
SW-003: Procedure validatie nieuwe en gewijzigde
beoordelingsrichtlijnen SCSW

Overwegende:
n   dat de stichting SCSW is opgericht om beoordelingsrichtlijnen in het werkveld specialistische   

 wegenbouw op te stellen en te beheren;

n   dat deze doelstelling van de Stichting SCSW als zodanig statutair is vastgelegd.

Met inachtneming van bovenstaande overweging kent SCSW de navolgende procedure voor validatie van 

nieuwe en gewijzigde beoordelingsrichtlijnen binnen haar werkveld.

n   Voor elk specifiek werkveld binnen SCSW is een aparte commissie, dan wel wordt een dergelijke 

 commissie door het bestuur SCSW ingesteld;

n   Elke commissie opereert volgens het specifieke reglement commissie;

n   Elke commissie heeft tot taak de onder haar specifieke werkveld geldende beoordelingsrichtlijn 

 ten minste 1x per jaar en zo veel vaker als gewenst te bespreken en te toetsen aan de werking 

 in de praktijk;

n   Elke commissie is gerechtigd om wijzigingen in een beoordelingsrichtlijn aan het CvD-SCSW 

 voor te stellen;

n   Nieuwe beoordelingsrichtlijnen worden door een daartoe door het CvD aangewezen commissie 

 opgesteld en, na goedkeuring door het CvD, in de praktijk getoetst op werking en haalbaarheid 

 middels een pilotfase;

 Indien de markt hierom vraagt, kan een dergelijke nieuwe beoordelingsrichtlijn eerst door het 

 bestuur pro-forma worden vastgesteld om vervolgens in de praktijk te worden getoetst   

 (pilotfase).

 Indien aanpassingen aan een beoordelingsrichtlijn meer dan aanpassing aan de gangbare 

 praktijk behelzen, dienen deze aanpassingen, alvorens vaststelling van de beoordelingsrichtlijn 

 in de praktijk, te worden getoetst op werking en haalbaarheid middels een pilotfase (validatie);

n   Voorstellen tot aanpassingen en/of resultaten van een pilotfase moeten altijd ter bespreking   

 aan het CvD worden voorgelegd;

n   Het CvD stelt een nieuwe en/of gewijzigde beoordelingsrichtlijn vast;

n   Eerst na bekrachtiging van het certificatieschema door het bestuur SCSW, niet zijnde een pro-

 forma bekrachtiging, treedt de beoordelingsrichtlijn in werking per de aangegeven datum;

n   Van een dergelijke bestuurlijke bekrachtiging wordt melding gemaakt aan de RvA (alleen van 

 toepassing voor schema’s die onder accreditatie vallen).
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