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Voorbeeld van een procedurebeschrijving 
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Doel en onderwerp 

Op gestructureerde wijze plannen en houden van interne audits teneinde vast te stellen of de 

verschillende elementen van het kwaliteitssysteem effectief en geschikt zijn om de geformuleerde 

kwaliteitsdoelen te bereiken.  

 

Bereik 

Directie, kwaliteitscoördinator, arbocoördinator en het auditteam. 

 

Verantwoordelijke(n) 

De directie is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van interne audits. De kwaliteitscoördinator en 

arbocoördinator zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een auditplan. De hoofdauditor is 

verantwoordelijk voor de uitvoering van interne audits. 

 

Werkwijze 

 

Voorbereiding interne audit 

• De directie stelt jaarlijks in overleg met de kwaliteitscoördinator het onderwerp en de doelen vast 

van de te houden interne audits. Hierbij letten zij op eisen zoals die in de kwaliteitsnorm worden 

gesteld ten aanzien van interne audits en het gevoerde kwaliteitsbeleid en de daaruit voortvloeiende 

doelen. Ook stellen zij vast welke onderdelen van de organisatie of welke activiteiten geauditeerd 

moeten worden. 

 

• De directie stelt de kwaliteitscoördinator de benodigde (personele, financiële en organisatorische) 

middelen ter beschikking voor het uitvoeren van interne audits. 

 

• De kwaliteitscoördinator stelt een auditteam samen bestaande uit een hoofdauditor en eventueel één 

of meerdere auditoren. 

 

• De kwaliteitscoördinator stelt een auditplan (DOC …) op dat ten minste de volgende onderwerpen 

bevat: 

- het onderwerp en de doelen van de interne audits; 

- de samenstelling van het auditteam; 

- de te auditeren elementen; 

- de betrokken medewerkers (afdelingen); 

- het auditprogramma; 

- vertrouwelijkheid, aanbiedingsdatum en verspreiding van het auditrapport. 

 

• Bij de samenstelling van het auditteam wordt erop gelet dat de auditoren alleen onderdelen of 

activiteiten auditen waar zij onafhankelijk van staan. 

 

• In het auditprogramma wordt een overzicht gegeven van: 
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- de data waarop de interne audits plaats vinden; 

- de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); 

- de bijeenkomsten van het auditteam met het management; 

- het tijdstip en de verwachte tijdsduur van de verschillende onderdelen van de interne audits; 

- het tijdstip (en datum) van de bespreking van de audit met de hoofdauditor en het management. 

 

• De kwaliteitscoördinator informeert het voltallige personeel tijdig over: 

- de geplande interne audits; 

- de reden voor het uitvoeren van de interne audits; 

- de samenstelling van het auditteam; 

- het auditprogramma; 

- de globale werkwijze van de interne audit; 

- de wijze waarop de auditresultaten worden behandeld door het management en hoe het 

personeel daar verder van op de hoogte wordt gehouden. 

 

Voorbereiding 

• Voorafgaande aan de interne audit bereidt auditteam zich middels documentstudie voor op de 

audits met het oog op de gestelde doelen en kennis over mogelijke knelpunten.  

 

Interne audit 

• Het auditteam verzamelt middels interviews, onderzoek van documenten en waarnemingen van 

activiteiten, bewijs over de effectiviteit en efficiency van de verschillende elementen van het 

kwaliteitssysteem in relatie tot het bereiken van de geformuleerde doelen. 

 

• Aanwijzingen die afwijkingen doen vermoeden, opmerkingen oproepen of verbeteropties worden 

aangetekend op FRM … “Auditformulier”. Deze bevindingen worden verder onderzocht. 

Informatie verkregen uit interviews wordt getoetst door dezelfde informatie van andere 

(onafhankelijke) bronnen te verwerven. Bijvoorbeeld door persoonlijke waarneming, metingen en 

uit vastgelegde gegevens. 

