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Inleiding

“Bedrijven nog nooit zo slecht voorbereid
op risico’s”. Dit is dé conclusie uit het
Global Risk Management Survey 2017
van Aon, een global player op het gebied
van risicomanagement en financiële
dienstverlening. Uit het onderzoek,
uitgevoerd onder meer dan 1800 CEO’s,
CFO’s en risk managers, volgt dat wereldwijd
amper een kwart van de bedrijven - 27
procent - de belangrijkste bedreigingen
onder controle heeft. Dit is het laagste
percentage, sinds Aon in 2007 is gestart met
dit tweejaarlijkse onderzoek. Is er dan niets
geleerd, sinds de financiële crisis van 2009?
Rammelt het risicomanagement van veel
organisaties nog steeds?
De resultaten zijn des te opmerkelijker,
als we de huidige VUCA-wereld (volatile,
uncertain, complex, ambiguous) om ons heen
beschouwen. Een wereld volop volatiliteit,
uncertainty of onzekerheid, complexiteit
en ambiguïteit. Factoren van belang, als
oorzaken van relevante risico’s die ambitieuze
organisatiedoelen flink kunnen verstoren.
Voorbeelden van deze dynamiek? Denk aan
disruptieve technologieën en exponentieel
groeiende organisaties, die daarmee hele
sectoren drastisch en blijvend veranderen.
Denk ook aan onverwachte uitslagen van
presidentsverkiezingen, aan de Brexit en
daaruit volgende onvoorspelbare wijzigingen
in wet- en regelgeving voor import en export.
Denk eveneens aan steeds fellere concurrentie
uit Azië en Oost-Europa, en aan hevige
prijsfluctuaties op grondstoffenmarkten. Denk
aan steeds hogere eisen van consumenten,

die snel, goed én goedkoop verwachten.
En niet te vergeten, denk aan de sluipende
klimaatverandering met meer extreme
weersomstandigheden, stormschade en
wateroverlast.
Dergelijke verschijnselen – die overigens zowel
risico’s als kansen creëren - treden meestal in
onverwachte combinaties op. En ze worden
door verschillende organisaties, deskundigen,
politici, bestuurders, managers, professionals
en het publiek ook nog eens op verschillende
wijze geduid, verklaard, of voorspeld. Ga er
maar aanstaan, manager! Wat te doen in deze
woelige wereld, om ondanks al deze dynamiek
toch je ambitieuze organisatie-, afdelings- of
teamdoelen te behalen?
Risicomanagement!? Deze vorm van
management wordt door velen als dé
vluchtheuvel gezien. Het is immers bedoeld
om risico’s te managen, te beheersen, te
controleren, te vermijden? Toch blijkt uit veel
onderzoek, en ook in de weerbarstige praktijk,
dat het toch niet zo eenvoudig ligt. In deze
whitepaper verkennen we hoe dat komt, en
vooral wat je daar als (niet-risico)manager aan
kan doen.
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Waarom risicomanagement om moet:
de risicoparadox en 4 valkuilen

In dit hoofdstuk verkennen we waarom
het gangbare risicomanagement om moet.
We komen uit bij de risicoparadox. Als
in de inleiding beschreven, in de huidige
dynamische VUCA-wereld zouden we
verwachten dat risicomanagement door
iedereen en alle organisaties enthousiast
wordt omarmd. Zeker na de opeenvolgende
crises sinds 2009. Echter, hoe anders is de
realiteit in veel organisaties in sectoren
als de financiële en verzekeringswereld,
bouw- en infrasector, de energiesector en de
gezondheidszorg.
Zo is dé systematiek voor organisatie-breed
risicomanagement in het bedrijfsleven, de
internationale COSO-ERM standaard, al rond
2004 ontwikkeld in de Verenigde Staten. Dit
naar aanleiding van boekhoudschandalen
en fraudegevallen bij onder andere Enron,
WorldCom en Ahold. Recentere kwesties
bij onder andere SNS Reaal, Vestia, SBM
Offshore, Imtech en Ballast Nedam tonen
aan dat de beschikbaarheid van deze
risicomanagementstandaard dergelijke situaties
niet heeft weten te voorkomen.
Hoe kan dat? Uit onderzoek van de Nyenrode
hoogleraren Leendert Paape en Roland Speklé,
uitgevoerd in 2012 onder 825 organisaties,
volgt dat slechts 11% een organisatie-breed
Enterprise Risk Management (ERM) systeem
in gebruik heeft. Daarbij kon in dit onderzoek
geen relatie worden aangetoond tussen de
toepassing van de COSO-ERM standaard
en de effectiviteit van organisatie-breed
risicomanagement. Dit verklaart de beperkte
toepassing, het systeem werkt gewoon niet?

Nog een onderzoek. In opdracht van onder
andere de Rijksuniversiteit Groningen is
in 2014 het Tweede Nationale Onderzoek
Risicomanagement uitgevoerd. Ruim 700
Nederlandse organisaties hebben met hun
enquêteresultaten bijgedragen aan het
eindrapport Hoeveel zijn we opgeschoten na
de crisis? Op een volwassenheidsschaal van
1 tot 10 scoren zowel de profit als de nonprofit sector in de survey met gemiddeld
zo’n 4,5 stevig onvoldoende. Markant punt:
in de tegelijkertijd uitgevoerde zelfevaluatie
beoordelen bestuurders en managers het
risicomanagement in hun organisaties met
gemiddeld 6,6, ofwel als ruim voldoende. Deze
scores zijn overigens nauwelijks hoger dan in
die in het vorige onderzoek uit, jawel, crisisjaar
2009.
Conclusie, het recente Aon onderzoek uit
2017 en de eerdere onderzoeken uit 2014
en 2012 laten een soortgelijk beeld zien:
ondanks alle dynamiek en bijbehorende risico’s
blijft de toepassing van risicomanagement
in organisaties haperen. Dit is geen sectorgebonden fenomeen, het is in alle sectoren
zichtbaar. Met de risicoparadox is het resultaat:
risicomanagement is misschien wel meer dan
ooit noodzakelijk én wordt desondanks nog
lang niet in elke organisatie effectief toegepast.
Heeft dit te maken met de vier valkuilen van het
gangbare risicomanagement?
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Vier valkuilen van gangbaar
risicomanagement
Het gangbare risicomanagement heeft vier
klassieke valkuilen, zo leert de praktijk. Die
zijn niet nieuw, maar wel nog steeds actueel.
Fascinerend, hoe velen - professionals,
leidinggevenden én zelfs risicomanagers er steeds weer met open ogen en de beste
bedoelingen invallen. Wat zijn die vier
valkuilen?
Valkuil 1: Complexiteit
Laatst had ik een leidinggevende van een
woningcorporatie – zeker niet de grootste
– op een opleidingsdag. Zij kreeg op haar
smartphone een update van het risicodossier
binnen. Er stonden nu 543 risico’s in…. Wie
kan en wil daar wat mee doen? Wie geeft
dit aantal energie? Retorische vragen. Dit
is de complexiteit van omvang. Een andere
complexiteit is die van classificatie. Risico’s
worden dan bijvoorbeeld beoordeeld op
basis van 7 kans-klassen en 5 maal 7, ofwel 35
gevolgklassen. Met eindeloze discussies of een
risico in klasse 5 of in klasse 6 valt. Want voor
klasse 6 moeten we escaleren naar het hogere
management… Risicomanagement is dus
makkelijk moeilijk en complex te maken. Het
omgekeerde, terug naar de essentie, blijkt veel
lastiger.

