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Auditrapport
Kiwa Nederland B.V.

Organisatie
Bedrijfsnaam

:

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Klomp Beheer Amsterdam B.V.
Exploitatie bedrijven
-Klomp Technisch buro BV
-Klomp Technisch beheer BV
-AVM service BV

Contactpersoon
E-mail

:
:

E. Klomp
e.klomp@klompbv.nl

Vestigingsadres

:

Postadres

:

Tel
Fax

:
:

Digitaalstraat 5
1033 MP AMSTERDAM
Netherlands
Postbus 37178
1030 AD AMSTERDAM
Netherlands
020-6304585
0206335427

Website
E-mail

:
:

Bedrijfslocaties

:

Medewerkers (Fte)

: Operationeel
Overhead

Uitvoerend onderdeel:
Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn
Tel (0)88 998 33 93
Fax (0)88 998 35 43
www.kiwa.nl

www.klompbv.nl

36
12
48

Projecten gelijktijdig

:

10

Onderzoek

:

A1

Audit type

:

BRL 6000-AB:2016 Toelating

Datum

:

25-1-2017, 1-3-2017, 2-3-2017, 3-3-2017

Rapportversie

:

01

:
:

H. Konijnenberg
H. Konijnenberg

:

Kiwa-reglement voor Productcertificatie: 2014

Audit Team
Teamleider
Auditteam

Normeisen
Reglement(en)
Norm(en)

Scope/Nace

BRL 6000-AB:2016
28c
Klomp Technisch buro BV

Certificaatnr.

Einddatum

K94544/01

-

01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen.
02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele
woningen.
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
05 Middelgrote gasinstallaties (≤ 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van
bouwwerken, anders dan individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.
08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.
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BRL 6000-AB:2016
28c
Klomp Technisch beheer BV

K94549/01

-

04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016
28c
Klomp Technisch beheer BV

K94550/01

-

K94552/01

-

K94551/01

-

16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen <130KW
BRL 6000-AB:2016
AVM sevice BV

28c

16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen <130KW
BRL 6000-AB:2016
AVM service BV

28c

04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
Voorafgaand aan de audit
Geïntegreerde audit:

Deze audit is niet als geïntegreerde audit uitgevoerd. In de tijdsbesteding is
hiemee rekening gehouden.

C

Gedurende fase 1 is beoordeeld:
- de gedocumenteerde informatie;
- de omstandigheden ter plaatse (incl. gesprekken);
- de bekendheid met (inzicht in) de norm in relatie tot de prestaties van het
managementsysteem en aspecten, processen, doelstellingen en uitvoering;
- het toepassingsgebied in relatie tot bedrijfslocaties, processen,
apparatuur, beheersmaatregelen en wet- & regelgeving;
- details voor fase 2 (besproken) incl. eventuele toewijzing van middelen
voor fase 2;
- inzicht in managementsysteem en bedrijfsactiviteiten in relatie tot de norm
en andere normatieve documenten zodat fase 2 gericht gepland kan
worden;
- of interne audits en directiebeoordeling zijn uitgevoerd en of het bedrijf
gereed is voor fase 2.

C

Vooronderzoek (fase 1)
Doelstelling fase 1

Aandachtspunten

Belemmerend

Bevindingen (definitie)
C - Conform

:

Voldoet aan de normeis.
Info: eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie worden gerapporteerd. Deze
aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het systeem nog verder
doorontwikkeld worden.

T - Tekortkoming

:

Na afloop van de audit is/zijn er 0 tekortkoming(en) met het management besproken en
als zodanig geaccepteerd.

