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Inleiding

Een organisatie heeft bij het uitvoeren van haar strategie en in de bedrijfsvoering te maken met 
allerlei onzekerheden. Sommige onzekerheden bieden kansen, andere onzekerheden vormen een 
bedreiging voor de organisatie om haar doelstellingen te realiseren. Hoe beter een organisatie in 
staat is deze onzekerheden in beeld te brengen en te beheersen, hoe beter de organisatie kansen 
kan benutten, risico’s bewust kan nemen en daarmee haar strategie en doelstellingen kan realiseren. 
Risicomanagement helpt een organisatie hierbij.

Een veelbesproken onderwerp in relatie tot risicomanagement is het begrip ‘risicobereidheid’. 
Volgens de principes van ‘good governance’ wordt van het bestuur van een organisatie verwacht 
dat zij de risicobereidheid van de organisatie vaststelt, en hier verantwoording over aflegt in het 
bestuursverslag. De Raad van Commissarissen moet erop toezien dat de activiteiten van de 
organisatie binnen de daartoe gedefinieerde risicobereidheid blijven. 

Voor veel organisaties is het geven van een betekenisvolle invulling aan het begrip ‘risicobereidheid’ 
een uitdaging. Dit heeft (deels) te maken met het paradoxale karakter van het begrip: ‘risico’ en 
‘bereidheid’ zijn termen die niet van nature bij elkaar passen. De risicobereidheid is daardoor 
vaak niet of vaag gedefinieerd, en daarmee ook niet goed geborgd in de sturing, beheersing en 
verantwoording van de organisatie. 

In dit whitepaper gaan we in op het begrip ‘risicobereidheid’. We bespreken kort het theoretisch 
kader, het belang van een goed gedefinieerde risicobereidheid en de bepalende factoren en 
uitdagingen daarbij. Vervolgens schetsen we een aanpak om in zes stappen te komen tot een 
praktische invulling van het begrip voor een organisatie. 

Enkele begrippen verduidelijkt
Om het begrip risicobereidheid invulling te kunnen geven is het van belang een duidelijk beeld te 
hebben van de inhoud van het begrip. Daarvoor moeten we eerst terug naar de basis, namelijk naar 
het begrip ‘risico’. Een risico is een onzekere gebeurtenis die het realiseren van de doelstellingen 
van een organisatie negatief kan beïnvloeden. De keerzijde daarvan zijn kansen: onzekere 
gebeurtenissen die juist een positieve invloed kunnen hebben. Kansen en risico’s gaan vaak hand in 
hand. Bijvoorbeeld het betreden van een nieuwe markt of het toepassen van innovatieve technologie 
brengt allerlei risico’s met zich mee, maar het biedt tegelijkertijd ook kansen om te groeien, meer 
rendement te realiseren of efficiënter te werken. 

De risicobereidheid van een organisatie kan worden omschreven als de aard, omvang en mate 
waarin een organisatie bereid is risico’s te lopen bij het realiseren van haar doelstellingen. Het gaat 
dus om de vraag hoeveel onzekerheid de organisatie bereid is te accepteren, of, anders gezegd, met 
hoeveel zekerheid de organisatie haar doelstellingen wil realiseren. Absolute zekerheid bestaat niet, 
er zal altijd sprake zijn van enige mate van onzekerheid. Risicobereidheid gaat over de vraag welke 
mate van onzekerheid nog acceptabel is voor de organisatie. 
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De risicobereidheid van een organisatie moet binnen de risicocapaciteit van de organisatie liggen. 
De risicocapaciteit is het totaal aan risico’s dat een organisatie kan dragen. De risicocapaciteit wordt 
bepaald of begrensd door:
•  De financiële draagkracht van de organisatie (vermogen, liquiditeiten);
•  De risicovolwassenheid van de organisatie (kennis, kunde, processen, procedures en infrastructuur);
•  De wet- en regelgeving die op de organisatie van toepassing is, en;
•  De eisen en verwachtingen van de stakeholders van de organisatie.

