
SNF Instructie - Controleren en afronden acties Major tekortkomingen door 

inspectie-instellingen 

 

Doel 

Er worden acties aangemaakt voor de onderneming, als er bij de inspectie major-

tekortkomingen zijn vastgesteld. De onderneming moet deze binnen de afgesproken termijn 

oplossen. Zodra de onderneming alle tekortkomingen heeft opgelost, wordt er een notificatie 

e-mail aan de inspecteur gestuurd, om de controle en afronding uit te voeren. 

 

Controleren en afronden acties 

• Log in in Informis, via https://snf.informis.nl/  

• Ga naar het tabblad Dashboard en selecteer het dashboard  

“SNF - LOCATIE INSPECTIES” 

• Klik op de status “E: Inspecteur moet goedkeuren”. 

 

 
 

In het dashboard is nu gefilterd op alle acties die de inspecteur moet gaan controleren en 

afronden. 

Scroll in het dashboard naar beneden, u vind onderaan een lijst van deze acties. 

M.b.v. het rapportnummer of het adres (pijltjes) van de locatie kunnen we in de volgende stap 

gaan filteren/zoeken in de openstaande acties. 

 

 
Note: In bovenstaand voorbeeld zijn ook twee minor-tekortkomingen vermeld. De acties voor 

minor tekortkomingen ziet alleen de onderneming om intern af te handelen. 

De inspectie-instelling volgt alleen acties n.a.v. major tekortkomingen op, zij zijn niet betrokken 

in de afhandeling van minor tekortkomingen. 

 

 

 

https://snf.informis.nl/


 

Filteren/zoeken m.b.v. het rapportnummer of adres  

• Selecteer het tabblad “Acties” 

• Open rechtsboven in het scherm de filters openen. 

• Zoek het adres bij “Locatie”.  

Het is ook mogelijk het zoekveld te gebruiken en hier het rapportnummer in te vullen. 

• Klik op de lopende actie, dan opent de inspectie. 

 

 
 U ziet nu algemene gegevens en klikt op volgende. 

 

 
 

Nu opent zich het bevindingenblad, waar we onderaan de opgeloste acties vinden. 

 

 
 



Bij de pijl vindt u de bijlagen (documenten/foto’s) die door de onderneming zijn geüpload. De 

onderneming kan ook een schriftelijke toelichten invullen, zoals in het voorbeeld is te zien. Het 

referentienummer is een nummer van de onderneming.  

 

Klik na controle op “Goedkeuren”.  

 

De onderneming ontvangt een e-mailnotificatie dat de actie(s) door de inspecteur zijn 

goedgekeurd.  

 


