C9 Academy: programma

Hybride opleiding: Uitvoering interne audits conform ISO 19011
Uniek traject, mét persoonlijke opvolging/coaching bij jou op locatie
Achtergrond
Het uitvoeren van interne audits kan een vereiste zijn van diverse managementsystemen en/of verwacht worden
door de organisatie zelf.
Een goed opgezet intern auditprogramma en doeltreffende interne audits leveren een cruciale meerwaarde op
voor de organisatie door:
een procesmatige auditaanpak die rekening houdt met opportuniteiten en risico’s
rekening te houden met de impact van processen op de customer journey & met de strategische richting
en doelstellingen bepaald door het management.

Doelgroep
Auditoren van managementsystemen die de toegevoegde waarde van hun audits willen verhogen.

Inhoud
Deel 1 - Opleidingsdag (1 dag in groep): Naast een aantal theoretische toelichtingen, bestaat de opleiding
hoofdzakelijk uit een aantal pragmatische oefeningen en cases die je vertrouwd maken met de diverse stappen
in het auditproces:
Vastleggen van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van interne auditoren
Opzetten en organiseren van een intern auditprogramma
Plannen en voorbereiden van een audit
Het uitvoeren van audits op de werkvloer
Informatie verzamelen en interpretatie van gegevens in verschillende scenario’s
Definiëren van afwijkingen, rapporteren van bevindingen, evalueren van verbeteringsprojecten
Deel 2 - Persoonlijke opvolging/coaching (1/2 dag individueel): Begeleiding bij het voorbereiden en uitvoeren
van een audit in je organisatie met aansluitend een terugkoppelingsmoment door één van onze ervaren docenten.

Waar & wanneer - Taal
Deel 1: Donderdag 13 oktober 2022
Online of bij C9 in Boom, Rupelweg 8
09u30-17u00
Deel 2: Onderling overeen te komen
On-site in je eigen organisatie
1/2 dag
Nederlands

Docenten

Tim Belon, Senior Consultant & CEO C9
Jo Van Kerkhove, Senior Consultant C9

Prijs
Deel 1 (online) + Deel 2 (on-site): €900 excl. BTW
Deel 1 + Deel 2 (on-site): €950 excl. BTW
Inbegrepen in on-site: lesmateriaal, cursus,
lunch & consumpties
Maak gebruik van de kmo-portefeuille en bespaar
op deze training

Contacteer ons voor meer informatie:
contact@c9-group.com
Schrijf je meteen in via het online
registratieformulier

