PLATFORM

Interneauditsbinneneen
KAM-systeem
I N G . P. G I J S E N , K I W A M A N A G E M E N T C O N S U L T A N T S BV

Deinterneaudit isvoorhetmanagementvaneenorganisatieeenbelangrijkinstrumentomperiodiekhet/unctionerenvanhetKAM-systeemtebeoordelenenwaarmogelijk,teverbeteren.Het hanterenvanéén integraleKAM-auditwaarinzowelnaar kwaliteits-,arbo-alsmilieuaspectengekeken
wordt,blijkt indepraktijk moeilijk uitvoerbaar. Naast integrale(proces-)auditswaannorganisatie,
beleidenprocedureswordenbeoordeeld, blijken werkplekinspectiesnodigwaannspecifieke arbo-en
milieurisico'swordenopgespoord.Standaard checklijsten zijneengoed hulpmiddel omdedoeltreffendheid vanauditsenwerkplekinspecties teverhogen.

Eenauditkanwordenomschreven als: een
onafhankelijke, objectieve beoordelingomvast
testelleninhoeverrespecifieke activiteitenof
aspectenovereenstemmen metgeplande
maatregelen eneffectief zijn voorhetbereiken
vandoelen.
Hetwoordauditisafgeleid vanhet Latijnsewoordauditus enbetekent 'gehoord'of
'beluisterd'.Goedkunnen luisteren (enwaarnemen)isdanookhetgeheimvangoedauditten!Wordteenaudit uitgevoerd doorpersoneeluitdeeigenorganisatie,danspiekenwe
vaneeninterneaudit.Auditsdieuitgevoerd
wordendooreencertificatie-instellingof
klant,noemt menexterneaudits.Naastde
inmiddels bekendekwaliteitsaudits kanook
gekekenwordennaararbo-enmilieu-aspecten;wesprekendanvaneenarbo-auditrespectievelijk milieu-audit.BinneneenKAM-audit
wotdendeaandachtsgebieden kwaliteit,arbo
enmilieu gecombineerd.
Ongeachthetsoortaudit onderscheidt
meninhetauditprocesdevolgende fasen:
A/b.i

Auditfascn

samenstellen auditteam,
melding,bestuderen documentatie

m

verzamelen van bewijsmateriaal,
trekken van conclusies

pportageen distributie
uitvoeren corrigerende maatregelen

verificatie vande effectiviteit
vangenomen maatregelen
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Normering
Voorkwaliteits-enmilieu-audits zijn
doordeInternationalOrganization forStandardization (ISO) tweeseriesnormenopgestelddieinNederland zijn uitgegevenals
NEN-normen:deNEN-ISO10011-1 t/m
10011-3 voorkwaliteitsaudits endeNEN-ENISO14010t/m 14012voormilieu-audits.Beide
seriesnormenzijn vantoepassingopzowel
internealsexterneauditsenzijn als richtlijn
bedoeldenbevattendaaromgeendwingende
eisen.Eenuitzonderinghieropvormenorganisatiesmeteengecertificeerd milieuzorgsysteemdieonderhettegime "certificatiesysteem
ISO14001"vandeStichtingCoördinatieCerti-

Skuatievóórmilieu-audit

ficatie Milieuzorgsystemen (SCCM)vallen.
Voorarbo-audits bestaatgeenapartenorm.
Welwordt indeArbo-managementsysteemnormNPR5001,voorarbo-auditsverwezen
naarderichtlijnen vootkwaliteitsaudits.
Inmiddels wordtbinnenISOgewerktaaneen
nieuwebasisnormvoorauditingdiedetwee
bestaandeseriesnormengaatvervangen.Bij
dezebasisnorm komenaanhangselsvoorspecifiek kwaliteits-enmilieu-eisen.
Overeenkomsten en verschillen
Tussen kwaliteit,arboenmilieu bestaan
overeenkomsten enverschillen.Hetgaatin
alledriedegevallenomaspectenvande
bedrijfsvoering diejeviaeenmanagementsysteemwaarindebeheerscyclus:'Planning,uitvoering,controleenbijstelling' centraalstaat,
systematisch kunt beheetsen.Hetbeootdelen
vandewerkingvandezebeheerscyclus isdan
ookeenbelangrijk onderdeelvandeKAMaudit.Auditfasen eninterviewtechniek zijn
nietwezenlijkverschillend bijkwaliteits-,
arbo-enmilieu-audits.Hetverschiltussen
kwaliteitsaudits enerzijds enarbo-enmilieuauditsanderzijds isdatkwaliteiteenrelatief
begripisdattussenleverancierenklantwordt
afgesproken. Bijarbo,waarhetdraait omveiligheid,gezondheidenwelzijn enbijmilieu,is
veelalsptakevanuniversele(minimum)eisen.
Dezekomenvoortuitwet-entegelgevingof
zijn hetgevolgvanhetfeitdatbepaaldesituatiesdomwegschadelijkzijn voormensof
milieu,ongeacht decontext.Eentweedever-
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schil isdat slechte kwaliteit na een controle
vaak noggecorrigeerd kan worden. Het leed
ten gevolge van een ongeval ofslechte arbeidsomstandigheden kan nooit teruggedraaid
worden. Dit geldt vaak ook voor milieuschade.
Consequentie van deze verschillen isdat een
arbo- ofmilieu-auditor kennis zal moeten
hebben van arbo- en milieuwet- en regelgeving en in staat moet zijn om arbo- en
milieurisico's te herkennen en in te schatten.
Preventie is bij arbo en milieu nog belangrijker dan bij kwaliteit.

