Introductiecursus verzekeringsambtenaar
 Ambtenaren
Bedrijfsvoering

 12

 1

€ 595.00



Deelnemers

Aantal dagen

Investering

Locatie

Wat is de functie van de verzekeringsambtenaar binnen een organisatie? Wat zijn de taken en
bevoegdheden? Welke rol is er voor deze persoon weggelegd bij een (Europese) aanbesteding
en wat mag er van de (verzekerings)makelaar verwacht worden? Deze vragen worden
beantwoord tijdens de Introductiecursus verzekeringsambtenaar. Daarnaast wordt ingegaan op
de verschillende risico’s; zijn deze (verplicht) te verzekeren of zijn er andere mogelijkheden? En
wat te doen met een schademelding?
Deze introductiecursus is bedoeld voor ambtenaren en projectgroepen (gemeente, provincie
en veiligheidsregio’s) die willen weten hoe ze met de risico’s en de noodzaak van verzekeren
om kunnen gaan. Tijdens de cursus is er uiteraard voldoende ruimte om met medecursisten van
gedachten te wisselen, om voorbeelden te delen en om te reflecteren op wat u heeft geleerd.
Daarnaast worden er nieuwe oplossingsrichtingen ontwikkeld die u direct meeneemt naar uw
eigen werkplek en organisatie.

Voor wie?
Ambtenaren

Na deze cursus
kent u de taken van de verzekeringsambtenaar;
weet u met welke partijen u te maken heeft;
heeft u globale kennis van de diverse risico’s en de
mogelijk af te sluiten verzekeringen;
bent u bekend met de basis van het behandelen
van een schade;
heeft u kennis gemaakt met VNG Risicobeheer.

Cursusdagen

 Maatwerk
Ons aanbod is ook als Incompany beschikbaar

Programma
09.00 uur
09.30 uur
10.00 uur
10.30 uur
12.30 uur
13.00 uur
14.30 uur

Inloop met koffie en thee
Introductie
Wat is het werkgebied van de Verzekeringsambtenaar
Aanbesteding, (verzekerings)makelaar en VNG Risicobeheer
Pauze
Verzekering ABC, welke verzekeringen moeten afgesloten worden, interactief kijken vanuit de praktijk
Behandeling van schademelding. Facetten als het belang van de burger en dekking van de polis

15.30 uur
16.00 uur

Afrondende vragen
Afsluiting

Docenten
VNG Academie werkt samen met ervaren docenten / adviseurs die werkzaam zijn binnen VNG Risicobeheer.

