HERCERTIFICERINGSAUDITS ADR REGISTER
Document: ADR.AD.050.NL HERCERTIFICERINGS AUDIT
ASSOCIATE NAAR FULL LEVEL V1-PILOT

ALGEMENE BEPALINGEN
Op dit document ADR.AD.050.NL (Hercertificeringsaudit associate naar full level) zijn van toepassing:
1.

Document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten

2.

Document GNG.PD.001.NL Reglement audits

3.

Document ADR.AD.001.NL Toelatings audit document vereisten (*)

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn hierbij als herhaald en ingelast
aangemerkt.

(*)
!! Raadpleeg dit document !!
In dit document: de volledige omschrijving en alle kwalificatie vereisten (toegelaten bewijs) m.b.t.
de door u aan te leveren documenten.
DOCUMENT TYPE
•

Ja

= verplicht document

•

N.v.t.

= geen verplicht document

•

Optie

= geen verplicht document, vrijwillig/aanvullend document

•

Melding

= u ontvangt een melding m.b.t. de verplichte extra documenten/informatie

AANLEVEREN DOCUMENTEN
•

Documenten kunnen niet worden geupload.

•

Aanleveren documenten uitsluitend via email info@adr-register.com of WeTransfer.

UITBREIDING VAN UW CERTIFICERING | EEN SCOPE TOEVOEGEN
Documenten aangeleverd voor een andere hoofd-/subscope hoeven niet nogmaals te worden aangeleverd. U
levert uitsluitend aan hetgeen nog niet eerder is aangeleverd.
OMZETTEN VAN ASSOCIATE LEVEL NAAR FULL LEVEL
Documenten aangeleverd voor het associate level hoeven bij de omzetting naar het full level niet nogmaals te
worden aangeleverd. U levert uitsluitend aan hetgeen nog niet eerder is aangeleverd.
ZONDER COMPLEET TOELATINGSDOSSIER GEEN REGISTRATIE/CERTIFICERING
De registratie/certificering wordt toegekend zodra het toelatingsdossier compleet is.
VERPLICHT: PERSOONLIJK PROFIEL
Het persoonlijke profiel is verplicht.
VRIJWILLIG: BEDRIJFSPROFIEL
Het bedrijfsprofiel is vrijwillig. Bij een bedrijfsprofiel kan worden gekozen tussen basisregistratie en
bedrijfscertificering.
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Certificeringslevel ►

Full
Omzetting

OMSCHRIJVING ▼

associate naar
full level

Onderdeel

Certificeringsschema

Schema

ADR international conflictnavigator®

Norm

GNG-ADR-IMI

Hoofdscope

Van toepassing op alle hoofdscopes (ARB-CC.MED-NEG)

Subscope

Niet van toepassing

Subtype

Niet van toepassing
PERSOONLIJK | T.B.V. PERSOONLIJK PROFIEL

Document

Identificatie

PF.002

Registratieformulier subscopes, subtypes, specialismen

Document

Antecedenten

PF.012

2x referentiebrief afgegeven door eigen cliënten

Document

Beroepscompetenties

PF.022
PF.024

Afgeronde kwalificerende specialisatieopleiding(en),

Optie

Ja

Optie

bijvoorbeeld t..b.v. aanvullende certificering subscope family mediator
Alleen van toepassing op hoofdscope mediator:

Ja

voldoende resultaat kwalificerende vaardigheden audit mediator

Document

Ervaring

PF.030

Curriculum vitae

Ja

PF.031 (*) (**)

Bewijs ervaring m.b.t. minimum vereiste periode

Ja

PF.032 (*) (**)

Bewijs ervaring m.b.t. minimum vereiste cliënt opdrachten

Ja

Document

Risico’s

PF.040

Verzekering beroepsaansprakelijkheid of vergelijkbare zekerheidsstelling

Document

Processen/procedures

PF.051

Verklaring mentor t.b.v. document PF.024

Optie

PF.052

Bewijs CPD m.b.t. minimum vereiste CPD punten

Ja

Overig

Overige documenten ter beoordeling van ADR Register

Melding

Ja

ZAKELIJK | T.B.V. GEKOPPELD BEDRIJFS PROFIEL
Document

Bedrijven/organisaties

CF.002

Bewijs officiële bedrijfsregistratie (KVK/KB)

Optie

CF.003

Bewijs proces/procedure audit(s) (=bedrijfscertificering)

Optie

(*) De ervaringscriteria jaren/opdrachten kunnen ook worden getoetst tegen uren en omzet. Zie
Document ADR.AD.001.NL (Toelatings audit document vereisten) voor vervangende criteria in
omzet of uren.
(**) Combinatie bewijs toegestaan.
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