6

3

Intake

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier wordt binnen twee weken een afspraak gepland met
het bedrijf. Het bedrijf ontvangt een schriftelijke bevestiging van het geplande intakegesprek.
Het intakegesprek vindt binnen vier weken na aanmelding plaats.
De intake is de eerste quick scan die een indruk geeft van de haalbaarheid van de kwalificatie. De
criteria, die worden gehanteerd en die van belang zijn voor het vervolgtraject, liggen besloten in het
kunnen tonen van voldoende relevant werk en het hebben van gekwalificeerde medewerkers met
ambachtsdeskundigheid. Tijdens het intakegesprek zal hiernaar gevraagd en het onderwerp
besproken worden.


Formulier Bedrijfsprofiel



Formulier Uitgevoerde projecten



Formulier Personeel



Aanmeldingsformulier



Registratieformulier

Voor het intakegesprek wordt gebruik gemaakt van een checklist. Op deze lijst staan onder meer:
•
het doornemen van de aanmeldingsgegevens
•
het geven van informatie over de procedure van de kwaliteitsregeling
•
het inschatten van de haalbaarheid
•
het geven van een toelichting op de voorbereiding van de toetsing, de planning ervan en de
kosten
•
het doornemen van de lijsten met projecten en medewerkers en toelichten hoe de
formulieren in te vullen.
Besluit het bedrijf of de zelfstandig specialist om verder te gaan in de procedure, dan worden er
vervolgafspraken gemaakt en de bedrijfsformulieren en het aanmeldingsformulier besproken.
Gestreefd wordt naar een doorlooptijd van maximaal vijf maanden voor de Kwaliteitsregeling,
gerekend vanaf periode van ontvangst van de aanmelding tot het moment waarop het schriftelijk
besluit van de Commissie Kennis + Kunde verstuurd wordt.
Dit komt neer op het volgende proces:

vier weken van de aanmelding tot de intake

vier weken van de intake tot de audit

acht weken van de audit tot de beoordeling door de Commissie K + K

vier weken van beoordeling door de Commissie K + K tot de uitslag van de certificering
Verantwoordelijkheid
Administratie/coördinator: intakegesprek

Kwaliteitsregeling Kennis + Kunde is een samenwerking tussen
Monumentenwacht Gelderland
Stichting Certificering Restauratie

