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1. INLEIDING

To make a mistake is only human; to persist in a mistake is idiotic.
Cicero ]06-43 BC, Roman orator, Politicinn nnd philosopher

Risk comes from not knowing what you're doing.
Wnrren Buftèt 1930-, American Investment Entrepreneur

1. INLEIDING

Alle ondernemingen lopen operationele risico's. Deze variëren van stormschade
aan een gebouw en het vertrek van belangrijke medewerkers tot boekhoudfraude
en misleiding van aandeelhouders. Het zijn gebeurtenissen kunnen leiden tot de
ondergang van een onderneming. Operationeel risicomanagement, aangejaagd
door toezichthouders en aandeelhouders, beoogt allereerst de continuïteit van de
onderneming te bevorderen door de risico's die een onderneming loopt tot een
bewust aanvaard niveau te beheersen. Operationeel risicomanagement kan daar-
naast een concurrentievoordeel bieden als het samengaat met een betere kwaliteit,
efficiëntere processen en een effectievere inzet van het vermogen. Voor onder-
nemingen die dat oppakken, is operationeel risicomanagement geen kwestie van
moeten, maar een kwestie van willen.

1.1 Aanleiding
Operationeel risico is van alle tijden, maar het is een aantal gebeurtenissen sinds
de jaren negentig van de vorige eeuw geweest dat de beheersing (of het manage-
ment) van operationeel risico op de agenda heeft gezet. In 1991 werd bij de Bank
of Credit and Commerce International de grootste bankfraude in de geschiede-
nis ontdekt, waarbij 17 miljard dollar verloren ging. De fraude betrof verdachte
transacties (vermoedelijk witwassen), het verbergen van verliezen van oninbare
leningen door vervalsing van de boekhouding en het creëren van een dusda-
nige internationale structuur dat toezichthouders geen grip op de onderneming
kregen. Wat er precies allemaal is gebeurd, zal waarschijnlijk nooit opgehelderd
worden. Tot de verbeelding spreekt ook de ondergang van Barings in 1995 en
het verlies van 1,2 miljard door toedoen van één handelaar, Nick Leeson, en een
falende interne controle.

Recentere voorbeelden zijn Enron en in het kielzog daarvan accountant Arthur
Andersen en in Nederland de boekhoudschandalen bij Ahold en Shell. Ahold
heeft toegegeven dat de gepubliceerde jaarrekeningen onjuist waren en heeft een
ingrijpende herstructurering van het concern moeten doorvoeren om financieel
weer gezond te worden. Shell is weliswaar financieel niet op korte termijn in de
problemen gekomen, maar heeft ook jaren nodig om de reputatie bij de belegger
te herstellen.
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RISICOBEHEERSING MET TOEGEVOEGDE WAARDE

De angst rond de eeuwwisseling voor het niet meer functioneren van systemen
(Y2K) en de terroristische aanslagen op 11 september 2001 hebben de belang-
stelling voor operationeel risicomanagement verder vergroot. Informatietechno-
logie heeft niet alleen vooruitgang gebracht, maar ook nieuwe kwetsbaarheden
en complexiteit. Ondernemingen zijn afhankelijk geworden van hun informatie-
systemen en -netwerken, die niet altijd snel te herstellen zijn als daarop bewust
of onbewust inbreuk wordt gemaakt.

Daar komt dan nog bij dat ook toezichthouders op deze economische en sociale
veranderingen reageren en nadrukkelijker eisen stellen ten aanzien van de be-
heersing van operationele risico's. Omdat veel van de operationele verliezen bij
financiële instellingen hebben plaatsgevonden, is juist daar veel aandacht voor
operationeel risicomanagement. De verliezen zijn groter dan alleen het directe
economische verlies door een onderbreking in de productie of dienstverlening.
Er zijn ook indirecte kosten van juridische procedures en misgelopen verkopen.
Reputatieschade is nauwelijks in geld uit te drukken.

