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Programma

• Voorstellen

• Visie auditing

• Cyclus & Inhoud

• Trias Politica

• Hot topics & Best Practices

• Dialoog



Even voorstellen



Visie auditing



Visie auditing

“De Letselschade Raad werkt met betrokken professionele partijen 

aan verbetering van het schaderegelingsproces bij letselschade. 

Gezamenlijk streven zij naar meer harmonie, openheid en respect. 

Dit alles in het belang van mensen met letselschade.”





Welk gevoel roept auditing bij u op? 



Visie auditing

• Vrijblijvendheid in de naleving van de reglementen weg te 

nemen door toezicht in te stellen, 

• vast te stellen of partijen voldoen aan de normen en regels uit 

de reglementen voordat zij worden toegelaten tot het Register, 

• organisaties aan te sporen tot het ondernemen van 

verbeteracties waar ze nog niet helemaal voldoen aan de 

gestelde kwaliteitseisen,

• het in verbinding blijven staan met organisaties binnen de 

branche, 

• het opdoen van best practices, waardoor dit gedeeld kan 

worden met andere partijen in de branche,

• het verwijderen van organisaties uit het Register wanneer zij 

niet (tijdig) voldoen aan de eisen en verbeterafspraken. 



Visie auditing



Cyclus & Inhoud



Cyclus
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Bezoekaudit Self

assessment• Voorbereiding
• Beleidsstukken

• Inplannen van de audit

• Interviews
• Management

• Medewerker(s)

• Dossieronderzoek
• Dossiers SA’s

• Terugkoppeling

• Internetsite

• Beleidstoets

• Dossiertoets
• Belang groter dan 1500 

euro en start binnen 2 jaar 

voor de audit.

• Beoordeling op 

afstand door auditoren

WA-verzekeraars:

Accreditatie door DLR aan het PIV. 

Indien PIV audit uitgevoerd met goed resultaat: geen aparte bezoekaudits van DLR en enkel een verkort Self Assessment.



Afwijkingen

3 opties:

• Geen afwijkingen
Dit leidt tot een positief advies voor inschrijving of verlenging.  

• Reguliere afwijkingen
Beleidsmatige borging of bewijs voor uitvoering van het betreffende reglement

ontbreekt. De partij moet de afwijkingen oplossen binnen 3 maanden.

• Kritieke afwijkingen
Beleidsmatige borging en bewijs voor uitvoering van de betreffende eis uit het reglement 

ontbreekt. De partij moet de afwijkingen oplossen binnen 1 maand.



Afwijkingen
• Positief advies: geen (kritieke) afwijkingen geconstateerd tijdens de audit.

• Positief advies onder voorwaarden: (kritieke) afwijkingen geconstateerd 

tijdens de audit waarvan mag worden aangenomen dat deze oplosbaar zijn 

binnen de gestelde termijnen en verificatie van de corrigerende maatregelen 

op afstand mogelijk is. De corrigerende maatregelen moeten naar de auditor 

worden gestuurd.

• Advies tot re-audit (negatief advies): (kritieke) afwijkingen geconstateerd 

tijdens de audit die zodanig ingrijpend zijn dat aangenomen mag worden dat 

deze niet oplosbaar zijn binnen de gestelde termijnen en verificatie van de 

corrigerende maatregelen op locatie noodzakelijk is. De auditor geeft een 

advies voor een re-audit. 

NB: Een nieuwe inschrijving in het register moet alle afwijkingen hebben opgelost 

voordat deze partij wordt toegelaten in het register. 



Onderdelen audit

Opleidingsbeleid

In- en extern 

klachtenreglement

Tevredenheidsonderzoek

Notities over 

telefoongesprekken

Onafhankelijkheid

Privacy

Kwaliteitsmanagement

Betalingen

Overdracht en uitbesteding
Honorering



Trias politica



Trias Politica

In een sterk keurmerk worden drie rollen van elkaar gescheiden: 

normeren, controleren en toewijzen/prolongeren. Dit is de Trias 

Politica van een keurmerk. 

Normeren

• Het opstellen en bijstellen van de reglementen per 

doelgroep  Platform De Letselschade Raad 

Controleren

• Het controleren van normconformiteit via audits en 

assessments                                                                                             

 Onafhankelijke auditor

Toewijzen en prolongeren

• Besluitvorming door onafhankelijk orgaan op basis van 

uitkomsten van audits en assessments of het keurmerk 

verleent of verlengd wordt                                                                      

 Bestuur De Letselschade Raad

Trias Politica 

Keurmerk

Normeren

Toewijzen/ 

prolongeren
Controleren



Hot topics & 

Best practices
Kenmerken van een best practice 

organisatie



• Het betalen van doorverwijzen van nieuwe zaken

• De opleidingsnormen

• Direct betalen aan cliënten is uitgangspunt

• Reactietermijnen, postachterstanden en klachten

• Buiten Gerechtelijke Kosten

• Verrekenen van niet uitgekeerde BGK

• Inzicht in de gefactureerde BGK

• Het weigeren af te wikkelen zonder dat de BGK betaald wordt

Hot topics



1. Sterke visie op positie/rol in de letselschaderegeling en hoe je ‘in het leven staat’; 

harmonie waar het kan, stevig als nodig, maar altijd fair!

2. Hoge mate van standaardisatie, die professionele autonomiteit van de 

behandelaar/advocaat/expert bevordert.

3. Zicht op kwaliteit door dossier reviews, coaching, mentorschap, bevordering 

deskundigheid, tevredenheidsonderzoek onder cliënten.

4. Bewust investeren in goede relatie met wederpartij, wederzijds vertrouwen.

5. Breder perspectief op schaderegeling: oog voor herstel, naast juridisch/medisch 

inhoudelijk behandeling. 

Vakmanschap is nodig, voor meesterschap is méér nodig.

Golden Rules for Best Practice



Dialoog

Welke vragen of opmerkingen heeft u?


