
Wat biedt BdB Zorg:

✓ In company training Waarderend Auditen
trainingen op maat passend bij iedere groeifase 
van een auditteam 

✓ Vrijblijvend gesprek om te sparren over het 
ontwikkelpotentieel van het auditteam van jouw 
organisatie

✓ Blended learning een mix van leervormen en 
momenten om de impact van de training te 
vergroten

Een auditteam is altijd in ontwikkeling
Voelen audits als een verplicht nummer of lukt het niet om 
het optimale uit de interne audits te halen? Een goede audit 
valt of staat bij de kwaliteit van de interne auditoren, het is 
om die reden van belang het audit team in hun kracht te 
zetten en structureel te blijven ontwikkelen. 

Auditteams ontwikkelen over het algemeen op eenzelfde 
manier en maken bepaalde groeifasen door. BdB zorg gaat 
uit van 4 fases die in elk auditteam doorlopen worden; van 
startend tot professioneel auditteam. Hierbij geeft de laatste 
fase het meest effectief en efficiënt invulling aan het auditen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder team zich kan door 
ontwikkelen tot een professioneel auditteam. Om dat te 
realiseren is er per team een opleiding op maat nodig. Wij 
sluiten maximaal aan bij wat een auditteam nodig heeft.



E: k.vanderweel@bdbgroep.nl

M: 06-82810596

E: m.dekock@bdbgroep.nl

M: 06-82471984

BdB zorg stimuleert leren en verbeteren in zorgorganisaties. Wist je dat op het gebied van intern 
auditen ook andere ondersteuning mogelijk is. Denk aan:

✓ Open inschrijving Waarderend Auditen basistraining voor startende auditoren bij ons op het 
kantoor te Amersfoort. 

✓ Auditproces next level training voor kwaliteitsfunctionarissen die meer willen leren over het 
optimale auditproces. 

✓ Uitvoeren interne audits wij nemen de interne audit geheel uit handen: we ontzorgen van de 
voorbereidingen tot het rapport met verbetermaatregelen.

✓ Interim-ondersteuning op het gebied van kwaliteit; zowel kort cyclische specialistische 
ondersteuningsvragen (PRISMA onderzoek, kwaliteitscertificatie, zorginhoudelijke 
verbetertrajecten) en (langdurige) invulling van de functie van kwaliteitsadviseur.

✓ Kwaliteitsinfluencer in de zorg training voor kwaliteitsfunctionarissen die handvaten willen 
krijgen om het kwaliteitsbewustzijn in de organisatie te vergroten.
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