Valkuil 2: Getallen
Ja, ze zijn er nog steeds. Mensen die een risico
alleen een risico noemen als het risico in een
getal is uit te drukken. Een risico zonder kans
en gevolg, bij voorkeur verpakt in objectieve
getallen, is volgens hen géén risico, maar
onzekerheid. What’s the bloody difference?
In beide gevallen moet je immers een keus
maken: doe ik iets, óf doe ik niets aan het
risico, dan wel de onzekerheid, die het halen
van m’n doel, taak of eis danig kan verstoren?
Risico’s in het keurslijf van het kwantificeren en
objectiveren leiden niet zelden tot de illusie van
zekerheid. Omdat die getallen wel nauwkeurig
lijken, terwijl ze dat door allerlei verborgen
aannames en interpretaties tegelijkertijd niet
zijn.
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Valkuil 3: Illusie
De illusie van zekerheid kwam bij Valkuil 2 al
even om de hoek kijken en is een valkuil op
zich. Ook dit menstype loop je in de praktijk
nog regelmatig tegen het lijf: de manager
of bestuurder die echt verwacht dat met
risicomanagement geen risico meer optreedt.
Let op de vraag die daar aan vooraf gaat: “Ik
wil een complete en objectieve risicoanalyse.”
Het enige juiste antwoord is een tweemaal
luidruchtig NEE. Een compleet risicodossier
kan per definitie niet. Je weet immers niet
wat je niet weet. Zo is zelfs het genoemde
risicodossier met 543 risico’s met zekerheid niet
compleet. En dan die objectieve risicoanalyse.
Ga maar eens na, weet je zelf een écht 100
% objectief risico te verzinnen? Dus een
risico, waarvan de kans van optreden én alle
mogelijke gevolgen volledig en feitelijk bekend
zijn? Best lastig, voor een fenomeen dat
inherent onzeker is.

Bureaucratie, imago en beeldvorming
Aanvullend op deze valkuilen heeft het
gangbare risicomanagement de nodige
bureaucratische trekjes. Denk aan stevige
Risk Management Guidelines, ingewikkelde
en tijdrovende protocollen en procedures,
verplicht in te vullen lange lijsten en controle
op controle. Om dit laatste te illustreren, in een
interview met NRC zei topman Wiebe Draijer“…
dat bij Rabobank 6.000 van de 25.000 mensen
bezig zijn met regels en risicobeheersing. Een
verdubbeling ten opzichte van de crisis”.

Valkuil 4: Niets doén
Dat in toom houden van risico’s, dat vraagt
wel om méér dan die lijst met risico’s: het
risicodossier. Risico’s zijn daarin geïdentificeerd
en geclassificeerd. Als het goed is, dan is elk
risico ook gekoppeld aan een doel, taak of
eis en een eigenaar van het risico. Iemand
die verantwoordelijk is voor het omgaan met
het risico. Alleen, wordt er ook iets concreet
gedaan met zo’n risicoanalyse? Het opschrijven
van maatregelen is een prima start, maar
volstrekt onvoldoende. Immers, het gaat om
het uitvoeren van die maatregelen. Althans,
indien daarvoor expliciet is gekozen, wat
overigens lang niet altijd een (wettelijke)
verplichting is. Niets doen, ofwel niet bewust
kiezen, is een grote valkuil.

• “Risicomanagement is moeilijk”
• “Ik heb niets met risico’s, want ik ben 		
optimist”
• “Ik heb geen tijd voor risicomanagement”
• “Risicomanagement remt innovaties”
• “Risicomanagement is een papieren tijger”
• “Al die lange risicolijsten leveren me niets 		
op”
• “Dit opgetreden risico stond nou net niet in
de lijst!”
• En omdat we Nederlanders zijn: 			
“Risicomanagement is duur”

Tot slot nog iets over imago en beeldvorming
rondom risicomanagement, vooral gangbaar
onder de niet-risicomanagers en best
begrijpelijk, gezien het voorgaande. In
allerlei bewoordingen, beleefd of minder
beleefd geformuleerd, kom ik de volgende of
soortgelijke reacties met regelmaat tegen:
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Conclusie: risicomanagement moet én kan om
Wat kunnen we uit dit alles concluderen?
Daar kunnen we kort en helder over zijn. Het
gebruikelijk toegepaste risicomanagement
voldoet niet meer, als het dat al ooit gedaan
heeft. Het beantwoordt niet aan de hoge
eisen van de huidige dynamiek binnen
en buiten organisaties. Voorspelbaarheid
en maakbaarheid – kenmerken van het
klassieke risicomanagement - zijn ingeruild
voor onzekerheid en de noodzaak voor
agility of wendbaarheid. Het gangbare
risicomanagement moet dus om, om te
ontsnappen aan de risicoparadox.

Hiervoor is eerst eenduidigheid in de betekenis
van het begrip risico nodig, aan de hand van
een praktische werkdefinitie. In de praktijk
van organisaties blijkt namelijk steeds weer
dat eenduidige betekenissen het fundament
vormen voor risicogestuurd werken. Alleen
zo wordt vermeden dat onuitgesproken,
tegenstrijdige en daarmee belemmerende
overtuigingen over risico’s en de omgang
ermee in de organisatie blijven voortwoekeren.
Alleen zo wordt risico geen probleem.
nog wel het meest cruciale: hoe sneller je bent
hoe sneller je leert. En dat laatste werkt als een
vliegwiel.

