
Factsheet Risicomanagement Advanced

Risicomanagement Essentials en Advanced
Risico’s die de dagelijkse continuïteit van uw relaties bedreigen, zijn verschillend van aard. Traditionele risico’s zoals 
brand, diefstal en inbraak maken plaats voor andere bedreigingen. Denk hierbij aan cyberterrorisme, sabotage en 
ICT-verstoringen. Ongeacht de oorzaak van de verstoring of crisis, de gevolgen kunnen grote impact hebben en voor 
uw relaties desastreus zijn. Denk hierbij aan het openbaar worden van klantgegevens of uitval van het productieproces 
voor langere tijd. Het inventariseren en analyseren van deze risico’s vraagt specifieke en inhoudelijke kennis van de 
financieel adviseur. Naast het beheersen van deze kennis vraagt dit ook andere competenties en vaardigheden van 
deze adviseur.

De opleiding is opgesplitst in twee onderdelen: Risicomanagement Essentials en Risico Management Advanced.

Risicomanagement Advanced
Binnen de module Risicomanagement Advanced ligt de focus op de strategische en tactische risico’s van uw relaties. 
Aan de orde komt het beleid van uw relatie op risicomanagement gebied, risicofinanciering en bepalen van de risico- 
bereidheid. Daarnaast wordt risicomanagement geplaatst binnen de diverse ISO-normeringen. Deze opleiding is  
inclusief studiemateriaal.

Het ontwikkeltraject ziet er als volgt uit:
U doorloopt de training Risico Management Advanced in drie verschillende dagen, met daartussen een periode van 
telkens maximaal 1 maand. Daarin kunt u het geleerde alvast in de praktijk brengen. Gedurende een dag wordt er 
1 dagdeel besteed aan vaardigheden en 1 dag deel aan kennis. Voor deze praktijksimulaties is passende casuïstiek  
beschikbaar. Tijdens de training wordt de hoeveelheid theorie beperkt gehouden en elke keer gekoppeld aan uw prak-
tijkervaringen. Het accent ligt op praktisch bezig zijn en oefenen. Tenslotte wordt u gevraagd een persoonlijk leer- en 
actieplan te maken voor de verdere versterking van de vaardigheden die u nodig heeft voor het in de praktijk brengen 
van de opgedane kennis en vaardigheden. Het geleerde wordt direct toegepast in de praktijk en vraagt geen verder 
studiebelasting. 

Wat levert het ontwikkeltraject op?
Na afloop van deze module bent u in staat een strategisch gesprek met uw relatie te voeren waarbij zijn missie, visie en 
strategie leidend is, de kwaliteit van uw klantrelatie te bepalen en waar mogelijk te verbeteren. 
U heeft voldoende kennis van risicomanagement om op strategisch en tactisch niveau met uw relaties te spreken. De 
operationele risico’s kunt u vertalen naar de strategie van uw relatie. Deze risico’s kunt u vertalen naar de verzekerings-
portefeuille en deze hierop aanpassen.

Ter afsluiting ontvangt u een certificaat van deelname aan deze opleiding. 

Uw profiel
Deelnemers aan de leergang Risicomanagement Advanced zijn werkzaam als financieel adviseur binnen het assuran-
tiebedrijf en hebben de module Risicomanagement Essentials gevolgd. 

Inschrijven
Voor meer informatie over data, kosten en voor inschrijven, verwijzen wij naar onze site: www.fidecon.nl. Voor vragen 
kunt u contact opnemen met Fidecon Training en Opleiding: info@fidecon.nl