 

• Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM …) vastgelegd. 

 

• Nadat de interne audit is uitgevoerd beoordeelt het auditteam alle waarnemingen om eventuele 

overlap of trendontwikkelingen vast te stellen. De hoofdauditor geeft aan of een waarneming 

gekwalificeerd kan worden als een afwijking, opmerking of verbeteroptie. 

 

• De hoofdauditor stelt na afloop van de interne audit een auditrapport (RGS …) samen. Hij zorgt 

ervoor dat de resultaten van de interne audits op heldere beknopte wijze worden beschreven en met 

bewijs worden onderbouwd in het auditrapport. 

 

• In het auditrapport dient ten minste te zijn opgenomen: 

- een overzicht van de afwijkingen, opmerkingen en verbeteropties; 

- het oordeel van het auditteam over de mate waarin het kwaliteitssysteem voldoet aan de 

gehanteerde kwaliteitsnorm, alsmede de mate waarin de verschillende elementen van het 

kwaliteitssysteem effectief zijn en geschikt om de geformuleerde kwaliteitsdoelen te bereiken. 

 

• Gedurende de audit is tevens aandacht voor de het plan van aanpak RI&E (DOC …). Indien 

hierbij punten van aandacht worden geconstateerd worden deze tevens meegenomen in de 

rapportage. 

  

Afsluiting 

• Na afloop van de interne audits legt het auditteam de bevindingen inclusief voorgestelde 

maatregelen voor aan de directie ter goedkeuring. De voornaamste doelstelling van deze 
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bijeenkomst is de auditwaarneming aan het management te presenteren. Na goedkeuring worden de 

maatregelen doorgevoerd en conform planning geëvalueerd. 

  

• De auditresultaten, de corrigerende en preventieve maatregelen en de evaluatie van deze 

maatregelen worden opgenomen in RGS … “Directiebeoordeling” (zie PRO …  “Beleidcyclus”). 

 

Verwijzingen 

PRO … Beleidcyclus 

 

DOC …      RI&E 

DOC … Auditplan 

 

FRM … Auditformulier 

 

RGS … Auditrapport 

RGS … Directiebeoordeling 

 

 

(terug naar de inhoudsopgave PRO) 

(terug naar de inhoudsopgave KHB) 
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Interne audits

1. Opstellen 

jaarplanning

1. De directeur stelt jaarlijks in overleg met de kwaliteitscoördinator het 

onderwerp en de doelen vast van de te houden interne audits. Hierbij 

letten zij op eisen zoals die in de kwaliteitsnorm worden gesteld ten 

aanzien van interne audits en het gevoerde kwaliteitsbeleid en de 

daaruit voortvloeiende doelen. Ook stellen zij vast welke onderdelen 

van de organisatie of welke activiteiten geauditeerd moeten worden.

3. Samenstellen 

auditteam

3. De kwaliteitscoördinator stelt een auditteam samen bestaande uit 

een hoofdauditor en eventueel één of meer auditoren. Bij de 

samenstelling van het auditteam wordt erop gelet dat de auditoren 

alleen onderdelen of activiteiten auditen waar zij onafhankelijk van 

staan. Het auditteam kan bestaan uit interne auditoren of ingehuurde 

auditoren.

4. De kwaliteitscoördinator stelt een auditplan (DOC X) op dat ten 

minste de volgende onderwerpen bevat:

- het onderwerp en de doelen van de interne audits;

- de samenstelling van het auditteam;

- de te auditeren elementen;

- de betrokken medewerkers (afdelingen);

- het auditprogramma;

- vertrouwelijkheid, aanbiedingsdatum en verspreiding van het 

auditrapport.

In het auditprogramma wordt een overzicht gegeven van:

- de data waarop de interne audits plaats vinden;

- de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en 

auditees);

- de bijeenkomsten van het auditteam met het management;

- het tijdstip en de verwachte tijdsduur van de verschillende 

onderdelen van de interne audits;

- het tijdstip (en datum) van de bespreking van de audit met de  

verantwoordelijk beleidsmedewerker met takenpakket kwaliteit en het 

management.