(niet mogelijk bij VCA certificatie) Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de
organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De
geplande corrigerende maatregelen moeten door Kiwa worden beoordeeld alvorens het auditteam een
certificatie-advies kan uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens
de volgende audit.
KT - Kritische Tekortkoming

:

Na afloop van de audit is/zijn er 0 kritische tekortkoming(en) met het management
besproken en als zodanig geaccepteerd.
Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, dat het zorgsysteem van de organisatie niet voldoet aan de norm en/of
niet de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De geplande
corrigerende maatregelen inclusief de implementatie en effectiviteit moeten door Kiwa worden beoordeeld
alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen. Doorgaans is hiervoor een extra audit
noodzakelijk.
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Evt. bijzonderheden:

Teamleider Kiwa
Naam
H. Konijnenberg
Datum
5-3-2017
Handtekening

Review en certificatiebeslissing Kiwa
(voor intern gebruik Kiwa) Naam
Datum
Handtekening

Dit rapport heeft de volgende bijlagen:

Auditprogramma, komende 3 jaar
Auditmatrix
Auditplan
Los bijgevoegde documenten:
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Auditprogramma, komende 3 jaar
Audit:

A1

A2

A3

A4

Datum:
Norm:

25-01-2017
BRL 6000-AB
(toe)

+ 12mnd

+ 24mnd

+ 36mnd

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

Alle
normelemente
n, Alle
registraties,
projecten
waarbij alle
deelgebieden
gezien worden

Alle
normelemente
n, Alle
registraties,
projecten
waarbij alle
deelgebieden
gezien worden

Alle
normelemente
n, Alle
registraties,
projecten
waarbij alle
deelgebieden
gezien worden

Alle
normelemente
n, Alle
registraties,
projecten
waarbij alle
deelgebieden
gezien worden

Managementsysteem

C

Gedocumenteerde informatie

C

■
■

■
■

■
■

C

■

■

■

Risico's en wetgeving

C

Beleid en doelen

C

■
■

■
■

■
■

C

■

■

■

C

■

■

■

Inkoopproces

C

Verkoopproces

C

Ontwerpproces

C

Productieproces

C

■
■
■
■

■
■
■
■

■
■
■
■

Procesmonitoring

C

Interne audits

C

Afwijkingen/incidenten

C

■
■
■

■
■
■

■
■
■

Directiebeoordeling
Interne audits
Continue verbeteren
Management van wijzigingen
Correctieve maatregelen
Preventieve maatregelen
Klachten
Logo gebruik
Doeltreffendheid systeem
Vestigingen:
Hoofdvestiging

Scope-onderdelen:

Systeem

Organisatie en Leiderschap
Organisatie
Strategie en Beleid

Personeel management
Vakbekwaamheid
Assetmanagement
Meetapparatuur
Procesmanagement

Resultaten
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Auditmatrix
C = Conform
T = niet-kritisch
KT = kritisch

BRL 6000-AB:2016

Info = Conform met info
KT>C = Aangepast
T>C = Aangepast.

Systeem
A1

Managementsysteem
BRL 6000-AB:2016, § 7.2

Vastlegging kwaliteitssysteem; versiebeheer; informatie aan
medewerkers.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.6

Procedurebeschrijvingen van de par. 7.6 genoemde IKB-onderdelen.

C

Gedocumenteerde informatie:
In het kwaliteitshandboek staat omschreven hoe wordt omgegaan met de interne kwaliteitsbewaking.
Het kwaliteitshandboek beschrijft hoe wordt omgegaan met inhuur en uitbesteding.
Een opdracht wordt slechts uitbesteed aan een andere certificaathouder.
Het kwaliteitshandboek bevat de procedurebeschrijvingen van de in paragraaf 7.6 genoemde onderdelen van de
interne kwaliteitsbewaking en de in paragraaf 7.7 genoemde procedures.

Gedocumenteerde informatie

A1

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.2

Beheer van projectdossiers: Inhoud projectdossier; bewaartermijn.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.9

Documentenbeheer: overzicht documentatie; beschikbaarheid
documenten; documentatiebeheer.

C

Gedocumenteerde informatie:
Documentenbeheer is in het kwaliteitshandboek beschreven in: Procedure 6003040, Procedure 6003080
Documentenbeheer Procedure, 6003081Normen en voorschriften
Een actueel overzicht van documenten is opgenomen in het kwaliteitshandboek. Vastgesteld is dat wordt beschikt
over een actueel exemplaar van de BRL 6000-AB.
Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele exemplaren van de relevante Bijzondere Delen.
Vastgesteld is dat wordt beschikt over actuele documenten die relevant zijn voor de door het bedrijf in uitvoering
genomen projecten.
Een actueel overzicht van normen staan in een XLS overzicht
- Het beheer van de documenten wordt uitgevoerd door: VGM Coordinator
- Het beheer van het kwaliteitshandboek wordt uitgevoerd door: VGM Coordinator
De procedure voor het beheer van projectdossiers is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Procedure 6003080
Documentenbeheer
In de procedure komt tot uiting dat projectdossiers tot ten minste 10 jaar na oplevering worden bewaard.

