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Pre-audit training 

Een audit (of inspectie) is een onderzoek naar werkwijzen en resultaten daarvan. Door de resultaten 

te vergelijken met de normen waaraan de organisatie wil of moet voldoen, kunnen punten voor 

verbetering worden gevonden. Een dergelijke feitelijke vaststelling van zaken is op zich geen 

spannende gebeurtenis, maar door onjuiste verwachtingen vooraf en mogelijke consequenties 

achteraf, wordt dit vaak wel zo ervaren. Met een gerichte pre-audit training kan deze spanning 

worden voorkomen, de audit soepeler verlopen en de uitslag beter aansluiten bij het gewenste 

resultaat. 

Voor wie 

Voor wie niet regelmatig te maken heeft met onderzoeken van de werkwijze(n) die men hanteert, kan 

een audit als bedreigend worden ervaren en een averechtse houding oproepen. Maar een audit is 

niet bedoeld als beoordeling van individueel functioneren. Lijnmanagers of kwaliteitsfunctionarissen 

die hun medewerkers of collega’s willen voorbereiden op interne of externe audits (third party, 

overheidsinspecties) worden uitgenodigd contact op te nemen. 

Programma 

� ‘document-audit’ deelnemers 

Verwachtingen worden gewekt door toetsbare (= vastgelegde) plannen, regels, procedures. Voor 

zover deze van toepassing zijn op de werkzaamheden van individuele werknemers, moeten zij 

daarvan op de hoogte zijn gebracht in een toepasbaar, begrijpelijk kader. Met een vragenlijst 

wordt vooraf geïnventariseerd in hoeverre deelnemers bekend zijn met relevante regelgeving in 

scope van de audit (welke activiteiten volgens welke richtlijnen). 

� college ‘audit proces’ 

De interne communicatie over het audit proces tussen management, medewerkers en afdelingen 

is gebaat bij een minimaal gelijk kennisniveau. Op basis van theorie, standaarden en sector-

/bedrijfsspecifieke regelgeving worden gemeenschappelijk jargon gepresenteerd, taken en rollen 

duidelijk gemaakt en misverstanden opgehelderd, o.a. door feedback op de document-audit. 

� workshop ‘interne audit’ 

Door zelf werkprocessen en activiteiten te auditeren, van jezelf of van collega’s/andere 

afdelingen, leer je de essentie van dit kwaliteitsinstrument begrijpen, namelijk: verschillen tussen 

ambities en resultaten helder krijgen en daarmee mogelijkheden tot verbetering identificeren. En 

bovendien blijkt dan de onderlinge verbondenheid met die onbekende of schijnbaar 

onafhankelijke collega/afdeling. 
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Uitvoering 

Ervaren auditoren in farma, gezondheidszorg, overheid en bedrijfsleven verzorgen deze in-company 

training. 

 

Na kennismaking met de organisatie en haar specifieke regelgeving wordt de ‘document- audit’ voor 

de deelnemers ontwikkeld. Na goedkeuring ontvangen de deelnemers een korte vragenlijst die zij 

dezelfde week ingevuld terugsturen. 

Na 2 weken vindt dan de in-company training op lokatie plaats (klassikaal; 4 uur). Het college ‘audit-

proces’ kan eventueel worden afgesloten met een kennistoets. De workshop ‘interne audit’ daarna 

sluit de training af. 

Normen 

De volgende normen en richtlijnen zijn uitgangspunt voor de cursus: 

� ISO9001:2008 

� GMP 

� GAMP5 

� NIAZ kN2.2 

� NTA8009:2011 

� ISO27001/27002 

� NEN7510 

Meer informatie 

Is uw interesse gewekt en wenst u meer informatie over deelnemer aantallen, specifieke regelgeving, 

prijzen etc., neem dan contact op met 

 

Huib Hezemans 

consultant / trainer 

qmgt@huibhezemans.nl 

+31 (0)6 23953453 

Tenslotte 

De huiver dat een dergelijke training als manipulatie kan worden opgevat is niet terecht. Het gaat in 

deze training niet om ontwijken, verhullen of zelfs verdraaien van feiten, maar om het eigen 

functioneren in relatie tot voorgenomen plannen en volgens geaccepteerde richtlijnen in kaart te 

brengen en te stroomlijnen. Bovendien zou een dergelijke opvatting de professionaliteit van de 

ervaren auditor ernstig onderschatten. Een pre-audit training is vooral ook een beknopte pre-audit, 

kenmerk van goed kwaliteitsmanagement. 


