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Over Erkend Risicoadviseur
Door ontwikkelingen in de markt zien we dat klanten met steeds 

complexere vraagstukken te maken krijgen. Uw rol als adviseur wordt 

daarom steeds belangrijker. Ook de zorgplicht gaat een nog grotere 

rol spelen. Het is dus van belang dat u als adviseur goed beslagen 

ten ijs komt! Als Erkend Risicoadviseur brengt u zowel de verzeker-

bare als niet-verzekerbare risico’s in kaart. Voorzien van de laatste 

kennis en vaardigheden op het gebied van risicomanagement.

Als adviseur doet u graag meer voor de klant dan alleen advies over de 

polis die het beste bij zijn of haar situatie past. U geeft graag gedegen 

advies over de risico’s van de organisatie als geheel. Daarvoor heeft u 

een aantoonbaar opleidingstraject doorlopen en houdt u uw kennis en 

vaardigheden op niveau door scholing (PE). Maar hoe onder scheidt u 

zich van andere adviseurs? Word Erkend Risicoadviseur!

Voordelen Erkend Risicoadviseur
• Op bewezen hoger niveau risicomanagement

• Certificering geeft de klant zekerheid

• Onderscheidend in de branche

Wat biedt het beroepsprofiel?
Het herkenbare en betrouwbare beroepsprofiel Erkend Risico-

adviseur biedt bedrijven zekerheid over het kwaliteitsniveau u  

als risicoadviseur. Dit biedt u nieuwe mogelijkheden in de markt.

Over het beroepsprofiel
Certificering vindt plaats op basis van het generieke deel en  

één van de deelprofielen. 

Het Beroepsprofiel bevat een generiek deel en twee deelprofielen: 

bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid. De eisen van het 

beroepsprofiel zijn gebaseerd op (internationale) normen en  

vastgelegd in NTA 8595 Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur.

Alles over de Erkend Risicoadviseur

Zo wordt u Erkend Risicoadviseur:

1.  Word lid van het platform Erkend Risicoadviseur  

via www.nen.nl/erkendrisicoadviseur

2. Behaal uw examen bij NIBE SVV, het exameninstituut

3.  Ontvang uw certificaat van DNV GL,  

de certificerende instelling

U bent nu gecertificeerd Erkend Risicoadviseur.  

U wordt op de website geregistreerd als Erkend  

Risicoadviseur. U krijgt het officiële logo toegestuurd 

dat u mag gebruiken.

Duurzame inzetbaarheid
(obv. NPR 6070)

Erkend Risicoadviseur
met specialisatie in bedrijfscontinuïteit

Erkend Risicoadviseur
met specialisatie in duurzame inzetbaarheid

Bedrijfscontinuïteit
(obv. NEN-ISO 22301)

Risicomanagement (obv. NEN-ISO 31000) Risicomanagement (obv. NEN-ISO 31000)

Beroepsprofiel Erkend Risicoadviseur



Over het Platform Erkend Riscoadviseur
Het beroepsprofiel heeft een eigen platform Erkend  

Risicoadviseur en biedt toegang tot een uniek netwerk.  

Het platform biedt u een podium om kennis en kunde van 

organisatie en deelnemer te delen op het risicomanage-

ment, bedrijfscontinuiteit en duurzame inzetbaarheid. 

Het platform is voor personen en organisaties die willen 

werken met erkende risicoadviseurs en/of aan het 

beroepsprofiel willen voldoen. Ook organisaties die het 

initiatief steunen, kunnen zich aansluiten en kennis en 

kunde delen op het gebied van risicomanagement,  

bedrijfscontinuïteit en duurzame inzetbaarheid.  

Daarnaast is het platform ook beschikbaar voor  

organi saties die aanverwante diensten willen leveren, 

zoals intermediairs, arbodiensten, register-accountants,  

risico adviseurs, verzekeraars en opleidings instituten.

