
Help uw relaties met 
groei en continuïteit

Risicomanagement

http://averoachmea.nl


Avéro Achmea helpt u met uw 
ontwikkeling naar risicogericht 
adviseren

We worden steeds vaker geconfronteerd met nieuwe risico’s. Het verzekerings-

gesprek verandert langzamerhand naar een risico-inventarisatie. Dit geeft u als 

adviseur een andere positie. En dit vraagt om een andere aanpak. 

Vergroot uw advieswaarde met onze opleidingen  
Avéro Achmea ondersteunt u in uw rol als adviseur met behulp van diverse opleidingen.  

Stapt u in bij de opleiding Risicoadviseur? Of bent u als ervaringsdeskundige op zoek naar 

meer verdieping zoals de premaster Risicomanagement? 
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Risicoadviseur
Tijdens de opleiding Risicoadviseur leert u hoe u risico’s naar boven haalt en op de  

agenda zet bij uw relatie. Durf te vragen en denk buiten de lijnen. De opleiding 

Risicoadviseur is geschikt als u aan de slag gaat met risicogericht adviseren.

Business Continuity Management (BCM)
De opleiding Business Continuity Management van Voorzie geeft antwoord op de  

volgende vragen: ‘Hoe blijf ik onverwachte omstandigheden de baas?’ en ‘Hoe bereid  

ik ondernemers voor op calamiteiten?’. Voor adviseurs die verder willen gaan dan een  

risico-inventarisatie namelijk een bedrijfscontinuïteitsplan ontwikkelen voor hun relatie.

Cyber
Tijdens de opleiding Cyber van Avéro Achmea ontdekt u welke cyberrisico’s uw  

mkb-relatie loopt. Welke beveiligingsmaatregelen verhogen de digitale veiligheid van uw 

relatie en hoe zorgt u ervoor dat uw relatie het belang van cybersecurity in gaat zien?

Premaster Risicomanagement
Met de premaster Risicomanagement van Voorzie (de Ruimtemakers) helpt u relaties 

ruimte te creëren en continuïteit te realiseren. De opleiding levert een vernieuwend en 

duurzaam business model op dat extra waarde toevoegt voor uw relaties. Hierbij staat de 

dialoog met directie én medewerkers over het identificeren, analyseren en aanpakken van 

risico’s centraal. Dit noemen we communicatief risicomanagement.

Voor actuele data en aanmelden ga naar www.averoachmea.nl/agenda

 2 dagen € 895

 4 dagen € 2.245

 2 dagen op maat

 9 dagen € 5.800

https://www.averoachmea.nl/adviseur/agenda/risicoadviseur
https://www.averoachmea.nl/adviseur/agenda/opleiding-business-continuity-management
https://www.averoachmea.nl/adviseur/thema-cybersecurity
https://www.averoachmea.nl/adviseur/agenda/premaster-risicomanagement
http://averoachmea.nl/agenda


Meer weten over risicomanagement  
en onze opleidingen? 

Kijk op averoachmea.nl/risicomanagement  
of stuur een mail naar 
traffic.avero@achmea.nl

Avéro Achmea is een handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., K.v.K.nr. 08053410, statutair gevestigd te Apeldoorn.

Waarde van advies

http://averoachmea.nl/risicomanagement
mailto:traffic.avero%40achmea.nl?subject=
http://averoachmea.nl
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