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Inleiding
Dit fascineert me al enige tijd, in toenemende mate. Honderden boeken gaan over m
 anagement of
leiderschap. Tientallen boeken gaan over risicomanagement. Geen enkel Nederlands boek verkent
risicoleiderschap. Opmerkelijk, want r isico’s zijn voor bestuurders, managers en professionals
actueel én controversieel. Ze zijn actueel vanwege de turbulente tijden. V
 anwege het moeten
voldoen aan ambitieuze d
 oelen en hooggespannen verwachtingen, o
 ndanks disruptieve technolo
gieën, die zich als virussen verspreiden. Risico’s zijn tegelijkertijd controversieel. Ze roepen veelal
negatieve gedachten en angstgevoelens op. Vermijden, minimaliseren of op z’n minst het b
 eheersen
van risico’s, dat is het heersende dogma onder de verzamelnaam risicomanagement. Het is
vervolgens aan de risicomanager om hier vorm en inhoud aan te geven.

Waarom zijn risicoleiderschap en de b
 ijbehorende
risicoleiders nog zo onderbelicht? Ligt het aan
onbewuste negatieve associaties? Is het een
collectieve blinde vlek? Onbekend gebied in het
organisatielandschap? En onbemind, want we
hebben onze handen en hoofden al meer dan vol
aan allerlei vormen van vernieuwend leiderschap:
lean leiderschap, agile leiderschap, zelfs kwantum
leiderschap, om er enkele te noemen. Moet daar
ook nog eens risicoleiderschap aan worden
toegevoegd? Moeten we dit onbekende terrein
écht betreden? Ik denk van wel. Sterker nog, ik
ben er inmiddels van overtuigd. In deze whitepaper
leg ik uit waarom het tonen van risicoleiderschap
essentieel wordt. En niet alleen door functionele
leidinggevenden, maar door vrijwel iedereen, in
vrijwel alle organisaties.
Risicoleiderschap roept drie fundamentele vragen
op, die elk tot een aantal sub- vragen leiden. Ten
eerste waarom risicoleiderschap? We hebben
toch ook geen kwaliteitsleiderschap of financieel
leiderschap? Waarom dan wel risicoleiderschap?
Wat maakt het relevant? Juist nu, en de komende
jaren? Vrijwel gelijktijdig komt daarmee de volgende
hoofdvraag op: Wat is risicoleiderschap eigenlijk,
of wat zou het kunnen zijn? Is het gebonden aan
functies of posities in organisaties? Hoe herken
je risicoleiderschap? Wat zijn de kenmerken? Wat
maakt het anders dan ‘gewoon’ leiderschap? Deze

vragen leiden samen tot de derde fundamentele
vraag: Hoe werkt risicoleiderschap? Is het aangeboren of te ontwikkelen? En zo ja, hoe dan? Werkt
het alleen voor functionele leidinggevenden in grote
organisaties? Of ook voor gewone stervelingen
in kleinere organisaties, zoals professionals in het
mkb? Ofwel, hoe kan iedereen dagelijks risicoleider
schap tonen?
Al deze vragen worden per dag relevanter in
ons huidige VUCA-tijdperk, waarbij dit acroniem
staat voor Volatiliteit, Uncertainty of onzekerheid,
Complexiteit en Ambiguïteit. Deze factoren spelen,
in hun onderlinge samenhang, inmiddels een hoofd
rol in talloze organisaties. Dergelijke organisaties
– lees de mensen die er werken – moeten in deze
dynamiek veelal ambitieuze doelen zien te realise
ren, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid,
winstgevendheid, klantvriendelijkheid en veiligheid.
Ondanks alle onzekerheden.
Daarom vind ik het zo opmerkelijk dat over
risicoleiderschap in expliciete zin nauwelijks iets is
geschreven en onderzocht, in binnen- én buitenland.
Aan Nederlandstalige boeken heb ik niets kunnen
vinden. Engelstalige boeken over risk leadership zijn
op één hand te tellen. Om precies te zijn, ik heb er
twee gevonden met dit woord in de titel, waarvan
er één enigszins over risicoleiderschap gaat. Ook
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heb ik enkele buitenlandse a
 rtikelen en een rapport
met risk leadership in de titel opgespoord afkomstig
uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk
en Denemarken. Echter, een concrete invulling van
risicoleiderschap ontbreekt, of blijkt die van de
conventionele risicomanager, verpakt in nieuwe
woorden. Wetenschappelijke artikelen over dit
onderwerp met enige relevantie en impact blijken er
in het geheel niet te zijn.
Wel is er een aantal boeken en artikelen die impliciet
onderdelen van risicoleiderschap b
 ehandelen, zoals
het belang van het némen van risico’s. Die ben ik
gretig gaan lezen, maar qua r isicomanagement
bleken ze oppervlakkig. Ook heb ik het begrip
risicoleiderschap het afgelopen jaar vele malen
aangeroerd in workshops over risicogestuurd
werken. Dit leidde altijd tot interessante reacties, die
me extra m
 otiveerden om met dit blanco onderwerp
aan de slag te gaan.
Deze whitepaper is een eerste begin over
risicoleiderschap en heeft geleid tot het boek
Risicoleiderschap: doelgericht omgaan met
onzekerheden. Dit nieuwe boek is een vervolg
op mijn vorige boek Risicogestuurd werken in de
praktijk. Het doel van deze whitepaper is helder: via
een eerste verkenning verhelderen of en hoe het
concept risicoleiderschap kan helpen om risico
sturing in organisaties (beter) te laten werken. Om
zo (nog) effectiever en efficiënter te kunnen omgaan
met al die kleine of grote onzekerheden, die allerlei
eisen, verwachtingen, resultaten en doelen van
organisaties danig kunnen beïnvloeden.
Waar het genoemde boek Risicogestuurd werken
zich vooral richt op de organisatorische aspecten
van risicosturing, zoals het ontwikkelen van de
juiste organisatiestructuur en -cultuur, gaat risico
leiderschap vooral over de individuele aspecten van
risicosturing in de organisatie. Bijvoorbeeld, hoe
kunnen leidinggevenden en professionals motivatie
en vaardigheden voor het tonen van risicoleider

schap met risicosturing ontwikkelen? Dit om als
individu in een organisatie effectief en efficiënt te
kunnen, willen en durven omgaan met al die onver
mijdelijke onzekerheden en risico’s. De verkenning in
deze whitepaper is een essay, een eerste poging om
het vrijwel onbeschreven risicoleiderschapsconcept
nader uit te werken. Om het praktisch, bruikbaar en
relevant te maken.
Voor wie is dit spannend, interessant, waardevol?
Een wat flauw maar oprecht antwoord: voor vrijwel
iedereen die in of voor een organisatie werkt. Dit
betreft niet alleen de lezers en gebruikers van
Risicogestuurd werken, maar vooral ook al die
leidinggevenden, inhoudelijke professionals, risico
managers en organisatieadviseurs die er nog niet
mee in aanraking zijn gekomen. En tevens al die
mensen die last van ‘jeuk en vlekken’ krijgen als ze
de woorden risicomanagement en risicomanager
horen vallen. Dit zijn allemaal mensen die hoogst
waarschijnlijk de nodige onzekerheden tegenkomen
op weg naar de realisatie van hun doelen en daar
dus wat mee moeten.
Wat is de structuur van deze paper? We starten
met een hoofdstuk over onzekerheid als enige
nieuwe zekerheid. Dit beantwoordt de eerste van
de drie fundamentele vragen: Waarom risicoleider
schap? In de twee hoofdstukken erna verkennen
we wat risicoleiderschap niet en wat het wel zou
kunnen zijn. Dit om te komen tot een antwoord op
de tweede fundamentele vraag: Wat is risicoleider
schap? In het laatste hoofdstuk waag ik me aan
een aantal tips voor het in de praktijk brengen van
risicoleiderschap. Dit is een voorlopig antwoord
op de fundamentele vraag hoe risicoleiderschap in
de praktijk werkt. Alle antwoorden zijn gebaseerd
op een combinatie van literatuuronderzoek, uit de
wetenschap en de praktijk, en praktijkonderzoek
via vele gesprekken bij organisaties en tijdens
opleidingen. Een samenvatting, inclusief kritische
reflectie en een conclusie, ronden deze paper af.
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1 ONZEKERHEID: DE ENIGE
NIEUWE ZEKERHEID
Voor de meeste managers en professionals in veel organisaties en sectoren is onzekerheid eigenlijk
de enige nieuwe zekerheid. Wellicht klinkt dit wat ontmoedigend voor je. Het staat immers haaks
op waar we in onze maatschappij al decennialang naar streven: het creëren van zoveel mogelijk
zekerheid voor zoveel mogelijk mensen. Denk aan gangbare woorden als sociale zekerheid en
inkomenszekerheid. ‘Das war einmal’, zouden onze oosterburen zeggen. Dit hoofdstuk gaat over het
verkennen van antwoorden op de eerste fundamentele vraag: Waarom risicoleiderschap?

Een toenemend aantal managementboeken en
-artikelen noemt ons huidige tijdperk het VUCA-
tijdperk. Dit acroniem staat voor Volatiliteit,
Uncertainty of onzekerheid, Complexiteit en
Ambiguïteit. Het is afkomstig uit Amerikaanse
defensiekringen en bedoeld om de onvoorspel
baarheid in de w
 ereld te duiden na het eind van de
Koude Oorlog. Inmiddels kom ik tot de conclusie
dat VACU een logischer woordvolgorde zou zijn. Het
trio volatiliteit als onvoorspelbare veranderlijkheid,
ambiguïteit in de betekenis van dubbelzinnigheid
en complexiteit vanwege niet-lineaire en constante
relaties tussen verschijnselen veroorzaakt gezamen
lijk immers het vierde begrip: onzekerheid. Ofwel,
gebrek aan volledige zekerheid in de betekenis van
voorspelbaarheid en continuïteit. Toch blijf ik maar
van VUCA spreken, omdat dit de gangbare term
blijkt te zijn.
Met gezondheidszorg hebben we zo nu en dan
allemaal zelf, of via gezinsleden, familie of v rienden,
te maken. Daarom geef ik wat voorbeelden uit juist
deze sector, om de effecten van de VUCA-factoren
in willekeurige volgorde te illustreren. We nemen
een ziekenhuis, ergens in het land. Volatiliteit treedt

