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People Based Auditing

Volgens DEKRA is een audit meer dan het toetsen van standaarden. Het gaat namelijk ook altijd
om de mensen in een organisatie. Daarom auditen we al jaren met aandacht voor de menselijke
kant. We noemen dit People Based Auditing en we bieden dit aan als geïntegreerde service. In dit
document lees je hoe we dit doen en wat dit betekent voor jou als klant.

De menselijke maat als factor voor succes

Oog voor de mens

Bewustwording en gedrag zijn belangrijke elementen om normeringen succesvol te implementeren en na te
leven. Volgens onze klanten beschikken onze auditoren niet alleen over de benodigde expertise, maar
hebben zij ook oog voor de menselijke kant. Zij verdiepen zich daarvoor in de specifieke wereld van uw
organisatie en stellen zich flexibel op als dat nodig is. 

Onze diensten bieden u een betrouwbare en solide basis voor verbetering. Wij auditen en certificeren
tegen internationale en sectorspecifieke normen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, milieu,
duurzaamheid en informatiebeveiliging. Ook verzorgen we assessments op maat die verder gaan dan de
norm. We organiseren trainingen en workshops en certificeren personen op het gebied van kwaliteit en
veiligheid. 

People Based Auditing in de praktijk

People Based Auditing bieden we standaard aan, als toegevoegde waarde op onze service. We meten de
bewustwording en het gedrag binnen uw organisatie aan de hand van zes pijlers: (1) samenwerking, (2)
betrokkenheid, (3) voorbeeldgedrag, (4) bewustzijn over kansen en risico’s, (5) bekendheid van taken,
bevoegdheden en verantwoordelijkheden (TBV) en (6) het ‘waarom’ weten van vastgestelde processen en
gewenst gedrag. De bevindingen worden aan het eind van de audit teruggekoppeld, zodat jouw organisatie
weet wat er goed gaat en waar verbetering nodig is.

Meer weten over People Based Auditing? Neem gerust contact met op met Henry Dwars.
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