Is er een alternatief? Gelukkig wel, en daarvoor
hoeven we echt niet alles van het gebruikelijke
risicomanagement over boord te zetten.
Risicogestuurd werken biedt namelijk een
aantrekkelijk perspectief. Het is een terugnaar-de-essentie benadering voor effectief
omgaan met risico’s én kansen. Dit met oog
en oor voor de realiteit, om ambitieuze doelen
te realiseren. Ondanks onzekerheid. Daarbij is
het wel noodzakelijk dat belemmeringen als de
vier valkuilen, disfunctionele bureaucratie, de
illusie van managementmaakbaarheid en de
twijfelachtige reputatie van risicomanagement
stevig ter discussie worden gesteld.
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Risico is geen probleem

In dit hoofdstuk gaan we terug naar de
essentie. Wat is een risico eigenlijk, is er wel
een verschil met onzekerheid, en waarom
is risico geen probleem? Dit laatste is een
stelling die nogal eens een eye opener blijkt
te zijn. De essentie van dit onderscheid is dat
een probleem er al wel is, terwijl een risico
er nog niet is.
Laten we eerst verkennen wat ‘risico’ in
essentie is. In het Nederlands gebruiken we
dit nogal beladen woord in minimaal vier
verschillende betekenissen: risico als kans
op een (ongewenste) gebeurtenis (risico op
slecht weer), als oorzaak van een gebeurtenis
(renterisico van je hypotheek), als gevolg of
effect van een gebeurtenis (risico van een
ontspoorde chloortrein), of als gebeurtenis
zelf (aardbevingsrisico in Groningen). Dit
onderscheid in kans, oorzaak, gevolg en
gebeurtenis is geen taalkundige muggenzifterij.
We blijken het nodig te hebben om
gestructureerd met risico’s om te kunnen gaan.
Met deze vier risico-betekenissen in de
Nederlandse taal zijn risicodeskundigen het
wereldwijd nog steeds niet eens over dé
definitie voor het begrip risico. Hoe krijg je het
dan toch voor elkaar, dat er in je organisatie
eenduidig en helder over risico’s wordt
gesproken? Om zo allerlei verwarring en te
laat uitgesproken verwachtingen – “Heb jij
dat écht nooit als risico gezien!?” - uit de weg
te ruimen? Simpelweg, door een eenvoudige
werkdefinitie voor het woord ‘risico’ te kiezen
en daaraan in alle gesprekken consequent vast

te houden. Zo ontwikkel je na verloop van tijd
een ‘risicosemantiek’. Die schept duidelijkheid
over risico’s en de mogelijkheden voor de
omgang en zo nodig beheersing ervan.
Een eenvoudige werkdefinitie
Van de talrijke risicodefinities die in omloop
zijn, is die van de NEN-ISO-31000 Richtlijn
voor risicomanagement een van de meest
pragmatische. Volgens deze definitie is risico
het effect van onzekerheid op het behalen van
doelstellingen. Deze link met de doelstellingen
is sterk, want het maakt risicomanagement
doelgericht. Voor velen in de praktijk is dit een
prettige bewustwording. Het grote nadeel van
deze definitie is echter dat de basiselementen
oorzaak, gebeurtenis en kans ontbreken. In de
volgende, iets uitgebreidere werkdefinitie, zijn
de eerder genoemde vier risico-betekenissen
opgenomen:

Risico is een onzekere gebeurtenis met
oorzaken, een kans van optreden
en gevolgen voor doelstellingen.
Onzekerheid is bijvoorbeeld gebrek aan
informatie. Daarbij speelt onzekerheid een
rol bij zowel het bepalen van de oorzaken
van het risico, de inschatting van de kans of
waarschijnlijkheid van optreden, als bij de
inschatting van de gevolgen of effecten bij
optreden. In deze werkdefinitie kan het risicogevolg negatief zijn. Dit is de traditionele
westerse benadering. Echter, als in de Chinese
betekenis, kan onzekerheid ook een positief
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effect op doelen hebben. Dan is risico dus een
kans of opportunity. Deze positieve benadering
krijgt inmiddels ook in het Westen voet aan de
grond.

een andere aanpak dan risico’s, omdat ze al
manifest zijn. Ook verdwijnt zo de illusie dat
een probleem zich vanzelf oplost, omdat het in
het risicodossier staat en daarmee dus onzeker
zou moeten zijn.

Bijvoorbeeld, de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie NASA beschouwt
standaard ook de positieve effecten van
onzekerheid bij het risicomanagement. Een
Nederlands toeleverancier heeft deze aanpak
overgenomen. En steeds meer organisaties
werken al met een risico- en kansendossier.
Het voordeel is dat de negatieve lading van
risicomanagement – “Het gaat alleen maar
over dingen die mis kunnen gaan “ - wordt
weggenomen. Risicomanagement wordt
hiermee in twee betekenissen kansrijk,
wat bijvoorbeeld ondernemende mensen
aanspreekt.

Voorbeelden uit de Mondiale Risico Top 10
Dat het onderscheid tussen risico en
probleem lang niet altijd wordt gemaakt
blijkt bijvoorbeeld uit de Mondiale Risico
Top 10 van 2017. Deze lijst is het resultaat
van de Global Risk Management Survey 2017
uit de inleiding. Hoe gaat die mondiale top
10 er uit zien volgens de benadering van
risico is geen probleem? Onderstaande tabel
bevat de top 10, met in de laatste kolom het
resultaat van een kritische analyse van de
risicobeschrijvingen. Hierbij zijn tevens de
risicobetekenissen van oorzaak en gevolg
meegenomen. Structuur brengen in risico’s is
immers het begin van effectief kunnen omgaan
Risico is géén probleem
Een risico is dus altijd een onzekere gebeurtenis met risico’s.
of situatie met effecten op doelen. Een risico
kan optreden, maar dat is niet zeker. Of en
wanneer dat gebeurt is onbekend en kan
slechts worden voorspeld. Sommige risico’s
treden nooit op. En pas als een risico optreedt,
wordt het een probleem. Tenzij je er goed op
voorbereid bent, dan kan het best meevallen.
Zo bekeken is risico dus geen probleem, tenzij
je er de ogen en oren voor sluit.
Een groot voordeel van deze benadering is dat
risicodossiers zo soms wel tot de helft kunnen
inkrimpen, door alle bestaande problemen
er uit te filteren. Problemen vergen immers
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Mondiale Top 10 Risico’s
Nr. Beschrijving