op als de directie van het ziekenhuis steeds weer
te maken heeft met inconsistent overheidsbeleid en
daaruit voortvloeiend wisselende compensatie van
behandelingen door zorgverzekeraars. De jaarlijkse
inkomsten van het ziekenhuis zijn zo lastig te
voorspellen, met effecten op bijvoorbeeld de
begroting, aankoop van innovatieve apparatuur voor
nieuwe behandelmethoden en het aannamebeleid
van personeel. De volatiliteit heeft dus gevolgen
voor zowel de medewerkers van het ziekenhuis als
de patiënten.
In hetzelfde ziekenhuis treden dagelijks allerlei
vormen van ambiguïteit op. Neem een MRI-scan
bij een oudere patiënt met rugklachten. Op basis
hiervan komen twee artsen tot verschillende
behandelmethoden: intensieve fysiotherapie of
een herniaoperatie. Een gevolg van verschillende
interpretaties op basis van dezelfde feitelijke
informatie, op basis van verschillende ervaringen en
voorkeuren. De verschillende opties door dergelijke
ambiguïteit, opereren of niet, werkt zo door op
het type werkzaamheden in het ziekenhuis, die
verschillend worden vergoed, en uiteraard op de
patiënt.
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Ook complexiteit is bepaald geen vreemde in
het ziekenhuis. Een langdurige oncologische
patiënt is de afgelopen jaren in verschillende
academische ziekenhuizen behandeld. Uiteraard
door verschillende artsen en verpleegkundigen,
met verschillende ziekenhuisinformatiesystemen,
protocollen, werkwijzen en behandelmethoden.
Inmiddels wordt nazorg gegeven in het ziekenhuis,
waarbij het voor een optimale behandeling zaak
is om de zeer complexe behandelgeschiedenis
daarin te b
 etrekken. Het is maar de vraag of alle
relevante g
 egevens daarbij op tafel (kunnen) k
 omen.
Wat is het effect van het eventueel ontbreken van
informatie op de behandeling en de genezing van de
patiënt? Ook complexiteit raakt dus zowel artsen,
verpleegkundigen als de patiënt.
Deze praktijkvoorbeelden van volatiliteit, a
 mbiguïteit
en complexiteit hebben minstens één ding gemeen:
ze dragen allemaal bij aan onzekerheid. Immers, het
is niet honderd procent voorspelbaar wat de komen
de jaren de ziekenhuisfinanciering wordt, welke van
beide behandelmethoden op basis van de MRI-scan
optimaal is, en hoe de nazorg optimaal aansluit op
alle voorgaande behandelingen in academische
ziekenhuizen. Naast de patiënten en hun naasten
hebben artsen, verpleegkundigen, ondersteunende
medewerkers en managers allemaal op de een of
andere manier met deze onzekerheden te maken. Ik
ben ervan overtuigd dat je voor je eigen organisatie
en werksituatie een aantal soortgelijke voorbeelden
kunt bedenken.
Nu komt wellicht een prikkelende vraag bij je op:
was dit vroeger, pakweg tien of twintig jaar terug,
niet heel anders? Ik vermoed van wel. Er was toen
bijvoorbeeld meer eenvoud in de financiering van
de zorg. Er waren nog geen circa 4400 diagnose-
behandelcombinaties voor zorgproducten.
Medische apparatuur was eenvoudiger en het aantal
behandelmogelijkheden was beperkter. Wat direct
uitgedrukt, mensen gingen gewoon eerder dood aan
allerlei aandoeningen. Dit geeft tegelijkertijd aan dat
een toename in onzekerheid niet per definitie ongun

stig is: het hoort paradoxaal genoeg bij voortuitgang!
Door de combinatie van razendsnelle technolo
gische ontwikkelingen, zoals robotisering en
nanotechnologie, en de verknoping ervan in
(mondiale) netwerken – zoals The Internet of Things
– nemen volatiliteit, ambiguïteit en complexiteit
alleen maar toe. Volgens sommigen zelfs met een
exponentiële versnelling. Dit betekent een
onvermijdelijke toename van onzekerheden. Er is
weinig fantasie voor nodig om te bedenken wat dat
al betekent, en nog gaat betekenen, voor managers
en professionals in bijvoorbeeld de financiële dienst
verlening, de verzekeringssector, de logistiek en de
detailhandel.
Wat betekent dit voor veel vraagstukken, waar
hedendaagse managers en professionals in
organisaties mee worden geconfronteerd? Of
het nu gaat om het realiseren van meer omzet
en marktaandeel, succesvolle productinnovaties,
cyber security, arboveiligheid of klanttevreden
heid, dergelijke opgaven zijn te classificeren als
zogenoemde wicked messes. Deze term komt van
de Britse risico-expert dr. David Hancock en is
beschreven in zijn boek Tame, messy and wicked
risk leadership. Dit is overigens het enige boek dat
ik heb kunnen vinden dat expliciet – en wat opper
vlakkig – de term risicoleiderschap introduceert.
De wicked messes noem ik hier wilde vraagstukken.
Deze vraagstukken bezitten twee vormen van
complexiteit in hoge mate: gedragsmatige
complexiteit en dynamische systeemcomplexiteit.
Gedragsmatige complexiteit uit zich in een
diversiteit aan opvattingen, opinies en waarden
over het vraagstuk. Het ontbreekt aan een
overkoepelende sociale theorie met bijbehorende
ethiek bij de betrokkenen rondom een wild
vraagstuk. We herkennen hier weer ambiguïteit.
Dynamische systeemcomplexiteit is een
ingewikkelde benaming voor vele factoren van een
vraagstuk. Die factoren staan op een nauwelijks
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te ontwarren wijze met elkaar in verbinding én
beïnvloeden elkaar. Vandaar het Engelstalige woord
mess, vrij vertaalt ‘een rotzooi’. Naast complexiteit
kan deze verknoping leiden tot volatiliteit. Denk
aan koersbewegingen van flitskapitaal op de
mondiale aandelenbeurzen als gevolg van r egionale
ontwikkelingen, ergens in de wereld.
Samenvattend, wilde vraagstukken zijn zowel
gedragsmatig als qua onderlinge relaties complex.
Daarbij zijn ze nauwelijks te isoleren om ze op te
lossen, wat een optimale oplossing – voor wie,
wanneer? – op z’n minst uiterst lastig en m
 isschien
wel onmogelijk maakt. Dé grote vraagstukken
waar we mondiaal mee te maken hebben –
duurzaamheid, klimaatverandering, energietransitie,
overbevolking, zoetwaterschaarste, migratie,
terrorisme – het zijn allemaal wilde v raagstukken.
Met stukjes van die wilde vraagstukken worden we,
werkzaam in allerlei sectoren en organisaties, vrijwel
dagelijks geconfronteerd.
Tegenover wilde vraagstukken staan, niet heel
verrassend, tamme vraagstukken. Hierover
bestaat qua opvattingen wel brede consensus.
Tevens w
 orden ze gekenmerkt door e
 enduidige
oorzaak-gevolgrelaties. Tamme vraagstukken
kunnen best ingewikkeld zijn, repareer maar eens
een Ferrari met een motordefect. Maar ze zijn als
een afzonderlijk vraagstuk te beschouwen en als
zodanig op te lossen.
Ik nodig je nu uit om als oefening het volgende korte
gedachte-experiment te doen: Denk aan een vraag
stuk in je eigen werkomgeving waar je de laatste
dagen of weken intensief mee bezig bent geweest.
Is het een tam of een wild vraagstuk en op basis
waarvan? Ik heb zo het vermoeden dat de meerder
heid van de lezers bij een wild vraagstuk uitkomt.

En daarmee bij fundamentele onzekerheid, vanwege
het mengsel van volatiliteit, ambiguïteit en complexi
teit van het betreffende vraagstuk.
Problemen ontstaan daar waar wilde vraagstukken,
of onderdelen ervan, niet als zodanig worden
herkend en erkend. Ze met methoden voor tamme
vraagstukken oplossen, dat gaat namelijk niet. Dit
heeft nogal wat consequenties voor allerlei vormen
van management in ons VUCA-tijdperk.
Om geen willekeurig voorbeeld te noemen, wilde
risicovraagstukken zijn niet op te lossen met
conventioneel en veelal instrumenteel risico
management en de bijbehorende traditionele
risicomanager. Misschien is dit een verklaring voor
de bevindingen uit verschillende onderzoeken:
ondanks, of juist als gevolg van, 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. Het volgt onder meer uit een
recent wereldwijd onderzoek van verzekerings
makelaar en risicoadviseur Aon uit 2017 en uit
eerdere soortgelijke nationale en wereldwijde
onderzoeken uit 2014 en 2012. Hier gaan we in het
volgende hoofdstuk verder op in.
Wat is nu het antwoord op de eerste fundamen
tele vraag: Waarom risicoleiderschap? Vanwege het
onvermijdelijk gebleken uitgangspunt dat onzeker
heid voor organisaties de enige nieuwe zekerheid
is, nu en de komende tijd. In relatie tot de doelen
die we nastreven leidt onzekerheid automatisch
tot risico’s én kansen in de betekenis van
opportunities of mogelijkheden. Dit heeft nogal wat
consequenties, zoals we in het volgende hoofdstuk
gaan e
 rvaren. Daarom risicoleiderschap.
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2

HET EINDE VAN DE
RISICOMANAGER

In dit hoofdstuk verkennen we één van de vele consequenties van het centrale uitgangspunt uit het
vorige hoofdstuk: voor de meeste organisaties is onzekerheid voorlopig de enige zekerheid. Dit heeft
nogal wat consequenties voor allerlei managementdisciplines en -functies. Zo betekent dit in figuur
lijke zin het einde van de risicomanager. Althans, vanuit de conventionele betekenis en invulling,
die er momenteel in veel organisaties en sectoren aan gegeven wordt. Daarom verkennen we in dit
hoofdstuk vanuit de conventionele risicomanager wat risicoleiderschap niet is. Dit draagt bij aan een
antwoord op de tweede fundamentele vraag: Wat is risicoleiderschap?

Wat is en doet de gebruikelijke risicomanager
eigenlijk? Google levert op deze vraag vele
antwoorden, zoals deze op de site van nationale
beroepengids.nl:
‘De Risicomanager analyseert maatschappelijke
en bedrijfsmatige risico’s voor een organisatie. De
Risicomanager ontwikkelt op strategisch niveau
een visie en implementeert deze in de organisatie.
De Risicomanager signaleert risico’s, evalueert
deze en maakt deze beheersbaar. […] Als eerste
stelt de R
 isicomanager de doelstelling vast om
vervolgens de risico’s te identificeren en gevolgen in
te schatten. Hierna beoordeelt de Risicomanager de
risico’s, beheerst deze. Ook moet de Risicomanager
de risico’s monitoren.’
De focus van deze functiebeschrijving ligt d
 uidelijk
op het beheersen van risico’s. Naast deze
beschrijving zijn er vele soortgelijke te vinden.
Risicomanager is veelal een functie in grotere
organisaties. Kleinere organisaties, bijvoorbeeld in
het mkb, kunnen een dergelijke functie niet betalen
en maken daarom in toenemende mate gebruik van
externe risicoadviseurs. Er zijn momenteel nogal

