
 Basistraining @Risk 

@Risk geeft je business case vleugels 

Herken je het? Stakeholders vinden het moeilijk om aannames te maken. Politiek speelt op, 
want wat ze nú zeggen moet straks geleverd worden. En waarschijnlijk kunnen ze ook niet 
één waarde geven en is de realiteit complexer. 

Als je case eindelijk staat, dan mag je hem presenteren. Hoe maak je de case visueel en laat 
je de belangrijkste drivers zien? Wat als in dat gesprek de beslissers toch andere aannames 
opperen? Of andere scenario’s en risico’s ter tafel brengen? Je kunt weer terug naar je 
bureau en opnieuw beginnen. 

Met @Risk los je dat voor een heel groot deel op. Het is een Excel add-in die Monte Carlo 
analyses en zeer krachtige visualisatie, zoals tornado charts, toevoegt aan je bekende Excel 
spreadsheet. In luttele seconden kun je 10.000 scenario’s doornemen en zien waar de 
bottleneck zit. En misschien nog wel belangrijker; je stakeholders kunnen ranges en kansen 
aangeven op de aannames in plaats van maar één waarde. Zo ontstaat ineens een gesprek 
en verdwijnt het ‘verhoor’. 

Een @Risk licentie kost het eerste jaar £1.495 per standalone laptop. Daarna betaal je £299 
per jaar. Voor de training krijg je via FiN de beschikking over een gratis licentie voor de 
eerste 10 dagen, gemeten vanaf de dag van de training. 

Voor wie? 

Finance & control professionals die: 

• Regelmatig complexe business cases en analyses maken; 
• Hiervoor veelvuldig met stakeholders discussiëren over aannames, risico’s en 

scenario’s. 

Leerdoel 

Na de training ben je in staat: 

• Te overzien wat @Risk voor jouw organisatie kan betekenen en dat ook te kunnen 
uitleggen aan beleidsmakers; 

• Om @Risk te kunnen toepassen in de praktijk. 

Leervorm 

• De technische werking van de tool en de statistische methoden worden uitgelegd; 
• Vervolgens ga je onder begeleiding aan de slag met een business case en @Risk; 
• De groep is beperkt maximaal 6 deelnemers zodat er voldoende individuele 

ondersteuning kan worden geboden; 
• De trainers zijn finance & control professionals die praktijkervaring hebben met 

@Risk. 

http://www.fincompany.nl


Praktische info 

• Datum volgt 
• Je werkt met je eigen laptop (je krijgt enkele dagen van tevoren een instructie per e-

mail om een gratis proefversie van @Risk te installeren); 
• 4 studie (PE) uren; 
• Lichttoren 32 in Eindhoven; 
• Prijs bedraagt €175,00 excl. BTW. 

 

Meer info: 
06 51 262 321 of 
fincompany.nl 
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