
ADVANCED SKILLS
VOOR DE INTERNE

AUDITOR
Durf jij de onderste steen boven te halen? 

MASTERCLASS

Voer jij regelmatig interne audits uit? En wil je leren hoe je de

onderste steen boven kunt halen tijdens het auditproces? 

 

Dan is de Masterclass 'Advanced Skills voor de Interne Auditor'

van KwaliteitNederland.NU geknipt voor jou! 

 

Je gaat naar huis met nieuwe energie en zelfvertrouwen om meer

uit jouw rol als auditor te halen. 

 

Meld je nu aan door een mail te sturen naar

info@kwaliteitnederland.nu

21 OKTOBER | MAX 12 DEELNEMERS | UNIEKE LOKATIE 
 

 



De kracht van de interne audit
De interne audit is hét instrument voor kwaliteitsmanagers om invloed te hebben op

de verbetercultuur en de strategische doelen van de organisatie. Dat stelt wel eisen

aan de vaardigheden, houding en uitstraling van de auditor. 

 

Tijdens deze Masterclass zoeken we de diepte op in alle stappen van het auditproces:

van de voorbereiding en de uitvoering, tot en met de rapportage en de

terugkoppeling. Je zal zien dat er meer mogelijk is dan alleen de compliance audit. 

 

We wisselen theorie af met praktijkcases waarmee jij je auditvaardigheden kan

oefenen en aanscherpen. We leggen de verbinding met je eigen praktijksituatie en

laten je zien hoe je de variatie kan opzoeken in de interne audit. 

 

Resultaat
Je leert hoe je kritisch kunt zijn zonder aanvallend over te komen en mensen zo op

hun gemak kunt stellen dat ze aan jou laten zien waar de echte verbeterpunten zitten.

Je krijgt tips over hoe je het auditrapport adequaat kunt formuleren en hoe je dit

effectief kunt terugkoppelen aan het management. Zo kun jij jouw meerwaarde voor

de organisatie als auditor substantieel verhogen. 

 

Voor wie
Voor alle ambitieuze interne auditoren die meer willen dan een checklist aflopen.  

 

Trainers
De Masterclass is een initiatief van KwaliteitNederland.NU en wordt verzorgd door

Bernadette van Pampus, adviseur en trainer strategisch kwaliteitsmanagement,

Marjan Hoogendijk, organisatieadviseur en opleider leiderschapsontwikkeling en

Maud Notten, webredacteur, docent helder schrijven en communiceren. 

 

Datum
Vrijdag 21 oktober van 10:00 – 16:00 uur.

KWALITEITNEDERLAND.NU HEEFT ALS MISSIE OM DE

KWALITEITSBEWEGING MEER S C H W U N G  TE GEVEN! 



 
 

 
 

Unieke Locatie 
Voor deze Masterclass hebben wij gekozen voor een unieke locatie: het

zweefvliegveld bij de Nijmeegse Aeroclub (NijAC). Na afloop van de Masterclass is er

voor geïnteresseerden ruimte voor een korte rondleiding. 

De NijAC is goed bereikbaar via de A73. 

 

Jouw investering 
De kosten voor deze Masterclass bedragen nu slechts € 350,00 excl. btw.

 

Dit is inclusief koffie en thee gedurende de hele dag en een lunch in het nabijgelegen

Boscafé ‘De Zweef’. 

 

Korting voor volgers van KwaliteitNederland.NU 
Ben je al geabonneerd op onze Nieuwsbrief? Dan ontvang je 10% korting op de

deelnamekosten! 

 

Aanmelden
Meld je aan door een mail te sturen naar info@kwaliteitnederland.nu. Je ontvangt dan

het aanmeldformulier en alle aanvullende info. 

 

Vragen? Mail ons!  

 

Next up for Quality!

 

Maud, Marjan en Bernadette

WWW.KWALITEITNEDERLAND.NU

INFO@KWALITEITNEDERLAND.NU 

WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/KWALITEITNEDERLAND-NU