Analyse

1

Reputatieschade

Gevolg van een risico

2

Economische neergang of langzaam economisch herstel

Probleem / oorzaak van een risico

3

Toenemende concurrentie

Probleem /oorzaak van een risico

4

Veranderingen in wet- en regelgeving

Probleem / risico bij onzekere veranderingen

5

Cybercriminaliteit/-risico’s

Risico / criminaliteit is een van de oorzaken

6

Gebrekkige innovatie of onvoldoende aansluiten bij klantbehoeften Probleem

7

Onvermogen toptalent aan te trekken en vast te houden

Probleem

8

Onderbreking van de bedrijfsvoering

Risico bedrijfscontinuïteit

9

Politieke risico’s en onzekerheden

Risico

Wettelijke aansprakelijkheid

Probleem / risico bij onduidelijkheden
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Een voorbeeld van de gevolgde gedachtegang.
Economische neergang of langzaam
economisch herstel – nummer 2 - zijn in veel
sectoren bestaande problemen en kunnen
daarmee oorzaken van risico’s zijn. Wat
die specifieke risico’s zijn, de ongewenste
gebeurtenissen of situaties met als gevolg
bijvoorbeeld reputatieschade, dat zal per sector
en organisatie verschillen. Dit geldt ook voor
nummer 3: toenemende concurrentie. Dat is
voor veel bedrijven gewoon een gegeven – een
bestaand probleem - en kan weer de oorzaak
van verschillende risico’s zijn.
Drie lessen
Wat kunnen we leren van deze kritische
analyse van de mondiale risico top 10?
Minimaal drie lessen. Ten eerste dat drie
van de tien risico’s inderdaad onomwonden
risico’s betreffen: cyberrisico’s, onderbreking
van de bedrijfsvoering en politieke risico’s.
De overige zeven zijn grotendeels bestaande
problemen, die een risico kunnen veroorzaken.
Of de gevolgen van opgetreden risico’s, zoals

reputatieschade, die op nummer 1 staat… Zoals
gezegd, problemen die er al zijn en risico’s die
kunnen optreden vergen een ander aanpak. Het
eerste is er al, het tweede komt misschien wel,
nog niet, of nooit. Daarom is het onderscheid
van belang.
Ten tweede dat een lijst met, wat kort door
de bocht, “10 risicokreten” veel te algemeen
is om organisatie-specifieke maatregelen
op te baseren. Dit zie ik overigens vaak in
organisaties, als resultaat van goedbedoelde
risicosessies. De oogst is dan een lijst met zeer
vaag en incompleet geformuleerde risico’s – en
problemen – waar dus geen gerichte besluiten
over kunnen worden genomen. Dit leidt niet
zelden tot frustratie van de betrokkenen, en
daarmee uiteindelijk tot niets. Jammer van de
verspilde tijd en energie. En de écht relevante
specifieke risico’s, die blijven zo onder de radar.
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Ten derde, de top 10 geeft wél inzicht in de
belangrijkste zorgpunten van organisaties,
wereldwijd. Hier kan je op verschillende
manieren je voordeel mee doen. Bijvoorbeeld
door de tien risico’s en problemen specifiek
te vertalen naar je eigen sector, organisatie,
afdeling of team, en op basis daarvan besluiten
of operationele of zelfs strategische actie
nodig is. En vergeet niet ook die andere, lees
positieve, kant van de risicobenadering: welke
wakkere onderneming speelt in op de vele
mogelijkheden om andere organisaties te
helpen, om effectiever of efficiënter om te gaan
met de top 10 risico’s / problemen? De risico als
kans benadering!

Conclusie: risico is dus geen probleem
Let op de dubbele betekenis. Enerzijds
voorkomt helder onderscheid tussen risico’s
en problemen veel misverstanden, en
daarmee problemen. Risico’s en problemen
vragen om een verschillende aanpak. Ook
leidt dit onderscheid tot veel kortere en
specifiekere risicodossiers, waardoor de
relevante risico’s de aandacht kunnen krijgen
die ze verdienen.
Anderzijds is risico geen probleem, omdat
we met vernieuwend risicogestuurd werken
expliciet en gestructureerd kunnen leren
omgaan met risico. Met dit alternatief voor
het gangbare risicomanagement kunnen we
ambitieuze doelen realiseren, ondanks de
onvermijdelijke aanwezigheid van risico’s en
onzekerheid binnen en buiten organisaties.
Met andere woorden: risicogestuurd werken
als oplossing voor de risicoparadox.
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Risicogestuurd werken in 6 eenvoudige stappen

Nu we de essentie van het begrip risico
helder hebben, inclusief het besef dat het
geen probleem is, zijn we helemaal klaar
voor de oplossing van de risicoparadox
uit Hoofdstuk 1. Wat was dat al weer?
Gegeven de dynamiek van de VUCA-wereld,
waar vrijwel elke organisatie continu
mee te maken heeft, is risicomanagement
misschien wel meer dan ooit noodzakelijk.
Desondanks wordt het nog lang niet in
elke organisatie effectief toegepast. Dit is
schijnbaar tegenstrijdig: paradoxaal! Wat is
de oplossing? Een vernieuwende vorm van
het aloude risicomanagement: risicogestuurd
werken. Dit op basis van zes eenvoudige en
algemeen toepasbare risicostappen.

Methoden voor risicomanagement: alles komt
samen in zes stappen
In Nederland veelgebruikte methoden zijn de
NEN-ISO 31000 risicomanagement richtlijn
en de van origine Amerikaanse COSO-ERMmethode. Voor risicomanagement binnen
projecten wordt de RISMAN-systematiek veel
gebruikt. Kenmerkend voor deze, en tevens
voor alle andere risicomanagementmethoden,
is dat ze met verschillende woorden in grote
lijnen hetzelfde zeggen. Dus, als we al die
risicomanagementmethoden filteren op de
essenties, dan houden we zes stappen over. Dit
zijn de zes algemeen toepasbare risicostappen
die, zo blijkt verderop, we ook prima kunnen
benutten om risicogestuurd te werken. Ze zijn
vetgedrukt weergegeven in de tabel.