Onderzoek uitgevoerd door de Risk Waters Group (2003) onder 300 financiële
instellingen wereldwijd, liet zien dat 930~o van de bedrijven elk jaarlijks ~neer dan
10 miljoen dollar verliest als gevolg van onvoldoende risicomanageinent. 430~o van
de bedrijven heeft in de afgelopen 2 jaar operationeel risicomanagement geïmple-
menteerd, 190~o heeft nog geen beleid geformuleerd.

Alle organisaties hebben te maken met onzekerheid, die zowel onverwachte be-
dreigingen als kansen met zich mee kan brengen en die zowel waarde kan doen
afnemen als toevoegen. Onzekerheid komt voor uit de onkunde om de waar-
schijnlijkheid en de impact van een bepaalde gebeurtenis precies vast te stellen.
In de omgeving waarin de onderneining opereert, creëren factoren zoals globali-
sering, technologie, veranderende markten, concurrentie en regelgeving onze-
kerheid. Maar ook de strategische keuzes die de onderneming zelf maakt, zijn
een bron van onzekerheid. Waarde wordt gemaximaliseerd als een optimale
balans wordt gevonden tussen groei- en winstdoelen enerzijds en de bijbehoren-
de risico's anderzijds en als middelen efficiënt en effectief worden aangewend.
Risicomanagement stelt de onderneming in staat om effectief inet onzekerheid
om te gaan en met de bijbehorende kansen en risico's (COSO, 2004, p. 13-14).

Operationeel risicomanagement is geen nieuw verschijnsel. Veel ondernemingen
kennen bijvoorbeeld al stafafdelingen die zich met bepaalde soorten operationele
risico's bezighouden, waaronder juristen, auditors, beveiligingsfunctionarissen,
personeelsmanagers en verzekeringsspecialisten. Nieuw is wel het gestructureerd
en doelgericht organiseren van operationeel risicomanagement. Het is aan het
bestuur van de onderneming om vast te stellen hoeveel onzekerheid de onder-
neming bereid is te accepteren in het kader van de bedrijfsdoelstellingen. Een
expliciete, geco~rdineerde en systematische benadering van risicomanagement
kan vervolgens bijdragen aan het beheersbaar maken en houden van operationele
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INLEIDING

risico's. Een beweging is ingezet van reactief risicomanagement (crisismanage-
ment, branden blussen en de rotzooi opruimen) naar pro-actief risicomanage-
ment, waarbij operationele risico's en de mate waarin die risico's worden beheerst
in kaart worden gebracht en gevolgd.

Implementatie van operationeel risicomanagement is niet eenvoudig. Een gestan-
daardiseerde methode is niet voorhanden, noch voor de wijze waarop een onder-
neming invulling zou moeten geven aan operationeel risieomanagement, noch
voor de wijze waarop dit goed wordt geïmplementeerd. Dit heeft onder andere
te maken met weerbarstig menselijk gedrag, dat sterk bepalend is voor het ope-
rationele risico van een onderneming en moet worden gekend en veranderd om
operationele risico's op een effectieve wijze te kunnen beheersen. Daarnaast zijn
gegevens met betrekking tot operationeel risico doorgaans beperkt beschikbaar
en moeilijk te kwantificeren. Het is relatief eenvoudig om markt- en kredietrisi-
co's vast te stellen, die te kwantificeren en daarvoor meetbare doelstellingen vast
te stellen en te monitoren. Voor operationeel risico met de grote diversiteit aan
gebeurtenissen en oorzaken die daarbij horen, geldt dat niet. Het verband tussen
oorzaak en gevolg is vaak complex en de beheersing geschiedt deels op subjec-
tieve gronden. Veel ondernemingen accepteren operationeel risico als een onver-
mijdelijk kostenpost die erbij hoort, een `cost of doing business'

Dat operationeel risicomanagement niet een volgende managementhype is, komt
mede omdat er een stevige basis voor wordt gelegd in zowel nationale als inter-
nationale regelgeving, die ook nog volop in ontwikkeling is. Denk hierbij aan
Basel II, Sarbanes-Oxley, de Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat)
en nieuwe boekhoudstandaarden (IFRS). Ondernemingen moeten bepalen of
compliance met de eisen van de toezichthouder de doelstelling van operationeel
risicomanagement is of dat het doel is door een effectievere risicobeheersing con-
currentievoordeel te behalen.

