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Waarom wij er zijn Wat wij doen 

Het schijnt dat ‘OK’ het populairste woord ter 
wereld is, maar dat vinden we bij BSI niet OK. 
Wij vinden dat de wereld geen genoegen hoeft 
te nemen met ‘OK’. Wij vinden dat de wereld 
beter verdient. Wij vinden dat de wereld mag 
uitblinken. Daarom gaan we altijd de strijd 
aan met middelmatigheid. Het idee dat ‘net 
goed genoeg’ acceptabel is voor klanten, 
zakenpartners of voor de wereld in z’n geheel 
vinden wij onacceptabel. Dat hebben we altijd 
gevonden en zullen we altijd vinden. Maar 
bovenal zijn wij tegen zelfgenoegzaamheid. 
Natuurlijk kan de norm dalen. Natuurlijk doen 
mensen soms wat minder hun best, maar daar 
doen wij niet aan mee. In ieder geval niet totdat 
‘uitblinken’ voor iedereen een gewoonte is 
geworden.

Eenvoudig gezegd is BSI de business standards 
organisatie die andere organisaties helpt uit 
te blinken. Overal ter wereld. Dat is ons werk: 
anderen helpen beter te presteren. Al meer dan 
een eeuw gaan onze experts de strijd aan met 
middelmatigheid en zelfgenoegzaamheid. Wij 
willen uitmuntende kwaliteit implementeren in 
het functioneren van mensen en producten. We 
helpen organisaties beter te presteren, risico’s 
te verminderen en duurzame groei te bereiken. 
Onze klanten variëren van wereldwijd erkende 
merken tot kleine, lokale bedrijven. We zijn een 
Royal Charter-bedrijf dat producten en diensten 
ontwikkelt en geïntegreerd levert. We streven 
naar continue verbetering en werken met het 
hoogste niveau van integriteit.

BSI Een introductie.
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58 kantoren wereldwijd
Klanten in 150 landen 
en op 90.000 locaties
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BSI ontwikkelt standaarden en 
normgerelateerde informatieproducten. Als het 
eerste normalisatie-instituut ter wereld worden 
wij erkend vanwege onze onafhankelijkheid, 
integriteit en innovatie bij de ontwikkeling van 
normen. Vele normen (o.a. ISO 9001, 14001, 
22000, 22301, 27001 en OHSAS 18001) vinden 
hun oorsprong bij de Britse Standaarden. Als 
grondlegger van deze normen verzorgt BSI 

onafhankelijke audits en certificering van 
managementsystemen en keurmerken (o.a. 
KEP, SKU, Ticketkeur en VPB) voor klanten in 
meer dan 150 landen ter wereld. BSI behoort 
tot één van de grootste certificatie-instellingen 
en bedient ruim 90.000 klantlocaties. BSI is in 
Nederland geaccrediteerd door de Raad voor 
Accreditatie (nr. C122). 
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Hoe BSI uw organisatie helpt te excelleren.
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Samen met 
onafhankelijke experts 
pakt BSI de problemen 
van vandaag en 
morgen aan door 
normen te creëren 
waaraan producten 
en bedrijfsprocessen 
moeten voldoen.

We delen deze normen 
en begeleidende 
documenten in de vorm 
die u nodig heeft voor uw 
organisatie.

Onze docenten dragen 
de kennis over die 
uw medewerkers 
nodig hebben om uw 
organisatie te laten 
excelleren.

Onze experts begrijpen 
uw sector en geven u 
beproefde methoden om 
uw organisatie te meten, 
te verbeteren en met 
vertrouwen te promoten.

We ondersteunen u met 
kennis en instrumenten 
om uw organisatie 
continu te verbeteren. 

• Publieke normen 
- PAS

• Britse normen
•  - BS
• Europese normen 

- EN
• Internationale 

normen - ISO

• Online Standards 
Portal

• Netwerk Licenties

• Introductie training
• Implementatie 

training
• Intern Auditor 

training
• Lead Auditor 

training
• Audit hulpmiddelen
• GAP Analyse
• Entropy softwareTM

• Management 
systeem certificatie

• GAP Analyse
• Verificatie services
• Leverancier 

certificatie
• Second party audit
• Audit hulpmiddelen
• Product certificatie
• Kytemark en CE

• Entropy softwareTM

• BSI ExcelleratorTM 
Report

• Supply chain 
oplossingen

• Six Sigma training
• Business Improver 

training

Producten & diensten Producten & diensten Producten & diensten Producten & dienstenProducten & diensten

Shape Share Embedd Assess Support
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Welkom bij BSI 
training.
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Training op maat:  
BSI kan trainingen op verschillende manieren 
verzorgen. U kunt zich inschrijven op een open 
training of wij kunnen een training op uw 
bedrijfslocatie verzorgen aangepast aan uw 
wensen en (trainings)behoeften. 

Eenvoudige aanmelding:  
neem telefonisch contact op via nummer  
 +31 (0)20 346 0780 of meld u online aan via 
onze website www.bsigroup.nl/training.

