
WALS Risicoanalyse vervolgopleiding – Extra informatie Extra
Een doorsnee begrotingsmodel ondersteunt slechts het gebruik van één mogelijk economisch scenario, 
meestal de gemiddelde verwachting. Een dergelijk model houdt geen rekening met de onzekerheid die 
gepaard gaat met toekomstige economische ontwikkelingen. Binnen WALS is het wel mogelijk om aan de 
hand van Monte Carlo simulaties rekening te houden met deze economische onzekerheden. Daarnaast 
gaan we tijdens de opleiding in op de wijze waarop de politieke en organisatorische risico’s in kaart  
gebracht kunnen worden. Door het analyseren van deze onzekerheden wordt het mogelijk om niet alleen 
te sturen op één verwacht scenario, maar ook op de bijbehorende risico’s.

Voor wie?
De eendaagse  WALS risicoanalyse vervolgopleiding is bedoeld voor WALS gebruikers die risicoanalyse 
opleiding al gedaan hebben en onder begeleiding de eerste zelfstandige risicoanalyse uit willen voeren. 
Onder professionele begeleiding stel je een risicoanalyse rapportage voor de eigen corporatie op.  
Basiskennis van WALS en risicoanalyse in WALS is voor deze opleiding vereist.

Wat kunt u verwachten?
Het is mogelijk om – als vervolg op de risicoanalyseopleiding – onder begeleiding een risicoanalyse  
rapportage voor de eigen corporatie op te stellen. Voorafgaand aan de opleiding zult u (onder  
begeleiding) de risicoanalyse uitvoeren. De resultaten zullen op van de opleiding verwerkt worden in de 
rapportage. Hieronder staan de belangrijkste stappen uit de opleiding weergegeven.

 Je gaat zelf aan de slag met de controle en inrichting van WALS dataset 
 Ortec Finance controleert de dataset en koppelt de bevindingen telefonisch terug
 Je voert zelf de doorrekening met de RM uit
 Ortec Finance controleert de uitkomsten op compleetheid
 Op de terugkomdag, samen met mensen van andere corporaties, werk je onder begeleiding van  

   Ortec Finance aan de analyse van de uitkomsten en stel je de rapportage op.

Binnen 1 dag geleerd zelfstandig mijn eerste risicoanalyse 
uit te voeren. Dankzij de professionele begeleiding is dit 
gelukt!





    
    

Programma
Onderstaand treft u het programma aan voor de WALS Risicoanalyse vervolgopleiding.

Locaties
Voor de WALS Risicoanalyse vervolgopleiding ontmoeten wij u graag op (één van) onderstaande locaties.

Investering
De investering in de WALS Risicoanalyse vervolgopleiding bedraagt € 1100,- per persoon (waarvan €850,- 
vrij van BTW), inclusief koffie/thee/water, lunch en lesmateriaal. U ontvangt achteraf een factuur. Deze 
opleiding vindt op een locatie van Ortec Finance plaats. De reis- en eventuele verblijfskosten van 
cursisten zijn niet bij de prijs inbegrepen. De opleiding vindt alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

Het is ook mogelijk om deze opleiding inhouse te verzorgen. De investering in een inhouse 
Risicoanalyse-opleiding WALS bedraagt € 2.550,- (vrij van BTW) voor een maximum van 6 deelnemers. Dit 
bedrag is exclusief reis- en verblijfskosten van de cursusleider. De corporatie draagt in het geval van een 
inhouse opleiding zorg voor de locatie en de catering

Ortec Finance Rotterdam
Boompjes 40 
3011 XB ROTTERDAM 
Routebeschrijving

Ortec Finance Amsterdam
Naritaweg 51
1043 BP AMSTERDAM 
Routebeschrijving

Ontvangst09:15 – 09:30

Theorie en opstellen rapportage13:30 – 16:00

Afsluiting16:00 – 16:30

Lunch12:30 – 13:30 

Theorie en analyse uitkomsten09:30 – 12:30

https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/routebeschrijving-Ortec-Finance---Locatie Rotterdam.pdf
https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/routebeschrijving-ortec-finance---locatie-amsterdam.pdf


Ortec Finance
Ortec Finance is een wereldwijde leverancier van toonaangevende 
technologie en oplossingen voor het nemen van investerings-
beslissingen.

Het is ons doel om mensen in staat te stellen de complexiteit van 
investeringsbeslissingen te managen. Dit doen wij door het leveren 
van toonaangevende technologie en oplossingen voor het nemen 
van investeringsbeslissingen aan financiële instellingen over de hele 
wereld. Onze kracht ligt in een doeltreffende combinatie van 
geavanceerde modellen, innovatieve technologie en 
diepgaande marktkennis. Deze combinatie van vaardigheden en 
expertises ondersteunt investeringsprofessionals in het behalen van 
een betere risico- rendementsverhouding en daarmee betere 
resultaten. 

Ons hoofdkantoor is gevestigd in Rotterdam, daarnaast heeft Ortec 
Finance kantoren in Amsterdam, Londen, Toronto, Hong Kong en 
Zürich.

www.ortecfinance.com
contact@ortec-finance.com

Rotterdam \ Amsterdam
London \ Toronto
Hong Kong \ Zurich
Melbourne

Algemene voorwaarden
Op deze opleiding zijn de Algemene Voorwaarden Opleidingen van Ortec Finance van toepassing.

Vragen over deze opleiding
Neem contact op met Bianca Meij, via info-rem@ortec-finance.com of T 010 700 56 40.

    

Certificaat
De bijeenkomsten en opleidingen van Ortec Finance 
zijn CEDEO en CRKBO erkend. Indien gewenst kun je 
voor de bovenstaande gebruikersopleiding een 
certificaat met Permanente Educatie (PE) punten van 
ons ontvangen. Je kunt dit op de dag zelf 
aangeven.



https://www.ormetrics.com/-/media/project/ortec/shared/files/corporate/ortecfinance_algemenevoorwaardenopleidingen_v2017.pdf
mailto:info-rem%40ortec-finance.com?subject=Informatie%20WALS%20Risicoanalyse%20vervolgopleiding

