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Certified ISO 31000 Risk Management Professional
Wilt u uw eigen ziens- en werkwijzen spiegelen aan dé internationale richtlijn op het gebied van risicomanagement? En wilt u ook kunnen tonen dat u de theorie beheerst? Deze brochure geeft u nadere
informatie over de intensieve driedaagse training, die opleidt tot de wereldwijd erkende certificering
ISO 31000 Risk Management Professional van het Global Institute for Risk Management Standards
(www.g31000.org).

inhoud van de training
ISO 31000 definieert ‘risico’ als het effect van onzekerheid op het bereiken
van doelstellingen. Daarbij gaat het niet alleen om bedreigingen, maar ook
om kansen die van invloed zijn op het realiseren van die doelstellingen. Het
document biedt een gemeenschappelijk begrippenkader plus een generiek
raamwerk en proces voor risicomanagement.
Om risicomanagement effectief in te bedden in de organisatie hebben de
betrokkenen een gemeenschappelijke taal nodig. ISO 31000 voorziet in
algemeen aanvaarde begrippen en definities. Ook verschaft het een
gezamenlijk kader om gericht met de onzekere toekomst om te gaan. De
richtlijn fungeert als paraplu boven de - op risicomanagement gebaseerde normen zoals ISO 9001, ISO 14001 en ISO 22000. Daardoor is deze richtlijn
erg waardevol bij het geïntegreerd omgaan met kansen en bedreigingen.

de voordelen voor u
Een greep uit reacties van deelnemers aan eerdere edities van deze training:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Eindelijk overzicht en samenhang - de puzzelstukjes zijn voor mij echt op hun plaats gevallen.”
“De norm is veel praktischer dan ik dacht. Het begint met hoe je je succes definieert.”
“Ik heb nu een soort kapstok gekregen waar ik de zaken die wij al hebben aan op kan hangen.”
“Nieuw voor mij was om te denken vanuit de belangen van je stakeholders.”
“Ik zie nu dat wij veel te ingewikkeld bezig zijn. Bij ons zijn we gewoon te veel gericht op
aantoonbaarheid in plaats van waar het echt om gaat.”
“Risicoanalyse is voor mij nu vooral een nuttig hulpmiddel om na te gaan in hoeverre onze
processen en projecten op orde zijn.”
“Mij is duidelijk geworden dat een risico-eigenaar niet alleen verantwoordelijkheden heeft, maar
ook bijpassende bevoegdheden en middelen moet hebben.”
“Zelf had ik nog niet de belangrijke link gelegd met besluitvorming op alle niveaus binnen ons
bedrijf. Dat was voor mij een echte eye-opener.”
“Ik had er onvoldoende bij stil gestaan dat het ontwerpen, invoeren en monitoren van
beheersmaatregelen primair een kwestie is van keuzes maken.”
“Ik merk dat wij in de praktijk vooral op preventieve maatregelen duiken. Nu zie ik dat het met
name gaat om een goede mix van je beheersmaatregelen.”
“Ik moet bekennen dat ik me hiervoor onvoldoende realiseerde hoe bepalend de risicomanagement principes zijn, vooral de menselijke factoren, cultuur, leiderschap, etc.”
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resultaat van de training
Na deze training weet u wat risicomanagement inhoudt en kent u de eisen die ISO 31000 stelt aan
deugdelijk risicomanagement. U leert de ISO 31000 norm te interpreteren en te integreren in reeds
bestaande managementsystemen. Zo bent u in staat om gestructureerd aan de slag te gaan met het
implementeren en optimaliseren van risicomanagement binnen uw organisatie.

doelgroep
ISO 31000 biedt een aanpak voor effectief risicomanagement, die geschikt is voor alle typen organisaties
en voor alle soorten risico’s. Deze certificeringstraining is dan ook een must voor iedereen die een
belangrijke rol speelt bij risicomanagement in organisaties, zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•

algemeen en operationeel managers
financial en business controllers
(IT) risk managers
kwaliteitsmanagers
ISO- en KAM-auditoren
security, facility en business continuity managers
compliance officers
internal, operational en financial auditors.

voertaal en trainingsmateriaal
Het trainingsmateriaal en het examen zijn beschikbaar in het Engels en het Nederlands. De voertaal
wordt per training bepaald. Als er deelnemers aanwezig zijn die het Nederlands onvoldoende beheersen,
dan is de voertaal Engels.
Het materiaal bestaat uit een uitvoerige presentatie en achtergrondinformatie, die u tijdig en voorzien
van instructies wordt toegezonden. Tijdens de training maakt u veel oefenopgaven, die u helpen om u
optimaal voor te bereiden op het examen. De opgaven en de discussies bieden ook uitstekende
mogelijkheden om praktijkervaringen uit te wisselen.

examen en certificering
Het ISO 31000 examen (‘foundation level’) beslaat de volgende domeinen:
•
•
•
•

risicomanagement concepten, begrippen en definities;
principes van risicomanagement;
risicomanagement kader;
risicomanagement proces.