Organisatie en Leiderschap
A1

Organisatie
BRL 6000-AB:2016, § 7.4

TVB's: plaats van medewerkers in de organisatie; informatie TVB's aan
medewerkers en vakbekwaamheden.

C

Gedocumenteerde informatie:
De wijze waarop de kwalificatie van het personeel bij uitbesteding van taken wordt geborgd, is vastgelegd in:
Procedure 6003090 Beoordeling van leveanciers en onderaannemers
Het organisatieschema is vastgelegd in het kwaliteitshandboek in: Organogram Klomp d.d.27-09-2016
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn per functie vastgelegd in: formulier 620For001
Vakbekwaamheden zijn per functie vastgelegd in 620FOR002 Overzicht opleidingen ervaring. XLS
Klomp Beheer Amsterdam B.V.
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Strategie en Beleid
A1

Risico's en wetgeving
BRL 6000-AB:2016, § 6.1

Vergunning: Inschrijving bij Kamer van Koophandel.

C

Gedocumenteerde informatie:
BRL6000:2015 art6.1
De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
De organisatie is in het bezit van een bewijsstuk waaruit deze inschrijving blijkt en dat niet ouder is dan één jaar.
Akte KvK66158621 ( Klomp Technisch Buro BV)
d.d. 3-1-2017
SBI code 43221,43222, 4321
Akte KvK66158591 ( Klomp Technisch Beheer BV)
d.d. 5-1-2017
SBI code 4321, 43222, 3324
Akte KvK 3318785 A.V.M. Service
d.d. 3-1-2017
SBI code 4322, 4321
Sterkin nr: 20150 (AVM)

A1

Beleid en doelen
BRL 6000-AB:2016, § 7.3

Kwaliteitsbeleid: Directieverklaring gericht op eisen van hoofdstuk 6;

C

uitvoering IKB, ontwerp en installeren

Gedocumenteerde informatie:
In de beleidsverklaring zijn de aspecten volgens paragraaf 7.3 opgenomen.
Gedocumenteerde informatie kwaliteitsbeleid: procedure 610010

Personeel management
A1

Vakbekwaamheid
BRL 6000-AB:2016, § 5.2

Vakbekwaamheden; werkzaamheden worden verricht door of onder
verantwoordelijkheid van een ‘deskundige’.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.12

Specificatie en beschikbaarheid vakbekwaamheden; persoonsdossier;
periodieke beoordeling (wie heeft wie beoordeeld, en wanneer; de
resultaten van de beoordeling; de eventuele maatregelen).

C

Gedocumenteerde informatie:
Werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van een ‘deskundige’.
De ‘deskundige’ voldoet aan de eisen zoals beschreven in paragraaf 5.2 van de Bijzondere Delen.
Specificatie van vakbekwaamheid (kennis en ervaring) van de medewerkers is vastgelegd in: 620FOR002
Overzicht opleidingen ervaring. XLS
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Assetmanagement
A1

Meetapparatuur
BRL 6000-AB:2016, § 6.3

Hulpmiddelen; meet- en beproevingsmiddelen; overige hulpmiddelen.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.10

Overzicht meetmiddelen; kalibratiefrequentie; wijze van kalibreren;
zichtbare kalibratiestatus; beoordeling kalibratieresultaten; corrigerende
maatregelen.

