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Basiskennis Risicomanagement 

Veranderingen in de externe en interne omgeving van een organisatie leiden steeds tot nieuwe 
risico’s. Van organisaties wordt verlangd dat zij sturen op deze risico’s en maatregelen nemen 
om mogelijke schade te voorkomen of te beperken. Risico’s spelen op diverse niveaus in de 
organisatie. Er is een onderverdeling te maken in strategische risico’s, operationele risico’s en 
risico’s voor cliënten en medewerkers.

Inleiding

Doelstelling     •    Het verkrijgen van inzicht in de principes van risicomanagement
    •     Kennis van de verschillende methoden om risico’s te identificeren en analyseren 

(prospectief en retrospectief)
    •    Handvatten voor het opstellen van een risicomanagementplan

Doelgroep Bestuurders, managers en medewerkers kwaliteit en veiligheid.

Inhoud Theorie
    •    Inleiding in risicomanagement
    •    Organisatorisch borgen van risicomanagement
    •    Proces van risicomanagement
    •    Keuze en implementeren van beheersmaatregelen
    •    Toetsen effectiviteit van beheersmaatregelen

Praktijk
    •    Oefenen met definiëren en typeren van risico’s
    •    Inventarisatie van reeds aanwezige elementen van risicomanagement
    •    Toepassen van een risicoanalyse 
    •    Formuleren van beheersmaatregelen

Aanpak Tijdens de cursus wordt theorie met praktijkopdrachten afgewisseld. Aan de hand van formats 
en met gebruikmaking van de eigen inbreng en documentatie van de deelnemers worden 
risico’s in kaart gebracht, gedefinieerd, geclassificeerd en passende verbetermaatregelen 
geformuleerd.

Deelnemers ontvangen een trainingsmap met de presentatie en achtergrondinformatie.
Tijdens de training is ruimte ingebouwd voor discussie en brainstorming met elkaar. 

De uitgangspunten en principes van het risicomodel ISO 31000 worden toegepast.

Duur 2 dagdelen

Kosten Nader overeen te komen, afhankelijk van groepsgrootte en aantal in te zetten trainers.

Trainers De trainers hebben ruime ervaring op gebied van kwaliteits-, veiligheids- en risicomanagement.

Contact Voor meer informatie kunt u contact opnemen: 078-6812680 of zie www.ckmz.nl.
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