Training Risicogericht auditen (risk based auditing training)

In de ééndaagse training Risicogericht auditen van Kiwa krijgt u praktische handvatten aangereikt voor het uitvoeren
van risk based audits. Risk based auditing is niet alleen waardevol voor organisaties die al actief bezig zijn met
risicomanagement, maar kan ook worden ingezet om het management te ondersteunen bij het verkrijgen van informatie
voor risicoanalyses.

Trainingsinformatie
Elke organisatie heeft te maken met risico’s. Omdat sommige van die risico’s een grote impact kunnen hebben op de
bedrijfsvoering, zijn organisaties steeds bewuster bezig met risico’s en het managen daarvan. Risicomanagement is een belangrijk
onderdeel van de verschillende kwaliteitsnormen. Zo bevat ISO 9001:2015 eisen op dit gebied en worden ook in de zorgsector – in
de HKZ norm – eisen gesteld aan risicoanalyses en risicobeheersing.

Risk based auditing
Om de risico’s in uw organisatie in kaart te brengen, te analyseren en te beheersen is een risicogerichte audit een goed hulpmiddel.
Waar een procesgerichte audit zich richt op de organisatieprocessen en de risico’s die daarmee gepaard gaan, gaat risk based
auditing verder de diepte in en komen naast de risico’s binnen processen en werkzaamheden óók de maatregelen aan bod
waarmee die risico’s kunnen worden beheerst. Door (kwaliteits)managementsystemen te beoordelen op risico’s, krijgen audits nog
meer toegevoegde waarde.
De training Risicogericht auditen is bedoeld voor kwaliteitsfunctionarissen en interne auditoren die hun auditvaardigheden een
nieuwe impuls willen geven. Met deze verdiepende risk based audit training kunnen organisaties hun interne auditoren nóg
effectiever inzetten, omdat de focus ligt op de processen waarbij de organisatie de meeste risico’s loopt. Om het meeste uit deze
audit opleiding te kunnen halen, is ervaring met het voorbereiden, uitvoeren en rapporteren van interne audits een pre.
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Opleidingen interne audits
Kiwa beschikt over kennis omtrent certificering van kwaliteitsmanagementsystemen volgens internationale normen als ISO 9001,
ISO 14001 en ISO 50001. Deze kennis delen we via in een groot aantal opleidingen, onder meer over het opzetten, uitvoeren en
opvolgen van interne audits. Bekijk de opleidingen hier!
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Praktische informatie
Doel
Aan het eind van de training Risicogericht auditen kunnen deelnemers:
Een risk based auditgesprek voorbereiden;
Risicogerichte auditvragen stellen;
Risico’s herkennen en benoemen;
Zicht krijgen op de beheersing van specifieke risico’s;
Een risicogerichte auditrapportage opstellen.

Inhoud training
De training Risicogericht auditen duurt één dag. Deze risked based auditing training course is interactief en praktijkgericht. Onder
begeleiding van een deskundige trainer met veel praktijkervaring gaat u aan de slag met het ontwikkelen van risicogerichte
auditvaardigheden. Hierbij komen de volgende onderwerpen aan bod:
Wat zijn risico’s en wat is risicomanagement?;
De toegevoegde waarde van risk based auditing;
De verschillen en overeenkomsten tussen procesgericht auditen en risicogericht auditen;
Het voorbereiden van een risicogericht auditgesprek;
Technieken bij het risicogerichte auditgesprek;
Rapporteren van risk based audits.

Deelnamebewijs
Na het volgen van de training Risicogericht auditen ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

Incompany training
Kiwa biedt deze training ook incompany aan. Wij maken het programma op maat, passend bij uw situatie. Neem contact met ons op
via het contactformulier hiernaast en we informeren u graag over de mogelijkheden en kosten.
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Datum en locaties
Risicogericht auditen (Nieuwegein) 14 apr 2022
Datum: 14 apr 2022 - 14 apr 2022
Locatie: 3435 SB, Nieuwegein
Prijs: €610,00
Risicogericht auditen (Apeldoorn) 17 okt 2022
Datum: 17 okt 2022 - 17 okt 2022
Locatie: 7327 AC, Apeldoorn
Prijs: €610,00

Kiwa Training
Kiwa Nederland
training@kiwa.nl
+31 (0)88 998 35 39

www.kiwa.com/nl/nl/service/risicogericht-auditen/pdf/

07.12.2021

