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Unit Mens en Zorg

Organisatie
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:

Vaste medewerkers

: 10 medewerkers vast, freelance 201

Onderzoek
Soort onderzoek
Datum onderzoek

: Her evaluatie
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Auditteam
Lead Auditor
Auditor(en)

: Jacco Versleijen
: Idem

Certificatie-eisen
Reglement(en)

: Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: 2008

Naam
Contactpersoon
E-mail
Vestigingsadres
Postadres
Telefoon

Norm(en):
NEN-EN 15038

Stationspark 45

PassworD text fusion B.V.
Mevr. Joke Zwaal
joke@password.nl
Canadastraat 2a, 8141 AC Heino
Postbus 65, 8140 AB Heino
0572 39 89 39
0572 39 89 38

Toepassingsgebied(en):
Aanbieder van Vertaaldiensten

4462 DZ Goes
Telefoon

0113 253434

Fax

0113 253622

Internet

www.1kiwa.com

Scope / Nace
35

Certificaatnr.
K49435
OK?
C

Samenvatting
Handboek,
procedures
Logo´s /
pictogrammen
Klachten
Bevindingen
Conformity (C)

T -Tekortkoming

: De systeemdocumentatie is vastgelegd in het handboek versie 6, d.d. 5 apr
2012(= datum laatste wijziging)
: Het gebruik van logo’s, pictogrammen, certificaat voldoet aan het reglement

C

: De klachtenprocedure functioneert effectief.

C

: Voldoet aan de normeis. Eventueel kunnen er verbeteraspecten ter informatie
worden gerapporteerd. Deze aspecten verdienen nadere aandacht of kunnen in het
systeem nog verder doorontwikkeld worden.
: Na afloop van de audit zijn geen tekortkomingen met het management besproken
en als zodanig geaccepteerd .
Het managementsysteem voldoet op aspecten niet aan de certificatie-eis.
Er is objectief bewijs van een situatie, waarbij op termijn moet worden getwijfeld of het zorgsysteem van de
organisatie de beoogde output levert. Dit is belemmerend voor toekenning of behoud van het certificaat. De
geplande corrigerende maatregelen moeten beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatieadvies kan
uitbrengen. De implementatie van de corrigerende maatregelen wordt beoordeeld tijdens de volgende audit.

Kritische
Tekortkomingen

: Na afloop van de audit zijn geen kritische tekortkomingen met het management
besproken.

2

Het managementsysteem voldoet niet aan de certificatie-eis. Dit is belemmerend
voor toekenning of behoud van het certificaat. Corrigerende maatregelen moeten
beoordeeld zijn alvorens het auditteam een certificatie-advies kan uitbrengen.

Vervolgafspraken
Het bedrijf presenteert corrigerende maatregelen aan Kiwa vóór: n.v.t.
Volgende audit afspraak op 9 April 2013
Beoordeling corrigerende maatregelen
Beoordelingsresultaat : Er zijn voldoende corrigerende maatregelen genomen. Afhandeling van de
tekortkomingen staan op het rapportblad vermeld.
Certificatieadvies
Het auditteam adviseert Kiwa tot uitgifte van het certificaat.
Zonder tegenbericht binnen 4 weken, is dit certificatieadvies ongewijzigd overgenomen als
certificatiebeslissing.
Lead auditor Kiwa
Naam:
Jacco Versleijen
Datum: 17 apr 2012
Handtekening:

Review en certificatiebeslissing Kiwa
Akkoord met certificatieadvies:
Naam:

Datum:

Sabine Hesdal

25-04-2012

Handtekening:
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Auditmatrix NEN-EN 15038
NEN-EN 15038

Auditresultaat

Bevindingen

(C / T /KT)
§

Normeis

IA

3.1

Basiseisen: Eindverantwoordelijkheid

C

uitbesteding derden

1

2

(aandachtspunten en( kritische) tekortkomingen op rapportbladen)

Uitbesteding, selectie derden is beschreven in H 4.2 (16 jan
2009).
In de paragraaf Taken, bevoegdheden, en
verantwoordelijkheden staat directeur of diens vervanging
eindverantwoordelijk is voor externe dienstverleners.
Gezien ‘independent Contractor Agreement’ tussen Edward
Wright en Joke Zwaal.

3.2.1

Personeel:

C

Procedure Selectie en inwerken is beschreven in H 4.3 (16
jan 2009).

