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AUDITING & ASSESSMENTS 

VAN COMPLIANCE NAAR CONTINU VERBETEREN 

INTRODUCTIE  

Onze consultants zijn ervaren en wereldwijd inzetbaar in 
een breed aspect van auditen alsook het ontwikkelen 
van audit processen binnen een organisatie. U kunt  re-
kenen op senioriteit van ons als het gaat om interne au-
dits, office audits, subcontractor audits, schip/ site/ pro-
ject audits, etc.. 
 
TOP is van waarde voor u als: 

• U geen interne capaciteit beschikbaar heeft; 

• U garantie nodig heeft of een asset geschikt is; 

• U de technische conditie van een asset onderzocht 
wilt hebben; 

• U kansen voor verbetering mis loopt door operationele 
blindheid; 

• U compliance garantie wilt hebben op mitigerende 
maatregelen;  

• U in tijdnood zit;  

• De uitkomst van audits weinig tot niets oplevert; 
 
Of,  

• U wilt een herontwerp van uw audit programma inclu-
sief gerelateerde processen; 

• U zoekt naar mogelijkheden om uw personeel meer te 
betrekken;  

• U de effectiviteit en efficiëntie van (interne) audits wilt 
vergroten. 

MANIER VAN WERKEN 

Onze auditors zijn niet standard gefocust op het rapporteren 
van feiten en tekortkomingen. Onze kracht is dat we mensen 
betrekken en een beroep doen op eigenaarschap. Wij stimu-
leren betrokkenheid die bijdraagt aan het continu verbeteren 
en optimaliseren van processen. Wij zien auditees als experts 
en gebruiken hun kennis.   

In veel gevallen zijn tekortkomingen eenvoudig te ‘repareren’, 
maar in sommige gevallen is de oorzaak complex en vraagt 
om een herontwerp met als doel de  garantie op een veilige 
en gezonde werkomgeving. TOP auditors zijn in staat dat te 
onderkennen, advies uit te brengen of ondersteuning te leve-
ren aan de ontwerpkant.  

TOP auditors zijn integer, onafhankelijk, objectief en tevens in 
staat uw mensen te trainen. Auditen helpt bij het bereiken van 
uw doelstellingen, voegt waarde toe aan het beheersen van 
risico’s en het besturen van processen.  

STANDAARDEN 

ISO, VCA, ISM, ISPS, MLC, CMID, OVMSA,  

ONTWIKKELINGEN 

TOP is bezig met het ontwerp van een online tool ter onder-
steuning van audits, checklijsten en wettelijke registers. Deze 
zijn verbonden met een dashboard die status, planning en 
overzicht laat zien. Hiermee heeft u o.a. altijd inzichtelijk waar 
de sterke en zwakke punten zitten binnen uw organisatie.  

IS AUDITEN BELANGRIJK? ONS ANTWOORD IS EEN VOLMONDIG ‘JA’ ALS UW KLANTEN REKENEN OP EFFICIENTIE,  U 

GEACHT WORDT (BLIJVEND) TE VOLDOEN AAN OVEREENSTEMMINGEN EN PRETENDEERT OP EEN VEILIGE EN 

VERANTWOORDE MANIER SERVICE EN/OF DIENSTEN TE LEVEREN! CONTINU WILLEN VERBETEREN VRAAGT 

EIGENAARSCHAP EN BETROKKENHEID OP ALLE NIVEAUS BINNEN UW ORGANISATIE. AUDITEN HELPT DAARBIJ! 
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WIJ BETREKKEN MENSEN 

INVESTERING 

De investering is afhankelijk van duur, locatie en het 

totaal aan benodigde activiteiten. Zodra deze bij ons 

bekend zijn kunnen wij u voorzien van een          

gedetailleerd voorstel.   

 

BENT U GEINTERESSEERD? 

Wij staan u graag vrijblijvend te woord.  

Onze successen zijn samengevat in een portfolio.   

 

CONTACT 

+31 (0)10 820 9868 of info@top-advies.nl  

UW VOORDELEN 

1. Beheersen van mitigerende maatregelen 

2. Beheersing van wet- & regelgeving en overeenstemmingen die 
van toepassing zijn 

3. Optimaliseren van auditprocessen en de uitkomst daarvan 

4. Waardevolle input afkomstig vanuit alle niveaus binnen de orga-
nisatie 

5. Brengt waardevolle objectieve inzichten 

6. Verbetert het effect en de efficiency van processen 

7. Evalueert risico’s en biedt bescherming aan uw assets 

WIJ ONDERZOEKEN ONDERLIGGENDE OORZAKEN 

“DE ENIGE MANIER OM FOUTEN TE VOORKOMEN IS 

OM NIETS TE DOEN. EN DAT IS DE ULTIEME FOUT” 

Goh Keng Swee 


