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Remote auditing:
Antwoord op 
uw vragen
Veel gestelde vragen

Of u nu zo min mogelijk wilt reizen, te maken heeft met faciliteiten in moeilijk bereikbare gebieden  
of met complexe infrastructuren, onze remote auditdienst probeert organisaties te ondersteunen,  
door waar mogelijk alternatieve oplossingen voor onze dienst aan te bieden.

Onze audits kunnen eenvoudig op afstand 
worden geleverd via een telefoon, tablet of 
desktop. De belangrijkste aspecten van het 
auditproces veranderen niet.

Ron Crooks, Assessment Manager voor LRQA beantwoordt uw 
vragen en gaat in op uw zorgen over remote auditing.

Overwegen van remote audits

Zijn er bedrijven geweest die gewoonweg niet 
geschikt waren voor een remote audit?

Nee, op dit moment niet, maar er zijn beperkingen voor sommige 
certificeringsregelingen die het niet mogelijk maken om op 
afstand te werken.

Elke audit op afstand die door LRQA wordt uitgevoerd is anders, 
de meeste kwesties kunnen worden aangepakt met de juiste 
discussie en overeenstemming met individuele klanten.

Hoe weten we of remote audits voor ons een 
haalbare oplossing is?

U kunt bij ons informeren of de audit op afstand aan uw eisen 
voldoet. U kunt ook een test aanvragen voor een audit op afstand, 
uw auditor kan dit voor u mogelijk maken.

Als u vindt dat de test aan uw verwachtingen voldoet, dan kan uw 
audit op afstand worden uitgevoerd.

Het meeste van ons papierwerk is niet digitaal. 
Zouden we nog steeds in staat zijn om remote 
audits uit te voeren?

Remote auditen is ook mogelijk voor niet-digitale systemen. 
Zolang we een internetverbinding kunnen krijgen, kunnen we de 
audit uitvoeren.

Dit zou meer tijd kosten dan wanneer alles digitaal beschikbaar 
zou zijn, maar het is mogelijk.
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Ziet u een voordeel voor remote auditing voor 
kleine bedrijven met één vestiging?

Remote audit kan worden toegepast op elk type of elke grootte 
van de organisatie. De toepassing ervan moet op individuele 
basis worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat u de meeste 
waarde uit de audit haalt.

Heeft u tips voor het succesvol uitvoeren van 
remote audits?

Als u tijd heeft, vraag dan om een test.

De test geeft u de mogelijkheid om de technologie en uw 
netwerkdekking uit te proberen en te controleren of er hoeken 
zijn waar geen verbinding is. Dit alles kan worden vastgelegd 
onder risico en kans in uw managementsysteem.

Als ik een nieuwe auditor heb, zou dat in het 
voordeel of in het nadeel zijn?

Naar mijn mening is dit zeker een voordeel. LRQA werkt hard om 
ervoor te zorgen dat al onze auditors een kerncompetentie voor 
audits hebben. Vraag altijd naar de gegevens van uw auditor, 
elke auditor is anders en ze brengen hun eigen stijl mee naar de 
audits. Het eerste gesprek met uw auditor is waar de extra waarde 
kan worden gewonnen.

Neemt een remote audit meer tijd in beslag dan 
een gewone audit?

Nee, een remote audit neemt niet meer tijd in beslag. De 
auditdagen blijven gelijk, aangezien de duur van de audit wordt 
bepaald door de standaard of regelingstoezichthouders.

Is de remote audit van toepassing op alle normen?

Remote audit is toegestaan volgens de IAF-regels en in 
sommige gevallen door de eigenaars van de regeling, maar de 
toepassing ervan wordt gecontroleerd en kan niet onder alle 
omstandigheden worden gebruikt.

In tijden van nationale en internationale noodsituaties kunnen 
door elke eigenaar van de regeling verdere concessies worden 
gedaan.

Het proces

Hoe zou u de operators interviewen die de 
machines bedienen?

Er is geen verschil met een audit ter plaatse, de operator moet 
te allen tijde op een veilige plaats zijn om met de auditor te 
communiceren. Veiligheid voorop.

Wordt niet-conformiteit op afstand aangepakt 
door de auditor en het technische team?

Er zal geen verandering komen in onze operationele levering.

Uw lead auditor zal uw inzendingen beoordelen om eventuele 
nonconformiteiten die tijdens uw audit aan het licht komen,  
aan te pakken. Waar mogelijk kan dit op afstand worden gedaan, 
hoewel sommige non-conformiteiten, door hun aard, ter plaatse 
kunnen moeten worden beoordeeld.

Moet onze volgende audit na onze remote audit 
ter plaatse worden uitgevoerd?

Ons doel is om zoveel mogelijk op afstand te realiseren, waar 
mogelijk.

Wanneer technische activiteiten niet kunnen worden 
beoordeeld in het kader van de audit op afstand, zullen we een 
risicogebaseerde aanpak moeten hanteren voor de vraag of 
het nodig is om een volgend bezoek te brengen. Een dergelijke 
beslissing zal met u worden besproken tijdens uw remote audit.

De technologie

Moet een organisatie het conferentiesysteem van 
LRQA gebruiken?

Bij het plannen van een audit op afstand met de klant is hun 
systeem altijd de eerste optie.

