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Vanaf het moment dat Oude Alink 
eindverantwoordelijk werd voor het 
beleid omtrent risk management 
bij de Nederlandse multinational, 
nu zo’n zes jaar geleden, ontwikkel-
de hij het programma door. “Wij wa-
ren vroeg met het toepassen van risk 
management. Waarom? We hebben 
te maken met doelen in de toekomst. 
Doelen op het gebied van strategie, 
duurzaamheid, personeelsbeleid, ge-

dragscodes. En alles wat je belooft, 
wil je ook waarmaken. Dus wij iden-
tifi ceren en prioriseren onze huidi-
ge en toekomstige risico’s, intern en 
extern, die een grote impact kunnen 
hebben op het, al dan niet, behalen 
van onze doelen.”

Geen verrassingen
Op verschillende niveaus wil Ou-
de Alink dat managers risico’s hel-
der zien en op basis daarvan beslui-
ten nemen. Van de processen en over 
de risico’s doet AkzoNobel melding 
in het jaarverslag. “Dat is transpa-
rant en duidelijk naar onze stakehol-
ders. Alles wat wij beloven op het ge-
bied van ‘people, planet, profi t’ moe-
ten we kunnen waarmaken.” De fo-
cus ligt op de belangrijkste risico’s, 

 “Met enterprise risk management 
(ERM, red.) ben je in staat de wereld 
beter te beheersen”, zegt professor 
Leen Paape, decaan bij Nyenrode. “Ik 
geloof in het basisidee, maar het con-
cept ERM is een abstract begrip. Het 
valt niet mee om het goed te begrij-
pen en onder de knie te krijgen.”

Dr. Jürgen van Grinsven, risk ma-
nagement specialist en kerndocent 
bij Nyenrode: “Je wilt een commerci-
eel voordeel behalen voor je organisa-
tie en je dient de wet- en regelgeving 
na te leven. Het is balanceren tussen 
risico en interne controle, die toege-
voegde waarde op moet leveren.”

“Door je te richten op risico’s is 
het uitgangspunt dat rampen zijn 
te voorkomen en ook kansen beter 
worden gezien”, stelt Paape. Maar 
hij voegt er wel aan toe dat risico’s 
nooit geheel zijn te beheersen. Soms 
moet er eerst iets voorvallen, voor-
dat duidelijk is dat iets een risico is. 
“Dat maakt het lastig in te schatten. 
Met name door de beperkingen van 

de mens. Kansen en risico’s inschat-
ten is niet zijn sterkste kant en ratio-
neel is de mens ook al niet. Er kan dus 
altijd iets verkeerd gaan. Dat moet je 
vooraf duidelijk maken.” Van Grins-
ven: “De complexiteit zit ‘m juist in 
de interactie tussen mensen, proces-
sen en systemen. Er zijn helaas in-
cidenten nodig om mensen met de 
neus op de feiten te drukken.”

Structuur
Een risicomanagementstructuur ver-
deelt de verantwoordelijkheden. Vol-
gens Van Grinsven vergeten bedrijven 
vaak een solide structuur neer te zet-
ten. “Organisaties grijpen snel naar 
een tool en denken ‘dit is geregeld’. 
Maar de handvatten hoe je met die 
tools moet werken, ontbreken vaak.”

“Je moet zorgen voor een natuur-
lijk proces. Mensen aanspreken, ze 
belonen als ze het goed doen en straf-
fen als het verkeerd gaat, en ook een 
beetje geduld hebben”, zegt Paape.
Van Grinsven: “Vier aspecten spe-
len bij een goede risicomanagement-
structuur een rol: de manier van den-
ken, van werken, van modelleren en 
van managen. Vraag je bij elk aspect 
af of het e� ectief is, e�  ciënt is, en of 
het leidt tot tevredenheid bij imple-
mentatie.”

Lange adem
Tijd is een belangrijke factor. Men-
sen nemen niet alles gauw op vol-
gens Paape. “De eerste auto was ook 
maar een koets met een motor. Het 
duurde jaren voordat het een echte 
auto werd. Het is al lastig voor men-
sen om fysieke zaken optimaal te le-
ren te gebruiken. Een abstract begrip 
als ERM kost nog meer tijd. Dat vergt 
een lange adem.”

