HERCERTIFICERING
FOCWA STANDAARD

Veiligheid door vakmanschap

WAT MOET IK DOEN?
• Nadat

uw bedrijf gecertificeerd is wordt automatisch een nieuwe vragenlijst
aangeboden in het Selfassessment. (Deze vragenlijst is pas zichtbaar voor de auditor
wanneer u iets met de nieuwe vragenlijst heeft gedaan.)

• Deze
• Het

vragenlijst is leeg!

is de bedoeling dat u de vragenlijst nogmaals doorloopt. Wanneer er niets is
gewijzigd kunt u de knop “Historie” aanklikken. Er verschijnt dan links naast de vraag
een verticale balk met de tekst: “antwoord historisch overgenomen”. Het antwoord dat u
bij voorgaande certificering heeft gegeven wordt dan automatisch ingevuld. U mag hier
bewijs bij uploaden, maar dat is niet verplicht.

WAAR ZIJN AL MIJN BESTANDEN
GEBLEVEN?
• Geen

nood! Ze zijn er nog allemaal. Echter, omdat er automatisch een nieuwe
vragenlijst wordt aangemaakt naast de oude lijst, ziet u ze niet in de nieuwe lijst.

• Dat

is geen probleem, u en de auditor kunnen de bestanden altijd terugvinden via
onderstaande knop. Wanneer u hier op klikt opent zich een nieuw tabblad in uw
browser. Dus, ook als u even niet meer weet wat u vorige keer hebt geantwoord kunt u
het altijd terugvinden.

MOET IK NU ALLES WEER OPNIEUW
UPLOADEN?
• Nee

hoor, alleen wanneer er iets gewijzigd is of wanneer u een aanvulling doet
beantwoord u de vraag alsof deze nieuw is. U kunt dan de informatie uploaden.

• Dit

is overigens alleen nodig wanneer dit van invloed is op de certificering.

• Voorbeeld

1; Medewerker A was bij de vorige audit in het bezit van een certificaat
Terugwinnen Mobiele Airco’s. Dit jaar heeft medewerker B dit certificaat ook gehaald. U
hoeft dan niet het nieuwe certificaat ook te uploaden.

• Voorbeeld

2; Medewerker C is in het bezit van het certificaat DTC-Carr., maar is een
paar maanden geleden met pensioen gegaan. Medewerker A heeft kortgeleden het
certificaat DTC-Carr. ook behaald. We willen graag dat u dit certificaat wel upload.

• Overigens

kunt zoveel gegevens uploaden als u wilt.

HEEFT U NOG VRAGEN?
•U

kunt ons altijd bereiken op 088-5011010 of shtechniek@focwa.nl

