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Betrokkenheid van de directie  
 
Omschrijving eis 
 
Directieverklaring 
Elk VSI-l id ondertekent een 
direct ieverk lar ing waarin de 
betrokkenheid, verantwoorde l i jkheid 
en posit ieve houding van de direct ie  is  
vastge legd ten aanzien van de in het 
VSI-kwal ite itsdocument genoemde 
eisen. Daarnaast  dient  de verklar ing 
aandacht  te schenken aan: 
-  het  voldoen aan de e isen van 
 klanten met als doe l het verhogen 
 van klanttevredenheid; 
-  de ontwikkel ing van mensen in de 
 organisat ie en het streven naar een 
 permanente actual iser ing van het 
 kennisniveau; 
-  het  voldoen aan wet- en regelgeving 
 en socia le  verpl icht ingen; 
-  de zorg voor vei l ighe id, gezondheid 
 en welz i jn van zowel e igen a ls  
 t i jdel i jke werknemers en die van 
 opdrachtgevers; 
-  het  st reven naar cont inue 
 verbeter ing op het  gebied van 
 kwal ite it ,  vei l ighe id, gezondheid en 
 mil ieu.  
 
De verklar ing dient  gedateerd te z i jn 
en ondertekend door de persoon die 
de hoogste funct ie bekleedt  in de 
organisat ie . De verklar ing wordt ten 
minste 3- jaar l i jks geëvalueerd en zo 
nodig geactual iseerd.  
 
 
Communicatie en implementatie 
De beleidsverk lar ing als ook het VSI-
kwal ite itsdocument is binnen het 
gehele bedri j f gecommuniceerd en 
geïmplementeerd.  
 
Binnen de organisat ie is bekend welke 
eisen op het gebied van kwal ite it ,  
klantger ichthe id en klanttevredenheid 
het  l idmaatschap van de VSI met z ich 
meebrengt . De doelste l l ingen van het 
VSI-l idmaatschap en het VSI-
kwal ite itsdocument worden begrepen 
en nagestreefd door de hele 
organisat ie . 
 
 

 
Toetsing  
 
Controle op aanwezigheid 
verklaring 
Ti jdens de audit  za l worden 
gecontroleerd op de aanwezighe id van 
een ondertekende direct ieverklar ing. 
Deze verk lar ing d ient te z i jn 
ondertekend door de d irect ie en 
minimaal aandacht  te schenken aan 
nevenstaande aspecten. 
 
De verklar ing mag niet  ouder z i jn dan 
3 jaar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Controle op communicatie  
Er d ient act ie f en aantoonbaar 
gecommuniceerd te worden b innen de 
organisat ie over de be leidsverk lar ing 
en het l idmaatschap van de VSI, de 
inhoud van en commitment aan het  
Kwal i te itsdocument en de daarui t  
voortv loeiende consequenties, zowel 
voor de eigen organisat ie a ls  voor de 
(potent ië le) opdrachtgever.   
 
Toetsing v indt plaats op bas is  van 
mondel inge en schri fte l i jke 
bevest ig ing hiervan.  
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Onafhankelijkheid 
 
Omschrijving eis 
 
Een VSI-lid is onafhankelijk en 
niet merkgebonden 
Een VSI- l id  is niet a fhankel i jk van één 
bepaa lde leverancier , fabrikant of 
merk.  In e lke productgroep kunnen 
meerdere merken worden aangeboden, 
voorzover in de markt  beschikbaar.   
 