Belang van risicobereidheid
Wat is de meerwaarde van het bepalen van de risicobereidheid van de organisatie? De meerwaarde 
ervan ligt op een aantal vlakken, die we hieronder kort toelichten.
•  Strategie- en besluitvorming. Het biedt een kader waarbinnen strategische afwegingen en 

keuzes gemaakt kunnen worden en besluitvorming plaats kan vinden. Wat doen we wel, en wat 
willen we absoluut niet?

•  Risicocultuur en risicobewustzijn. Het maakt duidelijk wat de organisatie verwacht van de 
medewerkers, wat het gewenste gedrag is ten aanzien van het omgaan met risico’s in de 
organisatie. En het creëert en stimuleert het risicobewustzijn. Hoe sturen we op risico’s en de 
beheersing daarvan, en wat verwachten we daarbij van onze medewerkers?

•  Risicorespons. De risicobereidheid vormt een leidraad voor de organisatie om te reageren op de 
risico’s waarmee ze geconfronteerd wordt. Kunnen we een risico accepteren of zelfs nastreven, 
willen we een risico beperken door maatregelen te treffen, of moeten we het risico zo veel 
mogelijk vermijden? Voelen we ons comfortabel bij het niveau van risico dat we lopen, moeten we 
meer maatregelen treffen, of mag het juist een onsje minder?

•  Managen van verwachtingen van stakeholders. Het ondersteunt het gesprek met stakeholders 
(klanten, financiers, toezichthouders), onder andere over de inzet van de schaarse middelen (tijd, 
geld, capaciteit) van de organisatie. Het maakt duidelijk binnen welke kaders de organisatie wil 
acteren en welke afwegingen daarin gemaakt worden. Wat hebben we onze stakeholders te 
bieden en welke grenzen stellen we daarbij?

•  Communicatie en verantwoording. Een organisatie moet zich in haar bestuursverslag 
verantwoorden over de voornaamste risico’s waarmee de organisatie te maken heeft (gehad). 
Daarbij moet een beschrijving gegeven worden van de bereidheid van de organisatie om deze 
risico’s al dan niet af te dekken. Hoe verantwoorden wij ons over ons risicomanagement naar 
externe partijen en de markt?

Uit voorgaande opsomming komt duidelijk naar voren dat risicobereidheid een onderwerp is dat 
de kern raakt van de sturing, beheersing en verantwoording van de organisatie. Het is daarom een 
onderwerp dat de nodige aandacht behoort te krijgen van het bestuur en management, en met enige 
regelmaat op de agenda van de Raad van Commissarissen hoort te staan. Risicobereidheid moet 
niet enkel ‘het stokpaardje van de Risicomanager’ zijn!

Bepalende factoren voor de risicobereidheid
De risicobereidheid van een organisatie wordt beïnvloed door verschillende factoren. Om te beginnen 
de strategie, doelstellingen en ambities van de organisatie. Naarmate de strategie, doelstellingen en 
ambities groter en uitdagender zijn, zal de risicobereidheid van de organisatie ruimer (moeten) zijn. 
Bij organisaties met een meer stabiele of gematigde groeistrategie past een lagere risicobereidheid. 
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Ook de markt waarin een organisatie opereert is van invloed op de risicobereidheid. Op een competitieve 
markt zullen organisaties veelal een hogere risicobereidheid moeten hebben om te overleven en kansen 
te kunnen benutten, terwijl in een markt met beperkte concurrentie de risicobereidheid navenant 
lager kan zijn. Organisaties die een vitale functie in de economie vervullen (bijvoorbeeld banken en 
nutsbedrijven) en (semi-)publieke organisaties met een maatschappelijke doelstelling (bijvoorbeeld 
zorginstellingen en woningcorporaties) zullen over het algemeen ook een lagere risicobereidheid hebben.

