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Deze versie maakt deel uit van het project ASTRIN Academy. Deze eerste versie is bedoeld om te 
gebruiken bij de eerste implementaties. De partners betrokken bij deze eerste implementatie zullen 
hun ervaringen delen en waar nodig zullen aanpassingen aan deze versie gedaan worden. De 
bedoeling is om voor de eerste certificeringsaudit een versie 2 uit te brengen waarin alle 
leerpunten zijn verwerkt en die voor alle bedrijven dan als basis dient voor certificering. 
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Algemeen 
In dit addendum zijn voor de Smart Infra branche een voor aantal eisen van ISO 9001[1], een nadere 
invulling opgenomen. De overige eisen in ISO 9001[1] zijn onverkort van toepassing. 
De gehanteerde paragraafnummering in dit addendum komt overeen met de paragraafnummering 
van ISO 9001[1]. Paragraaf 1.1 Toepassingsbied is toegevoegd ten opzichte van ISO 9001[1]. 
 
Doel van dit addendum is ervoor te zorgen dat in de Smart Infra sector werkzaamheden worden 
uitgevoerd door mensen met de juiste kwalificaties. In het bijzonder voor die werkzaamheden die 
beschouwd worden als Smart Infratechniek. Uiteindelijk beogen we daarmee de smart infrasector 
verder te professionaliseren. 
 
De in dit addendum opgenomen eisen worden gehanteerd bij de behandeling van een aanvraag 
voor, c.q. de instandhouding van een Certificaat voor Smart Infra bedrijven. 
 
De organisatie die het Certificaat voor Smart Infra aanvraagt, verklaart dit addendum van toepassing 
en moet in het bezit zijn van een geldig ISO 9001[1] certificaat. De implementatie van het addendum 
is een onderdeel van de certificeringsaudit en wordt uitgevoerd door auditoren die daartoe een 
erkenning hebben vanuit vanuit de ASTRIN Smart Infra Academy. 
 

Inleiding  
Dit addendum richt zich qua scope op de Smart Infra sector en Smart Infratechniek. Bedrijven in de 
Smart Infratechniek voeren voornamelijk werkzaamheden uit voor weg- en waterbeheerders.  

Daarnaast komt slimme infrastructuur ook voor in private sectoren als logistiek (zoals 
parkeersystemen, containerterminals, havenbedrijven en luchthavens), landbouw (zoals 
landbouwmechanica, gewasmonitoring en precisielandbouw), et cetera. Bedrijven sluiten daarbij 
vaak aan op de infrastructuur van netwerkbedrijven en civiele werken die worden aangelegd door 
bouwbedrijven. De installaties die door deze bedrijven uitgevoerd worden, zijn steeds meer uitgerust 
met slimme componenten en communicatiesystemen.  

1. Scope 
De scope van dit addendum is beperkt tot de specifieke werkzaamheden die vallen onder de 
volgende omschrijving van Smart Infratechniek.  

Smart Infratechniek betreft het ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen, 
beheren en onderhouden van installaties en het leveren van oplossingen 
die door de combinatie van fysieke techniek, sensoren, communicatie, 

data en algoritmes, functionaliteit toevoegt voor de gebruiker en/of 
beheerder in de fysieke openbare ruimte.  
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Denk hierbij aan een combinatie van fysieke elementen, mechatronische en elektrotechnische, 
sensor technische en data- en netwerkcommunicatie technieken. 

1.1 Toepassingsgebieden (toegevoegde paragraaf) 
Alhoewel de scope veel breder kan worden toegepast, beperkt dit addendum zich tot het ontwerpen, 
installeren, in bedrijf stellen, beheren en onderhouden van installaties in Smart Infratechniek zoals 
hierboven omschreven, binnen de volgende toepassingsgebieden: 
1. Mobiliteit en verkeerstechniek; 
2. Openbare verlichting; 
3. Riooltechnologie en watermanagement. 
 

Aangezien met partijen uit de branche continu verder gewerkt wordt aan professionalisering en 
doorontwikkeling van de opleidingen in het bijzonder en de branche in het algemeen, kan de scope 
in de toekomst verder worden uitgebreid. 

Een bedrijf kan een certificaat aanvragen voor één of meer toepassingsgebieden uit de scope. Hierbij 
geldt dat certificaathouder elk gecertificeerd proces met eigen mensen en middelen (materieel) 
volledig moet kunnen uitvoeren. 

