
 

 

MEER WETEN OF INSCHRIJVEN? 
E-mail: info@accentadvies.nl, of  

bel: 035 - 69 20 108 
 

Accent Advies  -  Amalialaan 126-e  -  3743 KJ Baarn 

Organisaties staan bloot aan 
vele risico’s. Hoe bepaalt u welke 
de belangrijkste zijn voor uw 
bedrijf? Welke risico’s kunt u 
accepteren en welke moet u juist 
voorkomen? Hoe bepaalt u de 
impact van de gesignaleerde 
risico’s? Welke tools heeft u tot 
uw beschikking en hoe gebruikt 
u deze? 

Vragen waar u tijdens de 
tweedaagse training Operational 
Risk Management (ORM) 
antwoord op zult krijgen. 

Wij behandelen het Operational 
Risk Management raamwerk 
waarbij we ingaan op definities, 
taxonomie, organisatorische 
aspecten, relevante principes, 
uitgangspunten, processen, 
tools en rapportages. 

Om de theorie rond Operational 
Risk Management meer kleur te 
geven, krijgt u gedurende de 
training aan de hand van diverse 
praktijkvoorbeelden en oefeningen 
inzicht in het gebruik van een 
aantal relevante tools en principes 
(bijv. risico-assessments, oorzaak 
analyses) en worden actuele 
thema’s behandeld (bijv. 
uitbesteding, fraude) 

Hoe helpt het u in uw dagelijks 
werk?  

Door deze training bent u in staat 
om de basisprincipes van 
Operational Risk Management toe 
te passen in uw dagelijks werk. Na 
afloop van de training kunt u de 
belangrijkste operationele risico’s 
in uw organisatie onderkennen en 
maatregelen treffen om risico’s te  

beperken. 

Dit draagt bij aan het: 

� Realiseren van uw 
bedrijfsdoelstellingen 

� Waarborgen van de 
continuïteit van processen en 
systemen in uw organisatie 

� Beperken van schade en 
kosten indien een 
operationeel incident zich 
voordoet 

� Voldoen aan relevante wet- 
en regelgeving  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

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. 

 

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT 
 



 

Leermethode 

� Training in een kleine groep, 
verzorgd door een trainer 
met ruime praktijkervaring 

� Tweedaagse training 
� Theorie met cases uit de 

praktijk 
� Hand-outs en cases 
� Maximaal acht personen 

Indien gewenst verzorgen wij de 
training ook in het Engels. 

Wat leert u? 

� De operationele 
risicosoorten onderscheiden 
en benoemen 

� De meetmethodieken voor 
deze risicosoorten 

� De risicobeheersings-
technieken begrijpen 
evenals de werking en 
toepassing ervan 

� Beter inzicht in de relevante 
regelgeving en actuele 
thema’s  

� Begrip van governance en 
kennis van best pratices 

� Invulling geven aan de rol 
van risicomanager 

� De relevante toepassingen 
voor de eigen organisatie uit 
dit geheel herkennen 
 

Locatie 
 
De training wordt gegeven op 
onze locatie in Baarn. Ook 
verzorgen wij in-company 
trainingen, waarbij de training 
wordt aangepast aan uw 
specifieke behoeften.  

Voor wie? 

De opleiding Operational Risk 
Management is speciaal 
ontwikkeld voor iedereen die sterk 
betrokken is bij de borging van 
organisatie-processen en de 
beheersing van operationele 
risico’s, zoals de controller, 
risicomanager, financieel 
manager of manager operations.  

Kosten 

De kosten voor de tweedaages 
training Operational Risk 
Management bedragen € 1.500,- 
p.p. (BTW vrij). Inbegrepen zijn de 
training, alle studiematerialen en 
een lunch op biede dagen. 

Groepstarieven beschikbaar op 
aanvraag. 

 

 

 

 

 

OPERATIONAL RISK MANAGEMENT TRAINING  
 

 

ONZE VISIE OP RISK 
MANAGEMENT 

 
Met een effectief ingericht proces 
van risicomanagement zijn 
risico’s tijdig te identificeren, is de 
potentiële impact beter te 
bepalen en kunnen tijdig 
maatregelen worden getroffen. 

Accent Advies biedt integrale 
oplossingen voor het inrichten 
van Risk Management in uw 
organisatie: 

� Identificatie: identificeren van 
risico’s voor de organisatie, 
zodat u zich bewust bent van 
de risico’s die u loopt 

� Analyse: om te begrijpen wat 
de omvang van de risico’s is 
en of de gesignaleerde risico’s 
acceptabel zijn of niet, analy-
seren wij samen met u de 
risico’s en bepalen wij met u of 
deze risico’s passen bij uw 
strategie en risicobereidheid  

� Maatregelen: wij adviseren u 
over maatregelen die u kunt 
nemen om risico’s beter te 
beheersen en helpen uw 
organisatie te bewegen 
richting een gezonde ‘in 
control’ situatie 

� Rapportage: wij richten 
rapportages voor u in en 
stellen samen met u 
procedures op voor de 
bewaking van risico’s, zodat 
sprake is van een duurzame 
borging van het 
risicomanagement in uw 
organisatie 

� Training: tot slot bieden wij 
trainingsoplossingen die u 
helpen uw organisatie te 
bekwamen in Risk 
Management 


