Chorda en PHOV geven de BRZO+ Academie vorm. De BRZO+ Academie is onderdeel
van de Brzo+ organisatie waarin Inspectie SZW (directie MHC), de Brzo veiligheidsregio’s
en het Wabo bevoegd gezag samenwerken.
De stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde, gevestigd in Utrecht, is vooral
bekend van de opleiding Hogere Veiligheidskunde en opleidingen op het gebied van
de procesveiligheid.
Chorda verzorgt sinds 2006 Brzo opleidingen voor Brzo inspecteurs.
Chorda adviseert ook ten aanzien van het opzetten, onderhoudenen verbeteren van
veiligheidsmanagementsystemen binnen het bedrijfsleven. Chorda is een specialist
in opleiding en training.
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Bedrijfsintern auditeren van het
BRZO veiligheidsbeheerssyteem
Het auditeren van een managementsysteem is al niet
eenvoudig. En het beoordelen van het functioneren van een
veiligheidsmanagement tegen de BRZO-wet-en regelgeving
vraagt nog meer deskundigheid en vakmanschap.
In deze opleiding/cursus leer je hoe je effectief en zo efficiënt mogelijk
audits uitvoert, gericht op het beoordelen van het VMS tegen de achtergrond
van de BZRO ’99 wetgeving.
•

Welke informatie moet aanwezig zijn in de organisatie?

•

Hoe pas je de basisprincipes van auditing toe op het auditeren van BRZO-eisen?

•

Hoe bereid je een interne audit goed voor?

•

Wat zijn de goed en afkeuringscriteria binnen de VBS elementen?

•

Waar moet ik op letten bij het doen van interne audits?

Deze vragen worden behandeld bij de opleiding ‘Interne audit BRZO’, waarbij je
handvaten krijgt voor de het bepalen van het auditprogramma, het voorbereiden
van de interne audits en instrumenten en tips krijgt aangereikt om de interviews
effectief te laten zijn.
Wij verwacht dat de cursist basiskennis heeft over de BRZO-wetgeving
en enige ervaring heeft met het werken met managementsystemen.
In de cursus maken we een expliciete verbinding tussen de wijze
waarop de Brzo inspecties worden uitgevoerd en de manier
waarop een bedrijfsinterne audit kan worden uitgevoerd
en het auditprogramma kan worden ingericht.

Inhoud van de
cursus
1. Inleiding
a. Essenties van de BRZO wetgeving
b. Veiligheidsmanagementsystemen
c. Auditing
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2. Risico’s
a.
b.
c.
d.

Risicobeheersing Externe Veiligheid
Gevaren, LOD’s, VBS
Procesbeheersing
Procesanalyse

3. Elementen veiligheidbeheerssysteem
a. Wat houdt ieder element in?
b. 	Welke informatie moet er in de organisatie
aanwezig zijn?
c. 	VBS elementen in relatie tot de NTA8620,
ISO 14001 en OHSAS 18001:
overeenkomsten en verschillen

4. Auditing
a. Overzicht van het auditproces
b. Auditorcompetenties

5. Auditcase
a. 	Voorbereiding, auditprogramma, auditteam
		 auditplanmatrix, aandachtspuntenlijst.
b. Uitvoering van de audit inclusief rapportage?
c. Actief oefenen
d. Beoordelen van de bevindingen, formuleren van
		 de afwijkingen:
e. Opvolging van de bevindingen

Materiaal
Relevante publicaties, rapporten,
artikelen en ‘best practices’ worden ter
beschikking gesteld.
Deelname
De deelnemersprijs bedraagt
€ 1.225,= pp. excl. 21% btw
Nadere informatie en
inschrijving
Online inschrijven via de site van
Chorda of PHOV.
www.phov.nl
www.chorda.nl

