
Factsheet Risicomanagement Essentials

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 Essentials
De module Risicomanagement Essentials is een eerste kennismaking met de dagelijkse praktijk van risicomanagement. 
De opleiding is gericht op de basisbeginselen van risicomanagement. U raakt bekend met het herkennen en benoemen 
van risico’s en leert deze met inzet van de juiste vaardigheden te vertalen naar de praktijk van uw relaties. Deze risico’s 
en mogelijke oplossingen worden vertaald naar uw dagelijkse advieswerkzaamheden. Deze opleiding is inclusief  
studiemateriaal. 

Het ontwikkeltraject ziet er als volgt uit:
U doorloopt de training Risico Management Essentials in drie verschillende dagen, met daartussen een periode van 
telkens maximaal 1 maand. In deze periode kunt u het geleerde in de praktijk brengen. Gedurende een dag wordt er 
1 dagdeel besteed aan vaardigheden en 1 dagdeel aan kennis. Voor deze praktijksimulaties is passende casuïstiek be-
schikbaar. Tijdens de training wordt de hoeveelheid theorie beperkt gehouden en elke keer gekoppeld aan uw praktijk- 
ervaringen. 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 kunt u op een professionele manier uitleg geven aan het begrip risicomanagement en de 
stappen van risicomanagement doorlopen. U bent in staat op een gestructureerde wijze een risico-inventarisatie en 
-analyse te maken. De risico’s kunt u plaatsen binnen de dagelijkse praktijk van uw relaties en deze combineren met 
verzekerbare en niet-verzekerbare oplossingen. Door inzet van de juiste gesprekstechnieken op het juiste moment 
krijgt u commitment van de klant op de door u voorgestelde oplossingen. U weet een sfeer te creëren waarin u het 
vertrouwen in u als adviseur/risicodeskundige op- en uitbouwt.

Ter afsluiting ontvangt u een certificaat van deelname aan deze opleiding

Uw profiel
Deelnemers aan de leergang Risicomanagement Essentials zijn werkzaam als financieel adviseur binnen het assuran-
tiebedrijf en hebben een opleiding op mbo+/hbo-niveau.

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


