
zijn altijd op zoek naar een optimale
structuur van het bedrijf. In de jaren

zestig en zeventig lag de nadruk op centralisatie met grote centrale
rekencentra. In de jaren tachtig kwamen de voordelen van decentra-
lisatie meer naar voren: sneller en flexibeler op de markt kunnen 
inspelen. De laatste jaren is een nieuw concept in zwang, het Shared
Service Center (SCC), welke de voordelen van cen-
tralisatie en decentralisatie probeert te behalen.[1]

'Een shared service center is een zelfstandige een-
heid binnen een organisatie die specifieke dien-
sten levert aan de operationele eenheden van die
organisatie op basis van een overeenkomst tegen
een verrekenprijs'.[2] Het doel van een SSC is het
leveren van een hoge service, terwijl de kosten
dalen door het bundelen en concentreren van ser-
vices in een zelfstandige eenheid. Er is een aan-
tal kenmerken die een SSC uniek maken. 
Zo zijn er verscheidene opdrachtgevers (vaak verschillende afdelin-
gen), er worden afspraken gemaakt wat het SSC levert en tegen
welke prijs, het SSC heeft een zekere vrijheid en meestal zijn de
opdrachtgevers (afdelingen of business units) en de SSC onderdeel

van dezelfde organisaties. Er zijn drie vormen van SSC’s te vinden [3]:
1.  Shared Back Offices: afdelingen worden in een SSC onderge-

bracht; een gezamenlijke productadministratie of financiële
administratie;

2.  Shared Support Process: ondersteunende diensten, als ICT en HRM;
3.  Shared Business Process: primaire bedrijfsprocessen voorheen

uitgevoerd door verschillende afdelingen; het afhandelen van
claims bij een verzekeraar.

De huidige situatie in veel financiële instellingen wordt gekenmerkt
door een hiërarchische structuur. De verschillende afdelingen werken
vaak niet goed samen wat in de praktijk vaak leidt tot een veelvoud
aan invalshoeken en versplinterde verantwoordelijkheden. Het
management prefereert dikwijls een integrale view van de afdelingen.
Door bundeling in een SSC kan zo’n integrale view tot stand komen.

ORM in praktijk

ORM behelst de identificatie en beheersing van operationele risico’s
in een organisatie en haar context.[4] Een operationeel risico is het
risico van directe of indirecte verliezen die resulteren uit inadequate
of falende interne processen, mensen, systemen of externe gebeur-
tenissen. Een operationeel risico voor een bank is bijvoorbeeld: het
risico dat personen ongeautoriseerd kunnen handelen waardoor een
bank catastrofale verliezen kan leiden doordat er onvoldoende func-
tiescheiding is. Aan het eind van de jaren negentig richtten vele
financiële instellingen zich steeds meer op ORM. Dit kwam enerzijds
door dure catastrofes, zoals Barings en Enron (zie tabel 1) en ander-

zijds door regelgeving zoals het nieuwe Basel-
akkoord die onder andere aangeeft dat ORM een
aparte functie moet zijn.[4]

Veel grote financiële instellingen kampen met een
ineffectieve inrichting van deze ORM-functie. 
Afdelingen benaderen en rapporteren operationele
risico’s in het primaire en secundaire bedrijfsproces
vaak vanuit hun eigen perspectief. Het management
krijgt daardoor vaak verschillende en tegenstrijdige

adviezen. Dit heeft een aantal negatieve gevolgen:
• Het is ineffectief. Als verschillende afdelingen tegengestelde advie-

zen geven, kan het management moeilijk een beleid bepalen. Alle
afdelingen proberen immers de aandacht te krijgen van het manage-
ment om zo veel mogelijk resources te verwerven.

OOppeerraattiioonneeeell  RRiissiiccoo  MMaannaaggeemmeenntt
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Operationeel Risico Management 
als Shared Business Process

◆

In veel financiële instellingen verloopt de
besluitvorming over Operationeel Risico Management

(ORM) moeizaam, omdat er vanuit verschillende
functies en invalshoeken aan wordt gewerkt. 

De inrichting als Shared Business Process kan dit
probleem oplossen, echter de daadwerkelijke

implementatie blijkt vaak moeizaam te verlopen en kan
uiteindelijk resulteren in een papieren tijger.

◆
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• Het is inefficiënt, want veel werk wordt door de verschillende
afdelingen herhaald, waardoor schaalvoordelen niet worden benut.