Wereldwijd bestaan er tientallen,
waarschijnlijk zelfs honderden, methoden
voor risicomanagement. Ieder met een
aantal processtappen. Veel van die methoden
richten zich vooral op de analyse van
risico’s. Andere methoden omvatten ook de
risicobeheersing. Ze hebben vaak namen
die betrekking hebben op hun toepassing,
zoals organisatie-breed of Enterprise Risk
Management (ERM), projectrisicomanagement,
strategisch risicomanagement en financieel
risicomanagement. Overigens, ook kwaliteiten veiligheidsmanagement kennen we als
risicomanagement, met focus op respectievelijk
kwaliteits- en veiligheidsrisico’s.
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Zes algemeen toepasRisicoprocesstappen in drie risicomanagementmethoden
bare risicostappen
NEN-ISO 31000
RISMAN
Nr. Beschrijving
COSO-ERM
(NEN, 2009)
(Van Well-Stam e.a., 2011)
1

Doelen

Objective setting

Vaststellen context

Vaststellen doel

2

Identificeren

Event identification

Risico-identificatie

Risico’s in kaart

3

Classificeren

Risk assessment

Risicoanalyse

Belangrijkste risico’s

4

Omgaan & Actie

Risk response control activities

Risico-evaluatie

Beheersmaatregelen in kaart en uitvoeren

5

Evalueren

Monitoring

Monitoring

Evalueren

6

Overdracht

Communication

Communicatie

Actualiseren risicoanalyse

De essentie van risicomanagement bestaat
dus uit het een voor een uitvoeren van
zes algemeen toepasbare risicostappen.
Achtereenvolgens zijn dit (1) doelen bepalen,
(2) op basis daarvan risico’s identificeren, (3)
diezelfde risico’s classificeren als groot of klein,
(4) omgaan met risico’s en actie nemen, ofwel
kiezen of en zo ja welke beheersmaatregelen
worden genomen, (5) evalueren of die
maatregelen naar verwachting werken en
(6) de overdracht van de relevante risicoinformatie, bijvoorbeeld als risicoparagraaf in
het jaarverslag.

in plaats van het vliegtuig. Hun risicoperceptie
over vliegen was drastisch veranderd. Tragisch
gevolg was een stijgend aantal dodelijke
slachtoffers van auto-ongelukken. Mensen die
waren blijven leven, als ze toch het vliegtuig
hadden genomen.

De zes risicostappen zijn zowel lineair als
cyclisch. Het in één kwartaal of projectfase
uitvoeren van de zes opeenvolgende stappen is
een lineair proces. Door de risicoprocesstappen
in elk kwartaal of in elke nieuwe projectfase
te herhalen ontstaat een cyclisch proces. Deze
herhaling is essentieel, omdat bijvoorbeeld
de beschikbare informatie over risico’s in de
tijd toeneemt. Denk alleen al aan leren van
ervaringen. Ook veranderen percepties van
risico’s, bijvoorbeeld door uitbundige mediaaandacht na een aanslag of vliegramp. Zo
namen in de VS na 9/11 veel mensen de auto,

Van risicomanagement naar risicogestuurd
werken
Waarom eigenlijk risicogestuurd werken? Het
doel hiervan is om vanuit het gangbare en
veelal instrumentele risicomanagement, dat
vaak naast de dagelijkse werkprocessen staat,
te komen tot daadwerkelijk risicogestuurd
werken in de dagelijkse werkprocessen.
Hierin wordt het risicomanagement als het
ware opgelost, als suiker in koffie: je ziet
het niet meer, maar je proeft het wel. De
smaak is veranderd. Dit gebeurt ook met
risicogestuurd werken. En net als bij koffie

Terug naar de zes algemeen toepasbare
risicoprocesstappen. Die vormen niet alleen
de essentie van risicomanagement. Ze blijken
in de praktijk tevens uitermate geschikt om
er risicogestuurd mee te werken, in allerlei
werkprocessen, organisaties en sectoren.
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met suiker, niet iedereen vindt het lekker. Wel
voeg je met risicogestuurd werken energie
toe aan je werkprocessen, net als met suiker
in koffie. Energie in de vorm van expliciet en
gestructureerd omgaan met risico’s, om zo
beter, sneller, goedkoper je doelen te kunnen
realiseren. Ondanks risico’s en onzekerheid.
De term risicogestuurd werken, of kortweg
risicosturing, is bewust gekozen. Het woord
risico spreekt inmiddels voor zich. Het woord
sturing geeft aan dat je zelf aan het stuur kan
zitten. Natuurlijk, we kunnen niet alle bronnen
van onzekerheid beïnvloeden. Toch is ondanks
gebrek, onnauwkeurigheid of tegenstrijdigheid
van informatie vaak wel degelijk sturing
mogelijk. Omgaan met risico’s is immers vooral
keuzes durven maken onder onzekerheid:
Stuur ik hier naar links, naar rechts, of ga ik
rechtdoor?
Het woord werken in het begrip risicogestuurd
werken geeft aan dat het moet worden
opgenomen in je dagelijkse werk. Het moet
een normaal onderdeel zijn van wat de
vakinhoudelijke professional dagelijks doet, van
wat zijn of haar leidinggevende of manager
dagelijks doet, van wat de risicomanager
dagelijks doet en van wat eventuele interne en
externe adviseurs dagelijks doen. Wat is nu de
werkdefinitie die hier uit volgt? Die is kort en
krachtig als volgt:

