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Geachte certificaathouder, 

 

Dit schrijven ontvangt u vanwege de COVID-19 situatie waarin we ons allen bevinden. 

Allereerst hopen we dat u en uw naasten met beperkte gevolgen door de komende periode 

heen komen. 

Het zal u niet verbazen dat we in verband met het Corona virus en de ingezette 

maatregelen een alternatieve werkwijze moeten introduceren. Dit vanwege de oproep van 

“sociale onthouding” en dus voor uw en onze veiligheid.  

Gezien de auditwijze welke voor de Raad voor Accreditatie is geoorloofd zullen ook wij u 

voor een controle/audit benaderen via telefoon/mail/skype/face-time of software als 

Microsoft Teams.  

De controle/audit zal wellicht beperkt zijn in onderwerpen en/of tijdsduur maar beoogt wel 

de stand van zaken op dat moment vast te stellen. Het auditen op deze wijze kan alleen 

mits en onder de voorwaarde dat de info die gewisseld wordt de werkelijkheid weergeeft. 

Er kunnen zoals gebruikelijk afwijkingen worden vastgesteld.  

Doel van deze werkwijze d.m.v. “controle/audit op afstand” is te blijven voldoen aan de 

auditverplichting die we samen zijn aangegaan, het kwaliteitsniveau vast te houden door 

periodiek te blijven controleren en een spreiding van de auditlasten bij u te blijven 

bewerkstelligen.  

SKH zal op basis van de certificatie-overeenkomst het initiatief tot deze “audit op afstand” 

nemen waarvoor wij dus uw medewerking verwachten uit hoofde van de overeenkomst. 

Dit is een werkwijze die niemand wenst maar vanwege de uitzonderlijke situatie nu wel 

door ons zal worden ingevuld. 

Dank alvast voor uw medewerking en in de hoop u snel weer te kunnen bezoeken, 

met vriendelijke groet. 

SKH 

 

Oscar van Doorn 

Directeur SKH 