Kwaliteit in trainingsmateriaal:  
u ontvangt praktische hulpmiddelen, zoals 
templates en checklists.

Representatieve trainingslocaties:  
BSI weet als geen ander dat een prettige 
leeromgeving van belang is voor de deelnemers. 
Om die reden besteden wij veel aandacht aan 
de keuze van de locatie, aanwezige faciliteiten 
en service voor een positieve leerervaring. Ook 
kunnen wij een hotelreservering voor u regelen, 
indien dit gewenst is.

Uitreiking deelnemerscertificaat:  
alle deelnemers van de BSI trainingen krijgen 
een deelnemerscertificaat uitgereikt, waarmee 
u kunt aantonen dat u de training succesvol 
hebt afgerond.

Meer dan 90% van de deelnemers geven aan 
zeer tevreden te zijn over onze trainingen. De 
redenen hiervoor zijn:

Ervaring en breed aanbod:  
BSI heeft ruime ervaring in de beoordeling van 
managementsystemen die gecertificeerd zijn op 
basis van standaarden. BSI verzorgt trainingen 
ten behoeve van alle soorten organisaties, 
ongeacht grootte en bedrijfstak, met behulp 
van de beste trainingsmethoden.

Herkenning:  

met BSI als trainings- en certificatie-instelling 
laat u zien dat uw organisatie gebruik maakt 
van erkende ‘best practices’ oplossingen in de 
bedrijfstak. Dit kan een positief effect hebben 
op uw bedrijfsimago.
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Uw trainingsroute om te excelleren.
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Wij bieden een duidelijke stap-voor-stap route 
aan om uw organisatie te laten excelleren. 
Elke stap bouwt voort op de vorige. Zo kunt 
u in uw eigen tempo de expertise opdoen 
om uw managementsysteem succesvol te 
implementeren, auditen en verbeteren.

Bij elke training staat aangegeven bij welke stap 
van de route deze hoort.

Introductie Implementatie

Deze eendaagse trainingen helpen u de basis en 
vereisten van de betreffende norm te begrijpen.   
U leert ook hoe u de norm kunt toepassen in de 

praktijk voor een effectieve bedrijfsvoering.

Met deze trainingen ontwikkelt u de nodige 
vaardigheden voor de implementatie en het 

onderhoud van een managementsysteem. De 
training omvat methoden en basisdisciplines 

die toegepast dienen te worden voor de 
implementatie van de norm.

Deze training is een essentieel startpunt 
wanneer u of uw organisatie met een 

managementsysteem gaat of wilt gaan werken.

Volg deze training wanneer u een 
managementsysteem wilt gaan implementeren  

of onderhouden.

1 2
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Audit Verdieping

Ontwikkel uw expertise om de effectiviteit 
van een managementsysteem te auditen. 

Leer verbetermogelijkheden te identificeren. 
Wij bieden Intern auditor en Lead auditor 

trainingen aan.

Verhoog uw vermogen om de performance 
van een managementsysteem te verbeteren 

door geavanceerde kennis en vaardigheden te 
verkrijgen.

Een audittraining is belangrijk wanneer u 
certificatie van uw managementsysteem wilt 
en om uw managementsysteem continu te 

verbeteren. 

Om u uw kennis te verdiepen en optimaal te 
profiteren van uw certificatie zijn deze trainingen 

ideaal.

3 4



 Meer informatie of online aanmelden kan via www.bsigroup.nl/training of bel +31(0)20 3460 780

In-company Training.

Wanneer u kiest voor een BSI in-company 
training kunt u een kant-en-klare training 
kiezen. Deze training kunnen wij vervolgens 
aanpassen aan uw specifieke wensen. Maar u 
kunt ons ook vragen een training geheel naar 
uw wensen te ontwikkelen. 

Wij nemen uitgebreid de tijd om de wensen 
van uw organisatie te begrijpen. Vervolgens 
kunnen we een training op maat ontwikkelen 
die volledig aansluit bij uw doelstellingen. 
Wij helpen uw mensen om de processen en 
systemen te verbeteren.

Welke optie u ook kiest, u kunt er zeker van zijn 
dat u getraind wordt door een ervaren docent 
met praktijkervaring en kennis van uw sector.

Hieronder vindt u twee voorbeelden van in-
company trainingen:

Leveranciersbeoordeling
De relaties tussen uw organisatie en uw 
leveranciers worden complexer en de 
kwaliteitseisen belangrijker. Na deze training 
kunt u leveranciersbeoordelingen plannen, 
voorbereiden en uitvoeren. Daarnaast heeft 
u geleerd om leveranciers te categoriseren, 
aanbevelingen duidelijk te rapporteren en 
verbeteracties op te volgen.

Management Review
Veel normen stellen als eis dat er een 
directiebeoordeling plaats vindt. Hier is niet 
altijd tijd en kennis voor. Deze training leert 
u een gedegen directiebeoordeling op te 
zetten waarin het resultaat antwoord geeft 
op de kritische succesfactoren voor een 
directiebeoordeling.