3 Termen en definities 
We verstaan onder de volgende termen en definities: 

- Waar in dit document de mannelijke vorm gebruikt wordt, mag men ook de vrouwelijke 
vorm veronderstellen. 
 

- Beroepscompetentieprofielen 
De geformaliseerde beschrijving van een op de directe beroepspraktijk gerichte set 
vakmanschapseisen, kerntaken, kernopgaven en competenties met succescriteria van een 
vakvolwassen beroepsbeoefenaar. 
Het beroepsprofiel geeft de essentie aan van een beroep en een omschrijving van de 
belangrijkste en meest voorkomende activiteiten in de beroepsuitoefening. 
Beroepscompetentieprofielen liggen ten grondslag aan de beroepskwalificaties. 
 
Competentie 
Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op 
adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen, dat 
wil zeggen passende procedures te kiezen en toe te passen om de juiste resultaten te 
bereiken. Competenties zijn samengesteld van karakter, verwijzen naar onderliggende 
vaardigheids-, kennis- en houdingsdomeinen en worden in een context toegepast en 
ontwikkeld.  
 

- Beroepskwalificatie 
Een beroepskwalificatie is een samenhangend geheel van kennis, vaardigheden en 
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houdingen, dat aantoonbaar ontleend is aan concrete handelingen en-of taken die 
voorkomen in de beroepsuitoefening. 
 

- Permanent Educatiesysteem 
Een samenhangend programma gericht  op het in stand houden (actualiseren), dan wel 
verbreden/verdiepen van de professionele competenties met relevante vaktechnische, 
beroepsmatige competenties. Het systeem kent een verplichtend karakter. Deelname aan 
het PE systeem leidt tot Beroepserkenning vanuit de smart infra branche. 

 
- Systeemintegratie 

Systeemintegratie is het bij elkaar brengen van diverse componenten/subsystemen in een 
systeem om ervoor te zorgen dat alle subsystemen met elkaar functioneren als een systeem.  
 

- Systems engineering 
Systeemengineering is een interdisciplinair gebied van engineering en 
engineeringmanagement dat zich richt op het ontwerpen, integreren en beheren van 
complexe systemen gedurende hun levenscyclus. In de kern gebruikt systeemtechniek 
principes van systeemdenken om deze hoeveelheid kennis te organiseren. Het individuele 
resultaat van dergelijke inspanningen, een ontwikkeld systeem, kan worden gedefinieerd als 
een combinatie van componenten die in synergie werken om gezamenlijk een nuttige functie 
uit te voeren. 

  
- Redundantie 

Technische systemen kunnen zowel op component- als systeemniveau redundant worden 
uitgevoerd. Dit houdt in dat bepaalde onderdelen (onder regie van een speciaal algoritme) 
dubbel, of nog vaker, aanwezig zijn, zodat het geheel goed blijft functioneren wanneer een 
onderdeel uitvalt. 

 
- Uitbesteden van werk 

we spreken in het kader van deze addendum van uitbesteden wanneer een erkend bedrijf er 
toe besluit om activiteiten niet door zijn eigen organisatie te laten uitvoeren, maar door een 
andere organisatie. Hij doet dit door een andere organisatie daartoe een opdracht te geven. 
De organisatie die de opdracht accepteert, voert een opdracht uit met zijn eigen 
medewerkers of medewerkers van onderaannemers die hij zelf selecteert, en is volledig 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van die activiteiten. Er wordt op hem geen toezicht 
uitgeoefend door de opdrachtgever, anders dan dat de opdrachtgever nagaat of de 
afgesproken kwaliteit binnen de afgesproken tijd geleverd is en hij tot betaling voor de 
prestatie kan overgaan op basis van een door de opdrachtnemer verstrekte factuur. 
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4 Context van de organisatie 

4.2 Inzicht in de behoeften en verwachtingen van belanghebbenden 
De organisatie stelt vast: 
a) welke belanghebbenden relevant zijn in relatie tot de van toepassing zijnde Smart Infra 

toepassingsgebieden (zie 1.1); 
b) welke eisen van deze belanghebbenden relevant zijn in relatie tot de van toepassing zijnde Smart 

Infra toepassingsgebieden (zie 1.1). 
De organisatie moet informatie over deze belanghebbenden en hun relevante eisen monitoren en 
beoordelen. 

