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Interne VCA /VGM-functionaris en auditor

Werkt u als organisatie met onderaannemers of zijn jullie zelf onderaannemers die als contractor
werk uitvoeren voor een opdrachtgever, dan is de kans groot dat u een VCA-gecertificeerd bedrijf
bent of van plan bent dat te worden.
De interne coördinatie van het VCA-zorgsysteem vergt een constante inspanning ook al doet u dit in
samenwerking met de interne preventiedienst of een externe consultant. Deze taak omvat: het
bijhouden en registreren van de dossiers en formulieren, het opvolgen en ondersteunen van het
VCA-beleid van leidinggevenden, opleidingen, incidentengegevens, toolboxen en dergelijke. En dit
vergt de juiste skills en knowhow. Dan is er natuurlijk ook de jaarlijkse audit.
Deze training is er op gericht om in uw taak als VCA-coördinator of VGM-functionaris die
coördinatiecompetenties te upgraden. Er wordt stilgestaan bij de inhoudelijke VCA-vragen en
vereisten om deze juist te interpreteren. Er worden tevens tips en tools aangereikt om u te
organiseren in functie van uw tijdsbesteding, dossierbeheer, contacten en opvolging van collega’s.
De interne audit is een belangrijk deel van de interne implementatie en opvolging van het VCAzorgsysteem. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden worden geduid, alsook: wat de
doelstellingen zijn van je audit, hoe bereid je je voor. De uitvoering van de interne audit en de
rapportering van de auditbevindingen vormen mede de ruggengraat van deze to the point en
praktijkgerichte training.
Onze docent, zelf een professionele trainer en lead auditor, motiveert en geeft vanuit zijn rijke
ervaring tools, tips en tricks aan rond het coördineren en auditen van het VCA-zorgmanagement
systeem.
Deze opleiding van een anderhalve dag zal u als interne auditor een frisse en inspirerende kijk geven
op uw taak en u helpen om nog meer rendement uit uw zorgsysteem te halen. Een belangrijke
doelstelling hierbij is ook om goed voorbereid te zijn op de jaarlijkse externe audit en het vermijden
van non-conformiteiten. Uiteraard blijft de topprioriteit een zodanig klimaat te garanderen om
werknemers te beschermen tegen arbeidsongevallen en beroepsziekten zodat ze op een veilige en
gezonde wijze hun dagdagelijkse werk kunnen verrichten.

Nederlands
Interne VCA-coördinatoren, preventieadviseurs, administratieve
ondersteuners, VGM-functionarissen, de hiërarchische lijn en werkgevers.
Allen die betrokken zijn bij de interne audit en geïnteresseerden in deze
materie.
Zie opleiding kalender homepage

1,5 dag (12u)
Open opleiding: educatief centrum Atasc Academy (Hamme)

Nog plaatsen beschikbaar
Open opleiding: 490 €/p
In-company-opleiding op maat: Op maat informeer vrijblijvend naar
mogelijkheden en voorwaarden
Certificaat ‘Interne VCA & VGM-functionaris en auditor’