Risico wordt vaak in negatieve termen besproken, bijvoorbeeld als bedreiging
voor het realiseren van doelstellingen of als kans op verlies (downside). De
nadruk ligt op de negatieve implicaties van slecht operationeel risicomanagement
en de verliezen die daar het gevolg van zijn. Een eerste doelstelling van operatio-
neel risicomanagement is inderdaad om verliezen te voorkomen. Daarnaast is er
nadrukkelijk ook een positieve kant (upside) van operationeel risicomanagement.
Een betere beheersing van risico's gaat vaak samen met kwaliteitsverbetering en
een goede reputatie op het gebied van interne controle en integere bedrijfsvoering
dragen bij aan de aandeelhouderswaarde. Andere economische motieven om ope-
rationeel risicomanagement te implementeren zijn bescherming van het vermo-
gen en lagere kosten door minder fouten in efficiëntere en beter beheerste pro-
cessen, waardoor de betrouwbaarheid van de output toeneemt. Ondernemingen
houden vermogen aan om onverwachte verliezen op te kunnen vangen en naar-
mate die beter onder controle zijn, is minder kapitaal nodig.
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Verschillende auteurs stellen vast dat er een positief verband is tussen markt-
leiderschap en operationeel risicomanagement. Ondernemingen die hun opera-
tionele risico's goed beheersen en daar goede maatregelen voor treffen, blijken
effectieve organisaties te hebben en succesvol op de markt te zijn. Onderstaande
figuur geeft de vooruitgang aan van het voldoen aan regelgeving tot aan markt-
leiderschap, parallel aan de effectieve beheersing van operationele risico's.

In de eerste fase (compliance) worden de tastbare elementen van het operatio-
neel risicomanagement ingericht. Er wordt een programma opgesteld met een
organisatiestructuur, duidelijk gedefinieerde verantwoordelijkheden en bijbe-
horende middelen en systemen. De toezichthouder moet aan de hand hiervan
kunnen vaststellen dat de solvabiliteit voldoende is voor het operationele risico
van de onderneming. Vanaf de tweede fase gaat operationeel risicomanagement
tinancieel voordeel opleveren. Er zullen minder incidenten en verliezen zijn,
zodat de winstgevendheid van de onderneming stabiliseert. Als ratings agencies
dit zien, kunnen zij hun waardering voor de onderneming daarop aanpassen.
Marktleiderschap vertaalt zich in verbeteringen in de efficiency, winst, reputatie,
marktaandeel en aandeelhouderswaarde.

Peyform ce
ety{iancem t

and
measuremenC
effectiveness

t~:nterprise-wide
operational risk
monitoring and

management

Rating
enhancement
upgrades

-
Operational risk Operational

measurement, loss
analysis, tinance c~~t

and economic capital reduction

Operational data
tracking, aggregation
and regulatory capital

Figuur 1.1 Waardepiramide (Hoffman, 2002, p. 58)
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compliance
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1. INLEIDING

Een (te) sterke nadruk op het risico dat (nieuwe) ondernemingsactiviteiten met
zich mee brengen en op het beperken van risico kunnen verlammend op een
organisatie werken. Het zal dan moeilijk zijn om voldoende aandacht voor ope-
rationeel risicomanagement ook op ]angere termijn vast te houden. Benadrukt
moet worden dat de beheersing van operationele risico's meer zekerheid geeft ten
aanzien van het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen en kansen biedt
met betrekking tot een beter imago, meer tevreden klanten, een groter behoud
van klanten, meer verkoop, marktaandeel en winstgevendheid. Het echte voordeel
is te behalen in het benutten van deze kansen. Daarmee is operationeel risico-
management een breder onderwerp dan het voldoen aan regelgeving en aan de
wensen van toezichthuuders.

