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Eind november zijn de Rijksmaatregelen rondom corona aangescherpt. Voor CIIO zijn met name het advies rondom thuiswerken en 
reizen van belang: ‘werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’ & ‘blijf zo veel mogelijk thuis en vermijd drukke plekken’. Voor de 
auditwerkzaamheden van CIIO hanteren wij de volgende mogelijkheden:

1) Audit op afstand (digitaal)
2) Audit op locatie
3) Uitstel van audit

In principe vindt een audit op afstand plaats. Belangrijkste aandachtspunten hierbij blijven de kwaliteit van het onderzoek en 
informatiebeveiliging. Redenen waarom een (volledige) audit-op-afstand niet zou kunnen, zijn onder meer:

• Het betreft een Eerste Onderzoek (een deel hiervan dient in principe op locatie te gebeuren);
• De openstaande bevindingen maken bezoek ter plekke noodzakelijk;
• Dossier-/documentonderzoek kan niet (goed genoeg) op afstand plaatsvinden;
• Informatiebeveiliging kan onvoldoende gewaarborgd worden.

Indien de omstandigheden het toelaten, kan de audit gedeeltelijk of geheel op locatie. Dit wordt in onderling overleg tussen klant en 
onderzoeksteam verkend en besloten. Vanuit CIIO geldt bij deels of geheel onderzoek op locatie het advies om zelftesten te gebruiken. 
Verder gelden de volgende randvoorwaarden:

• De geldende Rijksrichtlijnen zijn adequaat te volgen (denk aan hygiëne-maatregelen zoals handen reinigen & sanitair, maar ook 
adequate ventilatie en voldoende afstand bewaren). 

• De kwaliteit van het onderzoek (steekproef, gespreksuitvoering, dossieronderzoek) wordt door het volgen van de Rijksrichtlijnen 
niet zodanig nadelig beïnvloed, dat dit ondermaats wordt (dan wel niet goed te compenseren is via een aangepaste 
onderzoeksvorm).

Een slimme combinatie van ‘op locatie’ en ‘op afstand (digitaal)’ is ook mogelijk.
NB: Het afstemmen van deze randvoorwaarden, opties en beheersmaatregelen is onderdeel van de voorbereiding van het onderzoek. 
Indien een audit (deels) op afstand gaat plaatsvinden, zijn de beheersmaatregelen van bovenstaande risico’s in het onderzoeksplan 
voldoende zichtbaar overwogen en geëxpliciteerd.
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Bij optie 3 (uitstel): Indien zowel een reguliere audit-op-locatie of een audit-op-afstand (of een mix van beide opties) vanwege de 
pandemie niet mogelijk zijn, wordt onderzocht of het mogelijk is om de audit uit te stellen. Om de (aanpassingen van de) 
certificeringsactiviteiten van CIIO te kunnen bepalen n.a.v. de pandemie, is voor CIIO zicht nodig op:

• Welke activiteiten uit de scope vinden nog op reguliere wijze plaats bij/door de klant?
• Welke aanpassingen van reguliere werkwijzen t.a.v. activiteiten uit de scope vinden plaats bij/door de klant?
• Welke nieuwe werkwijzen/activiteiten (evt. niet onder de scope vallend) ontplooit de klant om haar 

klanten/cliënten/leerlingen toch te kunnen blijven bedienen?
• Welke maatregelen heeft de klant ondernomen om evt. risico’s die bij 1, 2 en/of 3 optreden voldoende te beheersen? Onder 

meer t.a.v. competenties & facilitering medewerkers, communicatie met medewerkers, klanten/cliënten/leerlingen en 
partners, ….

• In welke mate vinden reguliere activiteiten uit het KMS wel/niet/in aangepaste vorm plaats? 
• In hoeverre zijn ‘oude’ gewogen bevindingen van het vorige onderzoek effectief opgelost?
• In welke mate biedt het KMS houvast voor de huidige calamiteitenperiode?

Deze optie kan consequenties hebben voor de geldigheid van het certificaat!

Tenslotte: 
• Uitstel die de normale planningsregels overschrijdt dient altijd plaats te vinden met een expliciete certificatiebeslissing van 

CIIO.
• Indien uitstel niet mogelijk is, zal het certificaat ingetrokken moeten worden/komen te vervallen. De teamleider zal behalve 

met de klant ook intern met de portefeuillehouders Kwaliteit afstemmen, over het te bewandelen traject.
• Communicatie met de klant dient vanuit CIIO altijd vroegtijdig en duidelijk te zijn, over opties en consequenties (dus ook over 

eventuele bijkomende kosten). Mochten er vragen bij de klant zijn, dan is de teamleider eerste aanspreekpunt. Er kan ook 
altijd contact opgenomen worden met de officemanager Anouk Potjes (potjes@ciio.nl / 088-4446333).

• Deze beleidslijn kan elk moment aangepast of ingetrokken worden o.b.v. wijzigend (Rijks-/CIIO-) beleid!
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