4.3 Onderwerp 
De organisatie stelt vast voor welke Smart Infra toepassingsgebieden, zie 1.1, het 
kwaliteitsmanagementsysteem van toepassing is. 
Bij het vaststellen van de toepassingsgebieden moet de organisatie het volgende overwegen: 
a) de in 4.1 genoemde externe en interne belangrijke punten (issues); 
b) de in 4.2 genoemde eisen van relevante belanghebbenden; 
c) de producten en diensten van de organisatie. 

5.2.1  Het kwaliteitsbeleid vaststellen 
De directie moet voor de relevante Smart Infra toepassingsgebieden (zie 1.1) een kwaliteitsbeleid 
vaststellen, implementeren en onderhouden dat: 
a) passend is voor het doel en de context van de organisatie en de strategische richting ervan 

ondersteunt; 
b) een kader biedt voor het vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen smart infra; 
c) een verbintenis bevat om te voldoen aan van toepassing zijnde eisen; 
d) de verbintenis bevat tot continue verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem 

6 Risicomanagement 

6.1 Acties om risico’s en kansen op te pakken 
De organisatie beschrijft relevantie proces en product risico’s (b.v. datalek, privacyschending of 
hacking) welke betrekking hebben op de smart infra werkzaamheden en installaties . Tevens 
beschrijft met de preventieve en corrigerende (beheers)maatregelen.  

7 Ondersteuning 

7.1 Middelen 

7.1.2 Personeel 
De organisatie beschrijft op welke wijze ze de Beroepscompetentieprofielen Smart Infra Branche [2] 
voor het uitvoeren en beheersen van haar Smart Infra gerelateerde processen en werkzaamheden 
doeltreffende heeft geïmplementeerd en daarmee zorg draagt dat deze personen met de juiste 
competentie(s) ter beschikking worden gesteld en worden ingezet.  
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7.1.3 Infrastructuur 
De organisatie moet de infrastructuur*) (middelen en processen) bepalen, beschikbaar stellen en 
onderhouden die nodig is voor de uitvoering van haar Smart Infra processen en om te voldoen aan 
eisen van producten en diensten. 

*)OPMERKING: Dit betreft de term ‘infrastructuur’ die is overgenomen uit de ISO 9001 [1] en 
kan onder andere bestaan uit middelen en processen, zoals: 
a) gebouwen en daarbij horende voorzieningen; 
b) uitrusting inclusief hard- en software; 
c) middelen voor transport; 
d) informatie- en communicatietechnologie. 

7.1.5 Middelen voor monitoring en meten 
7.1.5.1 Algemeen 
De organisatie moet de middelen, in de relevante Smart Infra toepassingsgebieden (zie 1.1), bepalen 
en beschikbaar stellen die nodig zijn om voor geldige en betrouwbare resultaten te zorgen indien 
monitoring of meting wordt gebruikt voor het verifiëren of producten en diensten in de van 
toepassing zijnde smart infra toepassingsgebieden aan de eisen voldoen. 
De organisatie moet ervoor zorgen dat de beschikbaar gestelde middelen: 
a) geschikt zijn voor de specifieke soort monitoring- en meetactiviteiten die wordt uitgevoerd; 
b) worden onderhouden om te bewerkstelligen dat ze geschikt blijven voor hun doel. 
De organisatie moet passende gedocumenteerde informatie bijhouden als bewijs van de 
geschiktheid voor het doel van de monitoring- en meetmiddelen. 

7.1.6 Kennis binnen de organisatie  
De organisatie stelt vast op welke wijze de vakmanschapseisen zoals verwoord in de 
Beroepscompetentieprofielen Smart Infra branche [2] heeft geïmplementeerd en geborgd en toont 
aan gebruik te maken van het Permanente Educatie systeem Smart Infra branche [3].  

7.2 Competentie  
De organisatie stelt vast op welke wijze de vakmanschapseisen zoals verwoord in de 
Beroepscompetentieprofielen Smart Infra branche [2] zijn geïmplementeerd en geborgd en toont 
aan gebruik te maken van het Permanente Educatie systeem Smart Infra branche [3]. 

