
CAN HELP VIDEOCONSULT
1:1 VIDEOCALLS | 2 UUR | OP AFSPRAAK

Heb je vragen over een videoworkshop of -consult? Of wil je meer informatie over de mogelijkheden van een videosessie
voor jouw organisatie? Neem dan gerust eens contact met ons op. Onze adviseurs staan je graag te woord!

 
TEL: 085 - 487 99 72 | E-MAIL: INFO@CERTIFICERINGSADVIES.NL

Meer weten over de mogelijkheden?

Binnen jouw organisatie ben jij degene die
zich bezighoudt met het managementsysteem, de certificering en
het structureel oppakken van incidenten en afwijkingen op het
gebied van kwaliteitsmanagement, informatiebeveiliging, arbo &
veiligheid en/of milieu/MVO. Collega’s denken en werken wel mee
als het om hun gedeelte van het operationele proces gaat, maar
zodra je wat dieper of technischer op de certificatienorm moet
inzoomen, haken ze af. Dan ontbreekt het je aan een sparringpartner
op niveau die je verder kan helpen, door gewoon je vragen te
beantwoorden of wat dieper met je in een onderwerp te duiken.

CertificeringsAdvies Nederland is de partner in certificeren. Wij
ondersteunen mensen en organisaties in hun ontwikkeling. Zo
helpen wij jou met je organisatie slim in te richten en zijn we een
inspiratiebron voor de mensen binnen je organisatie. Wij houden
van pragmatische oplossingen met focus op directe winst. Daarom
nemen wij in onze aanpak niet de (bedrijfs)norm, maar jouw
organisatie als uitgangspunt. 

Om invulling te geven aan de behoefte tot incidenteel of
periodiek sparren, bieden wij “CAN HELP VIDEOSESSIES” aan. Dit zijn
1:1 videocalls van 2 uur (of desgewenst 2 maal 1 uur) met één van onze
adviseurs, die op afspraak plaatsvinden. De CAN
HELP VIDEOSESSIES kennen twee vormen, namelijk de CAN HELP
Videoworkshop en de CAN HELP Videoconsult. In deze productsheet
zoomen we dieper in op de mogelijkheden van de Videoconsult.

Sparringpartner gezocht? CAN HELP Videosessies

Over CertificeringsAdvies Nederland

Voor consultsessies gelden geen vaste onderwerpen. Alles waarover je
wilt sparren rondom het thema / de norm kan door jou op de agenda
worden gezet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: het opstellen van beleid,
doelstellingen of KPI's; Tips & tricks voor het maken of actueel houden
van de contextanalyse of risicoanalyse; Het op een handigere manier
beschrijven/vastleggen van processen, of het verminderen van
procedures en werkinstructies; Het maken van een keuze voor
een managementsysteem softwaretool; Etc., Etc.

CAN HELP Videoconsult



Thema

Voorbeelden
van gespreks-
onderwerpen

Kwaliteit Informatiebeveiliging & AVG Arbo & Veiligheid Milieu

ISO 9001 | HKZNorm(en) ISO 27001 | NEN 7510 | BIO
AVG | ISO 27701

VCA | VCU | 
VEILIGHEIDSLADDER

ISO 14001 ISO 22301

Het opstellen van kwaliteitsbeleid,
kwaliteitsdoelstellingen en KPI's

Het opstellen van informatie-
beveiligingsbeleid (bijvoorbeeld
m.b.t.mobiele apparatuur, cryptografie,
beveiligd ontwikkelen, etc.), informatie-
beveiligingsdoelstellingen en KPI's

Implementeren van de
Veiligheidsladder

Het opstellen van milieubeleid,
milieudoelstellingen en KPI's

Meerwaarde en toepassing van
BCM/ISO 22301 voor de organisatie

Het maken / actueel houden van de
contextanalyse / risicoanalyse

Het maken / actueel houden van de
contextanalyse / risicoanalyse

Vergroten van veiligheidsbewustzijn
binnen de organisatie en het handelen
daar naar

Het maken / actueel houden van de
contextanalyse / risicoanalyse

Het opstellen van een business impact
analyse

De operationele planning m.b.t. het
managementsysteem (voorbereiding /
uitvoering / rapportage interne audits,
directiebeoordeling, etc)