1.2 Probteemstelling
Een handboek of breed aanvaard standaardwerk over operationeel risicomanage-
ment is er voor zover bekend niet. Veel discussie vindt plaats over de methoden
en technieken die ondernemingen moeten of kunnen inzetten voor operationeel
risicomanagement en er is een intensief (theoretisch) debat gaande over defi-
nities, te meten variabelen en rekenmodellen. Aanhangers van kwantitatieve
modellen bestrijden het nut van kwalitatieve self-assessments en vice versa, bij-
voorbeeld.

In de literatuur zijn diverse methoden beschreven om operationeel risicomanage-
ment te classiticeren en te meten, maar ook die zijn nog niet uitgekristalliseerd.
De discussie lijkt vooral te gaan over de wijze waarop operationeel risico kan
worden gemodelleerd en gekwantificeerd, zodat het kapitaalbeslag dat daarmee
samenhangt kan worden bepaald. Kwantitatieve analyse van operationeel risico,
meetproblemen en onderwerpen als economisch kapitaal komen hier echter
slechts beperkt aan de orde. Ik beschouw het meten van operationeel risico als
een hulpmiddel en niet als de oplossing en vind de vraag interessanter op welke
wijze operationeel risicomanagement in de structuur en cultuur van een organi-
satie kan worden verankerd. Het gaat hier dus niet om een accountancyvraagstuk,
maar vooral om een organisatievraagstuk.

Naast het effect van operationeel risicomanagement op de wijze waarop de onder-
neming wordt beheerd en bestuurd, ben ik in her bijzonder geïnteresseerd in de
wijze waarop risicomanagement kan worden ingezet als middel voor verbetering
van de bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling en om concurrentievoordeel te
behalen. Operationeel risicomanagement zou zich niet alleen moeten richten op
het beperken van risico, maar ook op het benutten van kansen, bijvoorbeeld door
het tijdig inspelen op technologische ontwikkelingen, wetswijzigingen of een ver-
andering van marktverhoudingen.

In dit proefschrift wordt gezocht naar een antwoord op de vraag welke kansen
operationeel risicomanagement biedt en op welke wijze operationeel risico-
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RISICOBEHEERSING MET TOEGEVOEGDE WAARDE

management in een onderneming kan worden geïmplementeerd, zodanig dat
toegevoegde waarde wordt gerealiseerd.

De ondernemingscultuur is van grote invloed op het operationeel risicomanage-
ment, maar krijgt vaak weinig aandacht In de bestudering en implementatie van
operationeel risicomanagement ligt de nadruk in de regel op het meten van ope-
rationele risico's en op de verschillende maatregelen om deze risico's te mitigeren.
Toch is het vaak de cultuur van de onderneming die bepaalt of een programma
voor operationeel risicomanagement succesvol is of niet. F,en cultuur waarin
integriteit en bewustzijn van operationeel risico hoog in het vaandel staan, bena-
drukt de persoonlijke verantwoordelijkheid van alle medewerkers en bestrijdt een
schuldcultuur waarin mensen risico's en verliezen verborgen houden uit angst
voor represailles.

Implementatie van operationeel risicomanagement vergt een cultuurverandering
en wij besteden daarom veel aandacht aan de beleving of perceptie van risico
en risicobeheersing in een onderneming. Operationeel risicomanagement is het
effectiefst als het onderdeel is van een professionele moraal die vanzelfsprekend
is. Om daartoe te komen, moeten een organisatie en de mensen die de organisatie
vormen een ontwikkeling doormaken, die in het algemeen vaak als volgt ver-
loopt.

Extrinsieke motivatie: nieuwe wetgeving,
incidenten, etc. ("moeten")

t

Formalisering van beleid: procedures, charters,
interne regelgeving ("kunnen")

Verinnerlijkte inoraliteit: vanzelfsprekende
professionele moraal ("willen")

Figuur 1.2 Van moeten, via kunnen, naar willen

1.3 Afbakening
Risicomanagement is een generieke term die uiteenlopend wordt gebruikt. Zowel
het inkopen en afsluiten van een brandverzekering als het beheersen van stra-
tegische ondernemingsrisico's worden aangeduid als risicoinanagement. Nadere
specificatie is derhalve noodzakelijk. Wij volgen deze definitie voor risicomanage-
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1. INLEIDING

ment: "het proces waarmee organisaties de risico's die aan hun activiteiten kleven
methodisch adresseren met als doel om blijvend voordeel te behalen in iedere
activiteit en over de gehele portfolio van activiteiten" (AIRMIC, ALARM en IRM,
2002, p. 2).

