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© DEKRA Certification B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. 

 

Het is verboden om dit document op enige manier te wijzigen, het opsplitsen in delen daarbij 

inbegrepen. In geval van afwijkingen tussen een elektronische versie (bijv. een PDF bestand) en 

een originele door Dekra verstrekte papieren versie, prevaleert laatstgenoemde. 

 

DEKRA Certification B.V. en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor 

enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de 

informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te 

gebruiken. 

 

De inhoud van dit rapport mag slechts als één geheel aan derden kenbaar worden gemaakt, 

voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, 

aansprakelijkheid, aanpassingen en rechtsgeldigheid. 
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1 Samenvatting 

 

DEKRA Certification B.V. heeft d.d. 02-03-18 op eigen kantoor een audit uitgevoerd bij Elsenga 

Installatietechniek B.V., HOOFDDORP. Het betreft de beoordeling van de corrigerende 

maatregelen, d.d. 01-03-18 per mail toegezonden, n.a.v. de tekortkoming tijdens de audit d.d. 07-

02-18. Zie rapport 9280. 

 

Als onderdeel van deze audit zijn ook maatregelen beoordeeld die voor de verbetering van 

tekortkomingen genomen zijn. Daarbij is aangetoond dat de tekortkomingen effectief zijn 

gecorrigeerd. 

 

Tijdens de audit is de beschikbare informatie op basis van een steekproef beoordeeld. Van de 

organisatie wordt verwacht dat zij zelf afweegt in hoeverre de genoemde conclusies en 

verbetermogelijkheden ook voor niet beoordeelde onderwerpen van toepassing zijn. 

 

Er zijn geen openstaande tekortkomingen (voor details zie Bijlage B). 

 

Tekortkoming: GVe-9280-4 

: Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van checklijsten en het 

uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 

 

Tekortkoming: GVe-9280-2 

: Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van checklijsten en het 

uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 

 

Tekortkoming: GVe-9280-1 

: Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van checklijsten en het 

uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 
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Tekortkoming: GVe-9280-3 

: Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van checklijsten en het 

uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 

 

Conclusie: 

Tijdens de beoordeling zijn alle maatregelen goedgekeurd en de tekortkomingen zijn afgesloten. 

Hercertificatie wordt aanbevolen. 

Volgende audits worden volgens het afgesproken schema voortgezet. 

 

Wanneer aanvullings- of wijzigingsbladen voor deze normen zijn gepubliceerd, dan zijn deze bij 

de beoordeling gebruikt. 
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2 Afspraken 

2.1 Afspraken voor het vervolgtraject 

 

De volgende audit zal volgens schema worden ingepland. Ons bedrijfsbureau neemt contact met 

u op om de datum(s) hiervoor af te spreken. 
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3 Uitgangspunten en omstandigheden bij de audit 

3.1 Bij de audit betrokken certificaten 

Elsenga Installatietechniek B.V. - HOOFDDORP 

Certificaat: 2017739, BRL 6000-AB:2016, BRL 6000-01:2016, BRL 6000-02:2016, BRL 6000-

03:2016 

Toepassingsgebied: 

 -ontwerpen en installeren van elektrotechnische-installaties van individuele woningen (BRL 

6000-01) 

-ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische-installaties (tot en met 3x80A) 

van bouwwerken, anders dan individuele woningen (BRL 6000-02) 

-ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische-installaties (>3x80A) van bouwwerken, 

anders dan individuele woningen (BRL 6000-03) 

 

Elsenga Installatietechniek B.V. Saffierlaan 6 HOOFDDORP 
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4 Uitvoering van de audit 

4.1 Deelnemers 

De volgende personen hebben aan de audit deelgenomen: 

naam functie organisatie 

G. Veenbrink Auditor DEKRA Certification B.V. 

 

Getroffen maatregelen zijn op kantoor van DEKRA Certification B.V. uitgevoerd. 
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Bijlage A Tekortkomingen 

A.1 Afgesloten tekortkomingen 

Tijdens voorgaande Dekra audit zijn tekortkomingen geconstateerd, die tijdens deze audit zijn 

afgesloten. Hieronder vindt u de resultaten van de beoordeling. 