wat verzekeringsintermediairs die een dergelijke rol
willen gaan vervullen. Ook voor de risicoadviseur zijn
allerlei beschrijvingen in omloop. De definitie van de
NTA 8595, het beroepsprofiel erkend risicoadviseur,
is als volgt:
‘Persoon die zelfstandig in staat is om integraal
inzicht te geven in de risico’s die van invloed zijn op
de bedrijfsvoering en b
 edrijfscontinuïteit van een
organisatie en een advies uit te brengen op welke
wijze de organisatie met deze risico’s kan omgaan.’
Een opvallend verschil is dat hier gesproken wordt
van het omgaan met risico’s, dat veel breder is dan
de risicobeheersing in de voorgaande beschrijving
van de risicomanager.
Op basis van mijn eigen praktijkervaring heb ik een
overzicht opgesteld met zes algemeen gangbare
kenmerken van de conventionele risicomanager, de
externe risicoadviseur en soortgelijke risicofuncties.
Met het woord ‘conventioneel’ bedoel ik iets doen
volgens de gewoonte, wat door vaste patronen
of schema’s bepaald is. Conventioneel geeft een
traditionele manier van werken aan, die door de
jaren heen zo gegroeid is. Onder de conventionele
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risicomanager versta ik dan ook iemand die op de
klassieke, veelal instrumentele, manier invulling
geeft aan de risicofunctie. Dit is de g
 ebruikelijke
risicobenadering, waarbij de nadruk ligt op de
beheersing van risico’s.
Hoewel er ongetwijfeld aanvullende activiteiten
zijn te noemen, en dit per sector en o
 rganisatie
aanzienlijk kan verschillen, vormen de zes
kenmerken in mijn visie de grote gemene deler van
de gebruikelijke risicomanager of risicoadviseur.
Deze kenmerken herken ik vrijwel altijd als ik ze zelf
spreek in diverse gremia, of als ze bij niet-risico
managementcollega’s en leidinggevenden ter sprake
komen. Gezamenlijk vormen deze zes k
 enmerken
het profiel van de conventionele risicomanager. Ze
zijn weergegeven in de tabel.
Eén opmerking vooraf, om misverstanden te
vermijden. Het is volstrekt niét mijn intentie om
groepen of individuen die een risicofunctie op een
conventionele wijze uitvoeren ‘tegen de schenen te
schoppen’, of om op enige andere manier de indruk
te wekken dat zij het persoonlijk niet goed doen.
De invulling van dergelijke functies is zo gegroeid.
De wijze van uitvoering van een risicofunctie is
daarbij sterk afhankelijk van allerlei structuren in
een organisatie en van externe factoren, zoals eisen
van toezichthouders. Ook is de organisatiecultuur
een factor van belang, evenals de verwachtingen
en beelden die vele niet-risicomanagers, zowel
leidinggevenden als inhoudelijke professionals, van
risicomanagers hebben. Vaak zijn die verwachtingen
niet realistisch, vanwege een gebrek aan kennis of
vanuit de wens om maximaal ‘in control’ te zijn. Het
is wel mijn bedoeling om met elkaar de b
 enodigde
scherpte te ontwikkelen om de realiteit van de
conventionele risicofunctie te kunnen en willen zien.
En om de illusies en mythes eromheen te onthullen
en ontmaskeren. Alleen dan kunnen we een goed
begin maken met het oplossen van al die o zo
relevante en wilde vraagstukken en het o
 mgaan met
onzekerheden, risico’s én kansen waardevol maken.

De risicomanager…
1.
doet aan risicomanagement
2.
heeft risico’s als focus
3.
objectiveert en kwantificeert
4.
beheerst risico’s
5.
benut modellen
6.
is een staffunctie
Wat gebeurt er als we deze kenmerken van de
conventionele risicomanager kritisch b
 eschouwen
ten opzichte van het vorige hoofdstuk? Ofwel,
als we deze kenmerken confronteren met het
uitgangspunt dat in de huidige VUCA-omgeving
van organisaties onzekerheid de enige onzekerheid
is? Zijn deze kenmerken dan nog wel relevant?
Een ongemakkelijke vraag, die tot ongemakkelijke
antwoorden leidt, zo zal blijken.
1. DE RISICOMANAGER DOET AAN
RISICOMANAGEMENT
Dit lijkt op het eerste gezicht vanzelfsprekend.
De onderliggende vraag die hierbij opdoemt, is
de volgende: Wat is risicomanagement eigenlijk?
Eén ding is duidelijk, evenmin als dé Nederlander
bestaat hét risicomanagement. Binnen en buiten het
vakgebied is er geen eenduidigheid over de definitie.
Veelal worden in de dagelijkse praktijk helemaal
geen definities van risicomanagement gegeven.
Blijkbaar wordt aangenomen dat iedereen inmiddels
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wel weet wat het is. En dat is lang niet altijd een
compliment voor het vakgebied risicomanagement.
Neem bijvoorbeeld de z ogenoemde risicoparadox,
die volgt uit nationaal en internationaal onderzoek:
risicomanagement is in onze huidige volatiele,
ambigue, complexe en onzekere wereld misschien
wel meer dan ooit noodzakelijk. Toch wordt het
desondanks in lang niet elke organisatie enthousiast
omarmd en effectief toegepast.
Zo langzamerhand is er wel brede consensus over
de stappen waaruit risicomanagement bestaat. Het
zijn er zes, die op de een of andere wijze steeds
weer terugkomen in de gangbare richtlijnen en
methoden voor risicomanagement, zoals ISO-31000
uit 2018 en COSO uit 2017. De zes stappen zijn:
(1) doelen bepalen, (2) risico’s identificeren,
(3) risico’s classificeren, (4) omgaan met risico’s
door al dan niet maatregelen te nemen,
(5) evalueren of de voorgaande stap tot het
beoogde resultaat leidt en (6) risicocommunicatie
en -rapportage. In dep
 raktijk bestaat risico
management veelal grotendeels uit de stappen (2),
(3) en (6): identificeren, classificeren en rapporteren.
Alleen dit is al een verklaring voor het optreden van
de risicoparadox, samen met het feit dat uit allerlei
onderzoeken blijkt dat risicomanagement niet aan
de verwachtingen voldoet. Zijn die verwachtingen
misschien niet realistisch en te hooggespannen?
Dan is het ook nog eens zo dat in veel o
 rganisaties
alleen de risicomanager en/of de afdeling risico
management expliciet en gestructureerd aan
risicomanagement doet. Dat wil zeggen hoofd
zakelijk de stappen (2), (3) en (6) uitvoert, waarbij de
maatregelen van stap (4) vaak nog wel worden vast
gelegd. Echter vaak in veel te algemene bewoor
dingen en zonder te borgen dat ze daadwerkelijk
op een effectieve wijze in bestaande processen en
activiteiten worden uitgevoerd.
De conventionele risicomanager doet dit alles niet
alleen door de risicosessies te organiseren en te
begeleiden. Vaak is hij of zij ook degene die het

risicodossier vult en met regelmaat actualiseert, de
administratie van de beheersmaatregelen doet en
de periodieke risicorapportage opstelt. Veel grotere
organisaties kiezen ervoor om dit proces efficiënt(er)
te maken met specifieke softwareoplossingen.
Het is de vraag of het alleen door een efficiëntere
aanpak effectiever wordt.
De vraag is óók of deze conventionele, instrumen
tele vorm van risicomanagement, die apart staat
van de vele andere managementprocessen, nog wel
iets oplevert in de VUCA-wereld, waarbij onzeker
heid de enige nieuwe zekerheid is. Vele nationale
en internationale onderzoeken over bijvoorbeeld de
effectiviteit van het integraal beoogde Enterprise
Risk Management (ERM) zijn hier op z’n zachts
gezegd nogal sceptisch over. Kan een aanpak, van
oudsher gebaseerd op maakbaarheid, beheersing
en controle, uitbesteed aan iemand buiten de
primaire bedrijfsprocessen zonder lijnverantwoor
delijkheid, nog wel functioneel zijn in een o
 mgeving
waarin onzekerheden nooit honderd procent
beheerst kunnen worden? Soms is een vraag stellen
de vraag beantwoorden.
2. DE RISICOMANAGER HEEFT RISICO’S
ALS FOCUS
Ook dit is in eerste instantie een logische stelling.
Het gaat niet voor niets om een risicomanager.
Echter, wat als een organisatie honderden risico’s in
kaart laat brengen en die centraal door de afdeling
risicomanagement wil laten beheersen? Dit is
geen fictieve situatie. Is focus dan nog mogelijk?
Overigens blijkt niet zelden een aanzienlijk aantal
van die risico’s bestaande problemen te betreffen.
In feite zijn het al opgetreden risico’s. En wat als
een organisatie deze risico’s en problemen met
duizenden zogenoemde risk controls centraal
probeert te beperken? Ook dit heb ik niet v erzonnen.
Zijn de gebruikelijke pure risico’s – dat wil zeggen
onzekere gebeurtenissen of situaties met louter
negatieve effecten – niet vaak de enige focus van de
conventionele risicomanager? Hoe zit het e
 igenlijk
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met de positieve effecten van onzekerheid? Soms
zit het immers mee, in plaats van tegen. Is het
benutten van kansen of opportunities ook onder
deel van de scope van de risicomanager? En hoe
zit het met de doelen, eisen en verwachtingen
waaraan de organisatie moet voldoen, die negatief
óf positief door risico’s kunnen worden beïnvloed?
In hoeverre zijn die scherp op het netvlies van de
risicomanager? Allemaal vragen die de gebruikelijke
focus op risico’s oproepen.
3. DE RISICOMANAGER OBJECTIVEERT EN
KWANTIFICEERT RISICO’S
Hoe vaak heb ik al niet het dringende verzoek
om ‘een objectieve risicoanalyse’ gehoord?
Uitgesproken door ongetwijfeld goedbedoelende
en tegelijkertijd minder risicocompetente m
 anagers
die op basis van objectieve risico’s scherpe
besluiten willen kunnen nemen? Ik herinner me
goed de lichte wanhoop tijdens een risicosessie
voor een aanbesteding, uitgelopen tot diep in de
avond, waarbij uiteindelijk het inzicht doorbrak
dat o
 bjectieve r isico’s nauwelijks of niet bestaan.
Dat risicoperceptie – de wijze waarop iemand een
risico interpreteert – en de bijbehorende risico
bereidheid uiteindelijk bepalend zijn voor de h
 oogte
van het prijskaartje dat aan het risico komt te
hangen. R
 isicopercepties kunnen enorm verschillen
tussen personen, ook al hebben ze exact dezelfde
informatie. Dit is onder meer sterk afhankelijk van
opleiding, kennis en ervaring, persoonlijkheid en
verantwoordelijkheid van de betreffende persoon.
Welkom terug, a
 mbiguïteit!
Er dolen volgens mij nog heel wat risicomanagers
rond die hun uiterste best doen om die e
 igenlijk
onmogelijke vraag naar objectieve risico’s te
beantwoorden. Ze proberen iets te objectiveren,
wat in veel gevallen gewoon niet te objectiveren is.
Want hoe kun je objectief vaststellen wat de kans
van bijvoorbeeld een strategisch risico is? N
 atuurlijk
kan de waarschijnlijkheid van bijvoorbeeld een
veiligheidsrisico worden berekend met ervarings
data, geavanceerde big-data-analysetechnieken en

allerlei statistische benaderingen. Los van de nauw
keurigheid van de berekende waarschijnlijkheden,
hoe zit het dan met de gevolgen of effecten van die
risico’s? En los van het prijskaartje, hoe zit het met
de ethische of morele waarde die aan die gevolgen
kleeft? Voor wie zijn de gevolgen aanvaardbaar, of
niet aanvaardbaar? Voor de beslisser die zelf nooit
met het risico geconfronteerd zal worden of voor
die persoon of groep die er juist wél mee in aan
raking kan komen? Denk aan de bewoners in een
gaswinningsgebied of bewoners nabij een spoorlijn
waarover wekelijks een chloortrein dendert.
Wat hiermee samenhangt is de veel geuite eis om
elk risico te kwantificeren. Dat wil zeggen om een –
bij voorkeur objectief bepaald – getal aan de kans
van optreden en de gevolgen te hangen. Dit is een
erfenis uit een proefschrift van de Amerikaanse
econoom Frank Knight. Hij heeft in 1921 besloten
dat een risico alleen een risico kan zijn als het is te
kwantificeren. Anders betreft het onzekerheid. Punt
is dat tegenwoordig steeds meer richtlijnen stellen,
onder andere die van ISO 31000 en de COSO-ERM,
dat een risico het mogelijke effect van onzeker
heid is. De kunstmatige scheiding tussen risico en
onzekerheid is hiermee verdampt. En zoals we al
uitgebreid hebben verkend, in de VUCA-wereld zijn
heel veel onzekerheden, die in veel gevallen heel
lastig met enige betrouwbaarheid als risico zijn te
kwantificeren.
Dé vraag die hieruit voortvloeit is ongemakkelijk
én helder: in hoeverre moet de risicomanager
blijven helpen om de mythes over het objectiveren
en kwantificeren van risico’s in stand te houden?
Leidt dit in het beste geval niet tot de illusie van
controle en daarmee die van volledige beheers
baarheid? Met als resultaat teleurstelling, frustraties,
boosheid, achterdocht en geschonden vertrouwen,
vanwege niet-waargemaakte verwachtingen en
gebroken beloften?
4. DE RISICOMANAGER BEHEERST RISICO’S
Risicomanagement wordt vaak synoniem gesteld
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aan de term risicobeheer, waarin de focus op
beheersing tot uitdrukking komt. Er zijn zelfs
puriteinen die stelselmatig over risicobeheersing
spreken, als Nederlands equivalent voor het begrip
risicomanagement. Ik heb hier verhitte discussies
over gevoerd. Dit is allemaal niet zo gek. Het woord
managen staat immers voor beheren en beheersen.