Dit houdt de vertrouwelijkheid van de audit in stand, maar 
maakt het ook mogelijk om het managementsysteem beter te 
testen. Als de keuze van het platform niet effectief is, dan heeft 
LRQA systemen die in plaats daarvan gebruikt kunnen worden. 
Deze vallen onder ons IT-beleid voor goedgekeurde software die 
de vertrouwelijkheid van gegevens en informatie die worden 
bekeken en gedeeld, waarborgt.

Wat is LRQA’s favoriete platform voor remote 
auditing?

We hebben drie opties;

1. Het systeem van de klant

2. Microsoft Teams

3. LRQA Remote app, die we aanbieden voor audits met een 
hogere mate van complexiteit

Als een bedrijf twee netwerksystemen heeft, 
d.w.z. één met een internetverbinding en één 
zonder, hoe zou u dit probleem dan aanpakken?

Dit is geen probleem, dit zou leiden tot een hybride audit. Dit 
betekent dat de helft van de audit op afstand wordt uitgevoerd  
en de andere helft ter plaatse kan zijn.

Privacybelangen

Als een klant vertrouwelijke informatie heeft die 
niet kan worden onthuld, hoe levert LRQA dan het 
bewijs van naleving?

Dit geval is specifiek en kan ter plaatse maar ook op afstand 
gebeuren. Wanneer dit in het verleden is gebeurd, moet er een 
gesprek met de klant worden gevoerd om te begrijpen waarom 
het gevoelige document niet kan worden gedeeld. We zullen 
proberen een ander document te bekijken, maar uiteindelijk,  
als het document belangrijk is voor het managementsysteem, 
dan moet de auditor toegang hebben.

Een van de belangrijkste prioriteiten van LRQA tijdens elk 
auditproces is de vertrouwelijkheid van de klant, de bescherming 
van gevoelige informatie en de manier waarop dit wordt geopend 
en geregistreerd in onze verslagen.
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Hoe hebben de medewerkers op 
de werkvloer gereageerd op een 
remote audit, waren er zorgen 
over de privacy?

Er zijn geen problemen gemeld  
door klanten.

Als faciliteiten een veiligheidsbeperking 
hebben, zouden we de redenering moeten 
begrijpen waarom die beperking van 
kracht is. Bij de planning van de audit op 
afstand zullen we deze beperkingen in 
overweging nemen en met de steun van 
onze klanten zullen we de meest effectieve 
oplossing voor hen leveren.

De toekomst  
van remote audits

Remote audits zijn een nieuw 
concept, zal LRQA in de 
toekomst een nieuwe norm 
ontwikkelen voor het evalueren 
van de effectiviteit van de audit?

De IAF staat al enkele jaren audits op 
afstand toe. Het is pas sinds kort dat de 
techniek op grote schaal wordt toegepast. 
Op dit moment is het niet de bedoeling 
om nieuwe normen te ontwikkelen die 
specifiek voor audits op afstand zijn 
bedoeld.

We zullen de effectiviteit van de audit op 
afstand blijven monitoren om ervoor te 
zorgen dat onze klanten de meeste waarde 
aan de audit ontlenen en we zullen de 

nodige wijzigingen aanbrengen op basis 
van ervaring en feedback. Uiteindelijk 
is het gebruik en de toepassing van 
de audit op afstand een zaak van de 
individuele organisatie, met een risico- en 
kansenanalyse als uitgangspunt.

Om onze klanten tijdens deze 
overgangsperiode te ondersteunen, 
ontwikkelt LRQA een openbare 
training om de interne auditors te 
helpen vertrouwen te winnen en hun 
vaardigheden te ontwikkelen.

Kunnen we voor de toekomst 
remote audits verwachten,  
en niet alleen tijdens  
de recente pandemie?

Ja, een audit op afstand is een vaststaand 
en aanvaardbaar proces. Het is nu op 
de voorgrond gebracht als gevolg van 
COVID-19.

Waar toegestaan wordt remote de 
standaard leveringsmethode voor 
toekomstige audits. Naast het feit dat het 
een zeer effectief controlemiddel is, biedt 
remote ook andere belangrijke voordelen. 
Zo is het bijvoorbeeld duurzamer, 
omdat reizen wordt geëlimineerd of 
sterk gereduceerd. Bovendien heeft 
de vermindering van het aantal reizen 
positieve gevolgen voor de veiligheid van 
onze klanten en onze auditors.
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OVER DE AUTHEUR
Ron Crooks, onze stem betreft 
remote auditing.

Ron trad in september 2014 in 
dienst bij LRQA als auditor van 
de Olie- en gasindustrie voor ISO 
9001, ISO 14001, OHSAS 18001,  
TS 29001 en ISO 45001.

Gedurende deze periode 
ondersteunde en ontwikkelde 
hij remote audittechnieken 
door middel van verschillende 
softwaretools en -toepassingen. 
Ron heeft LRQA Remote voor het 
eerst ingezet ter ondersteuning 
van ISO-evaluaties in augustus 
2019 (van het Verenigd Koninkrijk 
tot Nigeria).

In september 2019 nam hij de rol 
van Assessment Manager voor 
Schotland & NoordoostEngeland 
op zich, waar hij nu 24 LRQA-
auditors ondersteunt bij de 
bredere aspecten van beoordeling 
op afstand. Ron heeft de 
ontwikkeling van de nieuwe LRQA 
Beoordeling op afstand vanaf 
september 2019 en gaat daar nu 
mee door.

Ron Crooks 
Assessment Manager 
LRQA
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