
In deze foundation training maakt 
u kennis met en oefent u de basis-
vaardigheden om een succesvolle 
Riskcoach te worden. 

Het concept van Riskcoach is 
fundamenteel anders dan die van 
traditionele risicomanagement ad-
viseurs. Het verschil zit met name 
in de toekomstgerichtheid en op 
de ambitie en gedrevenheid die 
samenhangt met het concept Risk 
Competence. Deze richt zich onder 
meer op:

• De mogelijkheden van de orga- 
 nisatie, niet op de problemen.
• Het beste uit de mensen halen.
• Doelgericht, stimulerend, onder- 
 steunend en zonder oordeel.

In deze foundation training maakt 
u kennis en oefent met de basis 
elementen van risicomanage-
ment en hoe als organisatie daar 
gestructureerd mee om te gaan 
naar een hogere organisatie brede 
risicocompetentie

In de training gaan we in op de 
basisbegrippen van risico-
management zoals:

• Risicobereidheid.
• Rest-risico.
• Bruto en netto risico.
• Ín control zijn.
• Risicobewustzijn.
• Risk apetite/bewustzijn.
• Risico identificatie.
• Risico monitor.

In deze training gaat u concreet 
aan de slag om iets ontastbaars als 
risicocultuur tastbaar en daarmee 
beheersbaar te maken. 

De organisatie cultuur wordt vaak 
de schuld gegeven van het falen 
van organisaties en zaken die niet 
veranderd kunnen worden. Men 
legt zich er bij neer: cultuur is niet 
iets wat kunt managen, het over-
komt je!

Vanuit de gedragsleer zijn er wel 
degelijk mogelijkheden om een 
(risico) cultuur te effectiever te 
maken. 

In deze  training gaan we met u op 
een levendige en speelse manier 
aan de slag met methoden en 
technieken om het risico denken 
te stimuleren en verhogen. Wij 
leggen de nadruk op de positieve  
impact van een gebeurtenis; de 
kansen die risicomanagement 
biedt.

Deelnemers krijgen een positieve 
attitude ten aanzien van risico-
management. Ze zien de kansen 
en zijn gemotiveerd om aan de 
slag te gaan. Daarnaast weten ze 
hoe ze een structurele risico-
analyse kunnen maken en kunnen 
ze de risico’s en maatregelen op 
een inspirerende manier 
overbrengen. 

Ons trainingsprogramma

Bij Riskjourney geloven wij in kennis- en vaardigheidstrainingen 
waarbij de leerervaring van iedere individuele deelnemer 
centraal staat. Wij beseffen als geen ander dat onze trainingen 
niet alleen onderdeel uit maken van de leerreis van een 
individu maar dat waar zij mee weg lopen, bijdraagt aan de reis 
van de gehele organisatie.

Ons doel is om met uw investering in training en opleiding het 
hoogst mogelijk rendement te bereiken zowel voor u zelf als uw 
organisatie.

Dit bereiken wij door:

• een ideale mix van ‘zien’, ‘horen’, ‘ervaren’ en ‘zelf doen’.
• de meest recente ontwikkelingen in het cursusmateriaal
• de beste trainers/facilitatoren, gepokt en gemazeld niet 
 alleen in het ‘wat’ maar vooral ook in het ‘hoe’

Wij verzorgen zowel basistrainingen alswel verdiepende 
trainingen en blijven dichtbij wat wij doen: het verhogen van 
uw risicocompetentie en die van uw organisatie.
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Foundation Training Risk Coach

In die hoedanigheid zijn zij tijdens 
de reis voornamelijk bezig met:

• Faciliteren van de reis, voeren  
 regie over de verschillende 
 activiteiten.
• Vertalen naar de specifieke 
 situatie.
• Bereidt de diverse ‘stations’ voor.
• Brengen tools, kennis en ervaring  
 mee.
• Zorgen voor onderlinge af-
 stemming.