werkelijke uitvoering van de voorgenomen maat
regelen blijft nogal eens achterwege. Dit geldt ook
voor risicostap 5, het evalueren of uitgevoerde
maatregelen werken en op basis daarvan zo nodig
aanpassingen aanbrengen. Met andere woorden,
de risicomaatregelen bestaan louter op papier, dat
geduldiger blijkt dan vele risico’s.

Managen in de vorm van beheersing door strakke
regels, protocollen en controle is wederom een
erfenis van ruim honderd jaar gelden. Nu van
een Amerikaanse werktuigbouwkundig ingenieur,
Frederic Winslow Taylor. Hij kan worden beschouwd
als de aartsvader van het wetenschappelijke
management van bijvoorbeeld ‘meten is weten’.
Volgens Taylor was het toenmalige management, dat
een integraal onderdeel was van wat we nu primaire
werkprocessen noemen, verre van professioneel. Zo
is de splitsing van uitvoerende en managementtaken
ontstaan, inclusief de geboorte van de manager
én… de risicomanager.

Vanuit de vraag waarom de risicomanager in de
praktijk zo weinig concrete beheersing waarmaakt
komt wederom een fundamentele vraag naar boven:
kunnen we de vele onzekerheden en bijbehorende
risico’s van organisaties in de VUCA-wereld
überhaupt wel beheersen volgens de klassieke
aanpak met regels, procedures en controles?
Of vragen we alweer het onmogelijke van de
conventionele risicomanager?

Alleen, valt er nog wel iets volledig te beheersen in
de VUCA-wereld, in de traditionele betekenis van
het woord beheersing? Hoe kunnen we in onze
organisaties volatiliteit beheersen, ambiguïteit
beheersen, complexiteit beheersen en daarmee
onzekerheid en daaruit voortkomende risico’s met
honderd procent zekerheid beheersen? En hoe kan
iemand met een functie zonder lijnverantwoordelijk
heid, die buiten de primaire bedrijfsprocessen staat,
dat überhaupt doen? Vragen we niet wederom het
onmogelijke van de conventionele risicomanager?
Daarbij valt in de praktijk het volgende op. Van de
zes gebruikelijke stappen van risicomanagement,
die we al eerder bespraken, worden risicostap 4
en 5 nogal eens gedeeltelijk of helemaal niet uit
gevoerd. Bij risicostap 4 worden maatregelen
vaak nog wel netjes opgeschreven, zij het in zeer
algemene bewoordingen als ‘meer overleggen
met de betrokkenen’. Echter: met wie, wanneer en
waarover overleggen, met welk beoogd r esultaat
van risicoreductie? De concretisering en daad

5. DE RISICOMANAGER BENUT MODELLEN
Evenals de voorgaande focus op beheersing kan
de modelmatige risicobenadering ook worden
gezien als een erfenis van Taylor. Op basis van het
wetenschappelijke management van Taylor hebben
immers talloze managementmodellen het licht
gezien. Er bestaan allerlei soorten modellen voor het
ontwikkelen van de beoogde organisatiestructuur
of -cultuur en de laatste decennia ook voor het
beheersen van risico’s.
Veel risicomanagers gebruiken allerhande risico
analysemodellen, bijvoorbeeld om de kans van
optreden van een risico te bepalen of risico’s
onderling met elkaar te kunnen vergelijken. Modellen
zijn in dit geval schematische weergaven van de
werkelijkheid. Modellen voor risicoanalyses variëren
van eenvoudige spreadsheets tot geavanceerde
statistische rekenmodellen. Om te oefenen met
risico’s zijn de laatste jaren simulaties en games in
opkomst, die we ook als een soort modellen kunnen
beschouwen.
Een gangbaar model is bijvoorbeeld de bow-tie of
vlinderdas, waarmee de relaties tussen de keten
oorzaken-risico-gevolgen schematisch worden
weergegeven.
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Inderdaad, meestal via lineaire oorzaak-gevolg-
relaties voor één risico. Relaties tussen v erschillende
risico’s onderling, evenals wederzijdse beïnvloeding
van oorzaken en gevolgen zijnlastig aan te geven in
dit model. Hiervoor zijn weer andere modellen, zoals
het Ishikawa-model, ofwel de visgraat. H
 iermee
kunnen oorzaak-gevolgrelaties tussen risico’s
visueel inzichtelijk worden gemaakt. Alleen wel
zonder de oorzaken en gevolgen van de individuele
risico’s.
Ook het model van de risicomatrix is volledig
ingeburgerd in het traditionele risicomanagement.
De twee assen van deze matrix worden gevormd
door de kans van optreden en het gevolg bij
optreden van een risico. Op basis van de berekende
of geschatte grootte van de kans en het gevolg kan
elk individueel risico in de matrix worden geplot.
Kleurtjes geven de ernst van het risico aan: grote
kans en groot gevolg is rood, de kleine tegenhanger
is groen, tussenvormen zijn oranje en geel. Vaak
bepalen die kleuren tevens de risicobereidheid
van de organisatie: rode risico’s zijn per definitie
niet acceptabel en moeten worden verkleind.
Groene risico’s zijn oké. Voor oranje en geel gelden
standaardprocedures. De roep om het expliciet
maken van de risicobereidheid komt in toenemende
mate uit allerlei recente governancecodes, zoals
de herziene Nederlandse Corporate Governance
Code 2016. Het is een eis van veel toezichthouders,
en daarmee voor raden van bestuur een (extra)
aanleiding om aan risicomanagement te doen.
Wat is er mis met deze modellen? Op zich niets,
zo lang we beseffen dat het modellen zijn. Ofwel
schema’s van de werkelijkheid in plaats van de
werkelijkheid zelf. De kaart is niet het gebied. De
krediet- en bankencrises in 2007-2008 hebben laten
zien dat ook zeer geavanceerde risicomodellen
grandioos kunnen falen. Denk aan de o
 mgevallen
financiële instellingen die dachten hun risico
management goed op orde te hebben.

De ongemakkelijke vraag die zich nu opdringt is of
veel van de risicoanalysemodellen wel in staat zijn
om de VUCA-werkelijkheid met voldoende betrouw
baarheid te representeren. In hoeverre helpen de
gangbare modellen de risicomanager werkelijk om
volatiliteit, ambiguïteit, complexiteit en onzeker
heid te doorgronden? En wel op een wijze die het
effectief omgaan met nauwelijks te objectiveren en
te kwantificeren risico’s ondersteunt?
6. DE RISICOMANAGER IS EEN STAFFUNCTIE
Toch nog één model: dat van de zogenoemde
Three Lines of Defence (TLoD). Deze benadering
bestaat uit drie verdedigingslinies tegen risico’s. Het
woord defence is overigens veelzeggend over de
risicobenadering: je verdedigen tegen risico’s. De
eerste lijn wordt gevormd door de lijn- of project
verantwoordelijken in de primaire werkprocessen.
Afdelingshoofden, projectmanagers en dergelijke
zijn zelf verantwoordelijk voor het beheersen van
de risico’s die onder hun verantwoordelijkheid
kunnen optreden. So far, so good. De tweede linie
wordt gevormd door de afdeling risicomanagement,
met de risicomanagers. De derde verdedigings
linie bestaat uit de afdeling interne audit, die met
de businesscontrollers. Overigens is de naam
van het model in het COSO 2017 raamwerk voor
risicomanagement gewijzigd in Three Lines of
Accountability (TLoA). Het accent is verschoven van
verdedigen naar verantwoordelijkheid.
Zo op papier is TLoD (of TLoA) een voor de
handliggend en sterk model, met feitelijk twee
lagen van controle: risicomanagement controleert
de lijn- of projectorganisatie op risicobeheersing en
audit controleert risicomanagement op effectiviteit
en efficiëntie. Dit vergt natuurlijk wel een bepaalde
organisatieomvang. In kleinere organisaties, zoals
in het mkb, zullen deze drie linies er niet zijn en is er
vaak een informele en impliciete controlefunctie.
Vanuit dit TLoD-model kunnen we begrijpen waarom
de conventionele risicomanager een staffunctie is.
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Die persoon zit immers in de t weede verdedigings
linie. Dit gaat flink knellen als de tweede linie de
eerste linie – de lijn- of projectorganisatie – gaat
voorschrijven wat de risico’s zijn. En nog erger, hoe
die precies beheerst moeten worden. Namelijk via
strakke procedures en protocollen, die bij v oorkeur
identiek zijn voor de hele organisatie. Lekker
praktisch en efficiënt, zou je kunnen denken.
Als daar de meerwaarde voor de eerste lijn niet
uit af te leiden is – bijvoorbeeld in de vorm van
kostenbesparingen door minder optredende risico’s
en bijbehorend gedoe – terwijl die tweede en
derde lijn wel voortdurend van alles willen weten
en controleren, dan hoef ik verder niet uit te leggen
wat de lijn- of projectmanagers van deze vorm van
risicomanagement vinden. De risicomanager, ofwel
de staf, gaat blijkbaar over onze risico’s… De erfenis
van Taylor.
De staf met daarin de risicomanager staat in een
organisatie per definitie op afstand van de primaire
werkprocessen. Is de risicomanager dan wel in
staat om adequaat om te gaan met de v olatiliteit, de
ambiguïteit, de complexiteit en de daaruit voort
vloeiende onzekerheid, waar de frontsoldaten in die
dagelijkse werkprocessen mee te maken hebben?
Is de vakinhoudelijke kennis daarvoor wel aanwezig,
inclusief het gevoel voor nuance? Kan er bij een
conventionele risicomanager wel v oldoende door
leefde betrokkenheid zijn, zonder zelf ooit de pijn te
voelen als een risico optreedt of wat de beperking
van een risico allemaal aan extra werk inhoudt?
CONCLUSIES
De conventionele risicomanager doet aan risico
management, heeft risico’s als focus, objectiveert,

