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DE KERN VAN
SUCCESVOL ZAKENDOEN

OM DE WINST TE MAXIMALISEREN EN DE coNTINUÏTEIT TE GARANDEREN MoET
HET BESTUUR VAN EEN ONDERNEMING EEN DI\'ERSITEITAAN RISICO,S MÁNAGEN.

RISICOMANAGEMENT Is EEN ESSENTIEEL OI'{DIRDEEL VAN HUN TAAK. EEN
CIIAUFFEUR DIE ZIJN WAGEN NIET KENT, I{AN NIET ZEGGEN DAT HIJ ,IN CON-

TRo/ IS. NET zo GoED KAN EEN BESTUURDER vAN EEN ORGANISATIE NIET zEG-
GEN DAT HIJ DAADWERKELIJK BESTUURT, AIS HIJ GEEN CONTROLE HEEFT OVER

DIE ORGANISATTE.

Een tweede succesfactor is de
steun vÀn het topmanagement.
Daarnaast moeten de risicoca-
tegorieên duidelijk toeg€vêzen
worder êan verantwoordelij-
ken. Dit vermijdt niet alleen
overlappingen, maar vooral lá-
cunes in de risicoafdekkins. ren
slotte blijkt het zeer effediefle
zijn om risico's opte nemen in
de sleurelindicêtoren in de ma-
nagementrapportage- Ga eens
na wat de top 10 is die komt uit
de orgadsatiebrede risicoanaly-
se van uw orsanisatie en kijk
vervolgens wat daarover wordt
gerapporteerd in de huidige mÀ-
nagementrapportrge. u loopt
het risico verhaasd te staan.b#
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tijd, soms beperkt worden on-
derhouden door bezuinigingen,
door het vertÍek van medewer-
kers, reorganisaties enz, raakt
het overzicht over het gÊheel ge-
makkelijk kwijt Hierdoor kun-
nen er zelfs elkaár tegenspre-
kende huisregels ontstaan.
Daarom moet het beheer goed
worden g€regeld. Dat voorkomt
ook dat er zodánig veel regels
ontstaan dat de 'regeldruk' te
hoog wordt.

Bovendien worden veel zakên
op het terrein van 'control' door
het manêgement en de mede-
werkers gedaan, zonder dat ze
zich ervan bewust zijn dat ze
met interne beheersing bezig
zijn. Doorgaans geldt: hoe gro-
ter, ouderen complexereen or-
ganisatie is, des te formeler de
inrerne beheersinssereseld. Bij
grotere organisaties - vooral diê-
eene dieonder extern toezicht
staan - is het vaÍ beláng dar hêt
management kan aantonen 'in
control'te zijn. DÀt implicêert
dat een aantal zaken schriftelijk
moeten worden vastgelegd. De
mate waarin dat moet gebeuren
hangt uiterrard afvande voor-
schriften en onlstandigheden.

RISICOEEREIDHEID

ook risicobereidheidverschilt
van bedrijftot bedrijf. Het gaat
over het aangeven van de aan-
vaardbaargeachre kans dat een
ongewenste gebeurtenis zich
voordoet, eD de omvangvan het
sevolservan. Denk daarbij aan
vragen als: 'Hoeveel geld willen
we maximaal kwijtzijn, àls een
nieuwe productonrwikkeline
niet succesvol blijkt?' of 'Hoe-
lang staan we toe dat een buiten-
landsê vestiging verlieslatend is
in de opbouwfasei"

Informatie over r isicobereid-
heid wordt best ingewonDen
door inteNieivs met het ma-
nagernent. zij kunnen op basis
van wat er in hetverleden mis-
ging het best iDschatten welke
situaties onaanvÀardbÀar zijn,
en ze veten vaak ook de onDid-
deilijke pijnpunten lissen. Maar
het bestuur moet het verant-
Í'oordelijkheidssebied voor elk
van de betrokken functies dui-
delijk afbakenen.

SUCCESFÀCTORÊN

Eén van de succesfactoren
voor een risicobeleid is het spe-
cifiêk, toegankelij k en inzichte-
Iijk naken en houden van de
huisregels. Antvoorden op vra-
sen als: wi€ maswelke resels
wanneer uitvaardigen?', Zijn
onze regels onderling consis-
tent?'of Hebben we nietteveêl
regels?' beantwoordt men best
aan de hand van een adequaat
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bedreken. Die risico's moeten in
kaalt gebracht en geêvalrreerd
worden. Ook moet het bestuur
beoordelen ofderisico's op een
àanvaardbaar niveau liggen. Is
dat nierhetgeval? Dan moet het
bestuur aanv llende maatrege-
len nemen. Ten slotte moetook
de soede werkins van die be-
heersmaatregelen tijdig en re-
gelmatig gecontroieerd vorden.

