
 

  

MEER WETEN OF INSCHRIJVEN? 
Neem dan contact met ons op, email: info@accentadvies.nl  

telefoonnummer: 035 - 69 20 108 
Direct inschrijven?  accentadvies.nl/risk-inschrijven 

Accent Advies - Amalialaan 126-e - 3743 KJ Baarn 

Woningcorporaties hebben te 
maken met grote (financiële) 
risico’s. Van het bestuur van een 
corporatie wordt verwacht dat 
zij de risico’s die verband 
houden met de activiteiten in 
kaart brengt, een inzichtelijk 
beleid voor het beheersen van 
die risico’s hanteert, en hierover 
verantwoording aflegt. De risico-
management functie en de audit 
functie ondersteunen het 
bestuur hierbij, ieder vanuit een 
eigen rol en verantwoordelijk-
heid. 

Met onze tweedaagse training 
Risicomanagement & Auditing 
voor Woningcorporaties geven wij 
corporaties inzicht in het belang 
van een goed functionerend 
risicomanagement en bieden wij 
handreikingen voor het effectief  

inrichten daarvan. 

In de training krijgt u inzicht in 
veel gehanteerde risicomanage-
ment en audit technieken. Hierbij 
besteden we niet alleen aandacht 
aan de ‘harde’ controls, maar 
kijken we ook naar de ‘zachte’ 
kant van risicomanagement en 
het belang van een gezonde 
risicocultuur.  

Hoe helpt het u in uw dagelijks 
werk? 

Door deze training krijgt u een 
goed een helder beeld het belang 
van risicomanagement en 
auditing. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden laten we zien 
hoe deze onderwerpen u kunnen 
helpen om het risicobewustzijn 
binnen uw gehele corporatie te 
vergroten. Na de training heeft u 

praktische handvatten die u in 
staat stellen om risicomanage-
ment en auditing in uw corporatie 
meer vorm te geven.  

Dit draagt bij aan het: 

� realiseren van uw (maatschap-
pelijke) doelstellingen 

� tijdig signaleren wanneer 
bijsturen nodig is   

� beperken van schade en 
kosten als gevolg van risico’s 

� voldoen aan relevante wet- en 
regelgeving 

 

”De training gaf een goed inzicht in 
het brede terrein van risico-
management en audit, en bood 
praktische handvatten om het 
risicomanagement in onze orga-
nisatie verder handen en voeten te 
geven. (F. Hederik, Manager Risk & 
Audit – Eigen Haard)” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

RISK TRAININGEN 
 

Accent 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. 

RISICOMANAGEMENT & AUDITING 
VOOR WONINGCORPORATIES 

 



 

 

Leermethode 

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

� Eendaagse training 
� Theorie met cases uit de 

praktijk 
� Hand-outs en cases 
� Maximaal 12 personen 

Wat leert u? 

� Hoe u risico’s bij een corporatie 
kunt identificeren op zowel 
strategisch, tactisch als 
operationeel niveau  

� Welke technieken er zijn om 
risico’s te beheersen 

� Wat risicobereidheid is en hoe u 
die kunt formuleren 

� Wat de theorie en principes 
rondom auditing zijn 

� Wat het belang is van een 
gezonde risicocultuur en hoe u 
daar handen en voeten aan 
geeft. 

Locatie 

De training wordt gegeven op onze 
locatie in Baarn. Daarnaast is het 
mogelijk om in-company trainingen 
te verzorgen. Het voordeel van een 
in-company training is dat de stof 
aangepast kan worden aan uw 
specifieke behoeften.  

 

Voor wie? 

De training Risicomanagement & 
Auditing voor Woningcorporaties is 
speciaal ontwikkeld voor iedereen 
die sterk betrokken is bij het beheer 
van risico’s van een corporatie, 
zoals bijvoorbeeld de (business) 
controller, risicomanager, manager 
financiën. Maar de training is ook 
zeer geschikt voor bestuurders en 
leden van de RvC om een integraal 
beeld op het onderwerp te krijgen.  

PE-punten 

Deelnemers aan de training kunnen 
12 PE punten verkrijgen in het kader 
van het verrichten van permanente 
educatie activiteiten. 

Kosten 

De kosten voor het volgen van de 
training Risicomanagement & 
Auditing voor Woningcorporaties 
bedragen € 1.500,- p.p. (excl. btw) 
Hierin zijn inbegrepen de training 
inclusief studiematerialen en lunch. 

Voor de in-company trainingen zijn 
de prijzen beschikbaar op aanvraag. 

 

 

 

 

 

 

 

RISICOMANAGEMENT & AUDITING VOOR WONINGCORPORATIES  
 

 

ONZE VISIE OP  
RISICOMANAGEMENT 

 
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 risicomanagement 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, 
analyseren wij samen met u 
de risico’s, en bepalen 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 orga-
nisatie te bewegen richting 
een gezonde “in control” 
situatie. 

� rapportage: wij richten 
rapportages voor u in, en 
stellen samen met u proce-
dures 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 be-
kwamen in risicomanage-
ment. 