ASPECT

KWALITEITSAUDIT

1. Volledigheid

- ISO9000 norm
- organisatie en
activiteiten
- geleverde diensten
en producten

2. Implementatie
Beoordelingsaspecten
Bij een interne KAM-audit worden drie
aspecten beoordeeld:
Volledigheid:ishet systeem volledig? Dat wil
zeggen: voldoet het aan degekozen norm(en)
en sluit het aan bij de activiteiten, de risico's
en de organisatiestructuur?
Implementatie: is het systeem daadwerkelijk
ingevoerd en actueel?

praktijk versus
systeem
betrokkenheid medewerkers (cultuur)
commitment van
het management

MILIEU-AUDIT

ARBO-AUDIT

ISO 14001 norm
milieuwetten,
vergunningen en
convenanten
organisatie en risicovolle activiteiten,
producten en
diensten

NPR5001 norm
arbowergeving,
Europese richtlijnen
organisatie en risicovolle activiteiten

praktijk versus
systeem

betrokkenheid medewerkers (cultuur)
commitment van
het management

praktijk versus
systeem
wetgeving,
verplichtingen
betrokkenheid medewerkers (cultuur)
commitment van
het management

wetgeving, verplichtingen

Doeltreffendheid: is het systeem geschikt om

j . Doeltreffend- - kwaliteitsbeleid
h e i d geschikt- - kwaliteitsdoelen

milieubeleid
milieuzorg-

arbobeleid
arbojaarplan

beleid en doelstellingen te realiseren?

heid

programma
milieurisico's
continue verbetering

verwachtingen
werknemers

- afwijkingen

In bijgaande tabel zijn de beoordelingsaspecten voor kwaliteits-, arbo- en milieu-audits
weergegeven.

arborisico's
continue verbetering

Beoordelityscupecten
Kwalificatie v a n i n t e r n e
KAM-auditors
Normen voor kwaliteits- en milieu-audits
onderscheiden de volgende kwalificatiecriteria
voor auditors:
opleiding,
werkervaring,
-

-

auditscholing,
auditervaring,
persoonlijke eigenschappen,
leidinggevende capaciteiten,
bijhouden vakbekwaamheid,
taal.

Kandidaatauditors moeten minimaal een
middelbare schoolopleiding hebben voltooid,
gevolgd door vier (kwaliteit) ofvijf (milieu)
jaar passende werkervaring. De vereiste auditscholing isop tesplitsen in:kennis van en
inzicht in de systeemnormen waartegen de
audit wordt uitgevoerd en de eigen auditprocedures en vaardigheden op het gebied van
plannen, communiceren, onderzoeken ,ondervragen, evalueren en rapporteren, Voor milieuauditors komt hier aan specifieke scholing bij
kennis van milieuwetenschap en -technologie,
van technische en milieu-aspecten van de
bedrijfsactiviteiten en van milieuwetgeving en
-regelgeving. Om alszelfstandig auditor te
mogen opereren moet men in beide normen
minimaal 20dagen deelgenomen hebben aan
interne audits verdeeld over minimaal vier
verschillende audits (dit laatste geldt alleen
voor milieu-audits). Specifieke scholing op het

