Risk- en Compliance managers brengen de meest relevante risico’s
die de organisatie kunnen benadelen in kaart. Op elk niveau zijn ze
een autonome gesprekspartner, die de juiste vragen stelt op het
juiste moment.
Om een volledige risk assessment te faciliteren, moet de riskprofessional
anno nu meer in huis hebben dan kennis van technieken en middelen.

Risk Self Assessments
Skillstraining

Unieke combinatie van hard- en softskills!

Tijdens de training leer je:
•	de technische kneepjes van risicomanagement, zoals actuele kennis
van wet- en regelgeving, theoretische modellen en templates;
•	strategische, tactische, operationele en project-/productrisico’s
identificeren, beoordelen en opnemen in een Control Framework;
•	wat je concreet kunt doen om rendement- en reputatieschade voor
de organisatie te helpen voorkomen;
• je soft skills ontwikkelen wat is mijn stijl van faciliteren, hoe haal ik
het beste uit een groep en hoe beïnvloed ik de groepsdynamiek.
Na afloop van de cursus ben je in staat om zelfstandig met een groep
mensen een volledige risk assessment uit te voeren voor een grote
onderneming (profit en non profit), waarbij er sprake kan zijn van
conflicterende belangen.

Praktisch
•	Ervaring met risicomanagement vereist
•	De training bestaat uit tien dagdelen, verspreid over 2 keer
2 dagen (inclusief overnachtingen), centraal in Nederland.
De training kan ook op locatie worden georganiseerd.
•	Maximaal 10-12 deelnemers
•	De opzet is interactief, er is optimaal ruimte om te reflecteren,
praktijksituaties te simuleren met de trainers en van elkaar te leren.
Het trainingsoverzicht vertelt je hierover meer.
Aanmelden

Kijk voor actuele info over de cursusdata op www.pauwww-vanerp.nl.
Voor vragen, aanmelding of het aanvragen van het trainingsoverzicht
kun je mailen naar training@pauwww-vanerp.nl.

Je trainers

Drs. Wim Pauw
Zelfstandig adviseur risk- en interimmanagement, spreker en auteur. Is als
docent riskmanagement & internal control
verbonden aan de TIAS Business School
(Tilburg University). www.pauwww.nl
‘Wim is toegankelijk en zorgt ervoor dat je
je als professional verder kunt ontwikkelen.
Een trainer die mij altijd zal bijblijven!’
Andjani Patandin-Bhikhie, Internal
Auditor bij Deltion College

Beiden meer dan
15 jaar praktijkervaring!

Drs. Rob van Erp
Zelfstandig adviseur en hoofddocent risk

management aan de Universiteit van Amsterdam.
Is tevens docent kwantitatief riskmanagement voor
het Actuarieel Instituut in Utrecht. www.robrisk.nl
‘De RSA training was pittig, maar zeer leerzaam.
Rob en Wim creëren met hun mooie stijl van
werken snel een vertrouwde sfeer en weten het
beste uit mensen te halen. Soms confronterend,
soms om te lachen, maar steeds om van te leren.’
Martin Hess, Director Finance Integration EMEA
Zimmer Biomet

