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Wat is Management of Risk (M_o_R®) Foundation

Iedere organisatie wil zo veel mogelijk kansen benutten. Eﬀectiever projecten, programma’s en klussen
uitvoeren. Een zo groot mogelijk resultaat halen uit de investeringen die je doet.
Binnen je organisatie wordt op verschillende manieren gekeken naar de kansen en bedreigingen die zich voor
kunnen doen. Kansen en bedreigingen, die we samen onder de noemer ‘Risico’ kunnen plaatsen. Doordat er op
verschillende manieren naar de risico’s gekeken wordt, kun je zeggen dat je risicomanagement niet optimaal
uitgevoerd wordt.
Management of Risk beschrijft een integrale aanpak van risicomanagement voor de hele organisatie. Hierdoor
betrek je iedereen bij het risicomanagement binnen je organisatie en zorg je voor een structuur die uitnodigt
tot succes.
In de training Management of Risk Foundation leren we je de basisbegrippen voor succesvol risicomanagement,
en bereiden we je voor op het M_o_R Foundation examen.
Het examen is niet inbegrepen bij deze training. Wil je het examen doen, boek dit dan via onze website.

Voor wie is Management of Risk Foundation
Deze training is voor mensen die zich verder willen verdiepen in het toepassen en implementeren van
Risicomanagement.
Je werkt bijvoorbeeld in een rol als:
Corporate manager – eindverantwoordelijk voor corporate governance en de overall risico’s waar uw
organisatie mee te maken heeft
Programmamanager – verantwoordelijk voor de risico’s in veranderprogramma’s,
Projectmanager –risico’s in projecten managen
Operationeel manager – verantwoordelijk voor het managen van risico’s die de continuïteit van uw
bedrijfsvoering raken

Of je bent verantwoordelijk voor de implementatie of uitvoering van werkzaamheden op het gebied van:
Risico Identiﬁcatie en evaluatie
Risicobeheer op Programma of Portfolio niveau

Op de producten en diensten die genoemd zijn in dit document zijn de Algemene
Voorwaarden van Capgemini Academy van toepassing. Kijk voor de laatste versie op
https://academy.capgemini.com/. De prijzen van genoemde producten en diensten zijn
aan verandering onderhevig. Controleer ook voor de meest recente prijzen, onze website.

Over Academy
De professionals van Capgemini Academy bieden IT’ers wat ze nodig hebben. Onze
mensen hebben een scherp oog voor drijfveren, aandacht voor talent en besef van
speciﬁeke omstandigheden. Ze bewegen tot beweging. Programma’s die hun oorsprong
vinden in het dagelijks werk van onze zowel didactisch als inhoudelijk onderlegde trainers
wakkeren het vuur aan. Praktijkverhalen die vertellen hoe je problemen met IT en de
mensen eromheen nou écht oplost doen de rest.
Een instituut als het onze helpt mensen en organisaties iedere dag weer het beste uit
zichzelf en elkaar te halen. Bereidt hen voor op het zelfbewust aangaan van de
uitdagingen van morgen. Stimuleert leer- en nieuwsgierigheid. Opdat IT’ers en hun
werkgever beter, langer en intensiever met elkaar vooruit kunnen. Tot wederzijds
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genoegen.

De informatie in dit document is eigendom van Capgemini. Copyright©2019 Capgemini.