Voor u op maat gemaakt Exclusief voor in-company

8

4

4
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Veranker in uw organisatie  
Ons doel gaat verder dan alleen 

het geven van de cursus. We willen 
dat u het geleerde verankert in uw 
organisatie. En dat uw werknemers 

lange termijn voordelen van de 
training hebben en effectiever zijn in 
hun werkzaamheden. U ziet dus snel 

rendement van uw investering.

Exclusiviteit 
Elke in-company trainingsessie is 
exclusief voor uw organisatie. U 
kunt bedrijfs- of marktgevoelige 

informatie deze cursus inbrengen 
zonder commercieel risico.

Op maat gemaakt 
Onze klanten, van grote multinationals tot MKB en 
alles er tussen in, vinden onze in-company training  

een uitzonderlijk effectieve op maat gemaakte 
oplossing. Uw cursus wordt ontworpen op basis 

van de ontwikkelingswensen van uw medewerkers.   

U bent in controle 
U kunt de effectiviteit van uw training verhogen door een 
echte audit toe te voegen waarbij u wordt ondersteund 
door uw docent. Zo maakt u de cursus relevanter voor 
u en uw organisatie. En u kunt zo afwijkingen tijdens 

daadwerkelijke audits voorkomen. Zo bespaart u tijd en 
middelen.

Flexibiliteit 
BSI In-company Training is even 

flexibel als effectief. We zorgen voor de 
best mogelijke leerervaring, terwijl uw 
bedrijfsprocessen met de gebruikelijke 

efficiëntie doorgaan.

Bespaar kosten 
U kunt kosten besparen. U bespaart op reis- en 

accommodatiekosten en tijd van uw werknemers.

9

Voordelen 

In-company 

training 

“De in-company opleiding 

Intern Auditor 9001 heeft een 

wezenlijke bijdrage geleverd 

aan het kwaliteitsdenken 

binnen het onderwijs van de 

Koninklijke Marine. Een bevlogen 

en deskundige trainster heeft 

niet alleen het kennisniveau een 

impuls gegeven maar ook de 

intrinsieke motivatie om continu 

te verbeteren gestimuleerd.”

Michael van Alderwegen, Coordinator 
Kennismanagement & Kwaliteitszorg,
Afdeling Onderwijs Koninklijke Marine
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Six Sigma is een proces-verbeterprogramma 
vanuit het kwaliteitsmanagement en bestaat uit 
twee samengevoegde methodieken: ‘Lean Thinking’ 
(snelheid) en ‘Six Sigma’ (kwaliteit verhogen). Het 
resultaatgericht verbeteren is de achterliggende 
gedachte, waarbij (statistische) procesbeheersing als 
uitgangspunt wordt genomen.

Operational Lean Six Sigma 
Deze training wordt toegepast in de 
productieomgeving waarbij variaties in de 
output van processen worden gereduceerd. Dit 
wordt gerealiseerd door gebruik te maken van 
een gestructureerd Six Sigma (6s) proces voor 
verbetering, ook wel Define-Measure- Analyze-
Improve-Control (DMAIC) genoemd. Klantfocus en 
activiteiten die de klanttevredenheid verhogen staan 
hierbij centraal.

Transactional Lean Six Sigma 
Deze training wordt toegepast ten behoeve van 
het reduceren van variaties in administratieve of 
service gerelateerde processen. Veel op transacties 
gebaseerde projecten hebben als doelstelling het 
verkorten van de verwerkings- of doorlooptijd. Met 
als resultaat een verhoogde klanttevredenheid en 
efficiëntie.

Trainingslocatie en taal  
De Lean Six Sigma trainingen vinden plaats in het 
Verenigd Koninkrijk op verschillende locaties. Vanwege 
de internationale achtergronden van deelnemers, zijn 
de cursus en het cursusmateriaal Engelstalig.

Trainingsdata en prijs 
Neem contact met ons op voor meer informatie 
en beschikbare trainingsdata.
+31(0)20 3460 780

Lean Six Sigma is een methodiek (of 
managementfilosofie) volgens ISO 
13053. Het biedt een framework voor het 
beheersen van kwaliteit door het aantal 
stappen in processen en verspilling te 
reduceren (Lean) en de kwaliteit van 
processen te verbeteren door middel van 
het verminderen van variaties (Six Sigma).

Wat is Lean Six 
Sigma?

Zowel de Green als de Black Belt Lean Six Sigma 
cursussen zijn inclusief certificaat. Dit certificaat toont 
aan dat vaardigheden die u deze training heeft geleerd, 
worden erkend door 
een wereldwijd merk.

Lean Six Sigma

10

Performance Risk Sustainability
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Lean Six Sigma 

Lean Six Sigma - Green Belt 
Operational/Transactional
Deze training maakt u bekend met de instrumenten 
en methoden die nodig zijn om deel te nemen aan 
probleemoplossingsgerichte en DMAIC projecten, 
gericht op de productie- of serviceomgeving. Het 
Green Belt trainingsprogramma bestaat uit 2 modules 
van 5 dagen, met 1 maand tussen de modules. U 
kunt de opgedane kennis in de praktijk brengen bij 
uw eigen project onder begeleiding van een ervaren 
coach met Master Black Belt kwalificatie. Na het 
succesvol afronden van deze training ontvangt u een 

certificaat.

