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Themagericht auditen

In een themagerichte audit wordt door de auditoren een specifiek thema onderzocht.
Voorbeelden van thema’s zijn veiligheid, communicatie en cliëntgerichtheid. In deze audit 
kunnen de doelstellingen, de processen, de resultaten en de culturele of gedragsmatige 
aspecten die betrekking hebben op het thema onder de loep genomen worden. Uitkomsten 
van de audit leveren zowel de succesvolle aspecten met betrekking tot het thema als de 
verbeterpunten op. 

Inleiding

Doelen Deze training is erop gericht om de auditoren kennis en vaardigheden bij te brengen op het 
gebied van themagericht auditen. Interne auditoren beschikken na afloop over aanvullende 
vraagtechnieken om een themagerichte audit te kunnen uitvoeren.

Doelgroep Deze training is bedoeld voor ervaren interne auditoren en medewerkers die  betrokken zijn bij 
het interne auditproces, zoals kwaliteitsmedewerkers.

Inhoud Theorie 
    •    Het doel van themagericht auditen
    •    De toepassing van themagericht auditen
    •     Overeenkomsten en verschillen tussen themagericht auditen en andere vormen van  

auditen, zoals proces- en proceduregericht auditen
    •    De verbinding tussen de verschillende aspecten die te maken hebben met het thema

Praktijk 
    •    Het uitvragen van de PDCA cyclus binnen een thema
    •    Het in kaart brengen van successen en risico’s rondom het thema
    •    Het uitvragen van culturele en gedragsaspecten van een thema
    •    Het overzichtelijk en feitelijk rapporteren van bevindingen

Aanpak De training wordt ingevuld aan de hand van door uw ingebrachte casuïstiek.
In de training wordt theorie afgewisseld met praktijkopdrachten. 
Deelnemers ontvangen gerichte persoonlijke feedback van de trainers van CKMZ. Er 
wordt gebruik gemaakt van de eigen organisatiedocumenten zodat optimaal kan worden 
aangesloten bij de praktijksituatie van uw organisatie. 
Er wordt een trainingsmap samengesteld waarin de presentatie wordt opgenomen alsmede 
achtergrondinformatie over themagericht auditen.

Duur De training bestaat uit 2 dagdelen.

Kosten Deze training wordt incompany aangeboden.
Kosten zijn afhankelijk van groepsgrootte en inzet aantal trainers.

Trainers De trainers hebben ruime ervaring met het uitvoeren van audits op basis van themagericht 
auditen.

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