kwantificeert en beheerst risico’s, benut daarvoor
modellen en is een staffunctie. Vanuit onze
huidige VUCA-wereld – onzekerheid is de enige
nieuwe zekerheid, met volatiliteit, ambiguïteit en
complexiteit als bepalende factoren – hebben
we hier de nodige ongemakkelijke vragen en
kanttekeningen bij geplaatst. Soms gaf alleen het
stellen van de vraag al het antwoord.
Mijn conclusie is dat de conventionele risico
manager met het geschetste profiel op z’n best
kan bijdragen aan risico-oplossingen voor tamme
vraagstukken. Voor het oplossen van (onderdelen
van) wilde vraagstukken met de bijbehorende
risico’s, de opgaven met grote gedragsmatige en
dynamische systeemcomplexiteit, is dit hoogst
waarschijnlijk niet het geval. Dit betekent dat het
gangbare profiel met de bijbehorende activiteiten
van de conventionele risicomanager grotendeels
niet meer relevant is in de huidige organisatie
wereld. In figuurlijke zin is dit niet minder dan het
einde van de risicomanager. Het is voorbij. Sorry,
conventionele risicomanagers. Dit is voor velen
wellicht negatief nieuws.
Dan nu het positieve nieuws: dit geldt nadrukkelijk
niet voor de persoon van risicomanager. Die kan
met een andere rol én een andere risicobenadering
namelijk wel degelijk waardevol zijn en wel in vrijwel
elk type hedendaagse organisatie. Namelijk als
aanjager en rolmodel voor risicoleiderschap. Het
volgende hoofdstuk gaat daarom over een nieuw
begin voor de conventionele risicomanager: de
doorstart richting risicoleiderschap.
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3

HET BEGIN VAN DE
RISICOLEIDER

Wat komt er na het einde van de conventionele risicomanager, als aangekondigd in het voorgaande
hoofdstuk? In dit hoofdstuk verkennen we een veelbelovend alternatief: dat van de risicoleider. We
gaan ontdekken wat risicoleiderschap wel zou kunnen zijn. Dit genereert antwoorden op de tweede
fundamentele vraag uit de inleiding: wat is risicoleiderschap?

Wat is risicoleiderschap? In tegenstelling tot
diezelfde vraag voor risicomanagement levert
Google op deze vraag nauwelijks antwoorden.
Ik kom vrijwel alleen mezelf tegen, met dezelfde
vraag die ik het afgelopen jaar in vele p
 resentaties
en workshops heb gesteld. Deze ervaring sluit
volledig aan bij de resultaten van literatuuronderzoek
overrisicoleiderschap: in expliciete zin is er nog
nauwelijks iets over geschreven. Niets erover
in Nederlandstalige boeken. Twee Engelstalige
boeken hebben risk leadership in de titel, w
 aarvan
er één daadwerkelijk, zij het oppervlakkig, over
risicoleiderschap gaat. Verder niets erover in
wetenschappelijke artikelen met enige relevantie
en impact.
Wat te doen? Ik ben eens diep gaan nadenken
vanuit de zes algemeen gangbare kenmerken van
de conventionele risicomanager, die we in het vorige
hoofdstuk hebben besproken. Die zijn immers wel
op een mix van theorie en praktijk g
 ebaseerd. Zou
ik daar zes mogelijk relevante kenmerken van de
risicoleider tegenover kunnen zetten? G
 eïnspireerd
door actuele managementliteratuur en weten
schappelijke artikelen? A
 angevuld met de diver
siteit aan antwoorden en opmerkingen die ik op
de wat-is-risicoleiderschapvraag van velen heb
ontvangen.

Het resultaat hiervan is weergegeven in de tabel.
Het bevat een overzicht van de zes meest voor de
hand liggende kenmerken van de hedendaagse
risicoleider. Hoewel er ongetwijfeld aanvullende
kenmerken zijn te noemen, is dit toch het profiel dat
het begrip ‘risicoleider’ momenteel bij me oproept.
De kenmerken van de risicoleider bouwen voort op
de soortgelijke kenmerken van de conventionele
risicomanager. De kenmerken van de VUCA-wereld
zijn het uitgangspunt voor de kenmerken van de
risicoleider, zoals de berekenbare en beheersbare
wereld voor die van de risicomanager. Met andere
woorden, de risicoleider staat gesteld voor omgaan
met de wilde vraagstukken en bijbehorende onze
kerheden, risico’s én kansen, daar waar de risico
manager zich beter tot de tamme opgaven kan
beperken.
De risicoleider…
1.
werkt risicogestuurd
2.
heeft doelen als focus
3.
subjectiveert en kwalificeert
4.
gaat om met risico’s
5.
benut processen
6.
is een rolmodel
1. DE RISICOLEIDER WERKT RISICOGESTUURD
De risicomanager doet aan risicomanagement.
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De risicoleider doet aan risicosturing. Wat is het
verschil? Eerst de belangrijkste overeenkomst.
We hebben gezien dat risicomanagement uit zes
opeenvolgende risicostappen bestaat. Het gaat om
(1) doelen bepalen, (2) risico’s identificeren,
(3) risico’s classificeren, (4) omgaan met risico’s,
(5) evalueren of eventuele maatregelen werken en
(6) risicocommunicatie en -rapportage. H
 ierover is
consensus, de zes stappen komen, in wat a
 ndere
bewoordingen of combinaties, terug in alle gangbare
richtlijnen en methoden voor risicomanagement.
Risicogestuurd werken gaat uit van exact dezelfde
zes stappen. Toch is er één essentieel verschil: het
gangbare en veelal instrumentele risicomanagement
staat naast de dagelijkse werkprocessen, risico
gestuurd werken zit volledig in de dagelijkse
processen. Die werkprocessen zie ik breed: dit
varieert van administratieve en b
 edrijfsprocessen
tot strategische besluitvorming. In al die processen
wordt het risicomanagement via risicosturing als
het ware opgelost, als suiker in koffie of thee: 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 of thee met suiker, niet
iedereen vindt het lekker. Wel voeg je met risico
gestuurd werken energie toe aan je werkprocessen,
net als met suiker. Energie om realistisch, expliciet
en gestructureerd te kunnen omgaan met risico’s
en kansen. Om zo duurzamer, beter, sneller, veiliger,
klantvriendelijker of goedkoper je doelen te kunnen
realiseren. Ondanks alle onzekerheden.
Het boek Risicogestuurd werken in de praktijk
bevat twintig accentverschillen tussen conventio
neel risicomanagement en risicogestuurd werken.
Het gaat te ver om die hier allemaal te herhalen.
Voorbeelden zijn het leidend stellen van doelen
in plaats van methoden (daarover zo meer) en
onzekerheid toelaten, in plaats van alles zeker
willen weten (komt ook nog aan bod). Dit laatste is
immers een illusie in de VUCA-wereld. In de gratis
whitepaper Risico is Geen Probleem zijn de twintig

accentverschillen gepresenteerd als twintig concrete
tips voor risicogestuurd werken.
2. DE RISICOLEIDER HEEFT DOELEN ALS FOCUS
De risicomanager heeft risico’s als focus. De risico
leider richt zich primair op waardecreatie door het
realiseren van doelen. Deze verschuiving van risico’s
naar waardevolle doelen is een rechtstreeks gevolg
van de eerder besproken risicodefinitie die de
laatste jaren vanuit allerlei richtlijnen en methoden
opkomt: risico is het effect van onzekerheid op
doelen. Of, concreter beschreven met de rele
vante risicocomponenten: risico is een onzekere
gebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden
en effecten op doelstellingen.
Mijn ervaring is dat deze werkdefinitie in de praktijk
in het algemeen zeer goed wordt ontvangen. Dit
komt omdat doelen het uitgangspunt zijn. Dit
spreekt leidinggevenden aan. Als het goed is w
 erken
mensen in een organisatie immers doelgericht. Zie
de doelen hierbij breed. Het kunnen afdelingsdoelen
zijn, eisen van toezichthouders of wensen van klan
ten. Risico’s zijn dan niet anders dan onzekerheden
die het realiseren van een doel kunnen beïnvloeden.
Dat kan op een negatieve wijze, volgens de in de
westerse wereld gebruikelijke betekenis van risico.
Maar onzekerheid kan in veel gevallen ook een posi
tief effect op doelen hebben: de kans of opportunity.
En, let op, daarbij kan het bewust nemen van risico’s
nodig zijn om doelen te kunnen realiseren. Dit vormt
de basis van ondernemerschap en innovatie.
Met heldere doelen als uitgangspunt is de risico
leider in staat om de voor die doelen relevante
onzekerheden in beeld te krijgen, zowel die met
negatieve als die met positieve effecten, ofwel de
risico’s en de kansen. Tevens begrijpt en accepteert
een risicoleider dat soms het bewust nemen van
een risico voorwaardelijk is om een doel te kunnen
realiseren. Dit komt straks nog wat uitgebreider aan
de orde.
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3. DE RISICOLEIDER SUBJECTIVEERT EN
KWALIFICEERT RISICO’S
De conventionele risicomanager probeert, vaak
tevergeefs, risico’s te objectiveren en te kwanti
ficeren. De risicoleider beperkt zich voornamelijk
tot subjectiveren en kwalificeren. In een VUCA-
omgeving ontstaan onzekerheid en daaruit voor
komende risico’s en kansen immers in belangrijke
mate vanuit volatiliteit, ambiguïteit en complexiteit.
Dit leidt tot de wilde vraagstukken, waar velen in
organisaties misschien wel meer dan gewenst mee
worden geconfronteerd.
In het vorige hoofdstuk hebben we al gezien dat
het objectiveren en kwantificeren van risico’s
best een begrijpelijke wens van veel b
 eslissers
is. We h
 ebben ook gezien dat het in veel g
 evallen
onmogelijk is, vanwege gebrek aan kennis, ervaring,
feitelijke informatie en inherente verschillen in risico
percepties. Een risicoleider ontmaskert continu de
illusie van objectief en nauwkeurig te kwantificeren
risico’s. Niet om nooit te kwantificeren. Vaak zijn
getallen nodig. Wel om daarbij steeds hardgrondig
te benadrukken dat het inschattingen, op z’n best
educated guesses, zijn.
Een risicoleider blijft tevens geduldig uitleggen
en toelichten waarom veruit de meeste risico’s
subjectief zijn. Ik denk hierbij vanuit mijn vader
rol aan mijn jongste dochters. Ik moet ze blijven
uitleggen waarom de smartphones ’s avonds niet
mee naar boven gaan. Als ik dat een paar dagen
niet doe liggen die apparaten gewoon weer onder
het hoofdkussen.
Ondanks het gebrek aan objectiviteit en de beperkte
mogelijkheden voor een betrouwbare kwantificering
moeten de relevante risico’s wel worden
gekwalificeerd: de risicoclassificatie.
Er moet immers iets worden gezegd over de
relatieve ernst (traditioneel risico) of de grootte van
de business opportunity (risico als kans) van één