Bedoeld voor 

Projectleden en -leiders.

Onderwerpen

• De achtergrond leren begrijpen van Lean Six 
Sigma

• Probleemoplossingstechnieken

• Statistieken en presentatie van data

• Proces mapping en meettechnieken

• Lean instrumenten en de toepassingen

• De DMAIC verbeterproces-roadmap

• Klanteisen vaststellen

• Prestaties van processen meten en kwanitificeren

• Statistische en analytische methoden voor het 
identificeren en begrijpen van variaties en de 
oorzaken

Leerdoelen
U kunt eigen projecten leiden en in grote projecten  
participeren, geleid door Black Belt gekwalificeerde 
personen. 

Instroomniveau/ervaring
U dient over goede communicatievaardigheden te 
beschikken en enigszins ervaring te hebben met 
het samenwerken binnen een team. Het strekt ook 
tot aanbeveling ervaring te hebben met grafische 
presentatie van data en Excel. Alle deelnemers dienen 
in het bezit te zijn van een eigen laptop.

PerformanceRiskSustainability PerformanceSustainability RiskRisk

4

Lean Six Sigma - Black Belt 
Operational/Transactional
Tijdens deze training bespreken wij uitgebreid 
de instrumenten en methoden die nodig zijn om 
deel te nemen aan probleemoplossingsgerichte 
en DMAIC projecten, gericht op de productie- of 
serviceomgeving. Het Black Belt trainingsprogramma 
bestaat uit 4 maandelijkse modules van 5 dagen. 
De training bevat veel hands-on opdrachten en 
oefeningen. Dat zorgt ervoor dat u de kennis snel 
eigen maakt. U kunt de opgedane kennis in de praktijk 
brengen bij uw eigen project onder begeleiding van 
een ervaren coach met Master Black Belt kwalificatie. 
Na het succesvol afronden van deze training ontvangt 
u een certificaat.

Bedoeld voor 
Projectleden en -leiders.

Onderwerpen

• De achtergrond leren begrijpen van Lean Six 
Sigma

• Lean instrumenten en de toepassingen

• De DMAIC verbeterproces-roadmap

• Klanteisen vaststellen

• Prestaties van processen meten en kwantificeren

• Proces mapping technieken

• Strategieën voor het verbeteren van processen

• Statistische en analytische methoden voor het 
identificeren en begrijpen van variaties en de 
oorzaken

• Verbeteringen behouden

Leerdoelen 
U kunt (grote) projecten leiden en Green Belt 
gekwalificeerde personen begeleiden. 

Instroomniveau/ervaring
U dient over goede communicatievaardigheden 
te beschikken en ervaring te hebben met 
het samenwerken binnen een team en met 
probleemoplossingsgericht werken. Goede IT-
vaardigheden en kennis van statistieken strekken tot 
aanbeveling. Alle deelnemers dienen in het bezit te 
zijn van een eigen laptop.

4
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Kwaliteitsmanagement.

Een kwaliteitsmanagementsysteem 
volgens ISO 9001 voorziet de 
organisatie van een aantal procedures 
waarmee een logische aanpak van 
de beheersing van de organisatie 
gewaarborgd wordt.

Introductie ISO 9001
Op deze cursus leert u alle facetten van 
kwaliteitsmanagement op basis van de norm ISO 
9001. Deze uitgebreide introductie laat ook duidelijk 
het belang van kwaliteitsmanagement voor uw 
organisatie zien.

Lead Auditor ISO 9001 
(IRCA gecertificeerd)
Aan het eind van deze training heeft u een goed 
inzicht in de norm ISO 9001. U kunt in- en externe 
audits doeltreffend voorbereiden en uitvoeren, een 
auditorteam leiden en objectief auditbewijsmateriaal 
vergaren conform de norm ISO 19011.

5 dagen € 1.980  (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

12

Intern Auditor ISO 9001
Op deze training leert u hoe een interne audit wordt 
voorbereid, uitgevoerd, gerapporteerd en wordt 
opgevolgd. De intern auditor kan beoordelen of (delen 
van) het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan 
de ISO 9001 norm.

Implementatie ISO 9001
U heeft na deze cursus een volledig overzicht 
hoe u een kwaliteitsmanagementsysteem kunt 
implementeren en onderhouden. Hiermee kunt u 
uw resultaten en efficiency verhogen en ISO 9001 
erkenning behalen.