Voorde len voor de klant: 
-  het  advies van een VSI-l id  is  a l t i jd 
 onafhankel i jk;    
-  een VSI- l id kan steeds de beste 
 pr i js-kwal ite it  verhouding van dat 
 moment aanbieden;   
-  speci f ieke wensen en eisen kunnen 
 merkonafhankel i jk worden ingevuld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leveranciersbeoordeling 
Een VSI- l id  moet leveranciers jaar l i jks  
beoordelen en kiezen op bas is  van 
hun vermogen om een product en/of 
dienst te leveren overeenkomstig de 
eisen. Registrat ies van deze 
leveranciersbeoordel ingen en 
eventuee l noodzakel i jke maatrege len 
die voortvloeien uit  de beoordel ing 
moeten worden bi jgehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing 
 
Controle op inschrijving Kamer 
van Koophandel 
Er vindt  contro le plaats op de 
inschri jving Kamer van Koophandel . 
Hierdoor wordt gegarandeerd dat  er  
geen vermenging van eigendoms-
verhoudingen is.  E lk VSI-l id dient  in 
staat te z i jn een recent u itt rekse l van 
het  handelsregister  te  overleggen dat  
niet ouder is dan 3 maanden.   
 
Controle offertes, projectdossiers  
en inkoopfacturen 
Controle op offertes, projectdossiers  
en inkoopfacturen toont aan dat  een 
VSI-l id een breed assort iment 
aanbiedt met meerdere merken in de 
diverse productgroepen. Indien een 
VSI-l id voor het  merendeel  de 
apparatuur van één leverancier 
betrekt , zal  di t  aanle id ing vormen 
voor nader onderzoek naar de 
merkonafhankel i jkhe id van het VSI-l id .  
 
 
Controle op uitgevoerde 
leveranciersbeoordeling 
Er vindt  contro le plaats op de 
gehanteerde cr iter ia bi j de 
leveranciersbeoordel ing, de uitvoering 
van de leveranciersbeoorde l ing en de 
opvolg ing van noodzakel i jke 
maatregelen volgend uit  de 
leveranciersbeoordel ing. 
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Deskundigheid door ervaring 
 
Omschrijving eis 
 
Ruime ervaring met geïntegreerde 
audiovisuele systemen 
Een VSI- l id  is een rechtspersoon die 
een bedri j f u itoefent a ls 
wederverkoper van professionele 
audiovisuele systemen en is zodanig 
ook ingeschreven b i j de Kamer van 
Koophandel.  Hierb i j d ient  het bedri j f 
ter goeder naam en faam bekend te 
staan en f inancieel  gezond te z i jn.  
 
Een VSI- l id  haalt  z i jn verkoopomzet 
voor minimaal 75% uit  AV-systemen 
en mag zich niet in hoofdzaak 
bewegen op het  consumentenvlak.   
 
Een VSI- l id  beschikt aantoonbaar over 
ru ime ervar ing met het ontwerpen en 
instal leren van ge ïntegreerde 
audiovisuele systemen waarin bee ld 
en gelu id één geheel vormen met het 
bestur ingssysteem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing  
 
Controle op historie 
Een System Integrator  kan pas 
toetreden tot de VSI wanneer het 
bedr i jf  minimaal dr ie  jaar bestaat.  
Toetsing v indt plaats op bas is  van 
datum eerste inschri jv ing Kamer van 
Koophandel.  
 
Controle op omzet  
Getoetst wordt  of de omzet op het 
gebied van audiovisue le projecten 
minimaal € 1.000.000,- (exclusief 
BTW) per jaar  bedraagt.  
 
Controle op uitgevoerde projecten 
Een VSI- l id  voert minimaal t ien 
audiovisuele projecten per jaar u it .  B i j  
minstens dr ie daarvan gaat  het om 
een ge ïntegreerd audiovisueel systeem 
met de componenten beeld, geluid en 
een centraal  bestur ingssysteem. 
Toetsing v indt plaats op het aanta l 
uitgevoerde en afgeronde projecten 
per jaar.  Een project  is pas afgerond 
wanneer de daadwerkel i jke 
eindoplevering heeft p laatsgevonden 
en eventuele restpunten zi jn 
uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4 



Kwaliteit door bekwaamheid, bewustzijn 
en training  
 
Omschrijving eis 
 
Gekwalificeerde en getrainde 
medewerkers 
Een VSI- l id  d ient over voldoende 
knowhow en organisat ie te beschikken 
inzake het  ontwerpen, insta l leren, 
onderhouden en repareren van 
complexe profess ione le audiovisuele 
apparatuur en insta l lat ies. Een VSI- l id 
heeft  h ier toe gekwal i f iceerde en 
getra inde medewerkers in dienst die  
beschikken over de competent ies d ie 
voor hun werkzaamheden en funct ie  
vereist z i jn wat betreft kennis , 
ervar ing, soc ia le  vaard igheden, 
kwal ite itsbewustzi jn en 
klantger ichthe id.  
 