C

Gedocumenteerde informatie:
De procedure hulpmiddelen mbt meet- en beproevingsmiddelen en overige hulpmiddelen is in het
kwaliteitshandboek vastgelegd in: procedure 203010
In de procedure komt tot uiting dat, indien een meetinstrument is gejusteerd, wordt nagegaan of het gebruik van
het instrument, voorafgaand aan het justeren, tot andere beslissingen zou hebben geleid, als het instrument op
dat moment al gejusteerd was. Zonodig worden op grond van dit onderzoek corrigerende maatregelen getroffen.

Procesmanagement
A1

Inkoopproces
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.5

Ingangscontrole van materialen:

C

Specificatie van eisen; registratie van beoordeling; registratie
verantwoordelijke medewerker(s)

Gedocumenteerde informatie:
In de procedure 224040 “Werkvoorbereiding en uitvoering van projecten” is de ingangscontrole van de materialen
vastgelegd.

A1

Verkoopproces
BRL 6000-AB:2016, § 5.1

Opdracht.

C

BRL 6000-AB:2016, § 5.3

Programma van Eisen.

C

BRL 6000-AB:2016, § 5.4 en
5.5

Ontwerp

C

BRL 6000-AB:2016, § 5.6

Controle bouwkundige randvoorwaarden.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.1

Registratie van projecten.

C

Gedocumenteerde informatie:
Opdracht met alle bijbehorende voorwaarden zijn schriftelijk vastgelegd (onderhoud). Gezien project zie
“Projecten en dossier”
Er is een duidelijke onderhoudsschema en dit is schriftelijke vastgelegd in de opdracht
Onderhoud schema is schriftelijk vastgelegd in Procedure 222010 beheren van onderhoudscontracten
Indien geen onderhoudsvoorschriften zijn dan Procedure 222010 beheren van onderhoudscontracten
In het kwaliteitshandboek wordt in 212020 “Calculeren van projecten” tot uiting gebracht dat:
- De opdrachten met alle bijbehorende voorwaarden schriftelijk worden vastgelegd.
- In de opdracht wordt verwezen naar het document waarin het programma van eisen is opgenomen.
- In de opdracht wordt verwezen naar het ontwerp.
- Opdrachten worden geaccepteerd onder voorwaarde dat de installatie voldoet aan de eisen genoemd in
paragraaf 4.1 (Wettelijke eisen aan de installatie) en 4.2 (Overige eisen aan de installaties) van de Bijzondere
Delen van BRL6000
In het kwaliteitshandboek wordt in 212020 “Calculeren van projecten” tot uiting gebracht dat:
- Het programma van eisen in overleg met de opdrachtgever wordt vastgelegd in een document.
Klomp Beheer Amsterdam B.V.
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- In het programma van eisen worden relevante bouwkundige randvoorwaarden aangegeven.
- In het programma van eisen de systeemkeuze duidelijk is vastgelegd.
- Ten minste is vastgelegd welke facultatieve eisen van 4.2 (Overige eisen aan de installaties) van toepassing zijn
(keuzelijst).
In het kwaliteitshandboek wordt in procedure 213010 “Werkvoorbereiding projecten” en formulier 600FOR005 tot
uiting gebracht dat alvorens met de installatiewerkzaamheden wordt begonnen, gecontroleerd wordt of de
volgens het ontwerp te vervaardigen installaties voldoen aan de eisen van paragraaf 4.1 en 4.2 (Eisen te stellen
aan installaties).
De controle wordt uitgevoerd door een “deskundige” (zie 5.2).
In het kwaliteitshandboek wordt in procedure 224040 “Werkvoorbereiding en formulier 600FOR005 en uitvoering
van projecten” tot uiting gebracht dat bij de werkvoorbereiding gecontroleerd wordt of is voldaan aan de
bouwkundige randvoorwaarden om de installatie veilig te kunnen laten functioneren.
De procedure projectenregistratie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: procedure 212020 “Calculeren van
projecten”
Tijdens de audit is de registratie ingezien voor de beoordeelde projecten en projectdossiers.
Er is vastgesteld dat:
- Voor elk project wordt een projectdossier bijgehouden. (in Navision)
- Projectdossiers bestaan uit een vaste indeling.
- Vastgelegd is welke medewerker toevoegingen en/of onttrekkingen aan het dossier mogen uitvoeren.
- Er alleen correcte en actuele informatie in het dossier is opgenomen.