Kwaliteitsmanagement Performance Risk Sustainability

1 2

3

3

Performance Risk Sustainability

1 2

3 3

1 dag  € 490 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

2 dagen € 915 (exclusief BTW )
Voertaal Nederlands

2 dagen € 850 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

9     september Amsterdam
27 januari           Den Bosch

7           april                                         Amsterdam
16         juni                                               Brussel
3          november          Amsterdam          
12        januari          Amsterdam          
16       maart                                        Antwerpen            
18       mei                                            Amsterdam

            

25 november Amsterdam
10 februari              Den Bosch

 9        december                         Den Bosch 
24       februari (engels)                         Antwerpen
21       april                                          Den Bosch
9          juni            Amsterdam

3          juni                                           Den Bosch
7    oktober                              Amsterdam
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Kwaliteitsmanagement

13

Professioneel KAM Auditor

5 dagen € 2.075 (exclusief BTW)

PerformanceSustainability RiskRisk

Maximaliseer uw ISO 9001 
prestaties
Na afronding van de training heeft u handvatten 
om goed en pragmatisch met mogelijkheden voor 
verbetering om te gaan. U leert uw organisatie scherp 
te analyseren en naar een hoger niveau te tillen. U 
leert te werken met de tools uit de ISO 13053 (Six 
Sigma) en zo verhoogt u de zakelijke prestaties. Op 
deze manier kunt u het topmanagement aan u binden 
en een consistent kwaliteitsmanagementbeleid 
opzetten. 

4

4
Auditvaardigheden

Na afloop kunt u aantonen hoe bedrijfsdoelstellingen 
gerealiseerd kunnen worden middels audits en 
technieken. Tevens bent u in in staat verschillende 
methoden toe te passen om het auditprogramma 
te beheren en verbeteringen door te voeren in een 
organisatie. Daarnaast heeft u inzicht in de beste 
methode om audits uit te voeren op processen binnen 
een organisatie. Audits zijn direct gerelateerd aan 
de bedrijfsvoering en leveren een bijdrage aan de 
effectiviteit van uw processen.

32 dagen € 850 (exclusief BTW)
Voertaal  Nederlands 

2 dagen € 850 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands
Materiaal Engels

  

24  juni Den Bosch

3             juni        Den Bosch            
 18           november                       Amsterdam   
 23          juni                                  Den Bosch 

Tijdens deze training leert u hoe een interne audit 
wordt voorbereid, uitgevoerd, gerapporteerd en 
opgevolgd. U kunt beoordelen of (delen van) het 
managementsysteem voldoet aan de ISO 9001, ISO 
14001 en OHSAS 18001 norm.

 13,  20,  6-5-2014 - 13-5-2014
&
20-5-2014 - 
27-5-2014 en 3 juni 
2014
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Medical Devices.

BSI Healthcare heeft een ruim gevarieerd aanbod 

van medical device trainingen op het gebied van 

ISO 13485 en ISO 14971. Maar we bieden ook 

cursussen aan op het gebied van CE markering, 

PMS, drug device en procesvalidatie.

Medical Devices Risk 
Management: ISO 14971
Met deze training krijgt u inzicht in de impact die ISO 
14971 heeft op het besluitvormingsproces bij een 
fabrikant van medische hulpmiddelen. Deze training 
helpt professionals bij het verzamelen van kennis hoe 
de ISO 14971 norm hun business en risicomanagement 
kan verbeteren.

1 dag  € 725 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Introductie CE Markering
Deze eendaagse training helpt u met het nemen 
van beslissingen gerelateerd aan de eisen van de 
EU-richtlijnen inzake medische hulpmiddelen. Na 
afloop van de training bent u in staat om de risico’s 
en onzekerheid in de EU-regelgeving gestructureerd 
en effectief in kaart te brengen. En zo kunt u dus 
producten sneller op de EU-markt lanceren.

1 dag  € 650 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

14

Clinical Evaluation for Medical 
Devices
Met deze training krijgt u inzicht en de benodigde 
informatie om aan te tonen dat de clinical safety & 
performance van het product in overeenstemming 
zijn met de eisen van de European Medical Devices 
Directive en de Active Implantable Medical Devices 
Directive.

1 dag  € 875 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Meer informatie over andere trainingen van 
Medical Devices kunt u vinden op 
www.bsigroup.nl/MedicalDevices-training

Medical Devices Performance Risk Sustainability

1

1

1

16            september         Amsterdam 23         september Amsterdam

2          september Amsterdam
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Intern Auditor ISO 13485
Na afloop van de training kunt u zelfstandig een audit 
voorbereiden en uitvoeren, waarbij u kunt beoordelen 
of (delen van) het geïntegreerde managementsysteem 
voldoet aan de ISO 13485/14971 normen. 

2 dagen € 1.225 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Lead Auditor ISO 13485
Deze training begint met een overzicht van 
ISO 13485 en behandelt verder de principes 
van een audit conform de norm van een 
kwaliteitsmanagementsysteem. De concepten van 
een risicomanagement (ISO 14971) in het auditproces 
worden tevens behandeld.

5 dagen € 3.025 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

OHSAS 18001 gaat goed samen met ISO 9001 
en ISO 14001. OHSAS 18001 is ontworpen om 
uw organisatie op efficiënte wijze te helpen 
voldoen aan uw verplichtingen op het gebied 
van gezondheid en veiligheid.

Introductie OHSAS 18001
Na de cursus heeft u inzicht in de relevantie van de 
arbeidsomstandigheden- & veiligheidsnorm. U bent 
vertrouwd met OHSAS 18001 en in staat het bedrijf 
te helpen bij het opzetten en implementeren van een 
arbomanagementsysteem.