2. Beschikbaar 

stellen middelen

2. De directeur stelt de kwaliteitscoördinator de benodigde (personele, 

financiële en organisatorische) middelen ter beschikking voor het 

uitvoeren van interne audits.

4. Opstellen 

auditplan

5. Informeren 

medewerkers

5. De kwaliteitscoördinator informeert het voltallige personeel tijdig 

over:

- de geplande interne audits;

- de reden voor het uitvoeren van de interne audits;

- de samenstelling van het auditteam;

- het auditprogramma;

- de globale werkwijze van de interne audit;

- de wijze waarop de auditresultaten worden behandeld door het 

management en hoe het personeel daar verder van op de hoogte 

wordt gehouden.

6. Voorbereiding 

auditteam

6. Voorafgaande aan de interne audit bereidt het auditteam zich 

middels documentstudie voor op de audits met het oog op de gestelde 

doelen en kennis over mogelijke knelpunten. 

Auditplan

Documenten
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7. Uitvoeren 

interne audit

2/2

Stap 6

7. Het auditteam verzamelt middels interviews, onderzoek van 

documenten en waarnemingen van activiteiten, bewijs over de 

effectiviteit en efficiency van de verschillende elementen van het 

kwaliteitssysteem in relatie tot het bereiken van de geformuleerde 

doelen.

Aanwijzingen die afwijkingen doen vermoeden, opmerkingen oproepen 

of verbeteropties worden aangetekend op FRMX “Auditformulier”. 

Deze bevindingen worden verder onderzocht. Informatie verkregen uit 

interviews wordt getoetst door dezelfde informatie van andere 

(onafhankelijke) bronnen te verwerven. Bijvoorbeeld door persoonlijke 

waarneming, metingen en uit vastgelegde gegevens.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRMX) vastgelegd.

Nadat de interne audit is uitgevoerd beoordeelt het auditteam alle 

waarnemingen om eventuele overlap of trendontwikkelingen vast te 

stellen. De kwaliteitscoördinator geeft aan of een waarneming 

gekwalificeerd kan worden als een afwijking, opmerking of 

verbeteroptie.

8. Opstellen 

auditrapportage

8. De kwaliteitscoördinator stelt na afloop van de interne audit een 

auditrapport (RGSX) samen. Hij zorgt ervoor dat de resultaten van de 

interne audits op heldere beknopte wijze worden beschreven en met 

bewijs worden onderbouwd in het auditrapport.

In het auditrapport dient te minste te zijn opgenomen:

- een overzicht van de afwijkingen, opmerkingen en verbeteropties;

- het oordeel van het auditteam over de mate waarin het 

kwaliteitssysteem voldoet aan de gehanteerde kwaliteitsnorm, 

alsmede de mate waarin de verschillende elementen van het 

kwaliteitssysteem effectief zijn en geschikt om de geformuleerde 

kwaliteitsdoelen te bereiken.

9. Bespreken 

resultaten 

manager

9. Na afloop van de interne audits legt het auditteam de bevindingen 

inclusief voorgestelde maatregelen en planning voor aan de manager 

ter goedkeuring. De voornaamste doelstelling van deze bijeenkomst is 

de auditwaarneming aan het management te presenteren. Na 

goedkeuring worden de maatregelen doorgevoerd en conform 

planning geëvalueerd. 

10. Resultaten 

opnemen in 

directiebeoordeling

10. De auditresultaten, de corrigerende en preventieve maatregelen 

en de evaluatie van deze maatregelen worden opgenomen in RGSX 

“Directiebeoordeling” (zie PROX “Directiebeoordeling”).

Auditrapport

PROX 

Directie-

beoordeling

 


