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Risicomanagement is steeds meer een actueel thema voor 

financiële beleidsbepalers, maar zij worstelen vaak met de

bijbehorende investeringen of het scherp krijgen van de revenuen.



• Wat is de definitie van een risico?

Risico is de kans op gevaar of verlies. Deze kans kan zowel negatieve als 

positieve gevolgen hebben. Risico kan bewust worden opgezocht, maar 

het kan zich ook plotseling voordoen.
Bron: www.ensie.nl

• Wat is de definitie van riskmanagement?

Activiteiten die erop gericht zijn de risico's binnen een aanvaardbaar 

niveau te houden.
Bron: wikiwoordenboek

• Waarom  riskmanagement?

Om je bewust te zijn van de risico’s die je loopt, daar weloverwogen 

beslissingen over te nemen en daarmee de haalbaarheid van je 

doelstellingen te vergroten.

Definitie
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http://www.ensie.nl/
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Risicomanagement = Kansmanagement

© PAUWWW



Gebaseerd op: Academy of Management Journal 2005, Vol 48 no 6 1075-1089 

Implementeren van (beheers)maatregelen zorgt niet voor een lineaire daling van de kans.
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Maatregelen
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• Vooral beginnen. Met een Risk (Self) Assessment. 

• Meteen kwalitatieve methode (risk self assessments) 

word op verschillende niveaus risico’s geïdentificeerd 

en beoordeeld, die het behalen van doelstellingen 

bedreigen. Tevens worden er indien nodig maatregelen 

gedefinieerd en beschreven en gevolgd.

• Niveaus: 

- strategisch (businessplan)

- tactisch (afdelingsplan)

- operationeel (proces)

- projecten

• Uitkomst: Overzicht van belangrijkste risico’s die 

doelstelling bedreigen op alle hiërarchische niveaus.
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• Met een kwalitatieve methode (risk self assessments) 

word op verschillende niveaus risico’s geïdentificeerd 

en beoordeeld, die het behalen van doelstellingen 

bedreigen. Tevens worden er indien nodig maatregelen 

gedefinieerd en beschreven en gevolgd.

• Niveaus: 

- strategisch (businessplan)

- tactisch (afdelingsplan)

- operationeel (proces)

- projecten

• Uitkomst: Overzicht van belangrijkste risico’s die 

doelstelling bedreigen op alle hiërarchische niveaus.

Medewerkers

Management

Teams

Directie

Strategische

Risk Assessment

Tactisch 

Risk Assessment

Operationeel 

Risk Assessment

Project

Risk Assessment

Definitie

… Product

Risk Assessment

© PAUWWW



• Daarna uitbouwen

• Er is vaak al veel aanwezig
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Gestructureerd ziet dat er zo uit.
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Risicoman.
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• Een algemeen wereldwijd gebruikt model voor de grotere ondernemingen 

is het 3-Lines-of-Defense model.

• 3 verdedigingslinies met elk hun eigen taken, bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden.

RvC | Toezichthouders

3 Lines of Defense
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#1 Niet vanuit Macht maar vanuit Kracht.

Niet omdat het moet, maar vanuit intrinsieke motivatie van het management en de medewerkers.

#2 Integraal en Businesstaal.

Riskmanagement is onderdeel van het bedrijfsproces en niet een separaat proces. 

#3 Vertrouwen als uitgangspunt.

Een bedrijf en bedrijfsvoering zonder regels kan niet. Er zijn wel regels en governance nodig om een bedrijf te runnen. Maar 

regels en governance blijven ‘hygiëne’ en de mensen/medewerkers binnen die governance maken echt het verschil.

#4 Pragmatisch en niet Academisch.

Management en medewerkers zitten niet op vakjargon te wachten. Uiteraard is inhoudelijke kennis belangrijk, maar 

persoonlijkheid stelt in staat om de rol succesvol in te vullen. 

#5 In de ‘business’ en niet in de ivoren toren.

Actief signaleren, proactief, gevraagd en ongevraagd advies. Zorg dat je de business en de belangen van stakeholders kent. 

Ultiem doel is overbodig maken van ORM als afdeling. 

#6 Sturen en bijsturen.

Kaderstellen en Monitoren maar ook helpen zolang dat gaat om in gezamenlijkheid met oog voor de verschillende 

verantwoordelijkheden om tot het optimale resultaat te komen. 

#7 Inzicht maar vooral Impact.

Niet stoppen bij het bieden van inzicht, maar  creëer impact. Niet schrijven ‘dat’ er iets moet veranderen, maar schrijven 

‘wat’ er moet veranderen.

#8 Niet overdrijven.

Een van de grootste risico’s van de huidige tijdgeest is het doorschieten in regulering 

… kies voor de juiste key controls en laat je niet verleiden tot doorslaan in controleren. 

Dit is vaak onnodig duur en levert niet veel meer op. 

Principes
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#1 Minder operationele kosten.

Door het kwalitatief verbeteren van (bedrijfs)processen waardoor in potentie minder operationele kosten worden gemaakt. 

Vaak bevatten (bedrijfs)processen inefficiënties die zich regelmatig voordoen. 

#2 Minder accountantskosten.

Een goed en aantoonbaar ORM-proces kan een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van de kosten die gemoeid 

zijn met het proces van de jaarrekeningcontroles. 

#3 Betere kapitaal allocatie.

ORM kan goed inzicht geven in risico’s die horen bij de bedrijfsactiviteiten (Waar zit het kapitaal van de organisatie? 

Waarmee verdienen we ons geld?). 

#4 Betere rating bij Rating Agencies (bijvoorbeeld Standard & Poors).

Rating Agencies hechten  steeds meer aan ERM (Enterprise Risk Management) en ORM-activiteiten van de door hen 

beoordeelde instellingen. 

#5 Beter (risico)bewustzijn bij alle stakeholders. 

Een overwegend reactieve houding ten opzichte van risico’s van medewerkers en management (denk aan met name ‘brandjes 

blussen’) wordt meer en meer een proactieve houding waarbij op risico’s wordt geanticipeerd .

#6 Minder overhead bij de IAD en andere stafafdelingen.

Met name in grote organisaties die beschikken over een eigen interne accountantsdienst (IAD) kan het implementeren van een 

ORM-proces leiden tot een flinke wijziging van de werkzaamheden van de IAD. 

#7 Betere compliance aan wet- en regelgeving.

Een van de voornaamste risico’s in binnen- en buitenland is de trend van toenemende Wet- en Regelgeving. De rode draad 

welke door al deze richtlijnen loopt is de constatering dat ondernemingen hun risico’s aantoonbaar moeten 

identificeren, beoordelen en beheersen én hierover naar alle stakeholders openheid geven.

#8 Betere nachtrust voor management en directie.

en op maat gemaakt ORM-proces is een waardevol management- en informatie instrument, dat in belangrijke mate kan 

bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelstellingen en daarmee een betere nachtrust voor het management, 

directie en andere stakeholders.

Aantal redenen
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LinkedIn: http://www.linkedin.com/wimpauw

Vragen?
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