Implementatie OHSAS 18001
Na twee dagen training heeft u inzicht in het 
opzetten en onderhouden van een (veiliger) 
arbomanagementsysteem volgens de norm OHSAS 
18001.

Arbo en Veiligheid.

Arbo en Veiligheid

1

2

PerformanceSustainability RiskRisk

3

3

1 dag  € 490 (exclusief BTW)

Voertaal Nederlands

2 dagen € 1.120 (exclusief BTW)

Voertaal Nederlands

8      april Den Bosch            
 9      september Amsterdam           
 25    november Den Bosch

16        juni                          Amsterdam                 
 27       october                    Den Bosch

30          september                   Amsterdam         
 27          Januari Amsterdam

28          October                       Amsterdam         
   3           maart                           Amsterdam
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Business 
Continuity 
Management.
Organisaties kunnen reputatieschade 
oplopen en klanten verliezen als ze niet in 
staat zijn om om te gaan met onverwachte 
verstoringen zoals natuurrampen, extreme 
weersomstandigheden, uitval van IT, 
acties van personeel, misdaad, brand 
politieke onrust of langdurige ziektes 
van medewerkers. Het identificeren van 
potentiële bedreigingen, het vaststellen van de 
impact en het ontwikkelen van een werkbaar 
systeem om verstoringen te minimaliseren 
staan centraal in ISO 22301, de norm voor 
Business Continuity Management (BCM).

Introductie ISO 22301
Onder leiding van een ervaren docent leert u de 
belangrijkste elementen van BCM en de voordelen van 
een Business Continuity Management System (BCMS). 
Ook krijgt u een overzicht van de eisen van ISO 22301.

Implementatie ISO 22301
In deze training gebruikt een ervaren docent een stap-
voor-stap benadering om u door het implementatie-
proces te leiden. We pakken de eisen van ISO 22301 
aan vanuit het implementatieperspectief en de 
gebieden die organisaties traditioneel lastig vinden.

Business Continuity Management

16

SustainabilityPerformance RiskPerformance Risk Sustainability

1 2

Trainingsdata en prijs 
Neem contact met ons op voor meer informatie 
en beschikbare trainingsdata.
+31(0)20 3460 780

1 dag  € 590 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands
Materiaal Engels

2 dagen € 1.120 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands
Materiaal Engels

9          september                   Amsterdam             
 20        januari                        Amsterdam             
    

23              september                      Amsterdam    
10              februari                           Amsterdam
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Business Continuity Management

17

Intern auditor ISO 22301 Lead auditor ISO 22301  
(IRCA gecertificeerd)
Aan het eind van de training kunt u in- en externe 
audits doeltreffend voorbereiden, een auditorteam 
leiden en objectief auditbewijsmateriaal vergaren 
conform de norm ISO 19011.

5 dagen € 2.790 (exclusief BTW) 

•
1

33

PerformanceSustainability RiskRisk

2 dagen € 1.120 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands
Materiaal Engels

Na afloop van de training kunt u zelfstandig een audit 
voorbereiden en uitvoeren, waarbij u als intern auditor 
kan beoordelen of (delen van) het geïntegreerde 
managementsysteem voldoet aan de ISO 22301 
norm.

7                  october                          Amsterdam   
17               maart        Amsterdam

17              november                         Amsterdam  
20               april                                  Amsterdam 
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Informatie 
beveiliging.

Informatie is zeer waardevol voor elke 

organisatie. Het maakt daarbij niet uit of 

de informatie op papier wordt afgedrukt of 

geschreven, elektronisch wordt opgeslagen of 

per e-mail of op een andere elektronische wijze 

wordt verzonden. Als u uw bedrijfsgegevens 

effectief wilt beveiligen tegen alle gevaren, 

is het raadzaam een Information Security 

Management System (ISMS) in te voeren. Een 

ISMS dat is gebaseerd op de internationale 

standaard ISO/IEC 27001 helpt u bij de 

implementatie, het beheer en het onderhoud 

van een effectieve structuur voor de beveiliging 

van uw gegevens.

18

Introductie ISO/IEC 27001
Door het volgen van deze cursus raakt u vertrouwd 
met en krijgt u inzicht in ISO/IEC 27001, de norm 
voor het opzetten van een Information Security 
Management System (ISMS).

Na afloop van de training kunt u zelfstandig een audit 
voorbereiden en uitvoeren, waarbij u als intern auditor 
kunt beoordelen of het ISMS voldoet aan de norm 
ISO/IEC 27001.

Implementatie ISO/IEC 27001
Verbeter en bescherm uw organisatie, deel kennis van 
informatiebeveiliging en bouw aan vertrouwen bij 
belanghebbenden met onze implementatietraining. U 
krijgt de expertise om een robusst en kwalitatief ISMS 
op te zetten en te implementeren.