Daarnaast speelt de aard van de risico’s waar de organisatie mee te maken heeft een rol. Over het 
algemeen zal een organisatie een relatief hoge risicobereidheid hebben op risico’s (en kansen) 
waarop een organisatie een onderscheidend concurrentievoordeel en/of hoger rendement kan 
realiseren. De risicobereidheid is daarentegen lager op risico’s waarop geen concurrentievoordeel of 
rendement te behalen is, zoals vele soorten operationele risico’s (denk aan frauderisico, risico van 
uitval van systemen, etc.) of compliance risico’s.

De risicobereidheid van de organisatie wordt verder bepaald door de risicocapaciteit: het maximum 
aan risico’s dat een organisatie kan dragen. Zoals eerder aangegeven gaat het dan om zaken als de 
financiële draagkracht, de risicovolwassenheid, wet- en regelgeving en de eisen en verwachtingen 
van stakeholders van de organisatie. Hierbij geldt uiteraard: hoe lager de risicocapaciteit, hoe lager 
de risicobereidheid van de organisatie zou moeten zijn. Tegelijkertijd moet een organisatie oppassen 
niet ‘te weinig’ risico te (willen) lopen. Daarover later meer. 

Tot slot zijn ook de persoonlijke voorkeuren en drijfveren van het bestuur en management van 
invloed op de risicobereidheid van de organisatie. Immers, de ene persoon is van nature bereid 
om meer risico’s te nemen dan de ander. De persoonlijke voorkeuren en drijfveren hangen van 
veel factoren af, en zijn vaak impliciet en onbewust van invloed op de keuzes die iemand maakt. 
Van belang is dat de Raad van Commissarissen erop toeziet dat de persoonlijke voorkeuren en 
drijfveren van het bestuur niet de overhand krijgen en te veel af gaan wijken van de risicobereidheid 
die passend is bij de strategie en doelstellingen van de organisatie. Zonnekoninggedrag en 
megalomanie of juist een te behoudende koers liggen dan op de loer!

Uitdagingen bij het bepalen van de risicobereidheid
Een organisatie heeft bij het uitvoeren van haar strategie en bedrijfsvoering onherroepelijk te 
maken met allerlei onzekerheden. De risicobereidheid van de organisatie geeft uitdrukking aan de 
mate waarin de organisatie die risico’s wil aangaan of accepteren. Wat maakt het bepalen van de 
risicobereidheid van de organisatie zo lastig? 

Om te beginnen heeft de combinatie van de woorden ‘risico’ en ‘bereidheid’ iets paradoxaals in zich. 
Want waarom zouden we bereid zijn risico’s te lopen? We hebben van nature liever zekerheid dan dat 
we onzekerheid moet accepteren. Het is essentieel om te beseffen dat het realiseren van doelstellingen 
altijd gepaard gaat met een mate van onzekerheid. Het uitbannen van alle risico’s is onmogelijk en ook 
niet wenselijk. Een gevleugelde uitspraak in dit verband is: “Te weinig risico nemen is ook een risico!” 
Er zijn genoeg voorbeelden van bedrijven die (mede) als gevolg van een te behoudende strategie, en 
bijbehorende risicobereidheid, uiteindelijk de concurrentiestrijd hebben verloren en failliet gingen. Een 
organisatie moet een bepaalde mate van risico lopen om haar doelstellingen te kunnen realiseren. De 
vraag die bij risicobereidheid beantwoord moet worden is: “Hoeveel risico willen we lopen?”
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Een tweede moeilijkheid bij het definiëren van de risicobereidheid is het feit dat risico’s ook 
een andere kant hebben, namelijk kansen. Dit is de tweede paradox in het begrip. Een te strak 
geformuleerde risicobereidheid kan ertoe leiden dat een organisatie ook het benutten van bepaalde 
kansen om doelstellingen te realiseren uitsluit, en dat is mogelijk niet gewenst. De uitdaging is om in 
de bepaling van de risicobereidheid duidelijk te maken welke ruimte de organisatie wil benutten om 
doelstellingen te realiseren, in plaats van die ruimte al te veel in te perken, en alleen grenzen te stellen 
daar waar het echt nodig is. 