gebied vanArbo-audits zou het volgende kunnen omvatten: kennis van arborisico's verbonden aan debedrijfsactiviteiten, kennis van
arbowetgeving, arbeidshygiè'ne en veiligheidskunde.
M o e i t e m e t kwalificatiecriteria
Voorveel,kleinere, bedrijven ishet lastig
om genoeg interne auditors te vinden die aan
allecriteria voldoen.Vooral relevante werkervaring en specifieke milieu- en arbo-scholing
zijn vaak een probleem. Hier wreekt zich het
gegeven dat de auditnormen interne en exter-

neauditors over één kam scheren. Het zou
jammer zijn alsde deelname aan het interne
auditproces voor veel werknemers niet is weggelegd vanwege te hoge kwalificatiecrireria. In
depraktijk blijkt telkens weer dat het kijken
over degrenzen van de eigen afdeling voor
mensen een openbaring isen men oog krijgt
voor de samenhang tussen de verschillende
bedrijfsprocessen. Aan deandere kant vragen
vooral arbo- en milieu-audits natuurlijk best
om specifieke kennis wil de interne audit ook
iets opleveren en door allepartijen als zinvol
worden ervaren.

E r v a r i n g e n bij ISOVER BV
Binnen ISOVER BV,producent van isolatiemateriaal, hanteert men een gecombineerde
kwaliteits/milieu audit en voert men daarnaast aparte veiligheidsinspecties uit op de werkvloer. ISOVERbeschikt over een gecertificeerd kwaliteits/milieuzorgsysteem. De interne auditors hebben een eendaagse cursus Kwaliteitsauditing en een tweedaagse cursus Milieu-auditing gevolgd. In de praktijk blijkt het voor de auditors lastigom milieurisico's te herkennen en
komr men vaak niet verder dan het kijken naar de implementatie, aldus Ronald vanVeluw
(Hoofd Veiligheid, Milieu en laboratorium). Om dit bezwaar te ondervangen, wordt binnenkort een milieuchecklist opgesteld diede auditors zullen gaan gebruiken. Over het auditten
van arbo-aspecten ismen binnen ISOVERredelijk tevreden. De arbo-audit isop drie manieren
georganiseerd: op dewerkvloer worden veiligheidsinspecties verricht diebinnen de afdelingen
zelfworden ingepland en uitgevoerd. Voorde veiligheidsinspecties hanteert men een zelf ontwikkelde checklijst. Naast deveiligheidsinspecties beschikt iedere werknemer over een notitieboekje 'Signaleren vangevaren' waarmee onveilige situaties viaeen formulier gemeld kunnen
worden. Dederde pijler binnen de arbo-audit zijn de inspectierondes door de veiligheidsman.
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niveauzezichbevinden.Bijrisiconiveau3 voldoetbasiskennis.Bijrisiconiveau 2heeft de
auditoreenaanvullendeopleidingvanééndag
nodig.Bijrisiconiveau 1 wordtdearbo-of
milieu-coördinator ingeschakeld.Bijditlaatsteniveau wordteenaantalvragenaande
standaardvragenlijst toegevoegd.

Situatie na corrigerendemaatregel

Checklijsten
Eenoplossingommethetprobleemvan
dekwalificatieomtegaanishetweikenmet
standaardchecklijsten diedooreendeskundigezijnopgesteld voormet namearbo-en
milieu-aspecten.
Eenvoorbeeld vaneengoedechecklististe
vindeninhet 'InspectiePlusPakket'(IPP)van
NIA/TNOinAmsterdam.Ditpakketis
bedoeldom(onderbegeleidingvan een Arbodienst)dein de Arbowetverplichterisicoinventarisatie enevaluatieuit tevoeren. De
IPP-systematiekisechterookgoedtegebruikenvoorhetcompleterenvanarbo-enmilieuaudits.BinnendeIPP systematiekwordtbinneneenafdeling iedereviermaandeneen
inspectieronde uitgevoerd.Ditgebeurtdoor
hetinvullen vaneeninspectielijst. Erzijn in
totaalvierinspectielijsten: werkplekenomgeving,middelen,mensenorganisatieenpreventieenrepressievancalamiteiten.
Naeenperiodevan 16maanden isde
gehelecyclusdoorlopenenbegintmen
opnieuw.Naastde afdelingsinspectierrondes
isereenzogenaamdeInspectieronde 'Nul'
waarinhetbeleidendeorganisatie tenaanzienvanveiligheid,gezondheid,welzijnen
milieuwordendoorgelicht.Achteriedere
inspectielijst ziteentoelichtingdieverwijst
naarderelevanteeisenuitwet-enregelgeving.HetInspectiePluspakketisinvijfuitvoeringenbeschikbaar:voorkantoren,laboratoria,productiebedrijven, gezondheidszorgen
detailhandel.Inmiddels isookeenelektronischeversiebeschikbaar waarbij menkan
28
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'doorklikken' naarvantoepassing zijnde
wetstekstenenandere informatie.
Eenanderemogelijkheid ommethetkwalificatieprobleem omtegaanisonderschied te
makeninarbo-enmilieurisico's vanprocessen.EricssonTelecommunicatie,winnaarvan
deNederlandseKwaliteitsprijs 1997, hanteert
eensysteemwaarbij vaniederproceswordt
bekekenwelkerisico'serzijn enopwelk

