
Wij nemen voorafgaand aan de audit contact met u op om te bespreken of de audit eventueel 
(gedeeltelijk) op locatie kan worden uitgevoerd en of er maatregelen zijn geïmplementeerd 
waarmee wij rekening moeten houden bij het uitvoeren van de audit op locatie. Dit kan bijvoorbeeld 
betrekking hebben op openingstijden, “social distancing”, persoonlijke beschermingsmiddelen, 
beschikbaarheid van lunchfaciliteiten en sanitaire voorzieningen. 

Wij hanteren de basisregels die door de rijksoverheid zijn vastgesteld. Onze auditoren zijn 
erop getraind om zorg te dragen dat de basisregels worden nageleefd. Zij zijn voorzien van 
desinfecterende handgel en hygiënische doekjes om te zorgen dat zij de hygiëneregels kunnen 
handhaven tijdens het bezoek. Uiteraard zal een auditor thuis blijven indien hij of zij klachten heeft 
die verband houden met COVID-19 of indien er personen in de directe omgeving van een auditor 
die klachten hebben zoals gedefinieerd door de rijksoverheid en het RIVM. 

In sommige omstandigheden kunnen de auditoren (of degenen met wie ze samenleven) tot een 
risicogroep behoren. In dergelijke gevallen werken de auditoren vanuit huis.

Wij vermijden zo veel mogelijk direct contact. Wordt de audit op locatie uitgevoerd, dan wordt er 
gekeken of het auditprogramma hierop kan worden aangepast zodat de audittijd ter plaatse kan 
worden ingeperkt en het aantal betrokken personen kan worden gelimiteerd.

Uw audit op locatie 
tijdens COVID-19

Uw audit op locatie

Als maatschappelijk verantwoorde organisatie heeft BSI een beleid om zoveel mogelijk audits op afstand uit 
te voeren. In onze Remote audit – Gids voor klanten treft u meer informatie aan over de manier waarop deze 
audits worden gepland en uitgevoerd. Een audit kan echter niet in alle gevallen volledig op afstand worden 
afgerond. Er kunnen onderwerpen of processen zijn die niet op afstand kunnen worden beoordeeld en aan 
sommige certificatieschema’s zijn restricties gesteld aan remote auditing. Wij willen u dan ook informeren over 
wat u van BSI kan verwachten, en welke ondersteuning wij van u nodig hebben, indien er auditactiviteiten op uw 
bedrijfslocatie plaatsvinden. 

Wat kunt u verwachten van BSI?

https://www.bsigroup.com/nl-NL/Onze-dienstverlening/certificatie/remote-audit/


Welke ondersteuning verwachten wij van u?

Uw organisatie heeft maatregelen geïmplementeerd om de gevolgen van COVID-19 te 
kunnen beperken. Uw organisatie voorziet in de juiste hygiënische voorzieningen. Zoals 
gebruikelijk informeert u ons over specifieke procedures en toepasselijke persoonlijke 
beschermingsmiddelen m.b.t. ons bezoek.

U informeert ons indien er in de 2 weken voorafgaand aan ons bezoek een persoon 
werkzaam is geweest in uw organisatie waarvan gebleken is dat hij of zij besmet is 
(geweest) met het COVID-19 virus. Neem contact met ons op om te bespreken of dit kan 
leiden tot een verhoogd risico op infectie en welke maatregelen u heeft genomen om dit 
risico te beperken.

U kunt een veilige afstand garanderen. U kunt de auditor een werkplek bieden in een 
omgeving waarin de 1,5-meter afstandsregel kan worden gehandhaafd.

 

Voor meer informatie, neem
contact op met BSI.

Bel: +31 (0)20 346 0780
Mail: info.nl@bsigroup.com
Bezoek: bsigroup.nl

De oplossing van BSI voor werkplekhygiëne

Goede arbeidsomstandigheden op het gebied van gezondheid, veiligheid, welzijn en hygiëne 
verminderen het risico op letsel en gezondheidsproblemen, waaronder de kans op 

overdraagbare ziekten en de daarmee samenhangende kosten van ziekteverzuim.

Wij helpen organisaties bij de wederopbouw, het herstel en de herstart van 
hun werkzaamheden door middel van een uniek gefaseerde aanpak. Ons 

pakket van gezondheids-, veiligheids-, welzijns- en hygiëne-oplossingen 
is ontworpen om deze aanpak te ondersteunen. Bezoek de webpagina 

voor meer informatie.

https://www.bsigroup.com/nl-NL/
https://page.bsigroup.com/l/73472/2020-07-15/s88fhl