Onder operationeel risico verstaan we het risico van verliezen door onvoldoende
of falende processen, mensen en systemen of door externe gebeurtenissen.
Operationeel risico gaat over het risico dat inherent is aan de organisatie, dat wil
zeggen aan processen en projecten. Financieel risicomanagement bestaat al lan-
ger. Het tinanciële risico, waaronder bijvoorbeeld markt-, krediet en liquiditeits-
risico, zijn vooral externe risico's en vallen buiten het bereik van deze dissertatie.
Datzelfde geldt voor het verzekeringsrisico. Wij houden ons niet bezig met de
vraag of verzekeringspremies hoog genoeg zijn, de polisvoorwaarden kloppen en
de reserves voldoende zijn.

Verschillen tussen markt- en kredietrisicomanagement enerzijds en operationeel
risicomanagement anderzijds zijn (Simon, 2004, p. 95):
- Markt- en kredietrisico zijn doorgaans beperkt tot specifieke activiteiten en

afdelingen, terwijl operationeel risico de gehele onderneming raakt.
- Voor markt- en kredietrisico is algemeen aanvaard welke gegevens daarvoor

moeten worden gebruikt en die zijn breed beschikbaar (marktprijzen). Voor
operationeel risico is dat niet het geval en hangt van de organisatie van een
specifiek bedrijf af welke gegevens kunnen worden gebruikt.

- Operationeel risico wordt doorgaans niet bewust aangegaan om daarmee
(extra) winst te behalen. Veel operationele risico's bestaan omdat zij niet goed
identificeerbaar zijn. Als dat wel het geval was, is het mogelijk de oorzaak weg
te neineii en het risico te reduceren.

Wij richten ons op het verzekeringsbedrijf in het bijzonder het schadeverzeke-
ringsbedrijf Voorbeelden uit andere financiële instellingen, meestal banken, of
uit andere sectoren worden ter illustratie opgevoerd, maar zijn geen onderwerp
van onderzoek. Het empirisch onderzoek dat in dit proefschrift wordt beschre-
ven, heeft plaatsgevonden bij AEGON Schadeverzekering N.V. in Den Haag,
waar ik ten tijde van dit onderzoek als Risk Manager werkzaam ben geweest.

Voor operationeel risicomanagement zijn zowel kwalitatieve als kwantitatieve
methoden en technieken van belang. Wij gaan vooral in op de wijze waarop deze

praktisch worden toegepast en minder op de technische details. Ten aanzien van

de kwantitatieve technieken zullen wij bijvoorbeeld de bijbehorende statistiek en
wiskunde niet behandelen.

1.4 Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het begrip operationeel risico nader uitgewerkt. Hoewel
redelijke overeenstemming over de definitie van operationeel risico bestaat, is
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RISICOBEHEERSING MET TOEGEVOEGDE WAARDE

de uitwerking in de praktijk divers. De afbakening tussen operationeel risico en
andere ondernemingsrisico's blijkt niet altijd eenvoudig.

Hoofdstuk 3 geeft een overzicht van regelgeving en toezicht met betrekking tot
operationeel risicomanagement. De meeste relevante regelgeving is van Europese
of Amerikaanse oorsprong, zoals Basel II, Solvency II en Sarbanes-Oxley. In
Nederland kennen we de corporate governance code Tabaksblat. Verder gaan
we in op het toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële
Markten en de rating agencies, zoals Standard 8c Poor's. De beschrijving is nood-
zakelijkerwijs een momentopname, omdat de regelgeving ten aanzien van opera-
tioneel risico nog sterk in ontwikkeling is.

