
Rob van Erp is het Hoofd voor Risk & Compliance bij Zilveren Kruis. Rob werkt sinds 1997 in het vakgebied en 

heeft eerder bij Ernst & Young, ABN-Amro en RBS gewerkt. 

Bij Ernst & Young was dat als consultant Treasury & Financial Risk Management, bij ABN-AMRO was Rob we-

reldwijd hoofd van Operational Risk Management voor Global Markets en Global Clients. 

Voor RBS was hij verantwoordelijk voor Compliance van de retail klanten in Europa Midden Oosten en Afrika 

(ex nl) 

 

Wim Pauw is zelfstandig adviseur Non Financial (Operational) Risk - en Interim Management. 

Als zelfstandige en ook daarvoor is hij bij diverse grote financiële dienstverleners als project-, lijn- en change 

manager verantwoordelijk voor (Non Financial) Risk en Compliance en het optimaal laten werken van de 

three lines of defense. 

Hij was ook verantwoordelijk voor risicomanagement in diverse grote (SAP-) projecten. Verder is hij spreker over onder 

meer praktisch en pragmatisch risicomanagement, docent bij TIAS Business School (Tilburg University) en auteur van 

diverse publicaties. 

Riskmanagers moeten in staat zijn om de business vertrou-

wen te geven om hun eigen verantwoordelijkheid te kun-

nen nemen. Om antwoorden te kunnen geven voordat 

de vragen worden gesteld. De Risk (en Compliance) me-

dewerkers zijn steeds meer op alle niveaus in staat vol-

waardig gesprekspartner te zijn en opereren als een team 

specialisten dat in staat is om autonoom en verbindend 

te opereren in een voortdurend veranderende wereld. 

Hieraan kunnen wij op een aantal manieren bijdragen. 

Een van die manieren is het trainen van medewerkers in 

het  Risicomanagement takenpakket. 

 

Met deze training voor “Risk Self Assessments” neemt jouw 

impact op en toegevoegde waarde voor de business 

toe.  

 

Je leert een groep te faciliteren om risico’s (denk aan: 

strategische-, tactische-, operationele-, project-  en/of 

productrisico’s) te identificeren en beoordelen.  

Je vergroot jouw impact door acties in te zetten ter voor-

koming van directe en indirecte gevolgen voor het ren-

dement en reputatie van de organisatie. Je leert veel 

over jezelf en de wijze waarop jij een groep het meest 

effectief faciliteert. 

De training leert je faciliteren langs drie bouwstenen: 

 

1. De techniek; Wat is een RSA? Hoe doe je een RSA? Welke methoden zijn er? Welke stappen doorloop 

je, welke templates kun je gebruiken? 

 

2. Persoonijke dynamiek: Hoe sta jij voor een groep? wat 

is jouw kracht? Hoe haal jij het beste uit een groep, en 

wat voor type facilitator ben je? 

 

3. Groepsdynamiek; Wat gebeurt er in een groep tijdens 

een RSA? Hoe behaal je daar het maximale resultaat? 

Hoe kan je dat beïnvloeden? 

 
Deze interactieve training is opgebouwd uit twee modu-

les, verdeeld over vier dagen.  

Hierdoor is er voldoende  ruimte voor het inbrengen van 

eigen vraagstukken en persoonlijke casuïstiek.  

Van persoonlijke storytelling via de ‘harde’ 

risicomanagement theorie naar de veel zach-

tere gedragskenmerken van individuele me-

dewerkers, directeuren en groepen. 

 

Tussendoor onderdelen zoals concrete oefe-

ningen met een acteur en ruimte voor reflec-

tie en vooral leren van elkaar, want een goe-

de leraar is iemand die dingen uit jou en de 

groep haalt in plaats van je ermee volstopt. 

 

De training sluit af met het als groep volledig 

zelfstandig uitvoeren van een risk assessment 

voor een grote onderneming en een directie 

met verschillende en soms conflicterende 

belangen. 

Rob geeft de training gedreven en met humor. 

Er staat iemand voor de groep die weet wat hij 

kan en dat uitstraalt. 

 

-Sanna Jordens 
Manager Compliance Alliander  
 

Ik heb Wim leren kennen als een 

energieke, vakinhoudelijke en prak-

tische trainer die met veel humor 

zijn punt maakt. 

-Joost 
Business Risk Controller / Adviseur Compliance bij APG Rechtenbe-

heer en (ICT) Diensten)   
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Wim beschikt over goede didactische vaardigheden, kan zich 

goed inleven, is toegankelijk en zorgt ervoor dat je 

als professional kennis en ervaring verder kunt ont-

wikkelen. Een trainer die mij altijd zal bijblijven!  

 

-Andjani  
Internal Auditor bij Deltion College 