 
Functionerings- en/of 
beoordelingssysteem  
Een VSI- l id  beschikt over een 
funct ionerings- en/of 
beoordel ingssysteem dat de 
ontwikkel ing van haar medewerkers 
borgt . 
 
 
Opleiden en trainen 
VSI-leden werken aantoonbaar aan 
verbeter ing en verbreding van de 
kennis en vaardigheden van 
medewerkers,  zodat  deze steeds z i jn 
aangepast aan de actuele stand van 
de technische ontwikkel ing. De 
opleid ingen, tra iningen en cursussen 
die medewerkers gevolgd hebben, 
moeten worden geregistreerd. Kopieën 
van getuigschri ften en diploma's 
moeten worden bi jgehouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing                                                     
 
Controle op aanwezige 
functieomschrijvingen 
Voor de funct ies d ie van directe 
invloed z i jn op de kwal ite it  van de 
dienstverlening en het  eindproduct 
dienen funct ieomschri jvingen 
voorhanden te z i jn. Hier in z i jn 
minimaal opgenomen de taken, 
verantwoordel i jkheden en 
bevoegdheden van de funct ie met 
daaraan gekoppeld de eisen op het 
gebied van kennis en ervaring. 
 
 
 
 
 
 
Controle op uitvoering 
functionerings- en/of 
beoordelingsgesprekken 
Er vindt  een controle plaats op de 
uitvoer ing van funct ioner ings- en/of 
beoordel ingsgesprekken en de 
vast legging daarvan. 
 
 
Controle op aanwezigheid 
opleidingsplan 
Er vindt  contro le plaats op de 
aanwezigheid van een actuee l 
opleid ingsplan. Het opleid ingsplan 
dient consistent  te z i jn met de 
opgestelde funct ieomschri jvingen en 
uitgevoerde funct ioner ings- en/of 
beoordel ingsgesprekken. 
 
Gevolgde opleidingen dienen per 
medewerker te worden geregistreerd,  
bi jvoorbeeld in het personee lsdoss ier .  
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Service en garantie 
 
Omschrijving eis 
 
VSI-leden beschikken over een 
eigen serviceorganisatie 
VSI-leden hebben een eigen 
serviceorganisat ie  die 24 uur per dag 
operat ioneel  is.  De serviceorganisat ie  
is bemenst met gekwal i f iceerde 
medewerkers met de benodigde 
technische hulpmiddelen om adequate 
service te ver lenen op complexe 
profess ione le audiovisuele apparatuur 
en insta l lat ies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VSI-leden beschikken over 
duidelijke garantieprocedures en -
voorwaarden 
VSI-leden communiceren vóór aangaan 
van de opdracht op een duide l i jke en 
eenduid ige wi jze de gehanteerde 
garant ieprocedures en –voorwaarden.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing  
 
Controle op gekwalificeerde 
medewerkers 
De serv iceorganisat ie dient te 
beschikken over gekwal i f iceerde en 
gespecia l iseerde medewerkers en 
reparat ietechnic i ,  in relat ie  tot de 
diensten en systemen die de 
betreffende onderneming aanbiedt . 
Een en ander d ient tot  u it ing te 
komen in het organigram en de 
funct ieomschr i jv ingen van personen 
die werkzaam zi jn b innen de 
serviceorganisat ie .  
 
Controle op aanwezigheid en 
inhoud servicecontracten 
Een VSI- l id  moet in de gelegenheid 
z i jn om een servicecontract aan te 
bieden aan (potent ië le) 
opdrachtgevers. Toetsing v indt  plaats 
op de aanwezigheid van 
servicecontracten waarin onder meer 
is vastgelegd hoe de bereikbaarheid 
buiten kantooruren is geregeld.  
 
