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INTERNE AUDITOR - BASISTRAINING
In een 1-daagse training neemt onze trainer het gehele traject van een interne audit 
met de deelnemers door. Zij doen vaardigheden op die nodig zijn bij het uitvoeren 
van de interne audits. Daarnaast krijgen de deelnemers meer inzicht in taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden in hun rol als interne auditor.

INTERNE AUDITOR - PRAKTIJKDAG
Naast een klassikale auditortraining, is het ook mogelijk om een praktijkdag te 
verzorgen. Hierbij voeren de deelnemers, onder begeleiding van de trainer, interne 
audits uit binnen uw organisatie. Dit is een goede leerschool voor alle deelnemers 
omdat ze van elkaar in de praktijk kunnen leren.

INTERNE AUDITOR - OPFRISTRAINING
Is uw auditteam op de hoogte van wijzigingen in de verschillende normen? 
Of is het lang geleden dat de auditoren een auditor/ normtraining hebben gevolgd?
Bij beide situaties kan een opfristraining een goede investering zijn, hiermee 
verbeterd u de kennis van uw auditteam. Wat uiteindelijk zorgt voor effectievere 
audits.

INTERNE AUDITOR - INTERVISIE
Auditoren lopen in de praktijk tegen verschillende situaties aan. De vraag is of ze er 
allemaal op dezelfde manier mee om gaan. Tijdens een intervisiemoment kan uw 
auditteam, onder begeleiding van de trainer, ervaringen uitwisselen. Het doel is elkaar 
te helpen om beter te worden als auditor. 

Voordat een interne auditor aan de 
slag gaat doet hij basiskennis op over 
het uitvoeren van interne audits. Deze 
basiskennis kan onder andere opgedaan 
worden in een auditortraining. 

Hierna is het belangrijk om de kennis 
up-to-date te houden. Tevens is het 
verstandig om intervisiemomenten te 
organiseren voor het gehele auditteam, 
zodat ervaringen uitgedeeld kunnen 
worden.

Onze trainingen worden verzorgd 
door Lead Auditoren. Doordat zij in de 
dagelijkse praktijk audits uitvoeren, 
kunnen zij eenvoudig een vertaling 
maken vanuit hun praktijkervaring, naar 
de situatie van de deelnemers. 

Onze incompany trainingen worden 
afgestemd op de specifieke behoeften 
van uw organisatie. Mocht u hier 
meer informatie over ontvangen, dan 
bespreken wij graag de mogelijkheden 
met u.
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