Wel o f geen gecombineerde audits?
Uitoogpuntvanefficiency en flexibiliteit
zaleenorganisatiehetliefst integraleKAMauditsuitvoeren waarbijalledriedeaspecten
wordenbeoordeeld.Indemeesteorganisaties
blijkt ditechtergeenhaalbarekaart.Geziende
complexiteit vandeKAM-aspectenzoueen
interneKAM-auditteomvangrijk worden.Een
oplossingkanzijn omapartewerkplekinspecties(werkomgevinggericht) tehoudenover
arbo-enmilieu-risico's endaarnaast integrale
KAM-auditsuit tevoeren(organisatie-enprocesgericht)waarbijorganisatieenbeleiden
procedures wordenbeoordeeld.Meernogdan
bij kwaliteitwordenarboenmilieurisico'sveroorzaaktdoordeinrichtingvandewerkplek
en-omgeving.KAM-auditsvandeorganisatie
enprocessenkunnen welgoedintegraal zijn.
Werkplekinspecties kunnen hetbestdoorpersoneeluit dedesbetreffende afdeling worden
uitgevoerd aangevuld meteen onafhankelijk
medewerker.Bijdewerkplekinspectie enbijde
KAM-auditblijkt,zoleertdeervaring,behoeftetezijn aaneenstandaardchecklijst voorde
specifieke arbo-enmilieu-aspecten.Buitende
genoemdeauditszoumenbijzeerrisicovolle
processenperiodiekeKAM-inspectiesdooreen
gekwalificeerde KAM-coórdinatoruit kunnen
latenvoeren. f

Ervaringen bij Waterleidingmaatschappij Noord-West Brabant
BijWaterleidingmaatschappij Noord-WestBrabant(WNWB) hanteertmensinds 1981 het
InspectiePlusPakket(IPP).VolgensKAM-coördinator HenkReulen,wordtdeIPP-systematiek
alsarbo-auditgehanteerd tottevredenheid vandeorganisatie,de Arbodiensten certificerende
instellingvanhetkwaliteits-enarbozorgsysteem.BinnenWNWB voerthet afdelingshoofd
iedereviermaandensamen meteeneigenmedewerkereenvaneenandereafdeling,eeninspectierondeuit op deafdeling. Eenverslaggaatnaarhetsectorhoofd. Puntendiehet afdelingshoofd zelfopkanlossenwordendirectopgelost.Doorhetsectorhoofd wordtuitalleafdelingsverslageneen'verzamelverslag'gemaaktmetopenstaandepuntenvoordedirectie.EenzogenaamdeIPP-coördinatorbewaaktdeverslagleggingenmaakteenjaarplanning.DeInspectierondeNulvanbeleidenorganisatiewordtdooreenbedrijfsarbocommissie verricht.HenkReulengeeft aantevreden tezijn metde IPP-methodiekalsarbo-audit.Menisdanookvanplanom
deIPP-systematiek ooktegebruikenalsmilieu-auditzodrahetmilieuzorgsysteem gereedis.
Als opmerkingenopdeIPP-systematieknoemtHenkReulenhetfeitdatveelvragenuitde
inspectielijst vooreenwaterleidingbedrijf nietrelevantzijn.Hijisdanookvanplanomde
inspectielijsten op maattemaken.Eenanderverbeterpunt isdatdeInspectierondeNul'vanachterhetbureau'gebeurt.Hetismaardevraaginhoeverrejedeimplementatie van Arbobeleidenorganisatieopdezemanieraltijdgoedkuntbeoordelen.NaastdeIPP-inspectiesworden
binnenWNWB nogaparteinternekwaliteitsaudits gehouden.Tijdensdezeauditswordtnaast
debeoordelingvanhetkwaliteitssysteemeenchecklistmeteen15-talvragendoorgelopendie
eropgerichtzijnomtecontroleren ofdeIPP-systematiekgoedwordtgehanteerd.