Een overzicht van methoden en technieken voor operationeel risicomanagement
komt aan de orde in hoofdstuk 4. Van de verschillende raamwerken is dat van het
COSO het meest gebruikt en als standaard geaccepteerd. We besteden aandacht
aan de ondernemingscultuur of interne omgeving, omdat die in grote mate bepa-
lend is voor de effectiviteit van het operationeel risicomanagement. Ook gaan we
uitvoerig in op de wijze waarop risico's kunnen worden geïdentificeerd, beoor-
deeld, gemeten, beheerst, gemitigeerd en gerapporteerd. Een standaard recept
bestaat niet In de praktijk zal een keuze uit de beschikbare methoden en technie-
ken worden gemaakt die aansluit bij de behoefte en aard van de onderneming.

Hoofdstuk 5 is een opmaat naar het empirisch onderzoek en beschrijft de metho-
dologie en enkele relevante organisatietheorieën. Wij gebruiken actieonderzoek,
dat tot doel heeft zowel kennis over te praktijk te verzamelen als de praktijk van-
uit het onderzoek te sturen, als een middel voor organisatieverandering. Ook een
aantal inzichten uit de managementliteratuur ten aanzien van leren en veranderen
komt aan de orde.

In hoofdstuk 6 beschrijven we (het empirisch onderzoek naar) de institutiona-
lisering van operationeel risicomanagement bij een schadeverzekeringsbedrijf.
Daarbij gaat het niet alleen om de verandering in de structuur (overleg, rappor-
tages, controles), maar ook in houding en gedrag van medewerkers. Wij beschrij-
ven de ontwikkeling die de organisatie doormaakt in vier fasen. Eerst ontstaat het
bewustzijn van de noodzaak van operationeel risicomanagement. Uaarna wordt
het nut steeds meer gezien en ontwikkeld, eerst afgedwongen door wetgeving en
incidenten, later als katalysator voor de verbetering van efficiency en kwaliteit.

De conclusie is verwoord in hoofdstuk 7. In een bijlage wordt tenslotte aan de
hand van de `prospect theory' van Kahneman en Tversky aangegeven dat beslis-
singen vaak niet rationeel worden genomen en hoe dat een psychologisch dilem-
ma vormt voor operationeel risicomanagement.
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2. BEGRIPSBEPALING

Er is een uitvoerig en theoretisch debat gevoerd over de vraag wat onder opera-
tioneel risico moet worden verstaan. Verschillende ondernemingen en instel-
lingen hanteren verschillende detinities, toegesneden op hun specitieke omstan-
digheden. Desalniettemin is er een zekere consensus bereikt over de algemene
detinitie.

Minder overeenstemming is er als de definitie in concrete voorbeelden wordt
uitgewerkt. Is mogelijke reputatieschade een operationeel risico? En als het busi-
ness plan niet blijkt te kloppen of slecht wordt uitgevoerd? Wij zullen een aantal
mogelijke classiticaties van operationeel risico presenteren, die als basis dienen
voor een ondernemingsspecifieke risicoanalyse.

Voor ondernemingen die operationeel risico willen meten en beheersen (mana-
gen) en een risicomanagement cultuur willen creëren, is het essentieel een bruik-
bare definitie te kiezen en deze te communiceren. Operationeel risicomanage-
ment begint met een goed begrip van het onderwerp.

2.1 Operationeel risico
Een algemene categorisering van de risico's in de verzekeringssector is de drie-
deling in 1) technische risico's, 2) beleggingsrisico's en 3) andere niet-technische
risico's. Het technische risico betreft het risico dat een verzekeraar accepteert
bij het afgeven van verzekeringsdekking. Onder het beleggingsrisico wordt het
mogelijke waardeverlies van de beleggingen verstaan en omvatten daarmee ook
het krediet-, markt- en renterisico. Het operatiunele risico valt onder de categorie
andere niet t~~chni,chc risico's.

