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Geregelde bijscholing
3 punten Assuranties

3 uren Compliance

Locatie
Insert Brussels
de Meeûssquare 29 

1000 Brussel

Datum
Op dinsdag (9u30-12u30)

31/05/22

Opleiders
Alexandrine Henriet

Hélène Theresse

Prijs
€ 400 (leden Assuralia)
€ 650 (Niet-leden)

De documentatie is 
uitsluitend in het Engels.

DOELSTELLING

Na de workshop zullen de deelnemers over specifieke kennis 
beschikken 

 x Om Compliance Risico’s te identificeren 
 x Om een Compliance Risk Assessment met de Risk Owner uit te voeren
 x Om op basis van de Compliance Risk Assessment prioriteiten in te  

bouwen in het complianceplan
 x Om gerelateerde behoeften te identificeren.
 x Om prioriteiten in het Compliance plan te integreren

DOELGROEP

 x De opleiding is uitsluitend voorbehouden voor de medewerkers van de  
verzekeringsondernemingen en meer in het bijzonder voor de personen 
die reeds ruime ervaring hebben met compliance-activiteiten. 

 x Het is aangeraden vooraf de Opleiding Compliance voor de verzekerings- 
sector hebben gevolgd. 

 x Deze workshop dient idealiter te worden gevolgd vóór de workshop  
compliance monitoring.

PROGRAMMA

 x Doel van de workshop

 x Uitvoeren van een Compliance Risk Assessment met de Risk Owner:

 x Identificatie van de Compliance risico’s
 x Evaluatie van deze risico’s
 x Identificatie en beoordeling van bestaande beheersmaatregelen
 x Integratie eindbeoordeling in een hittekaart

 x Definieer prioriteiten volgens de hittekaart

 x Verzamel belangrijke nalevingsindicatoren (Key Compliance Indicators)

 x Integreer prioriteiten in het Compliance plan:

 x Definieer de belangrijkste activiteiten om de belangrijkste risico’s te 
beperken

 x Identificeer de belanghebbenden die bij het plan moeten worden 
betrokken

 x Definieer budgetvereisten

 x Management buy-in en validatie van het plan door het Risk & Control 
Committee en de Raad van Bestuur. 

De opleiding is tweetalig Nederlands – Frans. Van de deelnemers wordt een 
passieve kennis van de andere taal verwacht. 

WORKSHOP “COMPLIANCE RISK ASSESSMENT 
INTEGRATED IN THE COMPLIANCE PLAN”

https://www.insert.be