Controle op aanwezigheid 
gekalibreerde apparatuur 
De serv iceorganisat ie heeft  de 
beschikking over gekal ibreerde meet-  
en regelapparatuur. Registrat ies van 
kal ibrat ie  en opvolg ing daarvan dienen 
te worden bi jgehouden. 
 
 
Controle op aanwezigheid en 
communicatie van 
garantieprocedure(s) en -  
voorwaarden 
Ti jdens de audit  za l worden 
gecontroleerd op de aanwezighe id van 
duide l i jke en eenduidige 
garant ieprocedures en –voorwaarden 
en op welke wijze het  VSI-l id de 
opdrachtgever hierover in kennis ste lt .   
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Klanttevredenheid 
 
Omschrijving eis 
 
VSI-leden stel len de tevredenheid 
van haar klanten vast  
De communicat ie met de klant  stopt 
niet na oplever ing van de insta l lat ie . 
Integendeel , VSI- leden vinden het  
essent iee l om te weten wat de klant  
van hun d ienstverlening vindt , en of 
de geleverde producten en systemen 
technisch en funct ioneel aan de 
verwacht ingen voldoen.  
 
Ieder VSI-l id doet derhalve aan 
onderzoek naar de tevredenheid van 
de klant  over het  hele proces van 
advies en offerte , de geleverde 
producten en systemen, tot en met de 
competent ie  en houding van de 
medewerkers.  Het resultaat van dit  
onderzoek wordt  geanalyseerd en 
le idt,  indien nodig, tot  verbeteract ies.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing  
 
Controle op aanwezigheid en 
opvolging procedure 
Er d ient een procedure aanwezig te 
z i jn voor het in it iëren en uitvoeren 
van klanttevredenheidsonderzoeken en 
het  analyseren van de uitkomsten van 
deze onderzoeken met als  doel  
klanttevredenheid te verhogen. 
Toetsing v indt plaats op een 
aantoonbare opvolging van deze 
procedure. 
 
Controle op vaststel ling en 
opvolging van verbeteracties 
Op basis van de ana lyse van 
onderzoeksresultaten worden er , 
indien nodig,  verbeteract ies 
geïnit ieerd.  Toets ing v indt plaats op 
de inhoud en uitvoering van de 
verbeteract ies en de consistent ie met 
de analyseresultaten. 
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Klachtenprocedure 
 
Omschrijving eis 
 
VSI-leden hebben een 
gedocumenteerd klachtenprotocol  
Een VSI- l id  za l a l les in het werk 
stel len om klachten te voorkomen. 
Mochten zich onverhoopt toch 
klachten voordoen, dan worden deze 
afgehandeld volgens een 
klachtenprocedure.  
 
Een VSI- l id  beschikt over een 
klachtenprotocol waarin staat  
omschreven wat onder een klacht 
verstaan wordt  en hoe de 
klachtenprocedure verloopt.  In het 
protocol z i jn prevent ieve en 
correct ieve act ies opgenomen waaruit  
bl i jkt dat de organisat ie leert van 
gemaakte fouten en voorkomt dat 
klachten zich herha len. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing  
 
Controle op aanwezigheid en 
opvolging procedure 
Er d ient een procedure aanwezig te 
z i jn voor het omgaan met en oplossen 
van klachten. Toetsing v indt plaats op 
een aantoonbare opvolging van deze 
procedure. 
 
Controle op vaststel ling en 
opvolging van verbeteracties 
Na ana lyse van de ontvangen k lachten 
worden er , indien nodig, 
verbeteract ies geïn it ieerd. Toets ing 
vindt p laats op de inhoud en 
uitvoer ing van de verbeteract ies en de 
consistent ie met de analyseresul taten. 
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Aandacht voor Veiligheid, Gezondheid en 
Milieu 
 
Omschrijving eis 
 
VSI-leden zijn VCA*(*) 
gecertificeerd  
( e i s  g e l d t  v a n a f  2 0 1 3 )  
Elk VSI-l id is VCA*(*) gecert i f iceerd.  
 
