DEKRA Netwerkpartners

Meer kennis en expertise binnen handbereik
Kwaliteit, veiligheid en milieu zijn belangrijke pijlers voor uw organisatie. Het aantoonbaar maken van deze
aspecten via certificatie vereist veel kennis. Dit kan vragen oproepen die een deskundig advies vereisen. DEKRA
helpt u met uw adviesvraag door middel van het DEKRA Partner Netwerk. In dit netwerk werken we nauw samen
met onafhankelijke en deskundige adviseurs. Het doel van het DEKRA Partner Netwerk is tweeledig: we delen
kennis en expertise met adviseurs en kunnen tegelijkertijd méér doen voor u als klant.

Als onafhankelijke certificerende instelling kan en mag
DEKRA klanten geen advies geven. Dit zou onze objectiviteit
en dus kwaliteit van onze dienstverlening in gevaar kunnen
brengen. Het betekent echter niet dat we organisaties niet
kunnen helpen met hun adviesvraag. Voor de klanten van
DEKRA met een advies- of ondersteuningsvraag hebben
wij het DEKRA Partner Netwerk opgericht. Een netwerk
dat bestaat uit adviseurs die onze relaties wél kunnen
adviseren. Wanneer u een adviseur kiest uit het DEKRA
Partner Netwerk, dan bent u verzekerd van betrouwbaar
en deskundig advies.

Borgen van kwaliteit van Netwerkpartners
DEKRA wil haar klanten de allerbeste service en ondersteuning bieden. Het opzetten van het DEKRA Partner
Netwerk past binnen die filosofie. Net als aan zichzelf, stelt
DEKRA ook hoge eisen aan netwerkpartners. Zij worden
geselecteerd en getraind volgens hoge kwaliteitseisen. De
adviseurs hebben een licentieovereenkomst met DEKRA,
waarbij er jaarlijkse contact- en trainingsmomenten plaats
vinden. Daarnaast vindt er jaarlijks een evaluatie van de
samenwerking plaats. Adviseurs zijn herkenbaar aan de
DEKRA Seal voor Netwerkpartners.

Kennisdeling

Hoe werkt het DEKRA Partner Netwerk?

In het DEKRA Partner Netwerk staat de uitwisseling van
kennis centraal. Tussen netwerkpartners en relaties, maar
ook tussen netwerkpartners en DEKRA en tussen netwerkpartners onderling. Door in het netwerk kennis uit te
wisselen, kunnen adviseurs relaties van DEKRA optimaal van
dienst zijn, uiteraard met behoud van ieders onafhankelijk
heid en integriteit. Alle partijen zijn zo goed op de hoogte
van elkaars kennis en kunde. Ze blijven bovendien optimaal
geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt.

Op het moment dat een klant van DEKRA een adviesvraag
heeft, brengt DEKRA deze relatie in contact met de advi
seurs die lid zijn van het DEKRA Partner Netwerk. Bent u
benieuwd welke adviseurs dit zijn? Bekijk dan het overzicht op de webpagina van het DEKRA Partner Netwerk.
Hierin staan de namen van de aangesloten bedrijven, de
contactpersonen en de sectoren waarin zij werkzaam zijn.
Ook de regio’s waarin het bedrijf actief is en de contactgegevens zijn in het overzicht opgenomen.

Waarvoor kunt u DEKRA Partner Netwerk benaderen?
Voor de volgende sectoren en werkvelden zijn er adviseurs bij het DEKRA Partner Netwerk aangesloten:

Sectoren:

Werkvelden:

Automotive

Kwaliteitssystemen (bv. ISO 9001, HKZ)

Bouw & installatie

Veiligheidssystemen (bv. VCA, HKZ C&PV, NTA 8009)

Detail & groothandel

Milieusystemen (bv. ISO 14001)

Elektrische & elektronische producten

Arbosystemen (bv. OHSAS)

Energie & proces industrie

ICT systemen (bv. ISO 27001, NEN 7510)

Gezondheidszorg

Energiesystemen (ISO 50001, Biomassa)

Informatietechnologie

Branche of thema specifieke systemen

Medische hulpmiddelen
Milieuzorg
Overheid
Transport & logistiek
Zakelijke dienstverlening

Een compleet overzicht van deelnemers vindt u op
www.dekra-certification.nl/dekra-netwerkpartners.

Alle test-, inspectie-, audit- and certificatieactiviteiten van het voormalige KEMA Quality vormen een integraal onderdeel
van de DEKRA Certification Group. Dit geldt eveneens voor alle wereldwijd gerelateerde keurings- en certificatiemerken
ten aanzien van veiligheid en conformiteit, zoals bijvoorbeeld KEMA-KEUR.
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