C

In H4.3 Werving en bekwaamheden, staat in detail beschreven

Personeelsbeheer>procedure selectie
3.2.2

Personeel:
Vakbekwaamheid Vertalers

3.2.3

Personeel:

welke eisen er zijn voor, vertalers, revisoren en voor

C

vakbekwaamheid domeindeskundige beoordelaar.

C

Getoetst zijn:

Vakbekwaamheid Revisoren
3.2.4

Personeel:

Vaste medewerker Joan Nienhuis o.a. gezien:

Vakbekwaamheid Domeindeskundige
beoordelaars

3.2.5

Personeel:

C

Bijscholing

•

Functie vertaler en revisor.

•

Actuele CV

•

HBO opleiding vertaler Frans inclusief getuigschrift

•

Studie Franse taal- en letterkunde

Alle vaste werknemers hebben de training ‘zakelijk en
commercieel schrijven’.
Bijscholing vindt tevens plaats door het bijhouden van
vakliteratuur en het houden van werkoverleg.

3.3

Technische Hulpmiddelen

C

Technische hulpmiddelen die gebruikt worden zijn: Trados, en
Deja Vu.
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Auditresultaat

Bevindingen

(C / T /KT)
§

Normeis

IA

3.4

Kwaliteitszorgsysteem:doelstellingen,primaire

C

PassworD heeft een centraal handboek opgesteld dat uit 4
delen bestaat en een aantal bijlagen bevat.
De documentatie is compleet en wordt onderhouden door
de office manager. In het handboek is een overzicht
aanwezig
Het handboek geeft een compleet overzicht van de
werkwijze zoals deze wordt gehanteerd binnen het bedrijf.
In het handboek staan de specifieke eisen beschreven
vanuit de NEN-EN 15038, maar overige afspraken zijn ook
beschreven. Voorbeeld hiervan is het document ‘PW
richtlijnen voor het gebruik van sociale media’.
2.9. Klachtafhandeling (13 jan 2012).
Wensen van de klant worden omschreven als een wens in
het systeem. Er is een overzicht van opdrachten die geen
voortgang krijgen. Data gezien van periode okt 2011 tot
mrt 2012.
Voorbeeld gezien van klant Robeco (eind 2011) waarbij
wordt opgegeven dat de vertalingen naar Duits kritisch
zijn. Hierbij blijkt uit de project registratie dat er voor een
oplossing is gekozen van een door de klant voorgestelde
vertaler. Uit de laatste communicatie blijkt dat deze goed
resultaat geeft.
2.7. Vertrouwelijke stukken (12 jan 2010)
In het hoofdstuk worden de verantwoordelijkheden
omschreven. Er wordt ook verwezen naar de algemene
voorwaarden van de ATA, en de algemene bepalingen uit
de arbeidsovereenkomst van de medewerkers.
Gezien geheimhoudingsverklaring Shimano van nov 2009.

C

In hoofdstuk 2.4 Plannen van projecten (26 mrt 2010). Iedere

proces, corrigerende Maatregelen, discretie

3.5

Projectbeheer

1

2

(aandachtspunten en( kritische) tekortkomingen op rapportbladen)

projectaanvraag wordt in beoordeeld door een projectmanager.
Gezien project: Janssen-Fritsen (Jans015597).
Projectmanager 1: Joke Zwaal
Projectmanager 2: Paula Visser
Mail communicatie: 1 mrt 2012
4.1

Algemeen: Procedure offerte - facturatie

C

Hoofdstuk 2.3 Offertes (27 mrt 2010)
Hoofdstuk 2.8 Facturatie (13 jan 2012)
Gezien project: Janssen-Fritsen (Jans015597).
Berekening voor online catalogus gezien in calculatie sheet.272-2012.
Onderliggende analyses/woordberekeningen (17 feb 2012, uit
Trados).

4.2

Klantaanvraag en haalbaarheid

C

Hoofdstuk 2.2 Behandeling van aanvragen (25 feb 2010).
De procedure omschrijft de verantwoordelijkheden maar ook
het proces van project aanname met daarbij de gebruikte tools.

5

NEN-EN 15038

Auditresultaat

Bevindingen

(C / T /KT)
§

Normeis

IA

4.3

Offerte

C

1

2

(aandachtspunten en( kritische) tekortkomingen op rapportbladen)
Hoofdstuk 2.3 Offertes (27 mrt 2010). Alle offertes worden
uitgebracht op basis van een offerte template. Ter bevestiging
van de order worden offerten ondertekend of per E mail
bevestigd voor acceptatie.
Gezien project: Janssen-Fritsen (Jans015597).
Zie ook 4.1.
Gezien offerte uitgebracht op 6 feb 2012. In de offerte is
eenduidig omschreven wanneer werkzaamheden als
meerwerk worden gezien.

