NIL beleidsverklaring ten aanzien van onafhankelijkheid en onpartijdigheid
Het NIL is een onafhankelijk stichting en een kenniscentrum voor de verbindingstechnieken van
materialen en biedt onafhankelijke, onpartijdige en professionele examenafnames aan, ten behoeve
van kwalificaties als persoonscertificatie en diploma’s, die onder extern toezicht staan. Alle
aanvragen tot certificatie, die vallen onder de scope van het NIL worden in behandeling genomen.
Het NIL verzorgt zelf geen opleidingen.
Op deze wijze kunnen eventuele betrokken partijen van het NIL geen invloed uitoefenen op het
verloop van het examen. Het NIL is een transparante organisatie en is op geen enkele wijze betrokken
bij activiteiten van de examenkandidaten of haar werkgever t.a.v. ontwerp, fabricage, levering,
installatie, aankoop, bezit, gebruik of onderhoud die haar onafhankelijkheid als examenbureau zou
kunnen schaden.
We garanderen dat examenafnames fraude-proof verlopen (je slaagt alleen als je écht goed bent) en
creëren voor de kandidaten de ideale examenomstandigheden, zodat ze naar hun beste kunnen hun
examen kunnen maken. Ook hier zorgen we ervoor dat medewerkers, inspecteurs, examinators,
assessoren, examencommissies en andere betrokkenen onafhankelijk zijn en er geen belang bij
hebben of een kandidaat slaagt of zakt. Bovendien nemen we informatiebeveiliging serieus en gaan
we zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze kandidaten.
Het NIL profileert zich op de markt (zowel richting haar klanten, als ook de klanten/opdrachtgevers
van hun klanten) als een vakbekwame partij waarbij onafhankelijkheid, onpartijdigheid en
betrouwbaarheid zeer hoog in het vaandel staan en die haar verantwoordelijkheid ten aanzien van
haar activiteiten kan dragen.
De werkwijze van het NIL kenmerkt zich door:
• Deskundigheid;
• Klantgerichtheid;
• Professionele insteek;
• Kwaliteit en Integriteit;
• Vakdeskundigheid van de examinatoren, inspecteurs en assessoren;
• Onafhankelijkheid en onpartijdigheid;
• Efficiency.
Examens en examen audits/bijwoningen worden uitgevoerd volgens de regels van de EN-ISO 17024
resp. EN-ISO 17020 met respect voor de cultuur en werkwijze van de organisatie.
Persoonsgegevens en informatie van opdrachtgevers worden door het NIL strikt vertrouwelijk
en volgens de AVG-restricties behandeld. De werkwijze zoals omschreven in de certificatie
overeenkomst wordt hierbij gevolgd.
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