Informatiebeveiliging

3

Performance Risk Sustainability

1 2

Lead Auditor ISO/IEC 27001
Aan het eind van de training kunt u in- en externe 
audits doeltreffend voorbereiden en uitvoeren, een 
auditorteam leiden en objectief auditbewijsmateriaal 
vergaren conform de norm ISO 19011.

5 dagen € 2.790 (exclusief BTW) 

•

3
Intern auditor ISO/IEC 27001

Voertaal Nederlands
Materiaal Engels 

Na het succesvol afronden van de training Lead Auditor ISO 27001 
kunt u 40 studiepunten behalen en uw CISSP, CISA en CISM titel 
prolongeren.

 Voertaal Engels  

1 dag  € 590 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands
Materiaal Engels 2 dagen € 1.120 (exclusief BTW)

2 dagen € 1.120 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands 
Materiaal Engels

 
30                  september                       Den Bosch
24                  februari          Amsterdam

14          october                        Amsterdam
2            december                            Amsterdam
10          maart       Antwerpen
14          april       Amsterdam

10                    november      Amsterdam
19        januari      Amsterdam
23                    maart      Antwerpen
18              mei `    Amsterdam

16      september                       Amsterdam
 3        februari                                  Antwerpen
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Informatiebeveiliging

19

PerformanceSustainability RiskRisk

4 Lead Implementer 
ISO/IEC 27001
Door het volgen van deze training ontvangt u een 
internationaal erkende kwalificatie en bent u in staat 
om uitzonderlijke informatiebeveiligingsstandaarden 
in uw organisatie te implementeren. Als lead 
implementer kunt u de hoogste niveaus van 
informatiebeveiliging opstellen, op maat gemaakt 
voor uw organisatie.

5 dagen € 2.790 (exclusief BTW) 

•

4 Cloud Security Beginselen
Na deze training heeft u inzicht in de belangrijkste 
begrippen en modellen van Cloud Security. Daarnaast 
heeft u de vaardigheden geleerd om deze modellen in 
de praktijk te brengen.

1

 Voertaal Engels

1 dag  € 630 (exclusief BTW)

Voertaal Nederlands

in-company 
beschikbaar

Alle BSI 
cursussen zijn  

18 november Amsterdam
31        maart                                      Amsterdam

26                januari  Amsterdam
15                 juni                           Amsterdam
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Milieu 
management.

BSI hanteert de internationaal 
erkende norm ISO 14001 voor 
milieumanagementsystemen. Met deze 
norm committeert uw organisatie zich 
aan het voldoen aan (inter)nationale 
wet- en regelgeving, het voorkomen 
van milieuvervuiling en het realiseren 
van continue verbetering van uw 
milieuprestaties. 

Introductie ISO 14001 (EMAS)
U krijgt inzicht in de milieunorm. Na de training bent 
u vertrouwd met ISO 14001 en in staat uw organisatie 
te helpen bij het opzetten en implementeren van een 
milieumanagementsysteem.

Milieumanagement

Implementatie ISO 14001
U leert vaardigheden voor het opstellen van een 
implementatie projectplan in het kader van een 
milieumanagementsysteem.

Performance Risk Sustainability

20

1 2

Lead Auditor ISO 14001 (IEMA)
Tijdens deze vijfdaagse cursus behandelt een ervaren 
docent de laatste ontwikkelingen op het gebied van 
milieumanagementsystemen. Daarnaast leert u in- en 
externe audits doeltreffend voor te bereiden en uit 
te voeren, een auditorteram te leiden en objectief 
auditbewijsmateriaal te vergaren conform de norm 
ISO 19011.

5 dagen € 1.980 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels 

3
Intern Auditor ISO 14001 (EMAS)

3

Na afloop van de training kunt u zelfstandig een 
audit voorbereiden en uitvoeren, waarbij u als 
intern auditor kunt beoordelen of (delen van) het  
managementsysteem voldoet aan de norm ISO 14001.

1 dag  € 490 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

2 dagen € 915 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

2 dagen € 850 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

28              oktober   Amsterdam
3  februari   Antwerpen

11                november Amsterdam
3                   maart  Antwerpen
28                april Amsterdam 8               december     Amsterdam

23   maart Antwerpen
1 juni Amsterdam

23         september                           Amsterdam
20          januari                                 Antwerpen
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MVO Prestatieladder

21

MVO 
Prestatieladder.
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) is één van de belangrijkste factoren 
geworden om de prestaties van uw 
organisatie te meten. MVO is de legale en 
vrijwillige verantwoordelijkheid van bedrijven  
om de gevolgen van hun beslissingen en 
activiteiten op de samenleving en het milieu 
mee te nemen. Een MVO strategie bepaalt de 
manier waarop een organisatie bijdraagt aan 
duurzame ontwikkelingen, ethisch gedrag en 
hoe men om gaat met stakeholders.

Introductie 
MVO Prestatieladder
Deze training heeft als doel deelnemers vertrouwd 
te maken met de basisprincipes van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen en de norm MVO 
Prestatieladder.