Een voorbeeld uit de praktijk
maakt duidelijk wat risicoma-
nagemênt irhoudt. U geefr op
een congres met uw laptop een
dêmovan een nieulve applicatie,
'!vaa ooru iiternettoegarg no-
disheeft. Er kanvan alles mis-
gaan: hetdraadloze signaal is te
zwak, de bandbreedte is oDvol-
doerde ofde toegang is alleen
nocelijl via een kredietkaart.
vervolgens gaar u na welke
voorzorgen u moêt nemen om
-onder zorgen de presentatie te
.lnnen geven. Een vaste ver-

bhrding bijvoorbeeld, een twee-
de laptop alsback-up, oftechni-
sche Àssistentie binnen handbe-
reik. vanzel&prekend kont u op
tijd om deverbindingte kunnen

,ALS HET MANAGEMEI{T

KAN AANTONEN OAT HET

,IN CONTROL'IS, RAAKT

HEI OOX MAKKELIJKER

AAN GELD VAN KAPITAAL.

VERSCHAFFERS.'

testen. Uiteraard denkl u ook
Àan een plan B. Als de internet-
verbinding niet lukr kunt u bij-
voorbeeld in elk s€val en paar

VALUE

Traditioneel bekeek risico-
management de onzekere toe-
komstvanuit de negatieve kant:
er l(unnen vervelende zaken se-
beuren, die zoveel mogelijkver'
mêdên troêten wóÍden. Risi.ó-
management en performance-
manágement werden mede
daardoor tot voor kort àls ge-
scheiden werelden beschouwd.
Maar organisaties kurnen aan'
zienlijk profij t hebben van eên
meer geintegïeede benadering.

Daarom spreekt men beter van
value manag€ment: zo goed mo
selijk waarde €reëren en be-
houden in organisalies. In orga-
nisaties bestáat ook vaak een
verscheidenheid aan systerneÍ,
die zijn opgezet vooÍ het ma-
nagen van de aízonderlijke risi-
cocategorieën. Om dat negati-
visme en die versplintering te
verrnijden, ziet u enterprise risk
management (ERlvI) best als een
bedrij fsoverspánnend en seïn-
tegreerd proces. Zo'n gei-nte,
$eerde benadeÍingloonr coede
inteme beheersing leidt er toe dat
er overzicht ontstaat over de be-
lángrijkste isicocategorieën, zo-
dat die beter gemanaged kunnen
worden met de juiste prioriteits-
telling. Als hetbêstuur dit soed
voor elkad heeft, ka! het ook ge-
màkkelijker de seldverschaffers
ervan overtligen dÀt hun kapitàal
in goede handen is. Dit resulteert
nr een lag€re risicopÉmie, ofivel

DE PNAKÍIJK

Inteme beheersing komt ei-
genlijk neer op goede huisregels
en de bewakingvan hun tunc-
tioneren. Maar doordatdeze re-
gels zijn ingevoerd in de loop ter
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l,Sepaal de doehtelllngen, ge-

richt op hel Íeêren van
waaÍdê voor de stakeholders
en b€paàlwelke mate van
afwiikinq voor hen toelaat-

2.Ga na wat de reàllsatievên
die doelste lingen kan hrnde-
ren (dsico's) of helpen (op-
port!niieiten) (zje ook het
artike over rjsicoanàlyse).

l.lnventaÍiseeÍ de beheers-
maaÍegelen die zijn bedoeld
om de doelstellinqen zo
goed mogelijk te bereiken.

4.Eepaalof de huidige be-
heersmaatrege en voldoende
zijn om eÍvoorte zorgen dat
de aÍwikingen van de be-
oogde resultêten aanvaard-
baarzijn.

5.Leg de huisíegeis duidelík
vast, zodat de betrokkenen
weten wdt van hen woÍdt
veruacht. Voer geregeld
verbeteÍingen door.

i-Toets oÍ de huisíegels wor-
den opgevolqd- Dit kan door
toezicht van het dagelijks
mênagement, b!siness Íe-
views, audits, insDecties enz,

t-Evalueer in welke mate de
doelstêllinqen worden qê-
haald en we lke verbeterin-
gen in de interne beheersing
wenselijkzin.
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