen;

▪ kom overeen, voer nader onderzoek wanneer nodig;

▪ bepaal aanbevelingen (indien vereist in de procedure);

▪ audit conclusies worden steeds gerelateerd aan de 
auditdoelstellingen!

Voorbereiden en communiceren van de 
bevindingen en conclusies



▪ volgens een standaard rapport of volgens de regels in de procedure…;

▪ dient een beknopte, volledige en juiste weergave te zijn van de audit 
➔ CONSTRUCTIEF opgesteld;

▪ bevat volgende zaken:
▪ audit doelstellingen, toepassingsgebied, en auditee
▪ auditteam /auditor
▪ datum, locatie(s), …
▪ auditcriteria
▪ auditbevindingen en de gerelateerde aantoonbare bewijzen (of een verwijzing 

ernaar)
▪ aanduiding de mate van voldoening aan de auditcriteria 

Het rapport opstellen & verspreiden (6.5) 



Major

Minor

Observatie



Competenties en beoordeling van auditors (7)

WAAROM ➔ om vertrouwen te krijgen in het auditproces 
en het bereiken van de doelstellingen;

WAT ➔ competenties / bekwaamheden dienen 
geëvalueerd te worden aan de hand van:
▪ persoonlijk gedrag (= auditprincipes);
▪ het vermogen om de kennis & vaardigheden toe te 

passen die verworven zijn d.m.v. (auditor & vak)-
opleiding, werkervaring en audit ervaring.





AUDITOR COMPETENTIES
Persoonlijk gedrag
▪ ethisch gedrag ➔ eerlijk, waarheidsgetrouw, oprecht, 

eerlijk en discreet;
▪ open-minded ➔ bereid om alternatieve ideeën of 

standpunten te overwegen;
▪ diplomatiek ➔ tactvol in de omgang met mensen;
▪ observant ➔ actief te observeren fysieke omgeving en 

activiteiten;
▪ opmerkzaam ➔ op de hoogte is en in staat om 

situaties te begrijpen;



AUDITOR COMPETENTIES

Persoonlijk gedrag

▪ veelzijdig ➔ gemakkelijk kunnen aanpassen aan 
verschillende situaties;

▪ vasthoudend ➔ persistent (focus behouden) en gericht 
op het bereiken van de doelstellingen;

▪ doorslaggevend ➔ in staat om tijdig conclusies te 
trekken op basis van logisch redeneren en analyse;

▪ zelfstandig ➔ in staat om op te treden en de functie 
onafhankelijk, terwijl effectief interactie met anderen;



AUDITOR COMPETENTIES

Persoonlijk gedrag

▪ handelen met kracht ➔ in staat om op een verantwoorde en 
ethisch manier te handelen;

▪ voor verbetering vatbaar ➔ bereid om te leren van situaties, 
en het streven naar betere resultaten van de audit;

▪ cultureel gevoelig ➔ oplettend en respectvol naar de cultuur 
van de auditee;

▪ samenwerkend ➔ effectieve interactie met anderen, inclusief 
de leden van het eigen auditteam.



AUDITOR COMPETENTIES
HOE:

▪ bepalen van de nodige kennis en vaardigheden 
(vastleggen/beschrijven in procedure):
▪ algemene audit kennis

▪ bedrijfskennis

▪ managementsysteem kennis

▪ van toepassing zijnde wet- en regelgeving

▪ sector specifieke kennis

▪ bepalen / vaststellen van de evaluatiemethode(s)

▪ selecteren van de juiste evaluatiemethode;

▪ uitvoeren van de evaluatie



AUDITOR COMPETENTIES

Bepalen / vaststellen van de evaluatiemethode(s):

Interview persoonlijke interviews

Observatie role playing, getuige audits

Testen examens, testen 

Post-audit beoordeling  herziening v/h auditrapport,

interviews met de audit      

teamleider



Wat

Waar

WanneerWaarom

Wie

De vijf basisvragen voor elke auditor 



AUDITOR GEAUDITEERDE
VRAAGSTELLING 20%

80% BEANTWOORDEN, 
TONEN, UITLEGGEN

▪ de INTROVERTE AUDITEE moet worden aangezet met gemakkelijk te 
beantwoorden vragen;

▪ de EXTRAVERTE AUDITEE moet worden afgeremd;
▪ gesloten vragen worden veel gebruikt op het einde van een audit ter 

controle van - of de bevestiging van - bepaalde antwoorden.







▪ kies zelf wat je wil zien;

▪ kies “moeilijke” gevallen, klachten, incidenten…;

▪ bekijk alles, ook wat niet is ‘ingevuld’ ➔ waarom niet 
ingevuld?

▪ bij onvoldoende gegevens of tekortkomingen ➔ vergroot de 
steekproef;

TIPS tijdens het uitvoeren van de IA



▪ laat de auditee zelf aanvoelen wanneer er zich een non-
conformiteit / afwijking voordoet;

▪ toon begrip voor eventuele redenen waarom iets niet 
verloopt zoals is voorzien;

▪ vraag wat er moet / kan veranderen;

▪ en zeg duidelijk wat je noteert bij bevinden voor 
aanbevelingen en eventuele non-conformiteiten.

TIPS tijdens het uitvoeren van de IA





Succes en dank u voor uw aandacht !