Implementatie
MVO Prestatieladder 
U krijgt inzicht in de norm MVO Prestatieladder en de 
toepassing ervan. U leert bovendien vaardigheden die 
nodig zijn om een managementsysteem gebaseerd 
op de MVO Prestatieladder in uw organisatie te 
implementeren. 

Intern Auditor
MVO Prestatieladder
U krijgt inzicht in de MVO prestatieladder. Daarnaast 
leert u een interne audit voor te bereiden, uit te 
voeren, te rapporteren en op te volgen. Als intern 
auditor kunt u beoordelen of (delen van) het 
managementsysteem voldoet aan de eisen van MVO 
Prestatieladder.

PerformanceSustainability RiskRisk

3

1

23Intern Auditor BRZO
Na afloop van de training kunt u zelfstandig een 
audit voorbereiden en uitvoeren, waarbij u als 
intern auditor kunt beoordelen of (delen van) het  
managementsysteem voldoet aan de eisen van het 
BRZO.

1 dag  € 490 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

2 dagen € 915 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

2 dagen € 915 (exclusief BTW)
Voertaal Nederlands

23           september Amsterdam
10           februari Amsterdam  

8             october Amsterdam
10            maart Amsterdam

          

2               december         Amsterdam
14              april 2015                          Den Bosch
16              september 2015                Amsterdam

2 dagen € 1.225 (exclusief 
BTW) Voertaal Nederlands

28 october Amsterdam
2 1 april Amsterdam
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Energie 
Management.

De norm ISO 50001 specificeert de 
eisen voor het opstellen, implementeren, 
onderhouden en continu verbeteren van een 
Energiemanagementsysteem (EnMS). Een 
EnMS volgens ISO 50001 kan u helpen om 
uw energiekosten terug te brengen en uw 
impact op het milieu te verminderen. 

Introductie ISO 50001
Deze training geeft u een overzicht van de begrippen, 
en vereisten van de norm ISO 50001. Daarnaast krijgt 
u inzicht in de voordelen van het gebruik van een 
EnMS gebaseerd op ISO 50001. 

1 dag  € 590 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Implementatie ISO 50001  
Deze training voorziet u van praktische hulpmiddelen 
en methoden om een energiemanagementsysteem 
(EnMS) te implementeren. Een EnMS heeft als doel het 
energieverbruik terug te dringen en de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen. 

2 dagen € 915 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Bereken uw “Carbon Footprint”
Bereken het CO2 verbruik van uw organisatie en 
reduceer de uitstoot van broeikasgassen. Onze 
experts helpen u om uw huidige CO2 uitstoot in kaart 
te brengen. Deze bevindingen vormen de basis om uw 
eigen organisatie zodanig in te richten, dat u uw CO2 
uitstoot reduceert. Wij leren hoe u de informatie aan 
uw stakeholders, klanten en toezichthouders moet 
rapporteren.

1 dag  € 490 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Energiemanagemebnt

22

Performance Risk Sustainability

1

2

4

3 juni Den Bosch
7 october Amsterdam
27 januari Amsterdam 

17 juni Den Bosch
4 november Amsterdam
10 februari Amsterdam
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Duurzaamheid in evenementen

Introductie ISO 20121 
Duurzaamheid in evenementen
Met deze training kunt u het duurzaam beheer van 
evenementen verbeteren. Leer hoe u afval kunt 
verminderen en CO2 uitstoot kunt managen, waarbij 
u een gericht stakeholdermanagementprogramma 
ontwikkelt.

1 dag  € 590 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Implementatie ISO 20121 
Duurzaamheid in evenementen 
ISO 20121 is de standaard voor het duurzaam 
managen van evenementen. In deze training leert 
u vaardigheden om een managementsysteem, 
gebaseerd op de norm ISO 20121 te ontwerpen, te 
implementeren en te onderhouden.

2 dagen € 850 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

23

Intern auditor ISO 50001
Na afloop van deze training heeft u een goed inzicht 
in de norm ISO 50001. U kunt zelfstandig een audit 
voorbereiden en uitvoeren. Als intern auditor kunt u 
beoordelen of (delen van ) het managementsysteem 
voldoet aan de norm ISO 50001.

2 dagen € 915 (exclusief BTW) 

• Voertaal Engels

Lead auditor ISO 50001 
Aan het eind van de training heeft u een goed 
inzicht in de norm ISO 50001. U kunt in- en externe 
audits doeltreffend voorbereiden en uitvoeren, een 
auditorteam leiden en objectief bewijsmateriaal 
verzamelen conform de norm ISO 19011.

5 dagen € 2790 (exclusief BTW) 
• Voertaal Engels

Duurzaamheid in 
evenementen.

Risk

ISO 20121 is de opvolger van BS 
8901. De norm ISO 20121 bevat een 
managementsysteem dat u helpt om 
de duurzaamheid van evenementen te 
verhogen. Het managementsysteem 
ondersteunt u bij het managen van de 
gehele eventmanagementketen. 

PerformanceSustainability RiskRisk

3

3 1

2

18 november Amsterdam
17 maart Amsterdam

19 mei Amsterdam
12 januari Amsterdam
13 april Amsterdam
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