4.4

Overeenkomst afnemer - aanbieder

C

Elke opdracht krijgt een uniek projectnummer. Alle afspraken
worden uitgevoerd volgens de algemene ATA voorwaarden.
Gezien project: Janssen-Fritsen (Jans015597).

4.5

Behandeling projectgerelateerde informatie

C

van afnemer.

De eerste controle wordt uitgevoerd door de projectmanager.
Bij onduidelijkheden wordt er altijd contract opgenomen met
de klant.

4.6

Projectafronding

C

Hoofdstuk 2.8 Projectafronding en facturering (13 jan 2012).
In de procedure wordt specifiek genoemd:
•

Eindverantwoordelijkheid van de projectmanager.

•

Aandacht voor afwerking en levering, bv. Lay-out,

•

Facturering

•

Archivering

eindcontrole, controle van digitale verzending.

.
Gezien project: Janssen-Fritsen (Jans015597). Gezien dat de
deelprojecten 3 t/m 6 gefactureerd zijn in maart 2012.
5.1

Algemeen: archivering

C

Hoofdstuk 1.5 Beveiliging en verzekering (12 feb 2010).
In de procedure wordt beschreven hoe wordt omgegaan met
data. De basis voor digitale data is de eigen server. De back-up
wordt dagelijks gemaakt, hierbij wordt een memo gestuurd bij
problemen bij back-up (gezien document van 16 apr 2012 firma
Lesscher).
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Auditresultaat

Bevindingen

(C / T /KT)
§

Normeis

IA

5.2

Beheer vertaalprojecten

C

1

2

(aandachtspunten en( kritische) tekortkomingen op rapportbladen)
Het beheer van de vertaal projecten is beschreven in de
procedures:
2.3 Offertes
2.4 Planning van projecten
2.5 Beëdigde vertalingen
2.8 Projectafronding en facturering
Gezien project:
•

Forbo Flooring (FORB015771), Vertaling Nederlands

•

Anthony Fudge & Associates, (ANTH015712), Duits

naar Frans
Engels, Duits Frans, Duits Nederlands vertalingen.
Incl. Analyses, en factuur van 22 mrt 2012.
Specificatie 882 woorden.

5.3

Voorbereiding algemeen

C

5.3.1

Administratieve aspecten

C

Uit de verschillende project registraties (zie rapportage) blijkt
dat communicatie duidelijk is.
Binnen PassworD wordt het softwarepakket AccountView

- projectregistratie

(AV). Basis van dit systeem is goed vullen van de stam

- projecttoewijzing

informatie. In het systeem worden verwerkt:
•

Relaties (in AV): o.a.:
o

Elke aanvrager of opdrachtgever

o

Vertaler (na goedkeuring van de
vertaling)

•

Projectmanagement (in T-Forms (TF)) o.a.:
o

Vastleggen van elke project stap

o

Vastleggen van alle documenten

o

Vastleggen van alle

o

Bijhouden van de status.

medewerkers/relaties
•

Identificaties (in AV)
o

Relatiecode

o

Projectnummering in AV/TF

o

Verkoopordernummer gekoppeld aan
AV/TF

Bovenstaande gezien bij project registraties (zie rapportage).
5.3.2

Technische aspecten

C

-technische hulpmiddelen

Technische hulpmiddelen die gebruikt worden zijn: Trados, en
Deja Vu.

-voorbewerking
5.3.3

Taalkundige ascpecten
-brontekstanalyse

C

Stijlhandboeken die gebruikt worden:
Nederlands, Engels (digitaal aanwezig).

-terminologiewerkzaamheden
-stijlhandboek

Daarnaast zijn er stijl afspraken gemaakt: ‘ 12 geboden voor
commerciële vertalingen’.
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Auditresultaat

Bevindingen

(C / T /KT)
§

Normeis

IA

5.4.1

Vertalen

C

1

2

(aandachtspunten en( kritische) tekortkomingen op rapportbladen)
Gebruikt wordt het vertaal programma Trados.
Gezien project:
•

Project ANTH015712, vertaling door Andre de Vries
door Laura Zwolle

5.4.2

Controle (vertaler)

C

5.4.3

Revisie (revisor)

C

Na de eerste fase van de vertaling wordt het document
gecontroleerd.
Nadat de vertaler het document heeft gecontroleerd, wordt dit
document klaargezet in de mappenstructuur. Hierdoor wordt
het aangeboden ter revisie aan de revisor.
Gezien project:
•

5.4.4

Domein inhoudelijke beoordeling

C

(domeindeskundig beoordelaar)

Project ANTH015712, controle door Laura Zwolle

PassworD heeft drie domeinen vastgesteld waarbinnen de
organisatie: ICT, technisch en financieel. Deze specialisatie
gebieden worden binnen de organisatie afgestemd voor alle
betrokken functies.