Risicogestuurd werken is het toepassen van de
zes algemene risicostappen in werkprocessen.
Werkprocessen moeten hierbij breed worden
gezien. Hieronder vallen bijvoorbeeld ook
strategievorming, managementprocessen
en besluitvormingsprocessen. Omdat de zes
stappen het gefilterde resultaat zijn van de
gangbare risicomanagementmethoden, is met
risicogestuurd werken een directe link gelegd
tussen risicomanagement en werkprocessen.
Risicogestuurde werkprocessen
Evenals elk ander werkproces bestaat een
risicogestuurd werkproces uit een reeks
opeenvolgende activiteiten. Het is daarmee
een gewoon werkproces, alleen wel met twee
extra aandachtspunten. In de werkprocessen
wordt expliciet gemaakt welke onzekerheden
negatieve of positieve effecten op de beoogde
uitkomst van de processen kunnen hebben
en dit wordt met de zes stappen op een
gestructureerde wijze gedaan. Risicogestuurd
werken is zo dus niets anders dan expliciet en
gestructureerd omgaan met onzekerheid, in dat
wat je toch al doet.
In een risicogestuurd werkproces komen de
relevante risico’s dankzij het doorlopen van
de zes generieke risicoprocesstappen tijdig
in beeld. Vervolgens kan je een bewuste
keuze maken. Zijn de risico’s acceptabel, of
moeten ze worden verkleind om te voldoen
aan de risicobereidheid van de betrokkenen?
Hierbij spelen de aspecten risicoperceptie en
risicohouding een belangrijke hoofdrol.
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Drie voorbeelden
Veelvoorkomende voorbeelden van
bestaande werkprocessen, die eenvoudig
risicogestuurd zijn uit te voeren zijn de
volgende drie: de planning- en control
cyclus, het projectmanagementproces en het
kwaliteitsmanagementproces.

Risicogestuurd werken in de planning & control
cyclus
Tijdens de planning- en control cyclus maakt
de organisatie een jaarplan, op basis van de
strategische en operationele doelen van de
organisatie. Dit jaarplan leidt tot bepaalde
activiteiten, bijvoorbeeld investeringen in
product- of procesinnovaties.
Deze activiteiten worden, voorzien van
een budget en een planning, toegewezen
aan afdelingen en als het goed is ook
uitgevoerd. Dit proces wordt op basis van
maand- of kwartaalrapportages bewaakt
(de controlecomponent) en waar nodig
bijgestuurd.

Risicogestuurd werken in projecten
Ook in bestaande methoden voor
projectmanagement, zoals PRINCE2, kan
risicosturing eenvoudig worden ingebed.
Als het goed is zijn projecten immers altijd
resultaat- en doel-gedreven. Dit geldt ook
en juist voor vernieuwende werkwijzen als
Scrum, met de tweewekelijkse sprint naar
tussenresultaten.
Projectrisico’s worden veroorzaakt door die
onzekerheden die de projectresultaten en
-doelen kunnen beïnvloeden. Daarom is het
slim om minimaal één maal per projectfase de
risico’s in beeld te brengen en te besluiten of,
en zo ja, wat eraan gedaan moet worden om ze
acceptabel te houden.

Risicogestuurd werken in
kwaliteitsmanagement
De risicoprocesstappen passen eveneens
prima in bijvoorbeeld de bekende plan-docheck-act (PDCA) cyclus van Deming voor
kwaliteitsmanagement. Dit is aangegeven in de
afbeelding op de volgende pagina.

Omdat de jaarlijkse planning- en control
cyclus op basis van doelen plaatsvindt, is het
eenvoudig om het risicogestuurd uit te voeren.
Dit is in feite niets anders dan – gegeven
de doelen - helder maken wat de risico’s en
onderliggende onzekerheden zijn, in welke
mate en hoe je ze beheerst, en wie dat gaat
uitvoeren, bewaken en rapporteren. Hiermee
heb je de zes algemene risicoprocesstappen
immers uitgevoerd.
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Kwaliteitsmanagement is hierdoor eveneens
eenvoudig risicogestuurd uit te voeren. Dit
doe je door helder te maken welke doelen
met het kwaliteitsmanagement worden
nagestreefd, welke risico’s daaraan verbonden
zijn, hoe groot die risico’s zijn, wat je bereid
bent eraan te doen, hoe effectief dat blijkt
en hoe je daarover periodiek rapporteert. Dit
sluit ook nog eens optimaal op alle NEN-ISO
normen en richtlijnen. Die zijn inmiddels al
risicogebaseerd, of worden dat de komende
jaren.

Risicogestuurd werken in overige
(management)processen
Op soortgelijke wijze is het goed mogelijk
om de relevante processen binnen
disciplines als strategisch, operationeel
en financieel management risicogestuurd
uit te voeren, evenals processen binnen
personeelsmanagement, ICT-management,
en innovatiemanagement. De zes generieke
risicoprocesstappen blijven van toepassing.
Met andere woorden, elk werkproces waaraan
een doel is gekoppeld - en voor welk proces
geldt dat niet? - kan eenvoudig risicogestuurd
worden gedaan.

Conclusie: risicosturing is via 6 risicostappen
expliciet en gestructureerd omgaan met risico’s
In de praktijk wordt al in veel van de genoemde
processen onbewust en impliciet rekening
gehouden met risico’s. Ook worden daarvoor
maatregelen genomen.
Echter, in veel van die gevallen wordt er niet
expliciet, en al helemaal niet gestructureerd,
omgegaan met die risico’s. De zes risicostappen
worden onvolledig, of niet, uitgevoerd.
Risico’s en de onzekerheden ervan worden
niet expliciet gemaakt. Perceptieverschillen in
bijvoorbeeld classificaties van risico’s worden
niet besproken. En dan is er volgens onze
werkdefinitie dus geen sprake van risicosturing.
Laten we daar gewoon duidelijk over zijn.
Hoe ga je nu wel aan de slag met risicogestuurd
werken? Het volgende hoofdstuk biedt
daarvoor 20 praktische tips.
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Concreet:
20 tips om risicogestuurd werken toe te passen

Dit hoofdstuk bevat 20 concrete tips om risicogestuurd werken in de eigen dagelijkse praktijk
toe te kunnen passen. Deze tips zijn afgeleid uit 20 accentverschillen die risicogestuurd
werken onderscheiden van het gangbare risicomanagement. Ze zijn zo kort en bondig
mogelijk geformuleerd. Selecteer die tips die je het meest aanspreken, ga er mee aan de slag
en ervaar wat het oplevert.

TIP

Pak het eenvoudig aan
Er zijn heel veel benaderingen voor het managen van risico’s in omloop. In feite komen ze
allemaal op hetzelfde neer: wat zijn de risico’s die je doelen bedreigen, hoe groot zijn ze en wat
ga je er aan doen? Risicogestuurd werken is dergelijke vragen expliciet beantwoorden en waar
nodig actie ondernemen. Soms is bewust niets doen overigens een prima optie.