risico ten opzichte van de andere risico’s.
Risico’s kun je classificeren door met de
betrokkenen de perceptieverschillen naast elkaar
te leggen en te bespreken. Op basis van de risico
classificatie, het belang van het doel dat het risico
kan raken en de acceptatiegraad van de eventuele
risicogevolgen wordt vervolgens een expliciet besluit
genomen: gaan we iets doen aan dit risico en zo
ja, wat dan? Risicobereidheid, risicotolerantie, risk
appetite, dit zijn allemaal soortgelijke woorden waar
het bij het classificeren van risico’s uiteindelijk om
gaat. Psychologie speelt een hoofdrol. Zonder een
psycholoog te hoeven zijn is de risicoleider zich hier
terdege van bewust.
4. DE RISICOLEIDER GAAT OM MET RISICO’S
Hier kunnen we vrij kort over zijn. De conventionele
risicomanager tracht risico’s te beheersen. Dit past
in het inmiddels achterhaalde wereldbeeld van
maakbaarheid en voorspelbaarheid. Risicoleiders
gaan om met risico’s op basis van de subjectiviteit
en kwalificatie van het risico.
Dit betekent bewust kiezen om een risico uit te
sluiten. Of om de kans van optreden ervan te
verkleinen. En/of om de gevolgen bij optreden
van het risico te beperken. Of om het risico te
accepteren en juist te nemen als voorwaarde om
een doel te kunnen realiseren. Of om een risico
met positieve effecten, een kans of opportunity, te
verzilveren: ondernemerschap! Deze keuzes geven
aan dat omgaan met risico’s veel meer opties heeft
dan alleen de beheersing van risico’s.
Louter risicobeheersing is een kostbare illusie in
de VUCA-wereld. Leren omgaan met risico’s is het
enige wat rest. Agility of wendbaarheid kan hier
goed bij helpen, evenals resilience. Dit is te vertalen
als veerkracht, incasseringsvermogen, de effecten
van een risico kunnen opvangen en snel weer back
to normal kunnen gaan. Het organiseren van wend
baarheid en veerkracht wordt misschien wel dé
risicobenadering van de 21e eeuw.
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5. DE RISICOLEIDER BENUT PROCESSEN
De conventionele risicomanager gebruikt simpele
of meer geavanceerde risicomanagementmodellen.
De risicoleider benut vooral bestaande processen.
De meeste gangbare modellen voor het beheersen
van risico’s schieten immers tekort bij het oplossen
van de wilde vraagstukken. Dit geldt niet alleen voor
eenvoudige, maar juist ook voor de geavanceerde
modellen. Denk aan de financiële crises sinds 2007.
De risicoleider heeft slechts één benadering voor
risicosturing: de procesbenadering. Dat zijn de zes
generieke risicostappen die in alle relevante risico
managementmethoden terugkomen. Wat waren
ze ook alweer? Het gaat om (1) doelen bepalen,
(2) risico’s identificeren, (3) risico’s classificeren,
(4) omgaan met risico’s, (5) evalueren of eventuele
maatregelen werken en (6) risicocommunicatie en
-rapportage. Met deze stappen richt de risicoleider
zich op de bestaande of nieuwe processen in de
organisatie. Waar zitten de relevante onzekerheden
die de uitkomst van die processen kunnen beïn
vloeden, negatief óf positief? Zijn dit onzekerheden
van buiten of van binnen de organisatie? Is er wat
aan te doen, en zo ja, wat? Is het vooral een kwestie
van organiseren van agility en/of van resilience in de
betreffende processen?
Om maar meteen een potentieel misverstand uit de
weg te ruimen: dit wil niet zeggen dat een risico
leider nooit risicoanalysemodellen, s tatistische en
probabilistische rekenmodellen, big data of andere
technologieën inzet of laat inzetten. Integendeel,
alleen zet de risicoleider deze m
 odellen en
technologieën gericht in, alleen dáár waar het ver
moedelijk waarde toevoegt. Daarbij houdt de risico
leider altijd oog voor de realiteit van de mate van
betrouwbaarheid van de modellen die hij of zij inzet.
Het zijn slechts nuttige hulpmiddelen, tools, die als
het goed is bijdragen aan verantwoorde besluit
vorming over omgaan met onzekerheid. Dergelijke
instrumenten mogen nooit de overhand krijgen, iets

wat de conventionele risicomanager nogal eens laat
gebeuren.
6. DE RISICOLEIDER IS EEN ROLMODEL
De risicomanager is met alle soortgelijke risico
functies gewoonlijk een staffunctie. De risicoleider
is géén functie. Hij of zij is een rolmodel in het
realistisch, gestructureerd en expliciet omgaan
met risico’s. In feite vormen risicoleiders de
eerste linie van de Three Lines of Defence (of de
moderne variant, de Three Lines of Accountability),
die we eerder bespraken. Het zijn de lijn- en
projectmanagers met hun teams die ondanks
onzekerheden hun doelen willen realiseren. De
conventionele risicomanager uit de tweede lijn kan
een (tijdelijke) aanjaagfunctie vervullen en helpen
met het opleiden van risicoleiders. Het is zeer de
vraag of er daarna nog bestaansrecht voor ze is.
Misschien komen we in de toekomst wel uit op
Two Lines of Defence (of Accountability), waarbij
audit, via de interne business- en concern
controllers, effectief omgaan met risico’s door de
eerste lijn rechtstreeks volgt. Hierbij waarschijnlijk
geholpen door allerlei hightech sensors en realtime
monitoring. Misschien is de moderne controller een
functie voor de aloude risicomanager, mits hij of zij
zich de kenmerken van risicoleiderschap eigen kan
en wil maken.
Er zijn al organisaties die dit in de praktijk brengen.
Zo ontwikkelt een dochteronderneming van een
grote Nederlandse bouwer risicosturing door risico
leiderschap binnen hun uitdagende projecten. De
risicomanager is daar vertrokken en de vrijgekomen
functie is opgeheven. Niet dat er nu niets meer aan
de projectrisico’s wordt gedaan. Integendeel. Het
leeft er juist meer dan ooit tevoren. De projectleider
en z’n team staan daar nu voor onder de lat.
Zij brengen al in de aanbestedingsfase van hun
projecten de relevante risico’s in kaart. Ze worden
daarbij ondersteund door de afdeling contracten.
Realistische en tijdige risicoverdeling is voor die
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 fdeling namelijk ook interessant, omdat het een
a
hoop juridisch en kostbaar gedoe in de latere fasen
van projecten voorkomt. Als het even mogelijk is
worden risico’s gedeeld met de opdrachtgever, om
zo tot een voor alle partijen optimale oplossing te
komen voor de vaak wilde vraagstukken.
CONCLUSIES
Een risicoleider werkt risicogestuurd, heeft
waardevolle doelen als focus, subjectiveert,
kwalificeert en gaat om met risico’s, benut
daarvoor processen en is een rolmodel. Voor het
kunnen o
 mgaan met wilde vraagstukken, met
de bijbehorende gedragsmatige en dynamische
systeemcomplexiteit, zijn heldere doelstellingen een
eerste vereiste: wat wil de organisatie écht en wat is
de organisatie bereid om ervoor te doen en te laten?
Antwoorden op deze vragen, inclusief helderheid
over de gedeelde o
 nderliggende p
 rincipes en

 aarden binnen de organisatie, zijn essentieel voor
w
het kunnen tonen van risicoleiderschap.
De meeste risico’s in wilde vraagstukken kunnen
hoogstens worden gesubjectiveerd en gekwalificeerd,
om op basis daarvan bewust te kiezen hoe er
optimaal mee om te gaan. Het toepassen van deze
aanpak in bestaande of nieuwe werkprocessen, met
de zes generieke risicostappen, dat is risicoleiderschap tonen. Ingewikkelder is het niet.
Met kennis van de basisbegrippen voor het
omgaan met risico’s ben ik ervan overtuigd dat
vrijwel iedereen in een organisatie risicoleiderschap
kan tonen. Dus ook niet-risicomanagers en niet-
leidinggevenden. Iedereen kan zich in zijn of haar
werkveld tot een risicoleider ontwikkelen. Hoe dat
werkt? Dat verkennen we in het laatste hoofdstuk,
met een aantal concrete tips.
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4

TIPS VOOR
RISICOLEIDERSCHAP

Inmiddels zijn de vragen over het waarom en wat van risicoleiderschap op hoofdlijnen b
 eantwoord.
Nu resteert de derde fundamentele vraag: hoe zou risicoleiderschap in de praktijk kunnen werken?
Dit hoofdstuk bevat een aantal concrete tips voor het zelf toepassen van risicoleiderschap. Deze
tips zijn afgeleid uit de praktijk en w
 orden impliciet ondersteund door bevindingen uit literatuur
onderzoek. Ik bestempel ze desondanks als prematuur, omdat er nog veel meer praktijkgericht, en
bij voorkeur ook wetenschappelijk onderzoek verricht zou moeten worden over het concept risico
leiderschap. Dit is een kwestie van een lange adem en daarom volgen hieronder toch alvast wat tips.
Doe er je voordeel mee, of verwerp ze op onderbouwde wijze. Ook daar worden we met z’n allen
wijzer van.

TIP 1: B
 EGRIJP DE KERNBEGRIPPEN
ROND RISICO
Begrippen als risico en risicomanagement zijn
containerbegrippen. Vrijwel iedereen heeft er wel
een beeld bij. Echter, jouw beeld is nét even anders
is dan dat van je gesprekspartner. Dit is vaak een
onuitgesproken bron van verwarring. Zo wordt in het
Nederlands het begrip risico door elkaar benut in
de betekenis van kans of waarschijnlijkheid op een
onzekere gebeurtenis, als oorzaak, als gevolg of als
de onzekere gebeurtenis zelf. Het woord kans wordt
ook benut voor opportunity of mogelijkheid, het
positieve effect van onzekerheid.
Evenmin als voor risico bestaat er een alomvattende
definitie voor het begrip risicomanagement. Voor
velen staat het synoniem aan risicobeheersing
en wel op een omslachtige wijze die tijd vreet en
weinig concreets oplevert. Met de introductie van
het begrip risicogestuurd werken beoog ik daar een
positieve en eigentijdse variant tegenover te zetten.
Ik heb al meermalen ervaren dat ook risicosturing
kan worden uitgelegd op een manier, die absoluut
niet door mij is bedoeld. Namelijk, dat je je door

