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ISO 9001:2008 certificaat voor Ingenieurs- en
adviesburo CITE

NORM WIJZIGINGEN
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DNV GL heeft de initiële en certificeringsaudit voor de ISO9001:2008-certificering van Buro CITE bv uit
Rijswijk verzorgd. Buro CITE heeft de audits met glans doorstaan hetgeen heeft geleid tot de uitreiking van
het certificaat aan dit ingenieurs- en adviesbureau.
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Het opzetten van het kwaliteitsmanagementsysteem van
Buro CITE is een samenspel geweest tussen Buro CITE en
Raymond Speel, adviseur van Congrumas. Al in een vroeg
stadium was de keuze van Buro CITE op DNV GL gevallen
voor de certificering. "Vooral vanwege de pragmatische
aanpak waar DNV GL voor staat, maar ook omdat DNV GL
gewoon een scherpe aanbieding heeft gedaan", aldus
Raymond Speel. "Doordat wij deze keuze vroeg in het proces
hebben gemaakt hebben we tussentijds voldoende kunnen
sparren met Arjan Veldkamp van DNV GL".

Aanvragen
Direct een offerte aanvragen?
e-nieuwsbrief

Contact
dnvmarketing@dnvgl.com
T: +31 (0)10 2922 808

Arjan Veldkamp heeft zowel de initiële als de
certificeringsaudit uitgevoerd. Hij was enthousiast over de
wijze waarop Buro CITE haar kwaliteitsmanagementsysteem heeft opgezet. "Het meetbaar maken van de
prestatie-indicatoren die aan een aantal procedures zijn gekoppeld - voor veel bedrijven een echte uitdaging is door Buro CITE creatief en adequaat uitgewerkt" stelt Arjan Veldkamp. "Maar waar ik nog enthousiaster over
ben zijn de formulieren die Buro CITE heeft geïntroduceerd voor de kwaliteitsbewaking binnen de projecten.
Een voorbeeld is het 'Logboek'. Hierop worden de ontwikkelingen en bijzonderheden die zich binnen een
project voordoen stelselmatig bijgehouden. Het betreft een intern document dat gebruikt wordt bij het
opstellen van de maandelijkse projectoverzichten die Buro CITE aan haar klanten levert."
Nu is het voor Buro CITE belangrijk om aan te tonen dat deze werkwijze binnen de organisatie voldoende is
ingebed. "In 2015 voer ik weer een audit uit bij Buro CITE" geeft Arjan Veldkamp aan. "We hebben een
meerjarige overeenkomst met Buro CITE afgesloten, de samenwerking is hen goed bevallen!". Arjan besluit: "
Ik heb er alle vertrouwen in dat Buro CITE haar zaken dan nog steeds prima op orde heeft!".
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