Risicomanagement
2 Dagen

Ook in de Virtual Classroom beschikbaar
Iedereen heeft in zijn werk te maken met onzekere factoren, zoals
politieke ontwikkelingen, prijsdruk, marktwerking of financiële
risico’s. Hoe krijg je grip op de risico’s waarmee jij en je organisatie
in aanraking komen? Wat zijn de belangrijkste stappen voor
succesvol risicomanagement? In deze waardevolle training krijg je
alle instrumenten om in je werk risico’s te signaleren, te analyseren,
de juiste beheersmaatregelen te initiëren en te implementeren.
Aan het eind van deze training kun je zelfstandig een risicoanalyse
en -rapportage maken voor je organisatie. Je brengt jezelf en je
organisatie naar een hoger niveau.

Kenmerken
Studieduur: 2 dagen
Investering: € 1.395
Aantal locaties: 9

Resultaat
Je
	 krijgt inzicht in de begrippen risico, risicomanagement en
beheersmaatregelen
Je
	 leert de belangrijkste stappen in het risicomanagementproces
kennen
Je
	 bent in staat risico’s te herkennen en erop te anticiperen
Je
	 beheerst de techniek van de risico-identificatie en -analyse in
je werk
Je
	 weet onzekerheden voor je organisatie te vertalen naar
effectief beleid
Je
	 beheerst de technieken en instrumenten van
risicomanagement
Je
	 leert een risicorapportage opstellen

Doelgroep
Iedereen die in zijn of haar werksituatie te maken heeft of krijgt met
risicobeheersing, zoals de financieel manager, projectmanager,
kwaliteitsmanager, auditor en controller. Deze training is ook geschikt
voor iedereen die zijn of haar kennis over risicomanagement wil
vergroten.

Studiewijze
Voorafgaand aan de training vindt een online intake plaats, waarin
je persoonlijke leerdoelen in kaart gebracht worden. In de training
ligt de nadruk op inzicht in de methodiek voor risicomanagement en
de praktische vertaling ervan naar je organisatie. Onder leiding van
een ervaren trainer oefen je met voorbeelden uit je eigen praktijk. Je
schrijft een risicomanagementrapportage voor je organisatie.
Tijdens de training krijg je veel praktische tips en handige tools
aangereikt voor risicomanagement. Tussen de twee trainingsdagen
maak je een praktijkopdracht waarover je kunt sparren met de
trainer en medecursisten. Op de tweede dag staat onder andere de
implementatie van risicomanagement centraal.

Investering
De investering bedraagt € 1.395.
Dit bedrag is excl. € 37,50 per dag voor het dagarrangement of € 10 per avond
voor het avondarrangement. Voor online bijeenkomsten rekenen we geen
arrangementskosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud, bekijk de website voor
actuele informatie.
De totale investering is excl. btw. Vrijstelling van btw is mogelijk. Zie voor meer
informatie www.icm.nl/btw.

Programma
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•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

Rol en functie van risicomanagement
Beheersen van risico’s in je organisatie
Bepalen van risicogebieden in je organisatie
Stappen in risicomanagement
Verschillende technieken in risicomanagement
Instrumenten inzetten voor effectief risicomanagement
Risicogedrag en beïnvloeding van risico’s
Risico-identificatie, -analyse en -evaluatie
Schrijven van een risicorapportage
Uitgangspunten van de implementatie van risicomanagement
Uitvoeren van een praktijkopdracht in je organisatie
Praktijksituaties en -voorbeelden
Persoonlijk actieplan

Duur, data en plaatsen
De training is van 9.30 tot 17.00 uur en omvat 2 bijeenkomsten. Tevens
is deze training volledig online te volgen via de Virtual Classroom.
De training wordt verzorgd in Amsterdam, Arnhem, Breda, Eindhoven,
Groningen, Online Virtual Classroom, Rotterdam, Utrecht en Zwolle.
Training: wo 7 jul – wo 28 jul 2021
Training: do 9 sep – do 30 sep 2021
Training: di 16 nov – di 7 dec 2021
Training: do 13 jan – do 3 feb 2022
Training: di 8 mrt – di 29 mrt 2022
Training: do 12 mei – do 2 jun 2022

Advies & inschrijving
Bekijk de meest actuele data en informatie op onze website.
Persoonlijk studieadvies 030 – 29 19 888
Offerte aanvragen of inschrijven www.icm.nl/rm
Deze training biedt ICM ook In Company aan (www.icm.nl/
maatwerk).

