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Basiskennis Veiligheidsmanagement 

Het Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) is het systeem waarmee we continu risico’s 
signaleren, verbeteringen doorvoeren en beleid vastleggen, evalueren en aanpassen. Het 
hebben van een missie en visie op veiligheid en het formuleren van veiligheidsdoelen een 
vereiste. Daarnaast is belangrijk inzicht te hebben in hoe een VMS kan worden opgebouwd, 
geïmplementeerd, gecontinueerd, getoetst kan worden en hoe veilgheid zich verhoud tot 
kwaliteit. 

Na afloop van de training beschikt de deelnemer over:
    •    Kennis over de opbouw en bouwstenen van een VMS
    •    Handvatten om een VMS op te zetten
    •    Kennis van en inzicht in het thema veiligheid en relatie tot kwaliteit
    •    Vaardigheden om veiligheidsnormen te vertalen naar de eigen organisatie

Inleiding

Doelstelling

Doelgroep Kwaliteit- en veiligheidsfunctionarissen, managers en/of overige medewerkers die 
zich bezig (gaan) houden met het ontwikkelen, beheren en/of toetsen van een 
veiligheidsmanagementsysteem.

Inhoud Theorie
    •    Uitleg over de bouwstenen van een VMS
    •    Relatie kwaliteit en veiligheid
    •    Integraal veiligheidsbeleid en een veiligheidsbeleidsplan
    •    Interpretatie van de veiligheidsnormen uit het certificatieschema van uw organisatie
    •    Rol van cultuur en gedrag in relatie tot veiligheid
    •    Toetsen van een VMS 
    •    Rol van cliëntenparticipatie

Praktijk
    •    Maken van een vertaalslag naar de eigen dagelijkse praktijk
    •    Handvatten voor het opstellen van een integraal veiligheidsbeleidsplan

Aanpak Tijdens de training wordt op een interactieve manier theorie afgewisseld met voorbeelden uit 
de praktijk en worden opdrachten uitgevoerd.
De training kan ook incompany worden aangeboden. Er is gelegenheid voor het inbrengen van 
eigen documentatie en vragen.

Duur De training bestaat uit 2 dagdelen.

Kosten € 450,- per deelnemer, bij minimaal 6 cursisten.
Ook incompany aan te bieden, prijs nader overeen te komen.

Trainers Deskundige trainers met ruime praktijkervaring op gebied van kwaliteit en veiligheid. De 
trainers zijn allen leadauditor.

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 078-6812680 of zie www.ckmz.nl.



Centrum voor Kwaliteit en Management in de Zorgsector b.v.

Reeweg 146
3343 AP Hendrik Ido Ambacht
T 078 - 681 26 80
F 078 - 684 55 59
E-Mail algemeen@ckmz.nl
Internet www.ckmz.nl


