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STUDIEAVOND

Praktisch Risicobeheer
Wat is het en hoe begin
ik eraan?
Kortrijk, 10 februari 2014

Ook te volgen via livestream / opname

Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak
E. Sabbelaan 53 – BE-8500 Kortrijk
T: 056 24 61 84 - F: 056 24 69 98
info.puc@kuleuven-kulak.be - http://puc.kuleuven-kulak.be

Praktische gegevens

Datum, tijdstip en plaats
Maandag 10 februari 2014 van 17.30 tot 21.00 uur 
Pauze met drank en broodjes

KU Leuven Kulak, E. Sabbelaan 53, 8500 Kortrijk

Inschrijving 
Het inschrijvingsbedrag bedraagt 150 euro.
Inschrijven gebeurt elektronisch voor 4 februari 2014 via 
http://puc.kuleuven-kulak.be

Als u deze studieavond via livestream of opname wenst te 
volgen, gelieve dit expliciet te vermelden. Bij een (wijziging 
van) inschrijving na 4 februari, kunnen wij u de optie 
livestream of opname niet meer garanderen.

Bespaar tot 50% op de deelnamekosten 
Als door de Vlaamse overheid erkende opleidingsinstelling 
aanvaarden we betalingen via de KMO-portefeuille. Meer 
informatie vindt u op www.kmo-portefeuille.be.

Accreditatie 
Een attest van deelname in het kader van permanente 
vorming wordt uitgereikt (IAB – IBR – BIBF). 

Inschrijven: http://puc.kuleuven-kulak.be
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Praktisch Risicobeheer

Doelstelling

Hoe zou u reageren als …
 ➙ … uw topverkoper vertrekt naar de concurrentie?
 ➙ … uw computers een halve dag uitvallen?
 ➙ … er een recall is op uw product?
 ➙ … de dollar stijgt?

In het hedendaagse bedrijfsleven zijn risico’s meer 
dan ooit aanwezig. Bovendien wijzigen en evolueren 
deze risico’s onophoudelijk. Uw onderneming staat 
dagelijks bloot aan risico’s die een grote impact 
kunnen hebben op uw werking en/of resultaat.

Risk management zit in vele handen… of in niemands 
handen? Of glipt het tussen ieders handen?

Risico beseffen, verzekeren, vermijden… . Tijdens 
deze opleiding kijken we hoe risk management 
opportuniteiten kan scheppen voor uw onderneming 
en hoe u de juiste inschatting en keuzes kan maken.

Doelgroep

Deze opleiding richt zich tot iedereen die betrokken 
is bij het beheer van risico’s of die dit actief wenst 
aan te pakken binnen zijn/haar onderneming: 
financieel managers en adviseurs, bedrijfsleiders, 
aankoopmanagers, administratief managers, 
boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren,…

Livestream / Opname

U kunt deze studieavond gelijktijdig volgen via 
livestream. Hierbij hebt u ook de mogelijkheid 
live vragen te stellen via chat. Mocht u zich de dag 
zelf niet kunnen vrijmaken, dan kunt u zich ook 
inschrijven om nadien de opname te bekijken via pc. 
In beide gevallen heeft u een computer met internet 
nodig.

Programma

17.15 u: Onthaal 

17.30 u:  Welkomstwoord 
 Moderator dhr. Frederik Baert, Futurn

17.45 u:  Risk Management van droom naar werkelijkheid…
 Dhr. Carl Leeman, Chief Risk Officer Katoen Natie

 Tijdens dit seminarie willen we u aantonen dat 
risk management niet enkel nuttig is voor grote 
multinationals, maar …

 ➙ … het ook broodnodig is in uw onderneming.
 ➙ … het een duidelijke toegevoegde waarde kan
  creëren.
 ➙ … dat het belangrijk is om al uw risico’s in
  kaart te brengen.

18.45 u: Broodjespauze

19.15 u: Risico’s en beheersing ervan: niet alleen een 
kwestie van verzekeringen! Toelichting aan de 
hand van een praktische toolkit

 Dr TEW Marie Gemma Dequae,
 Senior Advisor FERMA 

 Risico’s zijn door de snelle veranderingen 
steeds gevarieerder en snijden dieper dan de 
klassieke risico’s. U bent vast verzekerd bij 
brand of ongevallen, maar bent u zich bewust 
van de risico’s met betrekking tot uw krediet, 
uw personeel, uw strategie, uw reputatie, … 
Ook klanten verwachten meer en meer een goed 
georganiseerde onderneming die zijn risico’s 
kent en onder controle kan houden.

 
 Hoe kan uw onderneming deze uiteenlopende 

risico’s praktisch aanpakken en tot een waarde 
creërend instrument doen uitgroeien?

 Toelichting aan de hand van een praktische 
toolkit met als doel risicobeheer naar de praktijk 
te brengen binnen uw onderneming.

20.45 u: Vraagstelling




