Eendaagse training ‘Schrijven van een auditrapport’
Het schrijven van een auditrapport is voor veel auditors een uitdaging. Hoe formuleer je de
conclusies van het onderzoek overzichtelijk en helder? Hoe rapporteer je kritisch, overtuigend
en opbouwend, hoe kom je van alle bevindingen tot concrete kernpunten, welke thema’s
selecteer je?
Tijdens de eendaagse training ‘Schrijven van auditrapporten’ leert u hoe u toegevoegde waarde
creëert en vergroot u uw vaardigheden als professionele schrijver. De training is een initiatief
van Stevens Consultancy.
Direct resultaat
De oefeningen worden samengesteld uit rapporten van de deelnemers. Tijdens de training
staat uw eigen rapport centraal. Daardoor kunt u het geleerde meteen toepassen in uw eigen
praktijk. Na afloop ontvangt u persoonlijke feedback op uw eigen rapport. Dat kan een
bestaand rapport zijn of een rapport waar u op dat moment aan werkt. De training leidt dus
direct tot resultaat.
Na afloop van de eendaagse training schrijft u auditrapporten met meer toegevoegde waarde:
doelgericht en leesbaar. U kent de succesfactoren voor het auditrapport en beschikt over
praktische tips voor een heldere stijl en een vlotte pen. U heeft feedback ontvangen op uw
eigen tekst en ervaringen uitgewisseld met andere auditoren.
Ook in-company
De training is succesvol uitgevoerd bij vier mbo-onderwijsinstellingen en als open training voor
auditoren van het Kwaliteitsnetwerk mbo, maar ook geschikt voor andere sectoren in de
publieke sector. Het is ook mogelijk een programma op maat samen te stellen voor uw eigen
instelling of organisatie.
Data
Data: 19 september en 3 oktober
Locatie: Amersfoort of St. Michielsgestel.
Trainer: Jan Vriens. Meer dan twintig jaar ervaring als schrijftrainer en tekstschrijver en coauteur van het boek Professioneel schrijven. Jan Vriens werkt op dit moment als
adviseur/facilitator aan de ontwikkeling van medewerkers en teams. In het verleden was
hij lid van de redactie van een vakblad voor HRD-professionals.
Informatie en inschrijven
Hebt u belangstelling voor deze praktische en effectieve training? Neem dan contact met ons
op voor meer informatie of schrijf u meteen in via ronald@stevens-consultancy.nl.
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