Na het volgen van deze 
foundation training risk coach 
heeft u kennis van/geoefend met:

• Risicocomptenties van een 
 organisatie.
• Manieren om die naar een hoger  
 niveau te brengen.
• Het coachen van de processen  
 en systemen naar een hoger 
 niveau. 
• Het duurzaam naar een hoger  
 competentieniveau brengen van  
 de risico-eigenaren.

Ons trainingsprogramma (vervolg)

Foundation Training Risico 
Management, de Basis

• Risico dashboard.
• Risico tooling.
• Risico’s kwantifceren.
• Risico’ kwalificeren.
• Oorzaak-gevolg analyses.
• De risico ‘heatmap’.
• Het risico ‘universe’.
• Leiderschap als kans en risico.
• Toegepast risicomanagement 
 in een casus.
• Risico cultuur.
• Interne beheersing en risico-
 management.

Na het volgen van deze 
foundation training risk coach 
heeft u  basiskennis opgedaan van 
risicomanagement zowel in theorie 
als praktijk en bent u in staat om 
hiermee in de praktijk aan de slag 
te gaan.

Training Effectieve Risico Cultuur 

In deze training zult u een aantal 
concrete vaardigheden en inzich-
ten ontwikkelen die u in de praktijk 
verder zullen helpen om u organi-
satiecultuur  risicomanagement te 
laten ondersteunen in plaats van 
beperken.

Naast manieren om te peilen wat 
uw organisatie staat, delen we ook 
praktisch gereedschap om er mee 
aan de slag te gaan. Hierdoor kunt 
u bewust uw softcontrols inzetten 
daar waar ze het meest renderen.

• Wat is een risicocultuur?
• Hoe kun je die meten?
• Relatie gedrag en sturing.
• De rol van systemen en 
 processen op gedrag.
• Wat betekent dit voor uw eigen  
 werksituatie?
• Leiderschap en ‘tone at the top’.
• Tastbaar vertrouwen.
• De ultieme casus.

Risicomanagement Bewustzijn: 
Speels en Levendig
 
Het volgende kunt u concreet 
verwachten:

• Speelse manier uitdagen van de  
 mindset door de gedachten   
 ruimtelijke te positioneren. 
• Ontwikkelen van alternatieve  
 perspectieven ten aanzien van  
 risicomanagement.
• Het doen van een effectieve 
 risicoanalyse. 
• Opzetten van een stakeholders- 
 analyse: inleven met behulp van  
 rolwissel in de verschillende  
 stakeholders.
• Het goede gesprek voeren over  
 risico’s en maatregelen 
• Het presenteren van risico’s 
 met behulp van visualisatie-
 technieken. 
• Omgaan met weerstand 
• Motiveren van collega’s over  
 risicomanagement. 

Praktische informatie Praktische informatie Praktische informatie Praktische informatie

• Dinsdag 25 april
• Donderdag 1 juni

• Landgoed Te Werve in Rijswijk 

• Tussen 12 AM en 5 PM 
 (inclusief lunch)

•          4 punten
 
• Certificaat van deelname

• EUR 289

• Dinsdag 30 mei
• Dinsdag 27 juni

• Landgoed Te Werve in Rijswijk

• Tussen 10 AM en 5 PM 
 (inclusief lunch)

•          6 punten

• Certificaat van deelname

• EUR 478

• Donderdag 4 mei
• Dinsdag 20 juni

• Landgoed Te Werve in Rijswijk

• Tussen 12 AM en 5 PM 
 (inclusief lunch)

•           4 punten 

• Certificaat van deelname

• EUR 289

• Dinsdag 2 mei 
• Donderdag 29 juni

• Landgoed Te Werve in Rijswijk

• Tussen 10 AM en 5 PM 
 (inclusief lunch)

•           6 punten 

• Certificaat van deelname

• EUR 478

Kijk voor meer informatie op www.riskjourney.nl/academy

Landgoed Te Werve in Rijswijk

http://www.riskjourney.nl/academy

