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Trend 1:

VUCA

wereld  

Trend 2: maatschappij  

Vertrouwen

Transparantie

Tell me

Show me 

Prove it to me!

Naar prof. dr. ir. M.C.D.P. Weggeman in Essenties van 

leidinggeven aan professionals, Scritptum 2015.
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Trend 3: technologie  

Trend 4: organisatie  
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De risicoparadox 

Risicomanagement lijkt hoogst noodzakelijk om de vaak uitdagende 

doelstellingen van organisaties te realiseren en wordt desondanks lang niet 

overal breed, diepgaand en met bewezen effectiviteit toegepast.

• Financiële sector: volledig ERM in 11 % van de organisaties (Paape en Speklé, 

2012) 

• Ruim 700 publieke organisaties en bedrijven: risk maturity 4,5 op schaal van 1 

t/m 10 (2e Nationaal Onderzoek Risicomanagement, 2014) 

• MKB management: 94% wel risico-bewust, maar borgt risicomanagement 

NIET in de organisatie (Nederlands Bureau voor Bedrijfscontinuïteit, 2015) 

Oplossing risicoparadox 

Optimisme is een morele plicht 
Wetenschapsfilosoof Karl Popper 

=> Vernieuwend risicomanagement 

⇒Risicogestuurd kwaliteitsmanagement

⇒Risicogstuurd werken 
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Wat zijn kwaliteitsrisico’s? 

OP BASIS VAN ISO 31000

Een kwaliteitsrisico is een onzekere gebeurtenis met: 

1. oorzaken

2. een kans van optreden 

3. effecten op kwaliteitsdoelen

Kwaliteitsmanagement + risicomanagement = 

risicogestuurd werken 

ONZEKER!

Risicogestuurd werken   
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RW in relatie tot RM methoden   

RW is lineair én cyclisch    
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Toepassen van de 6 risicoprocesstappen 

in bestaande / nieuwe werkprocessen

� Vanuit bestaande risicomanagementmethoden 

� Methoden ondersteunen

� Mens in de organisatie centraal

� Waar nodig accentverschillen 

Werkdefinitie Risicogestuurd Werken  

Risicogestuurd 
Werken 

Planning
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Control  
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Toepassen van de 6 risicoprocesstappen 

in bestaande / nieuwe werkprocessen, met 

focus op kwaliteitsdoelen (ISO 9001: 2015)

� Vanuit bestaande risicomanagementmethoden 

� Methoden ondersteunen

� Mens in de organisatie centraal

� Waar nodig accentverschillen 

Risicogestuurd Kwaliteitsmanagement

Risicogestuurd 

werken 

& 

Kwaliteit

(ISO 9001: 2015)
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Factor Mens & Perceptie

Zelfde 

feiten, 

andere 

interpretaties

Factor Mens & Risicoperceptie

Unieke 

wijze 

waarop 

een 

persoon een 

risico

ziet
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� Beschikbaarheidsbias (9/11)

� Optimismebias (rijstijl) 

� Bevestigingsbias (rode auto)

Risicoperceptie & Bias 

Naar prof. dr. Daniel Kahneman: Thinking, Fast & Slow, Penguin Books, 2012.

� Afhankelijk van mix situatie, opleiding, ervaring, persoon

� Realiteit: anders, in plaats van goed / fout  

� Mee omgaan door integriteit & communicatie

Risicoperceptie & Houding 

Naar dr. Hillson & Murray-Webster:  Understanding and Managing Risk Atitude, Gower, 2007
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Van RM naar RW: Andere Balans 

RM & RW: accentverschil nr. 1 

Methode is leidend

Doelen zijn leidend



12

RM & RW: accentverschil nr. 6 

Onteigenen

Eigenaarschap

RM & RW: accentverschil nr. 8 

Low trust

High tolerance

High trust

Low tolerance
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RM & RW: accentverschil nr. 11 

Compleet willen zijn 

Keuzes durven maken

RM & RW: accentverschil nr. 18 

Fouten uitsluiten

Fouten opmerken
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RM & RW: accentverschil nr. 19 

Kansreductie

Gevolgreductie

Accentverschillen RM & RW 

Nr RM RW

1 Methoden leidend Doelen leidend

6 Onteigenen Eigenaarschap

8 Low trust - High tolerance High trust – Low tolerance

11 Compleet willen zijn Keuzes durven maken 

18 Fouten uitsluiten Fouten opmerken 

19 Kans reductie Gevolg reductie 

Vraag: welk accentverschil helpt ú om effectiever om te gaan 

met risico’s, om zo uw kwaliteitsdoelen te realiseren? 
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Risicogestuurd werken & implementatie  

“Risicomanagement zonder implementatie
vormt voor organisaties 

een onacceptabel risico…”

Risk, Innovation & Change….  

• Gestructureerd: methodisch & cyclisch

• Geformaliseerd: in financieel of QA/QC management, HRM

• Geïntegreerd: vast onderdeel van overleg en rapportages 

• Geaccepteerd: iedereen doet het, vanzelfsprekend, nuttig

RW Implementeren: 4G 
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5 Groepen 

Risk, Innovation & Change 

Methoden

Organisatie

Gebruikers

Afhankelijk

Afhankelijk

Processen & Tools

Cultuur & Structuur

Motivatie & Competenties

Implementatie

De 7 Habits van de “Risicoleider”

1. Begrijpt kernbegrippen rond risico

2. Heeft doelen & ambities scherp

3. Kent eigen risicobereidheid én die van de omgeving

4. Heeft oog en oor voor verschillen in risicopercepties

5. Accepteert onzekerheid

6. Durft te kiezen én neemt daarvoor verantwoording

7. Integreert expliciet risicodenken en –doen in alle activiteiten
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5 RW Tips: morgen zélf doen!?  

1. Werkdruk bewustzijn => stress verhoogt kans op fouten

2. Wat is je grootste werknachtmerrie, vertaald in een risico? 

3. Wat kan je daar zelf aan doen, wat / wie heb je nodig? 

4. Rondje risico’s in het werkoverleg: bewustzijn en actie? 

5. Evaluatie: de (bijna) missers bespreken en ervan leren

• Risicogestuurd Werken

• @martinvsrm

• martin@vsrm.nl

www.risicogestuurdwerken.nl
www.vsrm.nl 