8 Uitvoering 

8.1 Operationele planning en beheersing 
Om te voldoen aan de eisen voor de levering van producten en diensten in de relevante Smart Infra 
toepassingsgebieden (zie 1.1) en om de in hoofdstuk 6 van ISO 9001 [1] vastgestelde acties te 
implementeren moet de organisatie de benodigde processen (zie ISO 9001 [1] paragraaf 4.4) 
plannen, implementeren en beheersen, door: 
a) de eisen voor de producten en diensten vast te stellen in de relevante Smart Infra 

toepassingsgebieden (zie 1.1); 
b) criteria in de relevante Smart Infra toepassingsgebieden (zie 1.1) vast te stellen voor: 

1) de processen; 
2) het goedkeuren van producten en diensten; 
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c) de middelen vast te stellen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen voor de producten en 
diensten in de relevante Smart Infra toepassingsgebieden. 

8.2.2 Het vaststellen van de eisen voor producten en diensten 
Bij het vaststellen van de eisen voor de aan klanten aan te bieden producten en diensten in de 
relevante Smart Infra toepassingsgebieden moet de organisatie bewerkstelligen dat: 
a) de eisen voor de producten en diensten zijn gedefinieerd, waaronder: 

1) elke van toepassing zijnde eis uit wet- en regelgeving;  
Daarbij moet in het bijzonder, maar niet uitputtend aandacht worden besteed aan: 
- informatiebeveiliging (bijvoorbeeld ISO 27001), 
- privacy, (bijvoorbeeld ISO 27701), 
- systeemintegratie,   
- elektromagnetische comptabiliteit (EMC) 

2) de eisen die door de organisatie noodzakelijk worden geacht; 
b) de organisatie kan voldoen aan de beweringen ten aanzien van de producten en diensten die zij 

aanbiedt. De organisatie stelt eisen aan: 
- de communicatie tussen componenten en systemen onderling; 
- het beschermen tegen beïnvloeding en interferentie tussen componenten en systemen; 
- de betrouwbaarheid, de levensduur, de gebruiksduur en toekomst bestendigheid. 
- Netbeheerderseisen (internet) 
- Asset management (indien van toepassing, bijvoorbeeld ISO 55001) 

8.3 Ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten 

8.3.1 Algemeen 
De organisatie moet een ontwerp- en ontwikkelproces in de relevante Smart Infra 
toepassingsgebieden vaststellen, implementeren en onderhouden dat passend is om de aansluitende 
levering van producten en diensten in de relevante Smart Infra toepassingsgebieden te 
bewerkstelligen.  
Daarbij moet ten minste aandacht zijn voor het definiëren van de mate van: 

- Functionaliteiten en werking; 
- Betrouwbaarheid,   

denk aan: 
o Systems engineering; 
o Redundantie, geen single point of failure; 

- Beschikbaarheid; 
- Toepassing van: 

o Standaarden; 
o Software (versies); 
o Levenscyclusanalyse; 
o etc 

- Toekomst bestendigheid, denk aan 
o Onderhoudbaarheid; 
o Uitbreidbaar; 
o Aansluitbaar/ te integreren met andere systemen; 
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8.4 Beheersing van extern geleverde processen, producten en diensten 

8.4.1 Algemeen 
De organisatie moet bewerkstelligen dat extern geleverde processen, producten en diensten in de 
relevante Smart Infra toepassingsgebieden aan de eisen voldoen.  
De organisatie beschrijft en controleert de kwaliteit van extern geleverde data en legt dit vast in de 
overeenkomst of de opdracht met de externe partij. 
De organisatie moet de beheersmaatregelen vaststellen die moeten worden toegepast op extern 
geleverde processen, producten en diensten door externe aanbieders geleverd wanneer: 
a) producten en diensten van externe aanbieders bedoeld zijn om opgenomen te worden in de 

eigen producten en diensten van de organisatie; 
b) producten en diensten rechtstreeks door externe aanbieders namens de organisatie aan de 

klant(en) worden geleverd; 
c) een proces of deel van een proces door een externe aanbieder wordt geleverd als gevolg van een 

besluit door de organisatie. 
 
