Aon Masterclass Integrated Risk Management
Welke risico's kunnen uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen? Hoe zorgt u ervoor dat de financiële
doelstellingen niet in gevaar komen door onvoorziene omstandigheden? En hoe doet u dit op een
efficiënte manier?
Met Integrated Risk Management (IRM) kunt u op een pragmatische en effectieve wijze uw risico's
vanuit financieel perspectief beoordelen. Deze modulaire aanpak bouwt verder op de bestaande
risicomanagement capaciteiten binnen uw organisatie en omvat:
Risk rating: kwalitatieve beoordeling van de effectiviteit van risicomanagement en
risicofinanciering
Stress test: identificatie en kwantificering van worst case scenario's, geëvalueerd tegen de
risicoreserves of risk bearing capacity van uw organisatie.
Risk Maturity Assessment: zelfevaluatie van de volwassenheid van het ERM raamwerk van uw
organisatie
De combinatie van deze 3 modules geeft u een compleet inzicht in zowel het risicomanagementproces
als de belangrijkste risico's en biedt waardevolle informatie om uw risicomanagement verder te
optimaliseren.
Regeling met PMP Supervisor
Aon stelt kosteloos een plaats beschikbaar tijdens de Integrated Risk Management Masterclass
voor organisaties die gebruik maken van PMP Supervisor en bij Aon een offerte aanvragen voor een
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
Wilt u hier gebruik van maken? Neem dan contact op met:
Michiel J. Ebeling Koning MSc | Executive Account Director Aon
T: +31 (0)20 430 5846
E: michiel.ebeling.koning@aon.nl
Over Aon
Aon Nederland, toonaangevend adviseur in risicomanagement, employee benefits en verzekeringen,
draagt bij aan het realiseren van de ambities van zijn cliënten. In Nederland heeft Aon 10 vestigingen
met 1.900 medewerkers. Het bedrijf maakt deel uit van Aon plc in Londen, Verenigd Koninkrijk. Het
wereldwijde Aon-netwerk omvat circa 600 kantoren in meer dan 120 landen en telt ruim 65.000
medewerkers. Hiermee is Aon een van de grotere financiële dienstverleners ter wereld. Aon plc is
gespecialiseerd in financiële en verzekeringsdienstverlening en staat genoteerd aan de effectenbeurs
van New York (NYSE:AON). Aon is hoofdsponsor van Manchester United, lees hierover op
www.aon.com/manchesterunited.
Meer informatie over Aon: www.aon.nl.