Maar hoe pak je het dan aan? 
“Praat erover met mensen, bijvoor-
beeld bij het opstellen van een busi-
ness plan. Besteed daarbij aandacht 
aan risico’s. En neem incidenten op 
in maandrapportages, om ze zicht-
baar en ‘tastbaar’ te maken”, aldus 
Paape. “Hoe vaker je mensen dwingt 
na te denken over risico’s, hoe meer 
het er in slijt en hoe meer het een au-
tomatisme wordt.”

Modellen
De modellen die voorhanden zijn, 
maken ERM concreter, maar daar-
mee ben je er volgens Paape nog niet. 
“Bijvoorbeeld ‘risicotolerantie’, wat 
betekent dat precies? Hoe vertaal je 
dat naar een organisatie? Iemand zei 
ooit: ‘Alle modellen zijn fout, maar 
sommige zijn bruikbaar.’ Daar ben ik 
het mee eens. Modellen zijn gevaar-
lijk, maar je kunt er wel mee omgaan 
en er van leren.”

Volgens zowel Paape als Van Grins-
ven levert het gebruik van eenvou-
dige modellen het meeste op. “De fi -
nanciële crisis hebben we mede te 
danken aan modellen”, legt Paape 
uit. “Vooral in de gecompliceerde 
rekenmodellen was het geloof heel 
groot.” Van Grinsven: “Complexe 
modellen bevatten veel aannames. 
Zorg dat je modellen snapt en dat an-
deren ze ook snappen. Gebruik mo-
delleertechniek als ondersteuning, 
niet als doel.” Paape: ”Wat wel geldt: 
een goed model in slechte handen is 
niets, maar een slecht model in goe-
de handen kan nog steeds behulp-
zaam zijn .”

Menselijkheid
Een valkuil is om risicomanagement 
te groot op te tuigen. Dat kan de or-
ganisatie niet bijhouden. Van Grins-
ven: “Geef een klein onderdeel de 
eerste focus en bouw het stapsgewijs 
uit. Als je de organisatie daarin mee-
neemt, dan heeft dat een positief bij-
e� ect: de mensen in de organisatie 
leren ervan.”

“Houd oog voor de mens en zijn be-
perkingen”, vult Paape aan. “Je moet 
niet te veel verwachten en bese� en 
dat risicomanagement met vallen en 
opstaan gaat. Als je er aandacht aan 
blijft besteden, wordt het er wel beter 
en sterker van.” 
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 Vraag:  ■ Hoe is enterprise risk 
management succesvol in te 
zetten?

Antwoord:  ■ Zorg voor een 
lange adem, oog voor de factor 
mens en realistische doelen. 

“Risk management moet ‘top 
down’ en ‘bottom up’ zijn”, 
zegt Dick Oude Alink, Direc-
tor Risk Management bij Ak-
zoNobel. “Het proces moet 
niet geïsoleerd zijn. De ken-
nis van managers is razend 
belangrijk.”

FEITEN

  ■ Enterprise risk management 
(ERM) kost veel tĳ d een inspan-
ning. Met name het realiseren van 
de praktische kant kost veel tĳ d. 
ERM is immers een abstract be-
grip, waar mensen niet gelĳ k van 
weten hoe ze er precies mee om 
moeten gaan.

Veel bedrijven ■  grĳ pen te snel 
naar ‘tools’ zonder zich te bekom-
meren om de inhoudelĳ ke kant 
van deze tools. Meer dan eens 
ontbreekt het deze tools aan de 
juiste handvatten om risico’s wer-
kelĳ k goed te beheersen.

Door risicomanagement  ■
structureel op de agenda te zet-
ten, zorg je ervoor dat mensen er 
automatisch over gaan nadenken.

Complexe modellen ■  kennen 
veel onderliggende aannames 
die vaak moeilĳ k zĳ n uit te leggen. 
Met eenvoudige modellen is vaak 
doeltreffender te werken. Die leve-
ren het meeste resultaat.

Wanneer je als bedrijf start ■  
met het invoeren van risicoma-
nagement is het aan te raden je 
op een klein onderdeel te richten. 
Daarna bouw je het uit naar ande-
re onderdelen van het bedrĳ f. 

 ‘ENTERPRISE RISK 
MANAGEMENT IS 
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