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Veiligheidscultuur en gedrag audit

Veiligheidscultuur is één van de 6 elementen van een veiligheidsmanagementsysteem 
(VMS). Veiligheidscultuur wordt omschreven als een geïntegreerd patroon van individueel 
en organisatorisch gedrag, gebaseerd op gedeelde waarden, normen en overtuigingen. De 
veiligheidscultuur is de “zachte” kant van het VMS. Wanneer binnen een organisatie een 
veiligheidscultuur wordt ontwikkeld dan worden de waarden, normen en overtuigingen expliciet 
gemaakt en wordt er gestuurd op gewenst gedrag.
Het toetsen van een veiligheidscultuur en gedrag vraagt om aanvullende vaardigheden van 
auditoren.

Inleiding

Doelstelling De training leert de deelnemers om een audit uit te voeren met als scope de veiligheidscultuur 
van de organisatie.

Doelgroep Ervaren auditoren en staffunctionarissen en managers die beschikken over kennis van de 
opbouw en werking van een veiligheidsmanagementsysteem.

Inhoud Theorie:
    •    Kennis over principes van een veiligheidscultuur
    •    De fasen van een veiligheidscultuurladder
    •    Het verschil tussen een audit op het systeem en op cultuur en gedrag
    •    Organisatie en processtappen van een audit op cultuur en gedrag

Praktijk:
    •    Voorbereiding op een audit op veiligheidscultuur
    •    Gespreksvaardigheden bij het auditen op cultuur en gedrag
    •    Het toepassen van scoreformulier
    •    Rapporteren van uitkomsten van de audit
    •    Omgaan met weerstand in gesprekken
    •    Lastige situaties

Aanpak 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 waarderend auditen.

Duur 2 dagdelen.

Kosten € 450,- per deelnemer.
De training wordt ook incompany aangeboden. De kosten zijn afhankelijk van de 
groepsgrootte en inzet van aantal trainers.

Trainers De training wordt gegeven door deskundige trainers die leadauditor zijn en ervaring hebben in 
het auditen van veiligheidscultuur.

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