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2. Offerte combinatieaudit
binnen een maand na aanvraag
In de offerte staat zowel de audittijd voor ISO/ZKN als FNT en er wordt aangegeven dat de combinatie betekent dat er voor beide normen een positief advies voor certificering dient te zijn om gecertificeerd te worden.
Nadat de offerte getekend is, wordt dit aan FNT doorgegeven.
Men dient zich ervan bewust te zijn dat voor het beoordelen van een kritische tekortkoming (KT) extra tijd wordt ingezet. Richtlijn beoordeling KT is 1 dagdeel.

3. Planning auditdagen
binnen een maand na ondertekening offerte

Planning naar KIWA auditor hierbij worden de data van de audit naar de organisatie bevestigd

Planning naar auditor FNT hierbij worden de data van de audit bevestigd

4. Auditplan
minimaal 2 weken voor de audit maar wenselijk 6/8 weken voor de audit
Auditplan ISO/ZKN

Auditplan FNT

5. Audit Fase 1, documentatie
rapportage binnen 1 week
Tijdens eerste audit vindt beoordeling plaats van systeemdocumentatie KMS en FNT richtlijnen.
Indien KMS voldoende staat, wordt overgegaan naar de implementatieaudit Fase 2.
Besluit voor doorgang wordt door beide auditoren genomen voor zowel ISO als FNT. Beiden dienen akkoord te zijn.

6. Audit Fase 2, implementatie
tijd tussen fase 1 en 2 wordt in onderling overleg vastgesteld maar gebruikelijk is binnen 1 maand

Conform auditplanning wordt de implementatie van het KMS en de FNT Veldnorm beoordeeld

7. Beoordelingsfase 1
De audit wordt afgerond met eindgesprek en rapportage met certificatieadvies
Audit kan alleen afgerond worden als er voor beide normen geen kritische tekortkomingen (meer) zijn en de plannen van aanpak voor een tekortkoming zijn geaccepteerd.
Voor het oplossen van (kritische) tekortkomingen dient er binnen 2 weken, op basis van rapportblad, een plan van aanpak te worden opgesteld.
Een kritische tekortkoming wordt binnen 3 maanden opnieuw geaudit en dient dan te zijn opgelost.
Indien dit niet het geval is kan er, op verzoek van de klant, nog 3 maanden een verlenging worden gegeven.
Mocht de kritische tekortkoming dan opnieuw niet zijn opgelost volgt intrekking van het certificaat.

8. Beoordelingsfase 2
Rapportage ISO/ZKN en FNT wordt voorgelegd aan Kwaliteitscommissie FNT
tijd voor indienen rapportage 2 weken
tijd voor beoordeling Kwaliteitscommissie 2 weken

9. Beoordelingsfase 3
Rapportage met advies Kwaliteitscommissie wordt ter review voorgelegd aan KIWA
tijd voor review 2 weken

10. Certificeringsbesluit
De KIWA reviewer neemt certificeringsbesluit voor zowel ISO/ZKN als FNT

11. Verstrekken certificaten
Certificaten worden verstrekt na het certificeringsbesluit van KIWA reviewer
tijd voor verstrekken 1 week
De certificaten zijn 3 jaar geldig waarbij ieder jaar een opvolgaudit wordt uitgevoerd. Auditor stelt nieuwe datum in eindgesprek vast.
Na een cyclus van 3 jaar vindt een heraudit plaats. De routing start dan weer vanaf punt 4.
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