r isicogestuurd te werken volledig laat sturen door
risico’s. Terwijl ik juist het tegenovergestelde voor
ogen heb: op weg naar je doelen probeer je de
risico’s de juiste kant op te sturen. Uiteraard binnen
de grenzen van de realiteit in de VUCA-wereld.
De concrete tip die hier uit voorkomt: introduceer en
hanteer in je werkomgeving eenduidige definities
voor kernbegrippen als onzekerheid, risico, risico
perceptie en risicomanagement. Wat die definities
precies zijn is minder van belang dan hun helderheid
en eenduidigheid. Vermeld en benut deze definities
in de risicorapportages en spreek elkaar erop aan
als ze niet of niet correct worden toegepast. Alleen
dan is het mogelijk om concreet en expliciet met
elkaar van gedachten te wisselen over de aard, ernst
en eventuele aanpak van risico’s. Dit is een taak van
de risicoleider.
TIP 2: ZORG VOOR SCHERPE AMBITIES
EN DOELEN
De risicodefinitie die ik in de praktijk hanteer, en
die meestal goed valt, is die met de relatie tussen
onzekerheid en doelen: risico is een onzekere
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 ebeurtenis met oorzaken, een kans van optreden
g
en effecten op doelen. Met andere woorden, zonder
doelen geen risico, of juist een enorm risico. Want
zonder doelen ben je immers stuurloos en d
 aarmee
weerloos overgeleverd aan de onvoorspelbare grillen
van de VUCA-wereld. Dat kan natuurlijk een keuze
zijn, hoewel de meeste mensen die niet (bewust)
maken.
Met scherpe ambities en doelen bedoel ik helder
heid in wat je wilt, en daarmee eveneens in wat
je niet wilt. Dit is van toepassing op organisaties,
divisies, afdelingen, programma’s, projecten, teams
en individuele managers en andere professionals.
Soms kunnen doelen SMART worden gemaakt:
specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijd
gebonden. Soms kan dat niet, wat niet betekent dat
het geen relevant doel kan zijn en dat er dus geen
risico’s mee gemoeid zijn.
De concrete tip die hier uit voortkomt: voer
gesprekken over risico’s altijd in samenhang
met doelen. In de praktijk blijkt dan vaak dat die
doelen – in de breedste betekenis van het woord –
onvoldoende bekend, helder, of geaccepteerd zijn
bij de betrokkenen. Met als consequentie dat dan
ook de risico’s vaag blijven, evenals de classificatie
ervan, evenals de mogelijkheden om er daad
werkelijk al dan niet iets aan te (moeten) doen.
Risicoleiderschap betekent dus altijd de bedoeling
helder hebben.
TIP 3: H
 EB OOG EN OOR VOOR VERSCHILLEN
IN RISICOPERCEPTIES
Een eenvoudige werkdefinitie van risicoperceptie
is de unieke wijze waarop een persoon een risico
ziet. Zoveel mensen, zoveel percepties, als gevolg
van een mix van kennis en ervaring, functie, mate
van betrokkenheid, actualiteit, emotie, persoonlijk
heid en dergelijke. De meest relevante risico’s zijn
vaak die risico’s die het lastigst zijn te classificeren,
waardoor de risicopercepties het meest verschillen.
Denk aan innovaties met nog onbekende effecten

voor de volksgezondheid. Daarbij kunnen risico
percepties plotseling veranderen na gebeurtenissen
als een vliegramp of een schandaal met gifeieren.
Al dertig jaar geleden hebben de onderzoekers
James G. March en Zur Shapira aangetoond dat
managers zich bij besluitvorming over risico’s
niet houden aan de theorie over besluitvorming.
Hun p
 ercepties van risico’s wijken af van wat je
theoretisch zou verwachten. Zo blijken managers vrij
ongevoelig voor schattingen van waarschijnlijkheden
van risico’s. De besluiten van managers worden
voornamelijk gedreven door effecten op kritische
succesfactoren.
Managers zijn natuurlijk ook gewoon mensen. En
mensen hebben in het algemeen moeite om risico’s
rationeel te benaderen. Zo namen in de Verenigde
Staten na de aanslagen op 9/11 veel mensen
de auto, in plaats van het vliegtuig. Hun risico
perceptie over vliegen was drastisch veranderd.
Hun inschatting was dat zelf rijden veiliger zou zijn
dan je laten vliegen. Tragisch gevolg: een stijgend
aantal dodelijke slachtoffers van auto-ongelukken.
Mensen die waren blijven leven als ze toch het
vliegtuig h
 adden genomen. Daniel Kahneman,
Nobelprijswinnaar in 2002, heeft talloze situaties
onderzocht die bevestigen dat wij mensen in het
algemeen slecht kunnen omgaan met het inschat
ten van waarschijnlijkheden. En dus ook met het
inschatten van risico’s. Een belangrijk gevolg vanuit
een rationeel perspectief: we doen vaak te wei
nig aan grote risico’s en te veel aan kleine risico’s.
Emoties spelen ons hierbij parten.
De concrete tip die hier uit voortkomt: heb als
risicoleider steeds weer oog en oor voor verschillen
in risicopercepties en het gebrek aan rationaliteit
waaruit die verschillen voortkomen. Doe dit juist
voor perceptieverschillen die fors afwijken van
jouw eigen perceptie. Maak deze verschillen
bespreekbaar en creëer daarvoor een sociaal veilige
omgeving. Afwijkingen in risicoperceptie zijn prima.
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Verschillen van inzicht kunnen tot nieuwe inzichten
leiden. Zorg dat er uiteindelijk wel een besluit wordt
genomen over de omgang met een risico, ondanks
verschillen in perceptie. Zo nodig: agree to disagree.
TIP 4: K
 EN JE EIGEN RISICOBEREIDHEID ÉN DIE
BINNEN EN BUITEN JE ORGANISATIE
De hedendaagse variant van de Oudgriekse
spreuk Ken uzelf is Ken uw risicobereidheid. Dit
is bijvoorbeeld een vereiste voor steeds meer
toezichthouders. En tevens lastig, omdat veel
risico’s in de VUCA-wereld niet of nauwelijks met
enige betrouwbaarheid geclassificeerd kunnen
worden. Wat is de risicobereidheid van de top
van de o
 rganisatie, van het management van de
divisie, van de p
 rogramma- of projectleiding, van
de teamleider en van de t eamleden? Zit daar lijn
en eenduidigheid is? K
 unnen verschillen in risico
bereidheid worden uitgesproken? Zijn er heldere
waarden en principes in de organisatie om op terug
te vallen bij het vaststellen van de risicobereidheid?
En hoe zit het eigenlijk met de risicobereidheid
van de aandeelhouders – als het een bedrijf
betreft – en van stakeholders als klanten, patiënten,
toeleveranciers, financiers, het gemeentebestuur,
belangengroepen en mogelijk gedupeerde burgers?
Risicopercepties en daarmee de risicobereidheid
van al deze groepen zullen verschillen, evenals de
risicobereidheid binnen de groepen verschillen.
Misschien is het doorgronden van dé risico
bereidheid wel onmogelijk. Wel is het mogelijk om
steeds weer te vragen te stellen naar de risico
bereidheid van de betrokkenen bij een risico. Ook
is het m
 ogelijk om de irrationaliteit en e
 motionaliteit
ervan herkennen en erkennen. En om de a
 ntwoorden
mee te wegen in de afweging, om al dan niet iets
aan een risico te doen. Wederom een taak voor de
risicoleider, gewoon als onderdeel van de dagelijkse
activiteiten en besluiten.
De concrete tip die hier uit voortkomt: maak als

risicoleider voor de relevante risico’s helder wie de
betrokken partijen zijn en welke risicobereidheid
die naar verwachting hebben. Hier naar vragen is
uiteraard veel sterker dan maar wat aannemen op
basis van ervaringen uit het verleden.
TIP 5: ACCEPTEER ONZEKERHEID
In 1943 publiceerde Abraham Maslow zijn motivatie
theorie over de universele behoeften van de mens.
Zijn hiërarchische ordening van behoeften wordt
vaak weergeven in een piramide. Op het tweede
niveau, tussen het niveau met lichamelijke basisbehoeften als eten en drinken en het derde met
de behoefte aan sociaal contact bevindt zich de
behoefte aan veiligheid en zekerheid. Op b
 asis
van deze theorie is het dus niet zo vreemd dat de
acceptatie van zekerheid velen makkelijker afgaat
dan de acceptatie van onzekerheid. En dat het
conventionele risicomanagement zich richt op
beheersing van risico’s, met als onderliggende
reden het genereren of behouden van veiligheid
en zekerheid.

Alleen, zekerheid begint in de VUCA-wereld een
schaars goed te worden, met onzekerheid als enige
nieuwe zekerheid. Daarbij begint de piramide van
Maslow na zeventig jaar wat instabiel te worden.
Er zijn onderzoekers en consultants, zoals de
Amerikaanse natuurkundige en filosoof Danah
Zohar, die beweren dat de piramide van Maslow
eigenlijk op z’n kop staat én daarbij ook veel te
hiërarchisch is. Zij kent een veel groter belang
toe aan de top van de piramide van Maslow:
zelfrealisatie. Als we, zeker in de relatief welvarende
westerse wereld, om ons een kijken heeft ze
vermoedelijk wel een punt.
De concrete tip die hier uit voortkomt: accepteer als
risicoleider onzekerheid en help anderen om dat ook
te doen, hoe tegennatuurlijk dat ook is. Verschuil je
niet achter de illusie van zekerheid en jaag dat niet
na met overbodige controles. Besef dat veiligheid
en zekerheid belangrijke behoeften van ons mensen
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zijn, maar dat zelfrealisatie dat volgens sommige
hedendaagse w
 etenschappers ook is. Zeker in de
westerse wereld, waarin de meeste mensen al ruim
schoots in hun basisbehoeften zijn voorzien. Door
anderen te helpen effectiever om te gaan met onze
kerheid, kun je een waardevolle bijdrage leveren op
elk niveau binnen en buiten organisaties. Dit lijkt wel
zelfrealisatie. Is dat geen mooie rol?
TIP 6: D
 URF TE KIEZEN ÉN NEEM DAARVOOR
VERANTWOORDING
Tijdgebrek is een fenomeen dat mijzelf bepaald
niet onbekend is: advieswerk, opleidingen helpen
ontwikkelen en geven, artikelen en af en toe
een boek schrijven, onderzoeken begeleiden,
echtgenoot en vader van drie dochters zijn, fit
blijven met flink wat sporten.
Ik herken het fenomeen tijdgebrek ook in veel
organisaties. Niet zelden komt dit onverholen tot
uiting met de uitspraak: ‘Risicomanagement? Daar
heb ik helemaal geen tijd voor!’ Een doordenker. Het
betreft dan managers of professionals die eigenlijk
continu net wat te veel ballen in de lucht moeten
houden. Overigens vaak om daarmee o
 ngewenste
onzekerheid te beteugelen. Iets wat, zoals we
inmiddels weten, lang niet altijd lukt. En zeker niet
door meer van hetzelfde te doen.
Jaren geleden hoorde ik eens een zenmeester in
dit verband zeggen: ‘We willen te veel en kiezen te
weinig’. Deze woorden herinner ik me nog vaak
en herhaal ik ook nogal eens binnen organisaties.
Herkenning valt me vaak ten deel, wat niet wil
zeggen dat de oplossing eenvoudig is. Nog steeds
ervaar ik met regelmaat tijdgebrek.
Toch zit er een diepe waarheid in dat kiezen, wat
wederom betekent dat je goed moet weten wat je
wilt en niet wilt. Met andere woorden: de doelen
moeten helder zijn. Durven te kiezen betekent ook
het aantal risico’s in het risicodossier beperken tot
de relevante risico’s. Dit zijn er een stuk of tien,

maximaal twintig. Evenals niet elk risico willen
beheersen. Evenals accepteren dat er af en toe
gewoon iets fout gaat, onbedoeld en ongemerkt.
Hiervoor de verantwoording durven en kunnen
dragen, dit is wellicht een hogere vorm van risico
leiderschap.
De concrete tip die hier uit voortkomt: durf jaarlijks,
maandelijks, wekelijks en dagelijks te kiezen, op
basis van heldere ambities en doelen. Dit geldt voor
alle niveaus in organisaties en voor personen als jij
en ik. In de VUCA-wereld is het immers onmogelijk
om elk risico op en aan te pakken. Keuzes zijn
essentieel, want onze energie en middelen blijven
begrensd. Accepteer de consequenties van deze
keuzes, ook als het een keer misgaat. Streven naar
het goede is prima. Altijd streven naar perfectie is
een vorm van ongezonde angst.
TIP 7: INTEGREER EXPLICIET RISICODENKEN
EN -DOEN IN ALLE ACTIVITEITEN
Het grote verschil tussen risicomanagement
en risicogestuurd werken is de integratie van
risicosturing in het dagelijkse denken en doen, in de
dagelijkse werkprocessen. Vaak zijn we impliciet en
onbewust al lang bezig met het omgaan met risico’s.
Risicosturing maakt dit expliciet en g
 estructureerd,
met oog en oor voor de realiteit.
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Dit door de zes generieke risicostappen steeds
weer te doorlopen en die te integreren in dat wat
er al is: de planning- en controlcyclus, strategische
besluitvorming, investeringsbeslissingen, kwaliteits
management, om maar wat voorbeelden te n
 oemen.
Door risicosturing te bespreken in de vele over
leggen die er toch al zijn. Door risicosturing te
rapporteren in de vele rapportages die er toch al
zijn. Zo kort, bondig en concreet mogelijk.
Dit is waar het bij risicoleiderschap om gaat, net
even iets scherper, bewuster, explicieter en meer
gestructureerd doen wat toch al wordt gedaan. Met
als doel om zo effectiever en efficiënter doelen te
realiseren, ondanks onzekerheid.