TIP

Ga uit van doelen
Een risico kan je zien als het effect van onzekerheid op doelen. Dat kunnen je persoonlijke
werkdoelen zijn, doelen van je team of afdeling, of organisatie-brede doelen. Zonder doelen
heb je dus geen risico’s, en ben je doelloos bezig. Dat is overigens een enorm risico, weer een
paradox. Heldere doelen zijn dus het startpunt voor het omgaan met risico’s. Af en toe doelen
bijstellen hoort daar ook bij.

TIP

Kijk verder dan de financiële effecten
Optredende risico’s kosten niet alleen geld, bijvoorbeeld voor het compenseren van schade of
de uitloop van een project. Soms is de gezondheid van medewerkers of klanten in het geding.
Niet zelden geeft een optredend risico de reputatie van een organisatie een forse deuk. Houdt
daarom rekening met meerdere effecten bij het omgaan met risico’s.

TIP

Stop met doorgeschoten standaardisatie
Er zijn nogal wat organisaties die het omgaan met risico’s volledig willen standaardiseren. Eén
aanpak en protocol voor het hele bedrijf, met de bijbehorende spreadsheet. Dit gaat voorbij
aan de verschillende werkwijzen binnen dezelfde organisatie. Risicogestuurd werken betekent
omgaan met risico’s inbedden in al bestaande werkprocessen. Standaardisatie, hoe aantrekkelijk
het ook lijkt, is dan niet altijd functioneel.

TIP

Benut diversiteit
Eén van de pijlers voor het effectief omgaan met risico’s is openstaan voor verschillen in
risicoperceptie. Verschillende personen schatten op basis van dezelfde informatie risico’s
verschillend in. Dit is geen kwestie van goed of fout, maar van anders. Door diversiteit te
organiseren krijg je verschillende visies op risico’s, en daarmee meer mogelijkheden om de
optimale aanpak te bepalen, gegeven je doelen.

1
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5
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TIP

Organiseer eigenaarschap
Risico’s zonder eigenaar dolen als een wees door de organisatie. Iedereen heeft het
waarschijnlijk al druk genoeg en weinigen zullen zich spontaan over zo’n risico bekommeren.
Totdat het is opgetreden… Maak daarom duidelijke afspraken wie verantwoordelijk is voor
welke risico’s, evenals dat voor doelen of targets gebeurt.

TIP

Nodig uit
Dit hoort bij de voorgaande tip over eigenaarschap. Afdwingen werkt zelden, en al helemaal
niet als het over iets gevoeligs als omgaan met risico’s gaat. Iedereen een dagdeel cursus laten
volgen en dan verplicht risicogestuurd werken is geen optie. Biedt daarbij de tijd en waar nodig
hulp aan om risico’s te leren hanteren. En laat zien wat het voor wie oplevert.

TIP

Vertrouw meer en tolereer minder
Te vaak wordt risicomanagement meer gebruikt als instrument voor verantwoording, dan als
hulpmiddel om onder onzekerheid doelen te realiseren. Vertrouw op de professionaliteit van
managers en medewerkers. Als ze verantwoordelijk zijn voor doelen, dan zijn ze dat ook voor
de bijbehorende risico’s. Als dat vertrouwen doelbewust wordt geschonden is er een serieus
probleem. Tolereer dat niet.

TIP

Beperk de omvang
Hoeveel risicomanagement is genoeg? Is er wel een aparte afdeling risicomanagement
nodig, met aparte risicomanagers? Of kan het omgaan met risico’s in de lijnorganisaties en
projecten worden verankerd? Hoeveel risicorapportage is functioneel, zodat het geen papieren
tijger wordt? Dit zijn relevante vragen om te vermijden dat risicomanagement te groot en te
ingewikkeld wordt gemaakt.

TIP

Laat onzekerheid toe
Dit raakt het hart van risicogestuurd werken. Het gebruikelijke risicomanagement wil wel eens
de indruk wekken dat daarmee alles onder controle is. Dit is een kansloze illusie. Risicogestuurd
werken betekent gegeven de omstandigheden optimaal omgaan met risico’s en daarbij
accepteren dat er echt nog wel eens wat mis gaat. Volledige controle over onzekerheid is een
illusie. Risicogestuurd werken prikt die door.

TIP

Durf te kiezen
Omgaan met risico’s betekent scherpe keuzes durven maken, ondanks onzekerheid. Oorzaken en
gevolgen van risico’s zijn zelden met 100 % zekerheid vast te stellen. Het is daarom van belang
om tijdig de stopknop in te drukken. Dan eindigt verder onderzoek naar de risico’s en wordt
gekozen wat te doen, óf niet te doen. Dit altijd op basis van de doelen die de risico’s kunnen
bedreigen.
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TIP

Beperk onderzoek
Deze tip heeft twee betekenissen en sluit aan op de voorgaande. Geef enerzijds van elk
onderzoek, bijvoorbeeld een marktverkenning, de beperkingen aan. Welke vragen worden
niet beantwoord, wat zijn feiten, aannames, en interpretaties? De tweede beperking betreft de
omvang van onderzoek. Niet zelden zijn onzekerheden niet te verkleinen door meer onderzoek,
wel door scherpe(re) keuzes. Dit kan veel geld en tijd besparen.

TIP

Denk en handel in cycli
Slim omgaan met risico’s heeft veel weg van de bekende Deming cyclus voor
kwaliteitsmanagement: plan – do – check – act (PDCA). Risico’s zijn dynamisch, omdat oorzaken,
gevolgen en vooral de percepties erop veranderen. Daarom betekent slim omgaan met risico’s
het regelmatig doorlopen van de Deming cirkel, zo vaak en snel als nodig. Kwaliteitsrisico’s zijn
voor veel organisaties overigens risico’s van belang, zodat het mes aan twee kanten snijdt.

TIP

Ga ontwikkelen
Risicogestuurd werken past niet in een strak geregisseerd keurslijf. Het is vooral een kwestie van
leren doen, risico’s zichtbaar maken, zo nodig maatregelen kiezen en die dan ook uitvoeren.
Zoals Amerikanen zeggen: It works bij working on it. Wel is het essentieel om regelmatig even
stil te staan en te beoordelen of het werkt. Zo ja, ga door. Zo nee, pas het aan.