A1

Ontwerpproces
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.3

Ontwerpbeoordeling: beoordeling van ontwerpwijzigingen; uitbesteding
van ontwerpbeoordeling; registratie van ontwerpbeoordelingen.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.4

Werktekeningen.

C

Gedocumenteerde informatie:
Wijzigingen en aanpassingen van een ontwerp worden door een ‘deskundige’ (zie 5.2) vastgesteld, vastgelegd,
beoordeeld en goedgekeurd voordat ze worden ingevoerd.
Van de ontwerpbeoordelingen moet worden geregistreerd:
- Wie heeft beoordeeld en wanneer.
- De resultaten van de beoordeling.
- De eventuele maatregelen.
De procedure voor de vervaardiging van werktekeningen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: procedure
213010 “Werkvoorbereiding van projecten”
Van uitvoeringsdetails wordt zo nodig een werktekening gemaakt.

A1

Productieproces
BRL 6000-AB:2016, § 5.7

Uitvoering

C

BRL 6000-AB:2016, § 5.8

Gebruikshandleiding: informatie m.b.t. technische aspecten;
gebruiksmogelijkheden; gebruiksaanwijzingen; noodzakelijke onderhoud;
opstellingsruimte; hoe te handelen bij storingen.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.6

Controle op transport en opslag: specificatie van eisen; registratie van
beoordeling; registratie verantwoordelijke medewerker(s).

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.7

Controle op montagewerkzaamheden: recente informatie voor uitvoering
op de werkplek; voldoen aan gespecificeerde eisen; registratie van
controles.

C

Gedocumenteerde informatie:
In het kwaliteitshandboek komt in Procedure 215010 tot uiting dat een bij de installatie behorende
gebruikshandleiding aan de opdrachtgever wordt overgedragen.
De procedure voor de controle mbt opslag van materialen op de werklocatie is in het kwaliteitshandboek
vastgelegd in: Procedure 214020 “Uitvoering van projecten”
Eisen waaraan opslag van materiaal moet voldoen, zijn vastgelegd en betreffen: geen kwaliteitsvermindering
Controle op de opslag wordt op de projectlocatie uitgevoerd door: de projectleider
Registratie vindt plaats door middel van: werkplekinspectie (WIB5.1.1.8)
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De procedure voor de controle op montagewerkzaamheden is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: Procedure
214020 “Uitvoering van projecten”
Eisen waaraan de montagewerkzaamheden moeten voldoen, zijn vastgelegd op de controleformulieren
Controle op montagewerkzaamheden wordt uitgevoerd door: projectleider
Registratie vindt plaats door middel van: werkplekinspectie (WIB5.1.1.8)
Indien er geen onderdelen verkrijgbaar zijn word er een alternatief gezocht met de fabrikant. De uitkomst hiervan
wordt schriftelijk vastgelegd en hieruit is duidelijk te zijn wie verantwoordelijk is voor het alternatief
Beschreven in procedure 224060 “Uitvoeren van opdrachtbonnen”

Resultaten
A1

Procesmonitoring
BRL 6000-AB:2016, § 7.5

Controleactiviteiten (IKB): Ontwerp; ingangscontrole en opslag van
materialen; montage; eindcontrole van de installatie; gebruiks- en
onderhoudsvoorschriften; meet- en beproevingsmiddelen; documenten.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.8

Controle van de gerealiseerde installatie: specificatie controlepunten;
uitvoeren tussencontrole; uitvoeren eindcontrole; controleregistratie.

C

Gedocumenteerde informatie:
In het kwaliteitshandboek is de omvang en de frequentie van de controleactiviteiten in het kader van de interne
kwaliteitsbewaking vastgelegd in: procedure 6003050 “Periodieke beoordeling door het management” en WIB
5.1.1.2 “Project begeleidingsformulier”
De procedure voor de controle van de gerealiseerde installatie is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in:
procedure 215010 “Oplevering en nazorg van projecten”
De controlepunten en eisen worden voorafgaand gespecificeerd in tussen- en eindcontroles.
- Tussencontroles worden uitgevoerd (waar noodzakelijk) door: Monteurs
- Eindcontroles worden uitgevoerd door: monteur

A1

Interne audits
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.15

Interne audits

C

Gedocumenteerde informatie:
Het systeem van interne audits is beschreven in: procedure 6003030
A1

Afwijkingen/incidenten
BRL 6000-AB:2016, § 7.7.13

Beheersing van tekortkomingen: Identificatie; acceptatie nonconformiteiten.