 

Tekortkoming GVe-9280-4 

Norm: BRL 6000-AB:2016, § 7.7.9 

Activiteit/Proces: Kwaliteitssysteem 

Geconstateerd bij: Directie 

Locatie: Elsenga Installatietechniek B.V. 

 

Omschrijving: : Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van 

checklijsten en het uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle 

vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig 

voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 

 

Correctie: De formulieren alsnog laten invullen, zie bijlage 

 

Oorzaakanalyse: Een deel van de oorzaak is dat we erg veel formulieren hebben en dat er 

soms punten opstaan die niet meer actueel zijn.  

Een deel ligt bij diegene die deze formulieren moeten invullen, de aandacht gaat meer uit naar 

de kwaliteit van het project dan naar de vastlegging van de kwaliteit. 

Het laatste deel van de oorzaak ligt bij de controle bij de inname van de kwaliteitsformulieren, 

ook hier is er ruimte voor verbetering. 

 

Corrigerende maatregelen: In het kaderoverleg van januari is al besloten om deze formulieren 

tegen het licht te houden en te kijken of wij dit kunnen vereenvoudigen. Dit is ook aangehaald 

op het monteursoverleg van januari.  

In de nieuwsbrief van februari wordt iedereen gevraagd om mee te denken of eea eenvoudiger 

kan en dan zullen wij de formulieren aanpassen. Ook wordt het belang van het vastleggen van 

de kwaliteit onderstreept  

Daarnaast zullen de projectleiders er beter op toezien of alles goed is ingevuld en zal een 

aandachtpunt zijn in de interne audit. 
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Beoordeelde documenten: Resultaat kaderoverleg (01-2018), interne nieuwsbrief (02-2018), 

waar eenieder op de feiten wordt gebracht, en checklijsten van de betreffende projecten door 

auditor ingezien. 

 

Beoordeling: Tekortkoming afgehandeld, nader beoordeling bij eerstvolgende audit(s) 

 

 

Tekortkoming GVe-9280-2 

Norm: BRL 6000-02:2016, § 7.7.9 

Activiteit/Proces: Uitvoering Bijz.  -02 

Geconstateerd bij: Uitvoering 

Locatie: Elsenga Installatietechniek B.V. 

 

Omschrijving: : Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van 

checklijsten en het uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle 

vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig 

voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 

 

Correctie: De formulieren alsnog laten invullen, zie bijlage 

 

Oorzaakanalyse: Een deel van de oorzaak is dat we erg veel formulieren hebben en dat er 

soms punten opstaan die niet meer actueel zijn.  

Een deel ligt bij diegene die deze formulieren moeten invullen, de aandacht gaat meer uit naar 

de kwaliteit van het project dan naar de vastlegging van de kwaliteit. 

Het laatste deel van de oorzaak ligt bij de controle bij de inname van de kwaliteitsformulieren, 

ook hier is er ruimte voor verbetering. 

 

Corrigerende maatregelen: In het kaderoverleg van januari is al besloten om deze formulieren 

tegen het licht te houden en te kijken of wij dit kunnen vereenvoudigen. Dit is ook aangehaald 

op het monteursoverleg van januari.  

In de nieuwsbrief van februari wordt iedereen gevraagd om mee te denken of eea eenvoudiger 

kan en dan zullen wij de formulieren aanpassen. Ook wordt het belang van het vastleggen van 

de kwaliteit onderstreept  

Daarnaast zullen de projectleiders er beter op toezien of alles goed is ingevuld en zal een 

aandachtpunt zijn in de interne audit. 
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Beoordeelde documenten: Resultaat kaderoverleg (01-2018), interne nieuwsbrief (02-2018), 

waar eenieder op de feiten wordt gebracht, en checklijsten van de betreffende projecten door 

auditor ingezien. 

 

Beoordeling: Tekortkoming afgehandeld, nader beoordeling bij eerstvolgende audit(s) 

 

 

Tekortkoming GVe-9280-1 

Norm: BRL 6000-01:2016, § 7.7.9 

Activiteit/Proces: Uitvoering Bijz.  -01 

Geconstateerd bij: Uitvoering 

Locatie: Elsenga Installatietechniek B.V. 