Over de leden
Het platform Erkend Risicoadviseur wordt actief 

gesteund door vertegenwoordigers van de meeste 

relevante partijen: tussenpersonen, verzekeraars, 

belangen organisaties, risicoadviseurs. 

De oprichtersleden zijn:* 

• Meeùs Assurantiën

• Van Lanschot Chabot

• Rabobank

• Nationale-Nederlanden

• De Keyzer Zekerheid

• de oplossing

• Avans Plus

• Haagse Hogeschool

• NVvA

• DNV GL

*  Een overzicht van alle leden van het platform  

vindt u op www.nen.nl/erkendrisicoadviseur 

Deelnemen aan het platform? 
U kunt als organisatie lid worden, maar ook op 

persoonlijke titel. Haal nu ook het certificaat Erkend 

Risicoadvseur en sluit u aan bij het platform.

Kijk voor meer informatie op 

www.nen.nl/erkendrisicoadviseur
 

Geachte collega’s, 
 
Op 7 april 2011 organiseert de regio Noord-Oost van de NVvA in samenwerking met het 
platform UWV en het platform Zelfstandigen een thema bijeenkomst over het  
Re-integratieverslag (RIV). 
 
De avond is opgedeeld in een aantal blokken, namelijk een korte introductie, discussie in 
werkgroepen over een aantal stellingen. We sluiten af met een forumdiscussie. 
 
Het platform UWV organiseerde deze thema bijeenkomst al eerder in de regio Midden-West. 
Onlangs stond hierover een kort verslag in AD Visie. 
Het platform UWV sprak af met het NVvA bestuur om een aantal open themabijeenkomsten 
organiseren waarbij ook niet-UWV AD-en welkom zijn.   
 
Doel bijeenkomst 
Het doel van de bijeenkomst op 7 april a.s. is, om zowel UWV ad-en als niet UWV AD-en met 
elkaar in contact te brengen en te laten discussiëren over de beoordeling van het  
re-integratieverslag (RIV). 
 
Deelname 
Maximaal 100 arbeidsdeskundigen kunnen deelnemen, waarvan de eerste 75 deelnemers 
(aanmeldingen) zonder meer worden toegelaten voor de avond. Van belang is dat er een 
goede mix is van UWV AD-en en niet UWV AD-en. Dus de laatste 25 worden uit de 
resterende aanmeldingen geselecteerd om een goede mix te verkrijgen. 
De bijeenkomst is met name bedoeld voor arbeidsdeskundigen, die te maken hebben met de 
advisering over, opstelling van, casu quo beoordeling van re-integratieverslagen. 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 

 16.00 - 16.30 u:  ontvangst met koffie, intekenen 
 16.30 - 16.45 u:  welkom door regiovoorzitter Max Bentum 

uitleg bijeenkomst door Jan Wieman (voorzitter Platform 
UWV) 

 16.45 - 17.45 u:  start 8 groepen 
 17.45 - 18.15 u:  pauze (kroket/broodjes) 
 18.15 - 18.35 u:  korte presentatie resultaten van de groepsdiscussies 
 18.35 - 19.45 u:  forumdiscussie 
 19.45 u:  afronding door dagvoorzitter en regiovoorzitter 
 20.00 u:  sluiting  

Na afloop van het programma hebben we de gelegenheid om informeel na te praten onder het 
nuttigen van een hapje en een drankje. 
 
Locatie: 
Hotel Restaurant Hiddingerberg 
Woldmeentherand 15 
8332 JE Steenwijk 
0521 512311 
 
U kunt zich via de website aanmelden voor deze bijeenkomst. 
 
Namens de regio commissie NVvA Zuid,  
Lianne van de Pol - Roedelof 
Secretariaat NVvA 



NEN 

Postbus 5059
2600 GB Delft

Vlinderweg 6
2623 AX Delft  

T (015) 2 690 345

PlatformERA@nen.nl
www.nen.nl/erkendrisicoadviseur


