
Het inzichtelijk maken van 

verbeterkansen is vaak de 

start van een opvolgend 

verbetertraject. Een goed 

ingerichte kwaliteitsfunctie 

benut, borgt en realiseert 

de in kaart gebrachte 

verbeterkansen.  

 

 
Eén Brown Paper audit 

staat gelijk aan vijf  

1-op-1 traditionele audits 

 

 
Inzicht in het proces. 

Verbeterpunten worden 

omgezet in concrete acties 

 

Medewerkers worden 

ambassadeur met deze 

bottom-up methode 

 

 

 

 

 

  

  
Haal meer inzicht en resultaat uit interne audits    
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Meer verbeterpunten Combineren is tijdwinst  Meer betrokkenheid met audits 

Deze nieuwe auditvorm levert je op 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Zelf leren: 2 daagse training ´Werken met de Brown Paper Audit´ 

Wil je zelfstandig(er) Brown Paper Audits uitvoeren? Dan nemen we je graag 

mee in onze tweedaagse training. Hierin doe je meer ervaring op om de 

nieuwe auditvorm verder in jouw organisatie toe te passen. 

 

De training gaat in op ons ‘9 stappenplan’ en diverse vaardigheden die je 

nodig hebt in je rol als begeleider. Begeleiding van audits maakt immers het 

grootste verschil. Je krijgt concrete tips en tools aangereikt en voert een 

‘tussentijdse audit’ uit. Wij geven je persoonlijke feedback, zodat jij het 

maximale rendement uit je training haalt. brownpaperaudit.nl/open-training  

 

 

Laten uitvoeren: wij de regie, jouw organisatie op de inhoud 

Wij verzorgen de voorbereiding, uitvoering en ook de verslaglegging van 

de Brown Paper Audit. Ter voorbereiding stemmen we met elkaar af wat 

het doel is van de audit en welke medewerkers we willen betrekken bij de 

auditsessie. Er worden twee opvolgsessies ingepland om de benoemde 

actiepunten te monitoren. 

Het team achter BrownPaperAudit.nl 

Drijvende krachten achter de nieuwe aanpak zijn Emiel Kort 

(links) en Jan-Bert van de Water (rechts). De afgelopen twee 

jaar hebben ruim 200 organisaties kennis gemaakt met onze 

verfrissende manier van auditeren. Onze gedachte dat 

organisaties en kwaliteitsmanagers toe zijn aan auditvormen 

die de functie van de audit meer waarde geeft, blijkt meer dan 

gegrond. 

Zo ga je met ons aan de slag! 

Auditteams: Samen vernieuwen 

Bestaat jullie auditteam uit meerdere interne auditoren en ben je op zoek 

naar een andere manier om de ‘sleur’ tegen te gaan? We helpen 

auditteams graag veder bij het implementeren van deze nieuwe 

auditvorm. De tweedaagse training is ook beschikbaar als een incompany 

training. Daarbij is er veel ruimte om de tussentijdse audits af te stemmen 

op de specifieke processen of thema’s. 

Meer informatie? 

Uiteraard vind je uitgebreide 

informatie over onze activiteiten, 

workshops en trainingen op 

onze website of neem 

vrijblijvend contact op met: 

Emiel Kort 

T: 06-10877863 

E: emiel@brownpaperaudit.nl 

Jan-Bert van de Water 

T: 06-21538011 

M: jan-bert@brownpaperaudit.nl 


