Interne audits leren verbeteren
TÜV NORD GROUP

U voert al enkele jaren interne audits uit. Naar tevredenheid van uzelf
en de externe auditor. De basisbeginselen van het uitvoeren van interne
audits heeft u dus ruimschoots onder de knie en het kost u steeds minder
moeite om het gehele proces te doorlopen. Maar toch heeft u het gevoel
dat het misschien wel beter kan. Uw vraag is alleen: Hoe?

Wat we voor u kunnen betekenen
Onze trainer kan u hierbij helpen. Door het jarenlang uitvoeren van audits
kent hij of zij de beperkingen èn de mogelijkheden van audits. In een
training van één dag wisselt u leermomenten uit.
Van auditor tot auditor. Open en eerlijk. Vervolgens zoekt u samen naar
manieren hoe u het instrument ‘interne audits’ breder kunt inzetten en
meer uit interne audits kunt halen.

Waar we het over gaan hebben
De volgende onderwerpen zouden aan de orde kunnen komen:


Enkele elementen uit de theorie van interne audits die niet door
iedereen in de praktijk worden gebracht



De mogelijkheid om de uitvoering, rapportages en rolverdeling
van interne audits te organiseren
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Wat we willen bereiken
We zijn er op uit dat u na afloop van deze training in staat bent uw interne
audits met frisse energie en nieuwe ideeën op te pakken. Dat u
geïnspireerd bent om uw interne audits naar een hoger niveau te tillen.
Zodat uw inspanning meer behelst dan iets dat ‘moet van de norm’ en het
voor u mogelijk is om de invloed van interne audits binnen uw organisatie
te vergroten.
Om echt te kunnen profiteren van deze training, is het noodzakelijk om
enkele jaren ervaring te hebben als interne auditor. Hebt u dat nog niet,
en staat u aan het begin van uw rol als intern auditor, dan is wellicht de
training ‘Interne audits leren toepassen’ (2 dagen) iets voor u.

Aanverwante trainingen van TÜV Nederland:


ISO 9001 leren kennen



ISO 9001 leren begrijpen



Overgang naar ISO 9001:2015 leren toepassen



Starten met interne audits
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Praktische informatie


Duur: 1 dag



Kosten: € 500,-



Aantal deelnemers: minimaal 4 en maximaal 12

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met:
Alex de Wals
Manager Sales Certification
Telefoon: +31 499 339 526
E-mail:
a.dewals@tuv.nl
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