
Training Risicomanagement 
1 dag 

In de training Risicomanagement ligt het accent op 
de psychologische mechanismen die ten grondslag 
liggen aan het iden5ficeren en beheersen van 
projectrisico’s. In deze innova5eve training doen wij 
dat door de inzichten (heuris5eken en biases) vanuit 
de gedragseconomie te vertalen naar de wereld van 
projecten.  

Resultaat 
De ééndaagse training Risicomanagement geeD u in 
de eerste plaats een stevige kennis-basis m.b.t. 
eigen5jds risicomanagement. Daar bovenop scherpt 
deze training uw risico-intelligen5e aan waardoor u 
beter in staat bent de effecten van systema5sche 
menselijke vertekeningen in oordelen, inschaHngen 
en keuzes 5jdig te signaleren, te vermijden of te 
corrigeren.  

Doelgroep 
De training Risicomanagement is bedoeld voor 
projectleiders, managers projectbeheersing en 
ambtelijk opdrachtgevers die binnen het publieke 
domein hun kennis over eigen5jds risico-
management willen vergroten en hun risico-
intelligen5e willen aanscherpen.  

Programma 
• Onzekerheid en systeemdenken 
• Risico's en kansen 
• Probabilis5sch denken 
• De aard van een risico-inschaHng 
• Risicomanagement als proces 
• Risico-aHtude 
• Het organiseren van een risicosessie 
• Het risicodossier 
• De RISMAN-methode 
• De psychologie van risicomanagement 
• Systeem 1 en systeem 2 
• Heuris5eken en biases 
• Op5misme-bias 
• Survivorship-bias 
• De vertekening als gevolg van emo5es (affect) 
• Confirma5on-bias 
• Verlies-aversie 
• Group-think 
• Filosofische reflec5e 

Werkwijze 
In de training Risicomanagement stemmen we de 
aangeboden stof zoveel mogelijk af op uw vragen en 
leerbehoeDen. Via een telefonische intake 
voorafgaande aan de training brengen wij deze 
leerbehoeDen samen met u in kaart.  

GroepsgrooYe 
In verband met het Corona-virus volgen wij de 
overheidsrichtlijnen, zoals aangegeven op 
rijksoverheid.nl. Dit betekent dat wij de 
groepsgrooYe vanaf 1 juni 2020 tot nader order 
maximeren op 6 deelnemers. Daarmee garanderen 
wij ruimschoots de 1,5 meter afstand.  

Prak5sche zaken 
• U ontvangt de in de training gebruikte materialen 

in digitale vorm. 
• De training vindt plaats van 9:00 - 17:00 uur bij 

een lokale ves5ging van Seats2Meet op de door u 
opgegeven loka5e.  

• U ontvangt ter voorbereiding op de training een 
lees- en reflec5e-opdracht. 

• U ontvangt na afloop een CLTR-cer5ficaat van 
deelname aan deze training. 

Methode-neutraal 
De inhoud van de training Projectma5g Werken is 
methode-neutraal en sluit goed aan bij project-
management-methoden, zoals PRINCE2, PMI, IPMA, 
etc.  

Investering  
De investering voor deze ééndaagse training 
bedraagt € 475,— per deelnemer. Dit bedrag is excl. 
€ 37,50 voor het dag-arrangement. De totale 
investering is excl. BTW. Vrijstelling van BTW is 
mogelijk. Wij kunnen u daarover adviseren. De 
factuur van deze training ontvangt u na defini5eve 
inschrijving. 

InCompany 
Wij kunnen deze training ook InCompany aanbieden 
en via maatwerk laten aansluiten op de specifieke 
wensen vanuit uw organisa5e. Neem contact met 
ons op (info@cltr.nl) als u hierin geïnteresseerd bent.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/persconferentie-coronavirus-de-stappen-na-1-juni-in-eenvoudige-taal
http://www.cltr.nl

