
Aon biedt de leden van Nederland ICT een korting van 10% op het aanbod van 

verzekeringsopleidingen: de Aon Academy: 

 

  

Basiscursus Verzekeringen  

Als aanspreekpunt voor het verzekeringspakket van de organisatie waar je werkzaam bent, krijg je 

regelmatig veel vragen op je afgevuurd. Je kunt het zo gek niet bedenken, of het wordt jou gevraagd. 

Natuurlijk kun je terugvallen op je contacten bij Aon, maar zou het niet prettig zijn om de vaak 

voorkomende vragen direct zelf te kunnen beantwoorden? Gewoon, omdat je het antwoord al weet en 

de benodigde kennis in huis hebt? Aon deelt graag kennis met haar relaties. Om die reden organiseren 

ze een tweedaagse Basiscursus Verzekeringen.  

 

Verdiepingscursus Verzekeringen  

Op verzoek van deelnemers aan de Basiscursus Verzekeringen heeft Aon een vervolgopleiding 

ontwikkeld.  

Als aanspreekpunt voor de verzekeringsoplossingen van de organisatie krijg je regelmatig vragen over 

de dekking van verzekeringen en of bepaalde verzekeringsoplossingen voor de onderneming waar je 

werkzaam bent een oplossing zijn. Daarnaast wil je (wellicht in navolging op de door jou gevolgde 

basiscursus) een gedegen afweging kunnen maken van de zin en onzin van eventuele bestaande of 

aan te schaffen verzekeringen. Op die manier word je een volwaardige gesprekspartner bij 

strategische, tactische en operationele beslissingen en activiteiten en draag je bij aan een meer 

‘resilient’ organisatie. 

De modulair opgebouwde cursus behandelt de eerste dag alle onderwerpen met betrekking tot 

verzekeringen gerelateerd aan (werk)materieel en gebouwen. De tweede dag staat volledig in het 

teken van aansprakelijkheid. 

 

Basiscursus Risicomanagement  

De afgelopen jaren is er een duidelijke verandering zichtbaar in de inhoudelijke rol van de Insurance 

Manager binnen organisaties en bedrijven. Het traditionele verzekeren van risico’s voor de organisatie 

is getransformeerd naar een pro-actieve rol met betrekking tot risico-identificatie en -beheersing, 

waarbij uiteraard verzekeren nog altijd tot het takenpakket behoort. 

Door het aandachtsgebied te verbreden naar operationeel risicomanagement is de voormalige 

insurance manager na de (r)evolutie de spin in het web van de identificatie van bedrijfsbrede risico’s 

en (inzicht in) de beheersing van deze risico’s. Met als uiteindelijke doel de (financiële) doelstellingen 

van de onderneming te waarborgen. 

Wil je de regie op de bedrijfsbrede risico’s van het bedrijf weer in eigen hand hebben? En zorgen dat je 

meer toegevoegde waarde kan bieden bij de besluitvorming binnen de organisatie? Dan is dit dé 

opleiding voor je.  

 

Meer informatie over deze verzekeringsopleidingen, data en mogelijkheden tot inschrijven vind je hier. 

http://www.aon.com/netherlands/ah_academy/Opleidingen_en_trainingen.jsp