• Het leidt tot ontevredenheid bij de afdelingen, want zij krijgen het
gevoel dat het management niet naar hen luistert en hun rapport
een papieren tijger is.

Om bovengenoemde redenen is het dus verstandig om de afdelingen
beter op elkaar af te stemmen. Dit kan door vanuit een shared view
een integraal risicoperspectief te ontwerpen. Hiermee kunnen dan
de operationele risico’s en bijhorende beheersmaatregelen in het pri-
maire en secundaire bedrijfsproces in kaart worden gebracht.

Business Case: ORM als 
Shared Business Process

Bij een grote bankverzekeringsmaatschappij in Nederland was dui-
delijk sprake van bovengenoemde problemen. Acht verschillende
afdelingen van deze financiële instelling benaderden een viertal pri-
maire processen (offreren, accepteren, muteren en schadeafhande-
ling) vanuit het eigen perspectief. Het management kreeg daardoor
acht verschillende rapporten (zie figuur 1) waardoor ze moeilijk
besluiten kon nemen, en resources kon toekennen. Rapporten van
bepaalde afdelingen kregen vanuit historisch oogpunt vaak meer
aandacht dan die van anderen. De hoeveelheid aandacht die elke
afdeling kreeg bleek vaak belangrijk voor de toekenning van resour-
ces: hoe meer aandacht (prioriteit), hoe meer resources. De afdelin-
gen probeerden dus zoveel mogelijk aandacht van de manager te
trekken. Dit wordt bij economische tegenspoed vaak nog versterkt
omdat de budgetten almaar verlaagd worden. Het gevolg is dan
vaak een stoelendans om de aandacht van de manager.

Een Shared Business Process (SBP) draait om het bundelen en con-
centreren van primaire bedrijfsprocessen in een autonome business
unit. Bij deze processen speelt vertrouwelijke informatie ten aanzien

van operationele risico’s vaak een belangrijke rol. Het is daarom niet
wenselijk dat deze processen aan een derde partij worden uitbe-
steed om kostenvoordelen te behalen. [1] Er wordt gestreefd naar
synergie, het vasthouden van ervaring binnen de organisatie en
betere informatiebeveiliging. 
Onvoldoende samenwerking en het gebrek aan een shared view op
operationele risico’s van het primaire proces had negatieve gevol-
gen bij de grote bankverzekeringsmaatschappij. De genoemde pro-
blemen werden daarom met een systematische aanpak van ORM en
de inrichting van een ORM-SBP opgelost. Binnen het ORM-SBP
werd de kennis geconcentreerd en het voorheen gefragmenteerde
veld van verantwoordelijkheden teruggebracht tot één duidelijk aan-
spreekpunt, zoals in figuur 2 weergegeven is. Dit ORM-SBP leverde
vervolgens één integraal advies voor het management.

Papieren tijger

Als managers van financiële instellingen besluiten dat invoering van
een ORM-SBP gewenst is, moet men zich afvragen hoe het ORM-
SBP geïmplementeerd kan worden. Hierbij moet rekening worden
gehouden met allerlei valkuilen. Al te vaak worden de doelstellin-
gen niet behaald. De invoering van het ORM-SBP kan om verschil-
lende redenen falen: de kosten kunnen hoger uitvallen en de bespa-
ringen door synergie lager, bijvoorbeeld door hoge

SSeerriiee  SShhaarreedd  SSeerrvviiccee  CCeenntteerrssSerie Shared Service Centers

Jaar Organisatie Sector

Tabel 1: Gepubliceerde verliezen te wijten aan ORM [4]

ORM behelst de identificatie 
en beheersing van operationele

risico’s in een organisatie 
en haar context

ING Group
SMI management
NASA
Allied Irish Bank
DBS bank
WorldCom
Bank of America
Enron
Asia Pacific Breweries
SembLog
Barings Bank
US Navy
Metallgesellshaft
NASA

Financieel
IT
Ruimtevaart
Financieel
Financieel
IT
Financieel
Energie
Levensmiddelen
Logistiek
Financieel
Defensie
Financieel
Ruimtevaart

10% van de totale netto winst
1,5 miljoen door geknoei met cheques
Space Shuttle Colombia
750 miljoen door onbevoegde handel
62.000 door online fraude
7,6 miljard door opgeblazen winsten en verborgen verliezen
12,6 miljoen door onwettige transacties (fraude)
250 miljard
116 miljoen door banken te bedriegen
18,5 miljoen door valse rekeningen, valse boekhouding
1,4 miljard door onbevoegde handel
31 miljoen, slachtoffers
1,5 miljard op oliefutures
Space Shuttle Challenger

