
 

 

MEER WETEN OF INSCHRIJVEN? 

E-mail: info@accentadvies.nl of bel: 035 - 69 20 108 

Voor online inschrijven ga naar:  www.accentadvies.nl/risk-inschrijven 

Accent Organisatie Advies  Olmenlaan 16  1404 DG Bussum 
 

Woningcorporaties staan bloot 

aan vele soorten risico’s: 

 Hoe bepaalt u welke risico’s 

het belangrijkst zijn voor uw 

organisatie? 

 Welke risico’s kunt u 

accepteren en welke moet u 

juist voorkomen? 

 Hoe bepaalt u de impact van 

de gesignaleerde risico’s? 

 Hoe integreert u de risk 

management principes in de 

organisatie en hoe laat u deze 

onderdeel uitmaken van de 

dagelijkse bedrijfsvoering? 

Vragen waar u tijdens de training 

Risk Management voor woning-

corporaties antwoord op zult 

krijgen. Aan de hand van diverse 

voorbeelden uit de praktijk van 

verschillende woningcorporaties 

krijgt u inzicht in de meest 

gehanteerde risicoanalyse-

technieken en leert deze toe te 

passen op uw eigen situatie. 

In deze training kijken we naar 

zowel financiële als niet-financiële 

risico’s binnen woningcorporaties. 

Aan de hand van een simulatie-

spel voor woningcorporaties 

worden een aantal belangrijke 

risico’s voor woningcorporaties 

besproken. 

Hoe helpt het u in uw dagelijks 

werk? 

Door deze training bent u in staat 

om de basisprincipes van Risk 

Management toe te passen in uw 

dagelijks werk. Na afloop van de 

training kunt u de belangrijkste 

risico’s in uw woningcorporatie 

onderkennen en maatregelen 

treffen om risico’s te beperken. Dit 

draagt bij aan het: 

 Realiseren van uw 

organisatiedoelstellingen 

 Waarborgen van de 

continuïteit van processen en 

systemen in uw organisatie 

 Beperken van schade en kosten 

indien een incident zich 

voordoet 

 Voldoen aan relevante wet- en 

regelgeving 

 

 Voor wie: medewerkers en 

leidinggevenden 

 Leermethode: in-company 

workshop, min. 4 personen 

 Duur: 7,5 – 8 uur 

 Locatie: in overleg 

 Kosten: € 800,00 p.p. (BTW vrij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

RISK TRAININGEN 
 

Accent Organisatie Advies heeft 

een team van ervaren adviseurs 

uit de praktijk. Wij helpen 

organisaties om hun doelen te 

realiseren. Wij doen dat op een 

praktische, betrokken en 

interactieve manier, met oog 

voor de mens in de organisatie. 

 

Training Risicomanagement in 

woningcorporaties (in-company) (7 PE) 
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