5.4.5

Drukproefcontrole

C

5.4.6

Eindcontrole

C

Wordt uitgevoerd indien van toepassing volgens procedure 2.8
Projectafronding en facturering.
Iedere vertaling krijgt een eindcheck voordat het naar de klant
wordt verstuurd volgens procedure 2.8 Projectafronding en
facturering.

6.0

Aanvullende diensten

C

Binnen de bestaande projecten worden ook opdracht
opgenomen als het schrijven van teksten. Deze opdrachten
worden veelal uitgevoerd in combinatie met vertaalwerk. De
kwaliteitsbeheersing wordt uitgevoerd onder gelijke
werkwijze.
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Rapportblad NEN-EN 15038
Organisatie:
Auditdatum:
Status

Nr: 1/ 1

Bevinding
•

Norm
NEN-EN 15038

Norm
N.V.T.

Maatregelen voor

Extra audit op
NVT

Volgende audit op
In overleg

Audittype
Opvolgaudit 1

Kiwa verzoekt u om de maatregelen hieronder kort toe te lichten en, e.v.t. voorzien van bijlagen, aan Kiwa voor te leggen.
Uit de afhandeling van de tekortkoming moet blijken dat onderzoek is gedaan naar de oorzaak van de afwijking, tot welke oplossing is gekomen
en dat de oplossing in de praktijk effectief is gebleken.
Kiwa beoordeeld de maatregelen en afhankelijk van de ontvangen informatie kan er een extra audit plaatsvinden bij een kritische tekortkoming.
Paraaf lead auditor

Paraaf directievertegenwoordiger auditee:

Kiwa:
Afhandeling (alleen bij (kritische) tekortkomingen:
•

Beoordeling corrigerende maatregel(en) door Kiwa

Paraaf Auditor/ Auditteamleider Kiwa:

 Akkoord
 Niet akkoord (zie nieuw rapportblad)
Datum:
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Auditplan
Organisatie

Fax

:
:
:
:
:
:
:

Onderzoek
Soort onderzoek
Datum onderzoek

: herevaluatie audit
: 17 april 2012

Auditteam
Lead Auditor
Auditor(en)

: Jacco Versleijen
: idem

Certificatie-eisen
Reglement(en)

: Kiwa-Reglement voor Systeemcertificatie: 2008

Naam
Contactpersoon
E-mail
Vestigingsadres
Postadres
Telefoon

Norm(en):
NEN-EN 15038

PassworD text fusion B.V.
Mevr. Joke Zwaal
joke@password.nl
Canadastraat 2a, 8141 AC Heino
Postbus 65, 8140 AB Heino
0572 39 89 39
0572 39 89 38

Toepassingsgebied(en):
Aanbieder van Vertaaldiensten

Scope / Nace
35

Certificaatnr.
K49435

Bij de uitvoering van de audit zal het onderstaande schema worden aangehouden.
Indien de omstandigheden hiertoe aanleiding geven, kan in onderling overleg van deze planning worden
afgeweken.
De contactpersoon draagt er zorg voor dat de betrokken personen op het aangegeven tijdstip beschikbaar zijn
voor het interview.
Auditplan voor lead auditor: Jacco Versleijen, Datum: 2 april 2012
Tijd

Activiteit

Functionarissen, projecten en processen

Normeisen

09:00 – 09:30

Openingsgesprek

Management en belangstellenden

09:30 – 11:00

Documentatie onderzoek

Kwaliteitshandboek

NEN-EN 15038

11:00 – 12:00

Interview 1

Directie, personeelszaken

H3 en H5

12:00 – 12.30

Lunch

12:30 – 13:30

Interview 2

Projectmanager en officemanager

H4 en H5

13:30 – 14:30

Interview 3

Vertaler / correcties.

H5

14:30 – 15:00

Evaluatie en eindgesprek

Management en belangstellenden

15:00 – 17:00

Rapportage auditor (kantoor
KIWA)
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