2004
2003

2002

2001

2000
1995
1994

1986

Verliezen ($)



IT Monitor
Nummer 7

Augustus 2005 15

Bewuste keuzes maken 

Om het beoogde ORM-SBP goed te laten functioneren moet van
tevoren terdege worden nagedacht over de implementatie van het
ORM-SBP. Enerzijds moet de inrichting en besturing aan heel
specifieke eisen voldoen en anderzijds kan de verschuiving van de
machtsbalans tot te grote tegenkrachten leiden. Er zijn verschillende
stappen te onderscheiden. 

Stap 1
Allereerst moet worden nagedacht over de positionering van het
ORM-SBP in de financiële instelling. Strikwerda [2] geeft een over-
zicht van verschillende inrichtingsvarianten. Het kan een centrale
service-unit, een servicepartner of een zelfstandig bedrijf zijn. Bij de
eerste ligt de nadruk op productensturing, bij de tweede op samen-
werking en bij de derde op eigen winst. De in dit artikel beschreven
casus werd als servicepartner ingericht.

Stap 2
Vervolgens moet ook duidelijk zijn wat de dienstverlening inhoudt:
welke klanten en leveranciers zijn er, welke diensten worden aange-
boden, welke processen, medewerkers en systemen worden
gebruikt? De organisatie van het ORM-SBP moet ondernemend,
klant- en resultaatgericht zijn. De medewerkers binnen het ORM-

afstemmingskosten. Ook kan de dienstverlening tegenvallen: de
transitie naar de nieuwe situatie met een ORM-SBP kan niet goed
verlopen zijn of het budget is te laag. Ten slotte kan de innovatieca-
paciteit tegenvallen door toenemende bureaucratie. Politiek gedrag
is vaak de oorzaak van deze tegenvallers. De afdelingen vrezen dat
hun huidige invloed zal afnemen als een ORM-SBP tussen hen en
het management in komt te staan. Door de invoering van een ORM-
SBP verschuift de macht binnen de organisatie en ontstaan tegen-
krachten: 
• Managers van de afdelingen verliezen een deel van de autonomie

en moeten deze delen met andere afdelingen. 
• Medewerkers moeten meer in een resultaatgerichte omgeving

werken.
• Managers van servicecentra krijgen meer autonomie en resources,

maar moeten wel serviceafspraken maken.
• Middelmanagers zien het aantal managers afnemen door concen-

tratie en vrezen voor hun eigen carrière. 

De machtsbalans in de financiële instelling wordt dus veranderd,
wat vaak tot weerstand leidt. Bepaalde afdelingen blijven de imple-
mentatie daardoor voor zich uitschuiven en/of blokkeren de imple-
mentatie.

Figuur 1: Gevolgen van huidige structuur bij een grote bank-/verzekeringsmaatschappij

Figuur 2: Eén gezamenlijk advies aan het management
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SBP moeten goed kunnen samenwerken en de leiding moet
bestaande patronen ter discussie kunnen stellen.

Stap 3
Er is een systematische aanpak van ORM nodig om te kunnen kapi-
taliseren op nieuwe kansen in de markt en om een geslaagde imple-
mentatie van het ORM-SBP te bewerkstelligen. De ORM-aanpak
moet voldoen aan vier belangrijke ontwerprichtlijnen waarbij het
uitgangspunt is dat de aanpak een voldoende, betrouwbare, robuus-
te en accurate inschatting geeft van de operationele risico’s en te
nemen beheersmaatregelen. Deze vier richtlijnen zijn:
1.  de aanpak moet voldoen aan de heersende regelgeving en stan-

daarden op het gebied van ORM;
2.  de aanpak moet gebaseerd zijn op procedurele rationaliteit:

besluitvormers (managers) moeten hun beslissingen immers zo
rationeel mogelijk kunnen maken. Dit kan alleen als er een
scherp gedefinieerd ORM-proces is waaraan verschillende partij-
en zich kunnen committeren;

3.  de aanpak moet een shared view over de resultaten waarborgen
zodat beheersmaatregelen effectief geïmplementeerd kunnen
worden. Hiervoor is vaak de draagkracht nodig in de organisatie;

4.  de aanpak moet flexibel inzetbaar en praktisch toepasbaar zijn.
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