C

BRL 6000-AB:2016, § 7.7.14

Klachtenbehandeling: Klachtenregistratie; registratie corrigerende
maatregelen; registratie preventieve maatregelen.

C

Gedocumenteerde informatie:
De procedure beheersing van tekortkomingen is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: procedure 6003020 en
procedure 6003011
De procedure klachtenbehandeling is in het kwaliteitshandboek vastgelegd in: procedure 6003010
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Auditplan
Bedrijfsnaam

:

Kiwa Nederland B.V.

Klomp Beheer Amsterdam B.V.

Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Exploitatie bedrijven
-Klomp Technisch buro BV
-Klomp Technisch beheer BV
-AVM service BV

Uitvoerend onderdeel:
Wilmersdorf 50
7300 AC Apeldoorn

Contactpersoon
E-mail

:
:

E. Klomp
e.klomp@klompbv.nl

Vestigingsadres

:

Postadres

:

Tel
Fax

:
:

Digitaalstraat 5
1033 MP AMSTERDAM
Netherlands
Postbus 37178
1030 AD AMSTERDAM
Netherlands
020-6304585
0206335427

Onderzoek

:

A1

Audit type

:

BRL 6000-AB: 2016 Toelating

Datum

:

25-1-2017, 1-3-2017, 2-3-2017, 3-3-2017

:
:

H. Konijnenberg
H. Konijnenberg

:

Kiwa-reglement voor Productcertificatie: 2014

Tel (0)88 998 33 93
Fax (0)88 998 35 43
www.kiwa.nl

Audit Team
Teamleider
Auditteam

Normeisen
Reglement(en)
Norm(en)

Scope/Nace

BRL 6000-AB:2016
28c
Klomp Technisch buro BV

Certificaatnr.

Einddatum

K94544/01

-

01 Elektrotechnische installaties van individuele woningen.
02 Middelgrote elektrotechnische installaties (maximaal 3x80A) van bouwwerken, anders dan individuele
woningen.
04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
05 Middelgrote gasinstallaties (≤ 0,5 bar en tot en met G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van
bouwwerken, anders dan individuele woningen.
07 Leidingwaterinstallaties van individuele woningen.
08 Leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016
28c
Klomp Technisch beheer BV

K94549/01

-

04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.

BRL 6000-AB:2016
28c
Klomp Technisch beheer BV

K94550/01

-

K94552/01

-

16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen <130KW
BRL 6000-AB:2016
AVM sevice BV

28c

16 Onderhoud van gasverbrandingstoestellen <130KW
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BRL 6000-AB:2016
AVM service BV

28c

K94551/01

-

04 Gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (< 130kW) van individuele woningen.
Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden. Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in
onderling overleg van deze planning worden afgeweken.
Indien wij 2 dagen voorafgaand aan de audit geen reactie op het schema hebben ontvangen gaan wij er vanuit dat het auditteam dit onverkort kan
aanhouden.
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokkene personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn voor het interview. Tevens zorgt
hij voor een beschikbare ruimte waar de auditor(en) aan het einde van de dag de rapportage kunnen maken.