TIP

Organiseer flexibiliteit
Dit is een vereiste om risicogestuurd werken te kunnen ontwikkelen. Dat gaat alleen als
werkprocessen en procedures eenvoudig kunnen worden aangepast, daar waar ze risicogestuurd
werken frustreren, in plaats van bevorderen. Hierbij helpt het om, paradoxaal, flexibiliteit te
formaliseren.

TIP

Onderken interactie
Evenals veel andere gebeurtenissen zijn optredende risico’s zelden te verklaren uit “één oorzaak
– één gevolg” relaties. Wederzijdse interactie van meerdere oorzaken en gevolgen passen meer
bij de realiteit. Meervoudige oorzaak – gevolg relaties kunnen helpen om structuur aan te
brengen en daarmee besluitvorming over omgaan met risico’s te ondersteunen. Het blijft daarbij
zaak om de resulterende schema’s – bijvoorbeeld de bekende bow-tie - als vereenvoudigingen
van de werkelijkheid te zien.
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TIP

Accepteer verspillingen
Oké, met iets meer nuance, accepteer kleine verspillingen. Efficiëntie is de ultieme norm in
veel organisaties. Minder mensen moeten meer doen. Dit maakt organisaties kwetsbaar, zoals
je gevoeliger wordt voor griep na een periode van te weinig slaap. Iets meer (over)capaciteit
aanhouden maakt organisaties weerbaarder om met het onverwachte om te gaan. En niet
zelden zijn optredende risico’s onverwacht.

TIP

Merk afwijkingen op
Veel optredende risico’s blijken, na analyse achteraf, al de nodige waarschuwingssignalen
te hebben afgegeven. Die signalen zijn destijds niet opgevangen, ze zijn genegeerd, of er is
niet naar gehandeld. Terwijl dat de gevolgen van het risico zou hebben kunnen beperken, of
soms zelfs optreden van het risico had kunnen voorkomen. Opmerkzaamheid ten aanzien van
afwijkingen, op basis van kennis en ervaring, hoort daarom bij risicogestuurd werken.

TIP

Beperk de gevolgen
Twee hoofdsmaken voor omgaan met risico’s zijn het beperken van de kans van optreden of de
gevolgen bij en na optreden. Vaak wordt de laatstgenoemde optie vergeten en wordt heel veel
geld gestoken in het nog kleiner maken van een al kleine kans, van een risico dat wellicht nooit
optreedt. Het meewegen van en (mede) kiezen van gevolgreductie kan hierbij helpen en wellicht
veel geld besparen. Het beperkt ook de illusie van controle. Dit is bijvoorbeeld in toenemende
mate het geval op het gebied van cyberrisico’s.

TIP

Weet het niet
We hebben in onze opleidingen geleerd
om te weten, in plaats van om niet (zeker)
te weten. Vooral in technisch en financieel
georiënteerde organisaties is deze houding
vaak dominant. Bij risicogestuurd werken
is de herkenning en erkenning het niet
(helemaal) te weten een teken van kracht, in
plaats van zwakte. Slim omgaan met risico’s
start met niet zeker weten.

17

18

19

20

20

5

Conclusie:
Risico is geen probleem met risicogestuurd werken

Met risico’s heeft elke organisatie te maken.
Ze kunnen de organisatiedoelen danig in de
weg zitten. Hoe ermee wordt omgegaan,
verschilt enorm. Er wordt van weggekeken,
of regelgeving wordt dichtgetimmerd, met
de illusie van zekerheid. Het kan ook anders,
door risicogestuurd te werken. Hierbij kijk je
de realiteit van onzekerheid diep in de ogen
en maak je op basis daarvan scherpe keuzes.
In deze whitepaper hebben we gekozen voor
deze laatste optie. Via enkele ontnuchterende
onderzoeken en vier valkuilen arriveerden we
bij een bijzonder fenomeen: de risicoparadox.
In de dynamiek van de wereld om ons heen,
waar vrijwel elke organisatie continu mee te
maken heeft, is risicomanagement misschien
wel meer dan ooit noodzakelijk. Desondanks
wordt het nog lang niet in elke organisatie
effectief toegepast. Met als conclusie: het
gangbare risicomanagement moet om.
Om zo’n omslag te kunnen maken, moeten
we eerst terug naar de essentie. Risico blijkt
niets ander dan het effect van onzekerheid
op doelen, en is daarmee geen probleem. Dat
laatste is er al, terwijl een risico kan optreden.
Of en wanneer dat gebeurd is per definitie
onzeker.
Toen waren we gesteld voor de oplossing van
de risicoparadox: vernieuwend risicogestuurd
werken. Dit is niets anders dan expliciet
en gestructureerd omgaan met risico’s, via
zes eenvoudige en algemeen toepasbare
risicostappen.

De zes risicostappen zijn achtereenvolgens
(1) doelen bepalen, op basis daarvan risico’s
(2) identificeren en (3) classificeren, (4)
omgaan met risico’s, kiezen of en zo ja welke
beheersmaatregelen worden genomen, (5)
evalueren of de maatregelen werken en (6)
overdracht of communicatie van de relevante
risico-informatie.
Met 20 concrete tips kan je nu zelf aan de slag
om risicogestuurd werken in de eigen praktijk
toe te passen.
Tot slot nog even terug naar de inleiding.
Daarin werd op basis van een recent onderzoek
gesteld dat wereldwijd amper een kwart van
de bedrijven - 27 procent - de belangrijkste
bedreigingen onder controle heeft. Dit
betekent dus dat de resterende 73 procent
van de ruim 1800 ondervraagde bedrijven hun
belangrijkste bedreigingen niet onder controle
heeft.
Echter, misschien zijn dat nu juist wel de meest
risicobewuste bedrijven. Organisaties die het
niet zeker weten accepteren. Organisaties die
zich realiseren dat volledig in control zijn in
de huidige VUCA-wereld niet meer van deze
tijd is. De nieuwe realiteit is immers continu
leren omgaan met onzekerheid, in plaats van
vertrouwen op de illusie van zekerheid. Als
deze whitepaper hier iets aan bijdraagt, dan is
het doel ervan bereikt.
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Voor meer informatie
www. risicogestuurdwerken.nl
Of doe de PE cursus Risicogestuurd Werken
van Executive Finance

Reageren op deze whitepaper?
Martin van Staveren
martin@vsrm.nl
@martinvsrm
https://nl.linkedin.com/in/
martinvanstaveren/nl
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