VCA staat  voor VGM Checkl ist  
Aannemers (VGM = Vei l igheid 
Gezondheid en M i l ieu) . De checkl ist  is 
een uitgebreide vragenl i jst  die  
gebruikt wordt a ls doorl icht ing- en 
screeningsysteem ten behoeve van 
bedr i jven (opdrachtnemers, 
contractors) d ie bi j opdrachtgevers 
werkzaamheden verr ichten. In fe ite  is 
VCA meer dan een checkl ist . Het is  
een veelz i jd ig en compleet  programma 
waarmee d ienstverlenende bedr i jven 
object ief  en structuree l worden 
getoetst en gecert i f iceerd op hun 
VGM-beheersysteem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing  
 
Controle op VCA*(*) certificering 
Toetsing geschiedt  op basis van de 
aanwezigheid van het VCA-cert i f icaat.  
 
N.b.  Toets ing op de implementat ie van 
de VCA-normeisen l igt  pr imair b i j de 
daartoe geaccrediteerde instel l ing. 
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Audits 
 
Omschrijving eis 
 
VSI-leden worden jaarl ijks 
geauditeerd op naleving van het 
kwaliteitsdocument  
Om een professionee l ondernemers-
niveau onder haar leden te bere iken 
en te beheren heeft de VSI een 
kwal ite itscode met haar leden 
afgesproken. Om naleving van deze 
kwal ite itscode te waarborgen, worden 
de leden éénmaal  per jaar  
onderworpen aan een audit .  Deze 
audit wordt u itgevoerd door een 
gekwal i f iceerde lead-auditor die 
verbonden is aan een onafhankel i jk 
bureau.  
 
De bevindingen worden direct na 
afloop van de audit  aan het  
betreffende bedr i j f meegedeeld. Het  
bedr i jf  ontvangt tevens een 
gedeta i l leerde schri fte l i jke 
rapportage. B i j goed gevolg ontvangt 
het  VSI- l id het  VSI-
kwal ite itscert i f icaat.  
 
 
Rapportage aan VSI 
De rapportage aan de VSI bestaat  
enkel  uit  het onafhankel i jke 
auditadvies:  
- geheel  akkoord; 
- akkoord met opmerkingen, of  
- geheel  n iet  akkoord.  
De VSI houdt hiervan een dossier b i j.  
  
 
Sancties 
Indien een VSI-l id na de in it ië le 
constater ing van de afwijk ing voor 
een periode van een jaar geheel n iet 
aan de gestelde e isen voldoet , zal h i j  
het  l idmaatschap van de VSI 
ver l iezen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toetsing  
 
Opvolging geconstateerde 
verbeterpunten 
Toetsing zal  plaatsvinden op de 
opvolg ing van geconstateerde 
verbeterpunten. 
 
Opvolging geconstateerde 
afwijkingen  
Het VSI- l id  moet bewerkste l l igen dat,  
zonder onnodig uitstel , maatregelen 
worden getroffen om geconstateerde 
afwijk ingen en hun oorzaken weg te 
nemen. Hiervoor kr i jgt  het VSI-l id in 
beginsel  3 maanden de t i jd . De 
getroffen maatregelen dienen 
schr i fte l i jk te  worden gerapporteerd 
naar de audi tor. De getroffen 
maatregelen zul len opnieuw worden 
beoordeeld.  Indien b l i jkt dat de 
getroffen maatregelen als  niet  
vo ldoende worden beoordeeld, kr i jgt  
het  VSI- l id een laatste kans om de 
afwijk ing binnen 1 maand op te heffen 
alvorens het  bestuur van de VSI op de 
hoogte wordt gesteld van de 
afwijk ing. 
  
De verantwoorde l i jkhe id om de 
getroffen maatregelen binnen de 
gestelde termi jnen schri fte l i jk naar de 
auditor te rapporteren, l igt  bi j  het 
betreffende VSI-l id .  
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