De operationele planning m.b.t. het
managementsysteem (voorbereiding /
uitvoering / rapportage interne audits,
directiebeoordeling, etc)

Invullen van een Branche RI&E De operationele planning m.b.t. het
managementsysteem (voorbereiding /
uitvoering / rapportage interne audits,
directiebeoordeling, etc)

Het opstellen van een
bedrijfscontinuïteitsstrategie

Het uitvoeren van de directie-
beoordeling op een manier die
waardevol is, in plaats van een
verplichting

Het uitvoeren van de directie-
beoordeling op een manier die
waardevol is, in plaats van een
verplichting

Uitvoeren van een werkplekinspectie Het uitvoeren van de directie-
beoordeling op een manier die
waardevol is, in plaats van een
verplichting

Het opstellen van een
bedrijfscontinuïteitsplan

Het (op een handige manier)
beschrijven/vastleggen van processen

Het (op een handige manier)
beschrijven/vastleggen van processen

Het (op een handige manier)
beschrijven/vastleggen van processen

Het (op een handige manier)
beschrijven/vastleggen van processen

Het opzetten van een
continuïteitsoefening

Het verminderen van procedures en
werkinstructies (bijv. door middel van
automatiseren van workflows)

Het verminderen van procedures en
werkinstructies (bijv. door middel van
automatiseren van workflows)

Samenwerken in de bouw tijdens
coronacrisis, rekening houdend met
RIVM voorschriften

Het verminderen van procedures en
werkinstructies (bijv. door middel van
automatiseren van workflows)

Het opzetten van een
managementsysteem voor continue
monitoring en verbetering van
bedrijfscontinuïteit

Het vergroten van kwaliteitsbewustzijn
en -handelen binnen de organisatie

Het vergroten van kwaliteitsbewustzijn
en -handelen binnen de organisatie

Gedragenheid vanuit het MT voor
veiligheidsbewustzijn

Het vergroten van kwaliteitsbewustzijn
en -handelen binnen de organisatie

CAN HELP VIDEOCONSULT
VOORBEELDEN VAN GESPREKSONDERWERPEN

Business Continuity Management



CAN HELP VIDEOCONSULT
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Thema

Voorbeelden
van gespreks-
onderwerpen

Kwaliteit Informatiebeveiliging & AVG Arbo & Veiligheid Milieu Business Continuity Management

ISO 9001 | HKZNorm(en) ISO 27001 | NEN 7510 | BIO
AVG | ISO 27701

VCA | VCU | 
VEILIGHEIDSLADDER

ISO 14001 ISO 22301

Het vergroten van de betrokkenheid
van de directie bij waliteitsmanagement

Het vergroten van de betrokkenheid
van de directie bij informatiebeveiliging

Verantwoordelijkheid nemen t.a.v je
collega's en elkaar aanspreken

Het vergroten van de betrokkenheid
van de directie bij milieumanagement

Het registreren van klachten zonder dat
het een papieren last wordt

Borgen van informatiebeveiliging bij
overgang naar online
dienstverlening/verkoop

Behalve een veilige werkplek ook een
gezonde werkplek  creëren.

De verplichtingen vanuit de overheid
voor energiebesparende maatregelen

Het uitvoeren van de leveranciers-
beoordeling op een manier die
waardevol is, in plaats van een
verplichting

Borgen van informatiebeveiliging bij
thuiswerkende medewerkers

Het doel, het nut en een praktische
invulling van het milieuaspectenregister

Het uitvoeren van klanttevreden-
heidsmeting op een manier die
waardevol is, in plaats van een
verplichting

Keuze  maken voor een ISMS
softwaretool

Het  inventariseren van
milieugerelateerde wet- en regelgeving

Opstellen van een bedrijfs-
continuiteitsplan (evt. m.b.v. ISO 22301)

Opstellen van een bedrijfs-
continuiteitsplan (evt. m.b.v. ISO 22301)

Voorbereid zijn op milieu gerelateerde
noodsituaties en het opstellen van een
bedrijfscontinuiïteitsplan (evt. m.b.v. ISO
22301)

Opstellen van AVG privacybeleid,
verwerkingsregister, verwerkers-
overeenkomsten


