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BV&T opleiding & advies 
Training ISO 14001 Milieu Interne Auditor

Training Informatie
Het borgen van een milieumanagementsysteem ISO 14001 is

voor veel organisaties niet voldoende. Het beoordelen van het

managementsysteem en controleren in welke mate het

systeem bijdraagt aan het realiseren van het beleid en de

milieudoelstellingen van de organisatie gebeurd door goed

opgeleide auditoren.

BV&T helpt ook organisaties het managementsysteem ISO

14001 te implementeren. De implementatie is opgebouwd aan

de hand van de kennis en ervaring opgedaan bij het

succesvol invoeren van milieumanagementsystemen (ISO

14001) bij diverse organisaties, zowel in het bedrijfsleven als

bij dienstverlenende instellingen of overheidsorganisaties.

Programma

» ISO 14001 en de grondbeginselen

» het milieu-14001 auditproces

» interviewtechnieken

» het management systeem

» milieukundig- en wettelijk kader

» voorbereiding van de audit

» waarnemen en beoordelen van de milieuaspecten

» rapporteren en verslaglegging.

Resultaat
Daarbij kunt u zelfstandig een audit voorbereiden en

uitvoeren, waarbij de interne auditor kan beoordelen of (delen

van) het geintegreerde managementsysteem voldoet aan de

ISO 14001:2004 normen. U bent een (aanstaande) interne

auditor. Een goede audit staat met goede vragen en een juiste

voorbereiding.

Maximaal resultaat
In de training ISO 14001 Milieu Interne Auditor vormt

~maatwerk~ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte

oefeningen, opdrachten en rollenspelen vormen de basis van

al onze trajecten. Door de unieke juiste match, sluit de

onderwerpen in de training direct aan bij uw dagelijkse

praktijk. Hierdoor behaalt u meer resultaat na de training. U

zult de omgang met de trainer als zeer prettig ervaren.

Voorafgaand aan deze training ISO 14001 Milieu Interne

Auditor bepalen wij met u het startniveau door middel van een

doelstellings of intake gesprek. Ook bespreken wij het

beoogde eindniveau met u. Tevens bestaat de mogelijkheid

om het niveau van een gehele afdeling of organisatie te laten

bepalen of functieprofielen te voorzien van kenniseisen.

Hiervoor heeft BV&T een unieke gouden formule ontwikkeld.

Investering

Maatwerk:

*In-Company 1 groep:

Deelnemersprijs pp:

Dag(delen) / uren per sessie:

Totaal:

Vraag nu uw online offerte aan.

altijd

1650,-

104,-

1 / 6

1754,-

Flexibele agenda/afstemming
Flexibilteit is onontbeerlijk in onze dienstverlening aan u. Onze

trainer zal met u samenwerken om de ISO 14001 Milieu

Interne Auditor in te zetten hoe, wanneer en waar u het nodig

hebt. De agenda wordt bijvoorbeeld met onze trainer

persoonlijk afgestemd.

BV&T kan u breed ondersteunen in bijvoorbeeld: training,

gecombineerde leerontwerpen, training voor trainers,

onderzoeken (medewerker- tevredenheid) workshops,

coaching (persoonlijk of per team) en w.v.t.t.k.
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