Ten derde heeft een organisatie vaak te maken met een aantal risico’s waarop zij maar heel beperkt 
invloed heeft. Dit zijn veelal risico’s met een externe ontstaansgrond. Denk aan politieke risico’s, 
marktrisico’s en macro-economische risico’s. Het definiëren van een risicobereidheid op deze risico’s 
is lastig, omdat een organisatie niet de keuze heeft om de risico’s al dan niet te accepteren. Ze zijn 
nu eenmaal een inherent onderdeel van de omgeving waar de organisatie mee te maken heeft. Ook 
hier geldt dat het begrip ‘bereidheid’ paradoxaal en daardoor verwarrend is, want ook al ben je niet 
‘bereid’ de risico’s te lopen, ze zijn er toch. Hier past het begrip ‘risicotolerantie’ beter, een begrip dat 
uitwisselbaar is met risicobereidheid, met dien verstande dat risicobereidheid betrekking heeft op 
risico’s die een organisatie actief opzoekt of aangaat, terwijl risicotolerantie gaat over risico’s die een 
organisatie passief ondergaat of accepteert als iets onvermijdbaars. Dit geldt tot op zekere hoogte ook 
voor de eerdergenoemde operationele risico’s of compliance risico’s. Ook hierop heeft een organisatie 
niet echt een ‘bereidheid’, maar zal het een bepaald risiconiveau moeten tolereren, omdat anders de 
(financiële en niet-financiële) kosten voor de beheersing van deze risico’s te hoog zouden worden. 

Risicobereidheid invulling geven in zes stappen
In de praktijk zien we dat organisaties op verschillende manieren uitdrukking proberen te geven 
aan hun risicobereidheid. Sommige organisaties trachten de risicobereidheid te vatten in één of 
enkele ‘risicobereidheid statements’: allesomvattende kwalitatieve uitspraken over de mate waarin 
de organisatie risico’s wil lopen. Vaak blijven deze uitspraken vaag en moeilijk toetsbaar, waardoor 
ze bijvoorbeeld niet goed te hanteren zijn in de besluitvorming. Andere organisaties trachten de 
risicobereidheid uit te drukken in bepaalde (financieel) kwantitatieve normen. Voordeel daarvan is dat 
de risicobereidheid toetsbaar wordt en geïntegreerd kan worden in besluitvorming. Nadeel is dat niet 
alle risico’s eenvoudig te kwantificeren zijn, en de dynamiek en complexiteit van de omgeving waarin 
een organisatie opereert niet goed gevat kan worden in een enkel getal.

Om te komen tot een betekenisvolle invulling van het begrip risicobereidheid hanteren wij de 
volgende aanpak:
1.  Definieer de risicofilosofie
2.  Verken de acceptabele afwijking van de doelstellingen
3.  Breng risico’s per doelstelling in kaart
4.  Doe richtinggevende uitspraken
5.  Bepaal relevante normen, signaalwaarden en risicobuffers
6.  Borg de risicobereidheid in de besluitvorming
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Hieronder lichten we deze stappen verder toe. Maar het belangrijkste onderdeel van deze aanpak 
is ‘het goede gesprek’: de risicobereidheid moet in een transparante dialoog tussen bestuur, 
management, Raad van Commissarissen en eventuele andere stakeholders tot stand komen. Alleen 
dan zal de risicobereidheid ‘gedragen’ zijn en een integraal onderdeel van de sturing, beheersing en 
verantwoording kunnen worden. 

1. Definieer de risicofilosofie

Om de risicobereidheid van de organisatie te definiëren is het zinvol te starten met het bepalen 
van de risicofilosofie van de organisatie. De risicofilosofie geeft de visie op de wijze waarop de 
organisatie wil omgaan met risico’s. De risicofilosofie moet een integraal onderdeel zijn van de 
besturingsfilosofie van de organisatie: de uitgangspunten die het bestuur hanteert om richting en 
sturing te geven aan de organisatie.