Tijdens het examen dient u 80 meerkeuzevragen in twee uur te beantwoorden. Om te slagen voor het
examen dient u 75% van de vragen correct beantwoord te hebben. Mocht u onverhoopt niet slagen
voor het examen, dan kunt u binnen zes maanden geheel kosteloos het examen opnieuw afleggen.
Het examen voldoet aan de vereisten van de ISO/IEC 17024 standaard, die is gericht op het wereldwijd
harmoniseren van het certificeren van deskundigen. Als u het examen met goed gevolg heeft afgelegd,
ontvangt u van G31000 uw persoonlijke certificaat “Certified ISO 31000 Risk Management
Professional”. Nadere bijzonderheden kunt u vinden op: www.g31000.org/training.
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data en locatie
De intensieve trainingen met open inschrijving - met het examen op de derde dag - vinden plaats op:
•
•
•
•

woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

20 - vrijdag 22 september 2017;
15 - vrijdag 17 november 2017;
7 - vrijdag 9 maart 2018;
6 - vrijdag 8 juni 2018.

Locatie: Regardz La Vie, Utrecht (vlakbij het Centraal Station).

uw docent
Ik ben Marinus de Pooter en heb ruim 25 jaar internationale management-,
consulting- en trainingservaring op het gebied van performance, finance, audit,
compliance, quality en risk. Sinds 2014 ben ik Certified Trainer bij G31000.
Zie voor nadere informatie over mijn cv en referenties mijn LinkedIn profiel:
nl.linkedin.com/in/ marinusdepooter.

deelnemers
Een specifieke vooropleiding is niet vereist om aan deze training deel te kunnen nemen. Een HBO+
opleidingsniveau wordt aanbevolen. In verband met het intensieve karakter van deze training is het
aantal deelnemers per editie beperkt.

uw investering
De totale kosten voor de geheel verzorgde training bedragen EUR 2.350 (exclusief btw). De kosten voor
de certificering zijn begrepen in het examengeld ad EUR 250 (exclusief btw). Voor in-company
trainingen gelden aantrekkelijke kortingen; informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden.

permanente educatie
Deze training geeft recht op 20 PE-punten.
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voorwaarden
Op de training en het examen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
1. De kosten van de training plus het examen dienen vóór de aanvang van de training te zijn
ontvangen op de bankrekening van MdP | Management, Consulting & Training: NL35 ABNA
0587 2122 25 onder vermelding van het faktuurnummer.
2. Afzeggingen dienen per email te worden doorgegeven aan info@mdpmct.com. Vervangers
worden te allen tijde toegelaten, mits aan voorwaarde 1 is voldaan. Afzeggingen:
• die eerder dan 30 dagen vóór de aanvang van de training worden gedaan, leiden tot een
betalingsverplichting van 10% van de kosten van de training.
• tussen 30 en 15 dagen vóór de aanvang van de training leiden tot een betalingsverplichting van 50% van de kosten van de training.
• gedurende twee weken vóór de aanvang van de training en ‘no shows’ leiden tot een
betalingsverplichting van 100% van de kosten van de training.
3. Inschrijving voor de training en het G31000 examen brengt met zich mede dat enkele
persoonsgegevens worden geregistreerd in de G31000 administratie. G31000 kan deze
informatie gebruiken om de betrokkenen nader te informeren over haar activiteiten.

informatie en aanmelding
Via info@mdpmct.com en 06 52 06 21 66 kunt u nadere informatie verkrijgen over deze certificeringstraining. Door middel van het formulier op de laatste pagina kunt u zich aanmelden. Gelieve het
formulier in te vullen, te scannen en te sturen aan: info@mdpmct.com.

organisatie
Deze training wordt georganiseerd door:

MdP | Management, Consulting & Training
website
email
mobiel
KvK

|
|
|
|

www.mdpmct.com
info@mdpmct.com
06 52 06 21 66
54 73 71 92
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uw aanmeldingsformulier
kies uw training
woensdag
woensdag
woensdag
woensdag

20 - vrijdag 22 september 2017
15 - vrijdag 17 november 2017
7 - vrijdag 9 maart 2018
6 - vrijdag 8 juni 2018

uw locatie
•

Regardz La Vie, Utrecht (vlakbij Centraal Station)

uw investering
•
•
•

training: EUR 2.350
examen en certificering: EUR 250
totaal: (EUR 2.600 plus 21% btw) EUR 3.146

uw gegevens
voornaam
achternaam
organisatie
functie
postbus/ straat en nummer
(voor de facturatie)

postcode en plaats
land
emailadres
telefoonnummer
eventueel kenmerk op faktuur
datum (ondertekening)
eventuele kortingscode
specifieke dieetwensen
handtekening
(ter bevestiging van de voorwaarden
in de brochure)
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