Datum

25-1-2017

Auditplan voor auditor :

H. Konijnenberg

Tijd

Naam/Activiteit

12:30-13:30

Voorbereiding/auditplan

Datum

Functionarissen, projecten en processen

Normeisen

1-3-2017

Auditplan voor auditor :

H. Konijnenberg

Tijd

Naam/Activiteit

Functionarissen, projecten en processen

08:30-09:00

Introductie

Directie gesproken met dhr E Klomp (dir) en dhr WJ Piet (sr
prl)

09:00-11:00

Interview

Directie/Kam: Fase 1 Kwaliteitshandboek en afsluiting fase
1 gesproken met dhr E Klomp (dir) en dhr WJ Piet (sr prl)

Systeem

11:00-12:30

Interview

Projectleider (Klomp Technisch Buro BV) beoordeling
project dossiers gesproken met dhr Klomp, dhr Piet, dhr
Tuithof

Procesmanagement

12:30-13:00

Lunch

13:00-14:30

Interview

gesproken met dhr Klomp, dhr Piet, dhr Toufik en dhr
Borgmeijer

Systeem; Organisatie en
Leiderschap; Personeel
management; Assetmanagement

14:30-16:00

Projectbezoek

(Klomp Technisch beheer) project Costerstraat 5
Amsterdam gesproken met dhr J Amsen deelgebied 16

Productieproces

16:00-16:30

Restpunten / auditor adm.

16:30-17:00

Adsfuiting dag1

Datum

Normeisen

Directie/kam gesproken met dhr Klomp, dhr Piet,

2-3-2017

Auditplan voor auditor :
Tijd

Naam/Activiteit

08:30-09:00

Opening dag2

09:00-10:30

H. Konijnenberg
Functionarissen, projecten en processen

Normeisen

Projectbezoek

(Klomp Technisch buro) project Verbouwing woonzorg
eenheden te Alkmaar ; gesproken met dhr M Laam en AP
Mazurel deelgebied 2 en 8

Productieproces

10:30-12:00

Projectbezoek

(Klomp Technisch buro) project Kwadijk gesproken met dhr
Coskun, Awilhelm Ozkul deelgebied 1,4,7

Productieproces

12:00-12:30

Interview

Kam/personeelszaken gesproken met dhr E Klomp

Personeel management

12:30-13:00

Lunch

13:00-13:30

Interview

Projectleider (AVM service) beoordeling project dossiers s
gesproken met dhr E Klom

Procesmanagement

13:30-14:00

Interview

Projectleider (Klomp Technisch beheer BV) beoordeling
project dossiers gesproken met dhr E Klomp, dhr Piet, dhr
Tuithof

Procesmanagement

14:00-15:00

Projectbezoek

(Klomp Technisch buro) project Aster Medisch Centrum
Amsterdam gesproken met dhr Looy

Productieproces

15:00-16:00

Projectbezoek

Uitvoerenden (AVM service) project v Zeggelaarstraat 13
Amsterdam gesproken met D Du Pain deelgebier 4,16

Productieproces

16:00-16:30

Restpunten / auditor adm.

16:30-17:00

Adsfuiting

Datum

3-3-2017

Auditplan voor auditor :
Tijd

Naam/Activiteit

08:30-11:30

Rapportage

Klomp Beheer Amsterdam B.V.
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Directie/kam gesproken met dhr Klomp en dhr Piet

H. Konijnenberg
Functionarissen, projecten en processen

Normeisen
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Auditdoelstelling. Kiwa zal gedurende de bovenstaande audit toetsen of:
- het managementsysteem en het managementhandboek overeenkomen met de eisen van de norm(en) en de vastgestelde reikwijdte van het
toepassingsgebied en de scope (zie boven benoemd);
- het managementsysteem voldoende is geïmplementeerd om te bewerkstelligen dat de wordt voldaan aan de eisen uit de van toepassing zijnde
wet- en regelgeving en contractuele eisen;
- de gedefinieerde processen en documentatie van het managementsysteem aantoonbaar zijn geïmplementeerd;
- het managementsysteem doeltreffend functioneert, continue verbetert en bijdraagt de doelstellingen van de organisate te realiseren;
- de wijze van uitvoer van de werkzaamheden overeenkomt met de beschrijving hiervan in het managementsysteem;
- de mogelijkheden die er zijn om te verbeteren;
- aan de Multi Site voorwaarden voldaan wordt (indien van toepassing).

Klomp Beheer Amsterdam B.V.
Exploitatie bedrijven
-Klomp Technisch buro BV
-Klomp Technisch beheer BV
-AVM service BV

Audit A1 Rapportversie 01 Pagina 13 van 13