Onderstaande tabel kan dienen als handvat om de risicofilosofie vorm te geven.

Risicofilosofie Omschrijving Betekenis/consequenties

Avers We vermijden risico’s  
zo veel als mogelijk

•   Zeer lage bereidheid om onzekerheid te accepteren
•   Beleid is gericht op zo veel mogelijk voorkómen van het risico. 

Activiteiten die het risico veroorzaken worden eventueel gestaakt

Defensief We geven er de  
voorkeur aan weinig 
risico’s te lopen

•   Bereid om enige onzekerheid te accepteren, bij voorkeur zo 
beperkt mogelijk

•   Beleid is gericht op beheersing van het risico, waarbij het zekere 
voor het onzekere genomen wordt

Neutraal We wegen risico’s en 
kansen tegen elkaar af, en 
nemen dan een besluit

•   Bereid om onzekerheid te accepteren als de potentiële voordelen 
groter zijn dan de potentiële risico’s/nadelen

•   Beleid is gericht op beheersing van het risico, waarbij kosten en 
baten van beheersmaatregelen afgewogen worden

Offensief We accepteren risico’s, ook 
als de voordelen onzeker 
zijn

•   Bereid om onzekerheid te accepteren, ook als de potentiële 
voordelen onzeker zijn

•   Beleid is gericht op (beperkte) beheersing van het risico vooraf, en 
daarnaast op bewaken van de restrisico’s

Risico  
zoekend

We zijn bereid om risico’s 
aan te gaan en actief op te 
zoeken

•   Bereid om een hoge mate van onzekerheid te accepteren en om 
extra te investeren in activiteiten die het risico veroorzaken

•   Beleid is gericht op het bewaken van het risico

In het bepalen van de risicofilosofie van de organisatie kan het zinvol zijn om stil te staan bij zowel 
de huidige risicofilosofie als de gewenste risicofilosofie. Het kan namelijk zijn dat de huidige filosofie 
afwijkt van datgene wat wenselijk is voor de organisatie om haar strategie en doelstellingen te 
bereiken, waardoor de organisatie te defensief of juist te offensief is. Een illustratief voorbeeld is 
hieronder gevisualiseerd. Het is zinvol hierover de dialoog te voeren. 

Avers Defensief Neutraal Offensief Zoekend

huidig niveau gewenst niveau
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2.  Verken de acceptabele afwijking  
van de doelstellingen

De tweede stap in het bepalen van de risicobereidheid van de organisatie is het verkennen 
van de acceptabele afwijking van de doelstellingen. Zoals eerder gezegd zijn risico’s onzekere 
gebeurtenissen die het realiseren van de doelstellingen van een organisatie negatief kunnen 
beïnvloeden. Risicobereidheid gaat dus over de vraag hoeveel onzekerheid de organisatie bereid is 
te accepteren bij het nastreven van haar doelstellingen. Bij deze verkenning zijn de volgende vragen 
relevant:
•  Welke doelstellingen hebben prioriteit? Welke doelstelling willen we absoluut bereiken, desnoods 

ten koste van een andere doelstelling?
•  Hoeveel onzekerheid/volatiliteit ten aanzien van de uitkomsten/realisatie van de doelstellingen 

zijn we bereid te accepteren?
•  Zijn we bereid om bij het nemen van een besluit ten aanzien van een bepaalde doelstelling een 

keuze te maken voor een optie die risicovoller is?

Een effectieve manier om deze dialoog te voeren 
is om dilemma’s rondom de doelstellingen met 
elkaar te bespreken of om de doelstellingen van de 
organisatie onderling te prioriteren.
De uitkomsten van de dialoog over deze vragen 
kan gevat worden in een diagram zoals het 
voorbeeld hiernaast. Hoe hoger het getal, hoe 
meer onzekerheid de organisatie accepteert in het 
realiseren van de betreffende doelstelling.

