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Bijgaand de werkwijze die door Vincotte Isacert België ontwikkeld is ter bescherming van uw 

medewerkers én onze medewerkers als gevolg van de gehele Corona problematiek. Wij verzoeken u 

dit protocol door te lezen en indien niet akkoord met ons kantoor contact op te nemen om dit 

inhoudelijk te bespreken. Zonder bericht van uw kant, gaan wij ervan uit dat uw bedrijf bij de 

komende audit tegemoet kan komen aan de hieronder gestelde regels: 

 

• Het dragen van een masker is altijd en overal verplicht - ook als de sociale afstand van 1m50 

wordt gerespecteerd. Bij voorkeur draagt de auditor ook handschoenen in de 

productieomgeving, niet ter bescherming tegen het virus maar met name om te voorkomen 

dat hij/zij onbewust zijn/haar gezicht aanraakt wat een potentieel risico zou zijn in een 

omgeving waar veel mensen rondlopen.  

• Openingsbijeenkomst; Deze wordt gehouden door de auditor, waarbij in principe alleen de 

hoogst nodige operationele verantwoordelijke managers en de kwaliteitsmanager bij 

aanwezig zijn. 

• De ruimtes waarvan tijdens de audit gebruikt wordt gemaakt zoals vergaderruimten e.d. zijn 

voldoende groot om te allen tijde de minimale afstand tussen auditor en auditee te 

garanderen. Deze afstand is conform Sciensano regels minimaal 1.5 m (2 armlengten). De 

ruimtes zullen ook genoeg geventileerd zijn. Indien een dergelijke ruimte niet voorhanden is 

kan de audit geen doorgang vinden.  Er zijn dan in deze situatie wel wat mogelijkheden om 

audits (deels) remote te laten plaatsvinden; gelieve daarvoor met ons kantoor contact op te 

nemen. 

• Interviews zullen met name in deze ruimte(s) gehouden worden. De auditor zal niet naar de 

diverse afdelingen zoals inkoop e.d. gaan om interviews te houden. Op basis van het 

interview kan de auditor nog aanvullende informatie opvragen zoals registraties e.d. die dan 

gebracht moeten worden naar deze locatie. Indien u een digitaal systeem heeft, is het 

gebruik hiervan aan te raden. De informatie wordt bij voorkeur gestreamd naar een scherm 

zodat de auditor dit kan beoordelen op minimaal 1.5 m afstand.  

• In de productie omgeving zal de auditor geen interviews afnemen. Hij zal alleen observaties 

doen op het gebied van infrastructuur, basisvoorwaarden, documentbeheer, registraties, 

proces- en product controles zoals temperatuur instellingen. Tijdens deze rondgang wordt 

verzocht om actief demonstraties te geven met betrekking tot uitvoering van CCP’s, CP’s / 

oPrP’s.  Wij verzoeken u uw personeel hierop te instrueren zodat zij weten dat dit van hen 

gevraagd wordt op het moment dat de auditor er is. Het is aan de auditor om te bepalen of 

van deze werkwijze afgeweken wordt, bijvoorbeeld in ruimtes zonder geluidsoverlast waar 

interviews eenvoudig mogelijk zijn met inachtneming van 1.5 m afstand e.d..  

• Indien na deze productie audit (of tussentijds) aanvullende interviews nodig zijn zullen deze 

gehouden worden in een aparte ruimte / kantoor met daarin aanwezig de geïnterviewde, de 

auditor en maximaal één andere observator/auditee bijvoorbeeld de kwaliteitsmanager. Ook 

dan dient de minimale afstand van 1.5 m gegarandeerd te zijn. 
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• Indien tijdens productie er grote personeelsbewegingen zijn zoals bij gemeenschappelijke 

pauzes, lunch, ploegenwissel e.d. zal de auditor bij voorkeur op dat moment deze productie 

omgeving verlaten hebben om te voorkomen dat wederom de minimale afstand van 1.5 m in 

het geding komt.  

• Tevens hebben wij onze auditor ingelicht zorgvuldig om te gaan met de basishygiëne. Dit 

betekent concreet regelmatig handen wassen met water/zeep en/of desinfectie middel 

volgens de Sciensano instructies. Bij gebruik van desinfectie middel bij voorkeur een middel 

met 70-95 % alcohol. 

• Het gebruik van gemeenschappelijke huishoudelijke materialen wordt niet toegestaan zoals 

gemeenschappelijk gebruik van borden, messen, handdoeken e.d. 

• Indien de auditor constateert dat zijn veiligheid niet voldoende gerespecteerd wordt, kan 

deze besluiten de audit af te breken. Dit geldt ook indien geconstateerd wordt dat 

medewerkers symptomen vertonen (koorts, hoesten, niezen, ademhalingsmoeilijkheden) 

(zie richtlijnen Sciensano) maar toch werkzaam zijn binnen het bedrijf.  

• Voor de lunch zorgt de auditor voor zijn eigen boterhammen. 

 

Wij beseffen dat het bange tijden zijn en dat dit ‘vreemde’ omgangsvormen met zich meebrengt. 

Helaas is dit noodzakelijk om zowel onze medewerkers als uw medewerkers een zo hoog mogelijk 

garantie te geven om elkaar niet te besmetten. Natuurlijk garanderen wij u dat ook onze auditoren 

zich houden aan de Sciensano richtlijnen bijvoorbeeld indien een auditor verkouden is of een van zijn 

familieleden ziek is, zal deze niet bij u komen auditeren.  

Daarnaast wensen wij u natuurlijk een prettige en succesvolle audit toe en vooral een goede 

gezondheid voor U en alle medewerkers in uw bedrijf. 

 

 