De geschiktheid van extern geleverde processen, producten en diensten in de relevante Smart Infra 
toepassingsgebieden kan worden aangetoond doormiddel van ingangscontrole en een bewijs van 
leverancier, bijvoorbeeld een certificaat of verklaring dat de geleverde producten voldoen aan de 
gesteld eisen. Hierbij moet ten minste aandacht worden besteed aan de vereisten zoals gesteld in 
8.2.2 Het vaststellen van de eisen voor producten en diensten. 
 
Voor personen die worden ingehuurd gelden dezelfde eisen die ook gelden voor eigen personeel.  
Uitbesteden van werkzaamheden mag alleen aan een andere organisatie die volgens dit addendum 
voor hetzelfde toepassingsgebied gecertificeerd is. 

Referenties 
[1] NEN-EN-ISO 9001:2015 Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen 
[2] Beroepscompetentieprofielen Smart Infra branche, laatste publicatie is geldend 
[3] Permanente Educatie systeem Smart Infra branche, laatste publicatie is geldend 
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Deel II  
Addendum Certificatie & verificatie 
(certificatie-instelling) 
 

Algemeen 
In dit document zijn aanvullende eisen beschreven voor third party certificatie instellingen die 
bedrijven certificeren in de Smart Infra sector, volgens het ASTRIN Addendum bij ISO 9001, ASTRIN 
Smart Infra, kwaliteitssysteemcertificatie. 
 
ASTRIN is de branche-organisatie Smart Infra, en eigenaar/beheerder van het ASTRIN Addendum 
Smart Infra. 
 
De Certificatie-instelling (CI) is voor ten minste 1 vakgebied geaccrediteerd door de Raad voor de 
Accreditatie op basis van ISO 17021. 
De CI heeft een overeenkomst met ASTRIN voor het gebruik van het ‘Addendum bij ISO 9001, ASTRIN 
Smart Infra, kwaliteitssysteem certificatie’. 
 

Personeel betrokken bij certificatie activiteiten 
Aanvullende eisen aan de bekwaamheid van: 

- de Auditor Smart Infra; 
aantoonbaar niveau: examen, basis Smart Infra met goed gevolg gehaald, 

- de Reviewer Smart Infra: theorie Basis Smart Infra gevolgd; 
- de Beslisser Smart Infra: theorie Basis Smart Infra gevolgd. 

 
Na- en bijscholing 
ASTRIN Academy kan een verplichting opleggen tot na- en bijscholing, met een maximum van 4 
dagdelen per kalenderjaar. 
 

Tijdsbesteding initiële- en vervolg audits 
A) De aanvullende Smart Infra audit wordt uitgevoerd door dezelfde CI als die welke het basis ISO 
9001 certificaat heeft verleend. 
Bij het uitvoeren van de initiële- en vervolg audits wordt een organisatorisch gerichte audit 
uitgevoerd op kantoor en een projectgericht op locatie van een werk. De minimaal te besteden tijd 
voor het uitvoeren van deze audits is opgenomen in ontstaande tabel. 
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Bedrijfsgrootte 
[FTE] 

Tijdsbesteding [uur] 

 Initiële audit Vervolg audit 
Organisatorisch 
gericht 

Projectgericht Organisatorisch 
gericht 

Projectgericht 

1-10     
11-50     
51-150     
150 en meer     
     
     

 
B) De aanvullende Smart Infra audit wordt uitgevoerd door een andere CI dan die welke het basis ISO 
9001 certificaat heeft verleend. 
Voor elke activiteit wordt 1 uur extra berekend dan in bovenstaande tabel. 
 
Of (nieuwe tabel) 

Bedrijfsgrootte 
[FTE] 

Tijdsbesteding [uur] 

 Initiële audit Vervolg audit 
Organisatorisch 
gericht 

Projectgericht Organisatorisch 
gericht 

Projectgericht 

1-10     
11-50     
51-150     
150 en meer     
     
     

 
 

Certificaat 
Opmerking. 
Omdat het Smart Infra certificaat niet onder accreditatie valt kan Smart Infra niet op het basis ISO 
9001 certificaat worden toegevoegd. Er moet een apart certificaat Smart Infra komen, met verwijzing 
naar het ISO 9001 certificaat. 
Eventueel een model Smart Infra certificaat (nog op te stellen) opnemen. 
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Gebruikersovereenkomst  
 

De Gebruiksovereenkomst moet nader worden uitgewerkt.  
 