 

3. Breng risico’s per 
doelstelling in kaart

De derde stap is het in kaart brengen van de risico’s die het realiseren van de strategie en 
doelstellingen van de organisatie kunnen belemmeren. Organisaties kunnen een veelheid aan 
methoden en technieken hanteren om risico’s te inventariseren en (kwantitatief en kwalitatief) te 
beoordelen. Het reikt voor dit whitepaper te ver om hier diep op in te gaan; hierover zijn genoeg 
andere publicaties verschenen.
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Een veelvuldig gehanteerd hulmiddel om risico’s in 
kaart te brengen is een zo genaamde risicokaart of 
‘risk heat map’. Hierin worden de risico’s in termen 
van kans en impact in onderlinge samenhang in 
beeld gebracht. De afbeelding hiernaast geeft een 
illustratief voorbeeld, waarbij de genummerde 
bollen de individuele risico’s voorstellen. 

Van belang om hier te vermelden is dat de risico’s 
zo veel mogelijk gekoppeld moeten worden aan 
één of meer doelstellingen. Omdat de mate van 
onzekerheid die de organisatie accepteert per 
doelstelling kan verschillen (zoals toegelicht in 
stap 2) is het van belang om ook de risico’s te 
relateren aan de doelstellingen.

4. Doe richtinggevende uitspraken

Vanuit de risicofilosofie, de verkenning van de acceptabele afwijking van de doelstellingen en de 
risico-inventarisatie per doelstelling moet de organisatie komen tot een aantal richtinggevende 
uitspraken over de risicobereidheid. Het meest effectief is om deze uitspraken per doelstelling te 
formuleren, en daarin aan te geven hoe de organisatie om wil gaan met risico’s die het bereiken van 
die doelstelling kunnen belemmeren. De uitspraken moeten duidelijk maken:
•  Hoeveel onzekerheid de organisatie bereid is te accepteren op die doelstelling.
•  Welke ruimte er is om kansen te benutten.
•  Of er eventuele risico’s of omstandigheden zijn die de organisatie absoluut wil vermijden.
•  Hoe de organisatie om wil gaan met het beheersen van risico’s.

Enkele voorbeelden van richtinggevende uitspraken zijn:
•  “We willen sterk groeien in onze doelmarkten en investeren hierin. We zijn ons bewust van de 

risico’s verbonden aan deze strategie en bewaken deze proactief.”
•  “Op het gebied van innovatie zijn wij volger. Wij zijn alleen bereid nieuwe technieken toe te passen 

als hun effectiviteit zich in de praktijk heeft bewezen.”
•  “We hebben klanttevredenheid hoog in het vaandel. We benutten kansen om de klanttevredenheid 

te verhogen en bewaken en ondernemen acties op de klant ‘dissatisfiers’.”
•  “We beperken het gebruik van financiële derivaten tot ‘plain vanilla’ payer swaps, welke we sluiten 

met tegenpartijen met minimaal een ‘AA’ rating. ”
•  “We hebben een lage tolerantie voor ‘control-issues’. We volgen hoog risico interne audit bevindingen 

en bevindingen van de externe accountant en/of toezichthouder op binnen de afgesproken deadlines.”

De richtinggevende uitspraken bepalen de ‘strepen in het zand’ voor de organisatie ten aanzien 
van het omgaan met risico’s (en het benutten van kansen) en geven richting aan de keuze van 
de organisatie om risico’s aan te gaan, te reduceren, over te dragen (bijvoorbeeld door risico’s te 
verzekeren), te vermijden of te accepteren. 
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De risicobereidheid van de organisatie kan in de risicokaart geïntegreerd worden door de 
kleurschakering van de risicokaart aan te passen naar gelang de risicobereidheid. Dit kan per 
doelstelling gedaan worden. Een voorbeeld hiervan staat hieronder toegelicht, waarbij ter illustratie 
de doelstellingen refereren aan de grafiek getoond bij stap 2. 