CONCLUSIE
Hoe werkt risicoleiderschap? Het voorlopige
antwoord hierop is gegeven in de vorm van zeven
concrete tips. Risicoleiderschap tonen vraagt om
(1) begrip van de kernbegrippen rond risico,
(2) zorgen voor scherpe ambities en doelen, (3) oog
en oor hebben voor verschillen in risicopercepties,
(4) het kennen van je eigen risicobereidheid én die
binnen en buiten je organisatie, (5) het accepteren
van onzekerheid, (6) durven te kiezen én daar
voor de verantwoording nemen en tot slot (7) het
integreren van expliciet risicodenken en -doen in
alle activiteiten. Zijn dit geen algemeen gangbare
kenmerken van ‘gewoon’ leiderschap? Dat betwijfel
ik sterk, tot op heden.

De concrete tip die hier uit voortkomt: reserveer
elke dag wat tijd om te bedenken, of te over
denken, wat je die dag expliciet aan risicosturing
gaat doen, of hebt gedaan. Dit kan in de trein, in
de file, onder de douche, tijdens het uitlaten van
hond. Of bijvoorbeeld tijdens een saaie en eigenlijk
overbodige vergadering, die zo alsnog nuttig wordt.
Houd hierover eventueel een beknopt logboekje bij.
Een paar zinnen per dag noteren is al oneindig veel
meer dan niets noteren. Lees maandelijks welke
inzichten je op deze wijze hebt vergaard. Vier je
successen en blunders.

Je kunt deze tips voorlopig beschouwen als de
seven habbits van de risicoleider, tot het moment
dat we gezamenlijk aanvullende of wellicht geheel
andere inzichten over risicoleiderschap h
 ebben
vergaard. Dergelijke inzichten ontstaan de komende
jaren waarschijnlijk vanuit een mix van praktijk
ervaringen, onderzoek en theorieën, vanuit een
diversiteit aan vakgebieden. Denk naast risico
management en leiderschap aan organisatiekunde,
onderwijskunde, filosofie, psychologie, neurologie,
sociologie en biologie. Waarschijnlijk zie ik nog het
een en ander over het hoofd.
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5

SAMENVATTING
EN CONCLUSIES

Dit laatste hoofdstuk is een samenvatting van de voorgaande hoofdstukken, waarin antwoorden zijn
verkend op de drie fundamentele vragen over risicoleiderschap: waarom, wat zou het kunnen zijn en
hoe werkt het dan in de p
 raktijk? Deze samenvatting gaat vergezeld van een kritische reflectie op de
(voorlopige) antwoorden en enkele conclusies.

WAAROM RISICOLEIDERSCHAP?
Hier kunnen we kort over zijn: vanwege het
onvermijdelijk gebleken uitgangspunt dat
onzekerheid voor organisaties zo ongeveer de enige
nieuwe zekerheid is. Nu, en de komende tijd. Dit is
het g
 evolg van de VUCA-wereld waarin wij leven
en waarin organisaties succesvol moeten zien te
blijven. Ofwel, een wereld met volop volatiliteit,
ambiguïteit, complexiteit en daardoor uncertainty
of onzekerheid. Risico hebben we kort samen
gevat gedefinieerd als het effect van onzekerheid op
doelen. Omdat alle organisaties op de een of andere
wijze doelen nastreven leiden onzekerheden die een
effect kunnen hebben op die doelen automatisch tot
risico’s en/of kansen.
De VUCA-wereld creëert ingewikkelde kwesties, die
we als wilde vraagstukken hebben getypeerd. Het
zijn maatschappelijke opgaven met een hoge mate
van sociale en dynamische systeemcomplexiteit.
Gangbaar voornamelijk instrumenteel risico
management en de conventionele risicomanager
kunnen hier geen bijdrage meer aan leveren.
Daarom dus risicoleiderschap.

WAT IS RISICOLEIDERSCHAP?
Dat is voorlopig het toepassen van de zes
kenmerken van de risicoleider, zoals aangegeven
in de tabel. Risicoleiderschap tonen betekent dus
risicogestuurd werken, met waardevolle doelen
als focus. Risico’s worden gesubjectiveerd en
gekwalificeerd. Op basis daarvan wordt bewust
omgegaan met risico’s. Hierbij worden bestaande
werkprocessen in de organisatie benut en is de
risicoleider een rolmodel. Dit alles gewoon doen is
het tonen van risicoleiderschap.
In de tabel kun je de zes kenmerken van de
conventionele risicomanager eenvoudig vergelijken
met die van de nieuwe risicoleider. Hieruit is op te
maken dat het kenmerkende profiel van de risico
leider fors afwijkt van dat van de risicomanager.
De eigenschappen van de VUCA-wereld zijn het
uitgangspunt voor de risicoleider, terwijl de bereken
bare en beheersbare wereld volgens Taylor ooit
het startpunt voor de risicomanager is geweest.
Met andere woorden, de risicoleider staat paraat
voor het omgaan met de wilde vraagstukken en
bijbehorende risico’s, daar waar de risicomanager
zich beter tot de tamme opgaven kan beperken.
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De risicomanager…
1.
doet aan risicomanagement
2.
heeft risico’s als focus
  3.
objectiveert en kwantificeert
4.
beheerst risico’s
5.
benut modellen
  6.
is een staffunctie
De risicoleider…
1.
werkt risicogestuurd
2.
heeft doelen als focus
  3.
subjectiveert en kwalificeert
4.
gaat om met risico’s
5.
benut processen
6.
is een rolmodel
HOE WERKT RISICOLEIDERSCHAP?
Hoe werkt risicoleiderschap? Het voorlopige
antwoord hierop is gegeven in de vorm van zeven
concrete tips: de seven habbits van de risicoleider.
Risicoleiderschap tonen vraagt om (1) begrip van
de kernbegrippen rond risico, (2) zorgdragen voor
scherpe ambities en doelen, (3) oog en oor voor
verschillen in risicopercepties, (4) het kennen van
je eigen risicobereidheid én die binnen en buiten je
organisatie, (5) het accepteren van onzekerheid,
(6) het durven te kiezen én daarvoor de verant
woording nemen en tot slot (7) integreren van
expliciet risicodenken en -doen in alle activiteiten.
Tot het t egendeel is bewezen ga ik ervan uit dat, via
het leren toepassen van deze tips, vrijwel iedereen
in een organisatie risicoleiderschap kan tonen. Het
boek Risicoleiderschap geeft hiervoor in totaal
twintig vaardigheden met elk vijf aandachtspunten.
KRITISCHE REFLECTIE
Deze whitepaper is geen wetenschappelijk artikel
en ook niet als zodanig bedoeld. Het is g
 eschreven
vanuit de praktijk en voor de praktijk, met een
pragmatische inslag en de nodige voorbeelden.
Wel is de paper gebaseerd op onderzoek van
wetenschappelijke artikelen en management
literatuur, in combinatie met jarenlange praktijk

ervaring en promotieonderzoek over het implemen
teren van risicomanagement in organisaties. Zie de
bibliografie voor de benutte bronnen.
Net als vrijwel al het gepubliceerde onderzoek
rondom risico en risicomanagement zijn de
bevindingen in deze paper nauwelijks of niet
evidence-based. Het zou geweldig zijn als er
wetenschappelijke onderzoekslijnen gaan ontstaan
over effectief risicoleiderschap. Dan zouden we
wellicht, met een aanzienlijke mate van validiteit en
betrouwbaarheid, harde uitspraken kunnen doen
over de zin, onzin, eigenschappen en kenmerken
van risicoleiderschap. Over risicomanagement en
de risicomanager is dergelijk onderzoek overigens
bijzonder schaars gebleken. Er is dus nog een weg
te gaan. De titel van deze paper is niet zomaar
gekozen: Risicoleiderschap: een begin.
CONCLUSIES
Ondanks de kritische reflectie waag ik me toch aan
enkele conclusies. Risicoleiderschap tonen betekent
immers onzekerheid accepteren. Dat we momenteel
in het VUCA-tijdperk zijn beland, en daar nog wel
een tijdje zullen verpozen, dat staat als een paal
boven water. Je hoeft maar één dag de media te
volgen en het ontkennen van volatiliteit, uncertainty
of onzekerheid, complexiteit en ambiguïteit blijkt een
onmogelijke opgave.
Hoewel ik me realiseer dat de zes kenmerken van
de conventionele risicomanager mogelijk cliché
matig overkomen, ik sta voor dit profiel. Het is
wat ik in grote lijnen waarneem, op basis van
talloze o
 ntmoetingen en gesprekken, en lees in de
literatuur. Deze kenmerken van de conventionele
risicomanager bieden echter nauwelijks tot geen
steun bij het omgaan met de relevante onzeker
heden, risico’s en kansen in het VUCA-tijdperk.
Daarom is, op basis van het gegeven profiel, het
einde van de conventionele risicomanager aan
gekondigd. Als functie wel te verstaan, nadrukkelijk
niet als persoon.
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Het positieve nieuws is de mogelijke wedergeboorte
van de risicomanager als risicoleider, met zes soort
gelijke én tegelijkertijd fors afwijkende kenmerken.
Dit is een van de vele paradoxen rond omgaan met
risico’s. Daarbij bepleit ik nadrukkelijk voor het tonen
van risicoleiderschap door IEDEREEN in de orga
nisatie: voor (oud-)risicomanagers én niet-risico
managers, voor formele leidinggevenden én niet-
formele leidinggevenden. Iedereen risicoleider!

managers? Dat zal moeten blijken. We weten het
gewoon niet. De enige manier om erachter te komen
is risicoleiderschap in de praktijk gaan toepassen,
vanaf morgen. Hierbij kunnen de kenmerken en tips
uit deze whitepaper helpen, of misschien ook niet.
Ook dat gaan we ervaren, tijdens het omgaan met
onzekerheid om onze waardevolle doelen, wat die
ook zijn, te realiseren.

Of al die risicoleiders de verwachtingen waar gaan
maken ten opzichte van de conventionele risico
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