 

Omschrijving: : Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van 

checklijsten en het uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle 

vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig 

voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 

 

Correctie: De formulieren alsnog laten invullen, zie bijlage 

 

Oorzaakanalyse: Een deel van de oorzaak is dat we erg veel formulieren hebben en dat er 

soms punten opstaan die niet meer actueel zijn.  

Een deel ligt bij diegene die deze formulieren moeten invullen, de aandacht gaat meer uit naar 

de kwaliteit van het project dan naar de vastlegging van de kwaliteit. 

Het laatste deel van de oorzaak ligt bij de controle bij de inname van de kwaliteitsformulieren, 

ook hier is er ruimte voor verbetering. 

 

Corrigerende maatregelen: In het kaderoverleg van januari is al besloten om deze formulieren 

tegen het licht te houden en te kijken of wij dit kunnen vereenvoudigen. Dit is ook aangehaald 

op het monteursoverleg van januari.  

In de nieuwsbrief van februari wordt iedereen gevraagd om mee te denken of eea eenvoudiger 

kan en dan zullen wij de formulieren aanpassen. Ook wordt het belang van het vastleggen van 

de kwaliteit onderstreept  

Daarnaast zullen de projectleiders er beter op toezien of alles goed is ingevuld en zal een 
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aandachtpunt zijn in de interne audit. 

 

Beoordeelde documenten: Resultaat kaderoverleg (01-2018), interne nieuwsbrief (02-2018), 

waar eenieder op de feiten wordt gebracht, en checklijsten van de betreffende projecten door 

auditor ingezien. 

 

Beoordeling: Tekortkoming afgehandeld, nader beoordeling bij eerstvolgende audit(s) 

 

 

Tekortkoming GVe-9280-3 

Norm: BRL 6000-03:2016, § 7.7.9 

Activiteit/Proces: Uitvoering Bijz.  -03 

Geconstateerd bij: Uitvoering 

Locatie: Elsenga Installatietechniek B.V. 

 

Omschrijving: : Uit gegevens, resultaten en gesprekken kwam tot uiting dat het invullen van 

checklijsten en het uniform registreren van (meet)resultaten om meer aandacht en controle 

vraagt: 

      --project 20160398: geen checklijsten voor de woningen en algemene voorzienig 

voorhanden 

geen waarden ingevuld (achter het installatieschema.)  

--checklijsten worden "te routinematig" ingevuld: "een lange streep" en niet "per item gevinkt." 

 

Correctie: De formulieren alsnog laten invullen, zie bijlage 

 

Oorzaakanalyse: Een deel van de oorzaak is dat we erg veel formulieren hebben en dat er 

soms punten opstaan die niet meer actueel zijn.  

Een deel ligt bij diegene die deze formulieren moeten invullen, de aandacht gaat meer uit naar 

de kwaliteit van het project dan naar de vastlegging van de kwaliteit. 

Het laatste deel van de oorzaak ligt bij de controle bij de inname van de kwaliteitsformulieren, 

ook hier is er ruimte voor verbetering. 

 

Corrigerende maatregelen: In het kaderoverleg van januari is al besloten om deze formulieren 

tegen het licht te houden en te kijken of wij dit kunnen vereenvoudigen. Dit is ook aangehaald 

op het monteursoverleg van januari.  

In de nieuwsbrief van februari wordt iedereen gevraagd om mee te denken of eea eenvoudiger 

kan en dan zullen wij de formulieren aanpassen. Ook wordt het belang van het vastleggen van 

de kwaliteit onderstreept  
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Daarnaast zullen de projectleiders er beter op toezien of alles goed is ingevuld en zal een 

aandachtpunt zijn in de interne audit. 

 

Beoordeelde documenten: Resultaat kaderoverleg (01-2018), interne nieuwsbrief (02-2018), 

waar eenieder op de feiten wordt gebracht, en checklijsten van de betreffende projecten door 

auditor ingezien. 

 

Beoordeling: Tekortkoming afgehandeld, nader beoordeling bij eerstvolgende audit(s) 

 

 

A.2 Openstaande tekortkomingen 

Er zijn geen openstaande tekortkomingen. 

 

  