Doelstelling 1
Klanttevredenheid

Gemiddelde risicobereidheid

Doelstelling 2
Omzetgroei

Hoge risicobereidheid

Doelstelling 3
Veiligheid

Lage risicobereidheid

De risico’s waar de organisatie mee te maken heeft zijn per doelstelling in kaart gebracht (voor de 
vergelijkbaarheid zijn de risico’s in bovenstaande grafieken gelijk gehouden aan de eerder getoonde 
risicokaart). 
1.  Op de doelstelling ‘klanttevredenheid’ heeft de organisatie een gemiddelde risicobereidheid. Het 

risico in het rode gebied (risico 7) vraagt om maatregelen. Risico’s in het oranje gebied moeten 
actief bewaakt worden, terwijl risico’s in het groene gebied (risico’s 3 en 4) geaccepteerd worden. 

2.  Op de doelstelling ‘omzetgroei’ heeft de organisatie een hoge risicobereidheid. Geen enkel risico 
valt in het rode gebied, enkele risico’s in het oranje en de overige risico’s in het groene gebied. 

3.  Op de doelstelling ‘veiligheid’ heeft de organisatie een lage risicobereidheid. Hier vallen meer risico’s in 
het rode gebied (risico’s 7, 2 en 6) en dus zijn meer maatregelen nodig dan bij de eerste doelstelling. 

5.  Bepaal relevante normen, signaalwaarden  
en risicobuffers

Voor risico’s die kwantificeerbaar zijn kan het zinvol zijn om te komen tot bepaalde normen of 
signaalwaarden om de risico’s te bewaken en periodiek te toetsen aan de risicobereidheid van de 
organisatie. Met behulp van verschillende kwantitatieve analyses, zoals gevoeligheidsanalyses, 
scenario analyses en stress testen, kan een organisatie komen tot een set parameters waarop 
gestuurd kan worden. Te denken valt aan:
•  Financiële parameters, zoals liquiditeits- en vermogensratio’s, omzetcijfers en efficiencyratio’s.
•  Operationele parameters, zoals uitval- en afvalpercentages, beschikbaarheidspercentages (b.v. 

rondom ICT en operationele machines/systemen) en procesdoorlooptijden.
•  Klant gerelateerde parameters, zoals klanttevredenheid, net promotor score en parameters 

rondom klachten (ontwikkeling en afhandeling).
•  Organisatorische parameters, zoals ziekteverzuim, verloopcijfers en de ontwikkeling Arbo- en 

veiligheidsincidenten.
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Aan de parameters kunnen limieten of grenswaarden gekoppeld worden, zodat de organisatie de 
ontwikkeling van de risico’s in de tijd kan volgen. Hiermee krijgt de organisatie tijdig signalen als een 
risico de risicobereidheid van de organisatie dreigt te overstijgen. De parameters en bijbehorende 
grenswaarden kunnen opgenomen worden in de plannings- en rapportagecyclus van de organisatie 
(zie stap 6). 

Sommige organisaties vinden het wenselijk om bepaalde (financiële) buffers aan te houden boven 
op de limieten of grenswaarden voor de eerder benoemde parameters om risico’s op te kunnen 
vangen. Risicobuffers kunnen met behulp van scenario analyses bepaald worden. Het aanhouden 
van een risicobuffer is te overwegen voor:
•  Risico’s gerelateerd aan doelstellingen waarop de organisatie een relatief lage risicobereidheid 

heeft (kortom, waarvan het bereiken ervan niet in gevaar mag komen), en
•  De organisatie in beperkte mate invloed heeft op het optreden van het risico, en
•  De organisatie beperkte mogelijkheden heeft om bij te sturen als het risico zich voordoet. 

De risicobuffer voorkomt dat het bereiken van de doelstellingen van de organisatie direct in gevaar 
komt als een risico zich voordoet. Het nadeel van een buffer is echter dat het de organisatie ook 
kan belemmeren om bepaalde kansen te benutten, omdat het de (financiële) speelruimte van de 
organisatie beperkt. Het is dus van belang hier een goede overweging en afweging in te maken.

