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Kwaliteitsstempel voor opleidingen 
risicoprofessional 
Sinds 2018 is het Platform Risicodeskundigheid onderdeel van de NVVK. De 
risicoprofessionals die zich in dit platform verenigd hebben, komen vooral uit de 
verzekeringsbranche. Het inschatten (en bij voorkeur voorkomen) van risico’s is hun 
ding. Een eenduidige opleiding die leidt tot een diploma Risicoprofessional bestaat 
echter niet. Om het aanbod voor de risicoprofessionals van morgen te verbeteren 
ontwikkelde de NVVK een kwaliteitsstempel en maakte dat deze week via sociale 
media wereldkundig. 
 
De risicoprofessionals binnen de NVVK spelen een belangrijke rol in de 
verzekeringssector. Ze doen technische inspecties bij bedrijven in opdracht van 
verzekeraars en adviseurs. Ze schatten bedrijfsrisico’s in en doen voorstellen om de 
kans op schade te verminderen. Het gaat onder andere om het verkleinen van het 
risico op brand, inbraak, lekkage, cyberaanvallen, bedrijfsongevallen en 
bedrijfsonderbreking. Op basis van deze risico-inventarisaties bieden verzekeraars en 
adviseurs hun klanten vervolgens passende verzekeringen en voorwaarden. 

NVVK-registratie 
Bedrijven zijn altijd in ontwikkeling en daarmee staan ook de risico’s op schade niet 
stil. Voorbeelden hiervan zijn klimaatverandering en de digitale wereld. Het is daarom 
van groot belang dat risicoprofessionals goed zijn opgeleid en op de hoogte blijven 
over ontwikkelingen in hun specialisme (zoals brand, criminaliteit, transport, cyber of 
agrarisch). Dit kan door een gedegen basisopleiding te combineren met permanente 
educatie (PE).  
Risicoprofessionals kunnen zich sinds 2019 aanmelden in het Register 
Risicoprofessionals® van de NVVK als zij voldoen aan strenge toelatings- en 
opleidingseisen. Om de kwaliteit van de opleidingen voor risicoprofessionals te 
waarborgen, kunnen opleidingsinstellingen nu ook een NVVK-kwaliteitsstempel 
aanvragen. Martijn Kommer, bestuurslid van het Platform Risicodeskundigheid 
binnen de NVVK, meldt dat dit initiatief ook is gestart om opleiders te motiveren zich 
te buigen over het ontbreken van een eenduidige basisopleiding die opleidt tot 
risicoprofessional. Op dit moment hebben zij uiteenlopende achtergronden en 
opleidingen die hen ‘professional’ maken. Dat zorgt er ook voor dat de term 
‘risicoprofessional’ niet overal dezelfde betekenis heeft.  
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Register Risk Professional (RRP) opleidingen i.o.  
Zonder kwaliteitsaanbod van opleidingen en cursussen is het lastig om kwaliteit te 
garanderen. Dat is de aanleiding voor de introductie van het kwaliteitsstempel. De 
NVVK heeft de erkenningsprocedure geopend voor opleiders met een aanbod voor 
risicoprofessionals. De uitvoering van de procedure is in handen van de Netherlands 
Quality Agency BV (NQA). Opleiders met dit certificaat worden opgenomen in het 
Register Risk Professional (RRP) opleidingen. Ze krijgen bovendien toegang tot de 
grote groep Nederlandse veiligheidsdeskundigen die lid zijn van de NVVK.  
De National Fire Protection Association heeft zich inmiddels aangemeld; een grote 
en bekende opleider in deze markt volgens Kommer. De NVVK meldt op de website 
welke opleiders een aanvraag hebben ingediend bij de NQA en voegt ze na 
goedkeuring toe aan het (nog te openen) register op de NVVK-website. 
 
De Veiligheidskundige vraagt zich af of zo’n stempel ook nuttig is voor VK-opleiders. 
Heb jij daar een mening over, laat het dan weten! 
 

Ook een stempel? 
Interesse in aanmelding van uw opleiding voor een kwaliteitsstempel?  
Neem dan contact op met de NVVK. 
 

Risicoprofessional 
 
Noch Wikipedia, noch Van Dale heeft 
voor deze functie een omschrijving. 
 
Walter Zwaard schreef in 2019 al dat 
de risicoprofessional ‘eraan kwam’.  
En na de zomer schijnt hij ook nog 
daadwerkelijk te arriveren (ETA 
september). In zijn nieuwe boek 
omschrijft hij hoe we deze 
risicoprofessional ‘in het wild’ kunnen 
herkennen en welke eigenschappen 
voor zijn optimaal functioneren 
cruciaal zijn. Volgens Walter.  
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