6. Borg de risicobereidheid in de besluitvorming

Tot slot moet de risicobereidheid geborgd worden in de sturings-, beheersings- en 
verantwoordingsprocessen van de organisatie. Dit houdt onder andere in dat de risicobereidheid 
een integraal onderdeel moet worden van de overwegingen en afwegingen die gemaakt worden 
bij strategische beslissingen, het jaarlijkse ondernemingsplan en de bijbehorende begroting, en bij 
investerings- en financieringsbeslissingen. Daarnaast zal de risicobereidheid onderdeel moeten 
vormen van het toezichts- en toetsingskader van de Raad van Commissarissen. Tot slot kunnen de 
bij stap 5 gedefinieerde parameters en grenswaarden opgenomen worden in de periodieke sturings- 
en verantwoordingsinformatie, bijvoorbeeld in de vorm van een dashboard rapportage. 
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Samenvatting en afsluitende opmerkingen

De risicobereidheid van een organisatie heeft een belangrijke sturende invloed op de mate waarin 
een organisatie risico’s neemt bij het realiseren van haar doelstellingen. Hoewel het concept van 
risicobereidheid eenvoudig te begrijpen lijkt, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig om er een zinvolle 
en bruikbare invulling aan te geven. Organisaties komen vaak niet verder dan een vage uitspraak die 
weinig toegevoegde waarde heeft in de dagelijkse besluitvorming. 

In dit whitepaper hebben we toegelicht dat de risicobereidheid van de organisatie een belangrijke 
rol speelt in de strategie- en besluitvorming, in de risicobeheersing en in de communicatie met en 
verantwoording naar stakeholders. Een goede uitwerking en borging van de risicobereidheid is 
echter lastig, omdat het begrip soms tot verwarring leidt, in verschillende situaties tot een andere 
interpretatie kan leiden, en omdat risico’s en kansen vaak hand in hand gaan. Daar waar een 
organisatie risico’s wil beperken, wil het tegelijkertijd kansen wel kunnen benutten. Die paradox 
vraagt om een zorgvuldige uitwerking van de risicobereidheid. 

In dit whitepaper hebben we een aanpak toegelicht om risicobereidheid op een praktische en 
toepasbare manier invulling te geven. Hiervoor hebben we verschillende hulpmiddelen aangereikt. 
Het belangrijkste is echter dat ‘het goede gesprek’ gevoerd wordt over de risicobereidheid van de 
organisatie. En dan niet alleen in de bestuurskamer of in een overleg met de Risicomanager, maar 
breed in de organisatie, met de Raad van Commissarissen en met eventuele andere stakeholders. 
Alleen dan zal de risicobereidheid van betekenis zijn voor de sturing en beheersing van risico’s, en 
draagt het bij aan het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. 



Over Accent
Wanneer mensen binnen organisaties risico’s bewust nemen en beheersen kunnen organisaties 
makkelijker doelen realiseren. Daar helpen wij bij. Met ons Strategisch Risicomanagement 
ondersteunen wij organisaties bij de inrichting, besluitvorming en aansturing van risicomanagement 
op alle niveaus. Door onze werkwijze stimuleren wij opdrachtgevers om op een andere manier naar 
hun organisatie te kijken. Zodat zij, op basis van nieuwe inzichten, komen tot werkbare oplossingen 
voor optimale risicobeheersing.

Meer weten? 
Neem dan contact op met:

Frank van Egeraat
06 23 16 23 82
f.vanegeraat@accentadvies.nl

Frank van Egeraat is Register Controller en heeft ruim 20 jaar ervaring in de dienstverlening, waar hij 
functies heeft bekleed op het gebied van Operational Audit, Operational Risk Management en Finance. 
Advies over en implementatie van verbeteringen op het vlak van procesoptimalisatie, risicobeheersing 
en management van operationele en financiële performance hebben in zijn werk centraal gestaan.
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Amaliawolde, Amalialaan 126 E,  3743 KJ Baarn
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