Het grootste risico voor verzekeraars is technisch van aard. De passiva van
levensverzekeraars bestaan voor het overgrote deel, ongeveer 80~~0, uit technische
voorzieningen voor mogelijke claims op de uitstaande pensioen- en levensver-
zekeringen. De activa bestaan parallel daaraan grotendeels, meer dan 900~0, uit
beleggingen. De grootste risico's voor een levensverzekeraar zijn gerelateerd aan
de vraag of de technische voorzieningen adequaat zijn vastgesteld en of de beleg-
gingsportefeuille voldoende opbrengsten genereert om aan toekomstige verplich-
tingen te kunnen voldoen.

Bij schadeverzekeraars is het aandeel van de technische voorzieningen in de totale
passiva veelal kleiner (600~0) en wordt relatief ineer kapitaal aangehouden (200~0).
Omdat de onzekerheid en volatiliteit voor een schadeverzekeraar groter is dan
voor een levensverzekeraar is een extra kapitaalbuffer noodzakelijk. Claims op
schadeverzekeringen zijn minder voorspelbaar dan claims op levensverzekeringen
en de extra buffer dient om verliezen op te vangen die niet begrepen zijn in de
technische voorzieningen ( Basel Committee, 2001, p.12).
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Een andere categorisering stamt uit halverwege de jaren negentig van de vorige
eeuw, toen operationeel risico nog elk risico was dat niet tot het markt- of kre-
dietrisico behoort. Deze omschrijving helpt om een breed perspectief op opera-
tioneel risicomanagement te houden, maar biedt geen aanknopingspunten voor
de beheersing van operationeel risico. Desalniettemin kan het begrip operationeel
risico ook worden afgebakend door aan te geven wat het allemaal niet is.

Marktrisico is het risico van waardeverlies door veranderingen van marktprijzen:
rentetarieven, aandelenkoersen, valuta en grondstofprijzen. En kredietrisico is de
kans dat een crediteur niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dit risico is niet alleen
aanwezig in de beleggingsportefeuille (obligaties), maar heeft ook betrekking op
individueel verstrekte leningen of andere transacties. Het liquiditeitsrisico kan
worden beschouwd als onderdeel van het markt- of kredietrisico, maar wordt ook
wel als afzonderlijke categorie gezien.

In de regel wordt ook het strategisch risico, soms aangeduid als business risico,
niet tot het operationele risico gerekend. De vraag of de strategische beslissingen
van een onderneming juist zijn en bijzondere risico's met zich meebrengen, wordt
niet tot het operationeel risico gerekend. Als de uitvoering van de strategie faalt,
denk bijvoorbeeld aan te trage productontwikkeling, ondeugdelijke verkoopprak-
tijken en falende kostenbesparingen, kan wel van een operationeel risico worden
gesproken.

De laatste jaren tekent zich consensus af over de volgende definitie: `operationeel
risico is het risico van verlies als gevolg van inadequate of falende interne proces-
sen, mensen en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen'

Deze definitie is in eerste instantie gebaseerd op onderzoek dat in 1998 en 1999
is uitgevoerd door Robert Morris Associates (RMA), de International Swaps
and Derivatives Association (ISDA) en de British Bankers' Association (BBA) in
samenwerking met PricewaterhouseCoopers (1999) onder 55 financiële instellin-
gen. Hoewel deze instellingen hun eigen definities van operationeel risico hadden
gemaakt, sprak er een voldoende gemeenschappelijke boodschap uit om tot een
algemene definitie te komen. Oorspronkelijk werd nog gesproken over directe en
indirecte verliezen, maar dat onderscheid is later vervallen. Sinds 2001 hanteert
ook het Basel Comittee (zie hoofdstuk 3) bovenstaande definitie.

De definitie is gebaseerd op vier onderliggende oorzaken van operationeel risico
(processen, mensen, systemen en externe gebeurtenissen). Dit biedt directe
aanknopingspunten voor het maken van een risicoanalyse en de beheersing van
operationeel risico. De definitie zegt daarentegen niets over de wijze waarop ope-
rationele risico moet worden gemeten of over de bepaling van de frequentie en
ernst van operationeel risico. Daarvoor is door regelgevers in samenwerking met
de tinanciële sector een complexer concept van operationeel risico ontwikkeld,
gebaseerd op het onderscheid tussen oorzaken, feitelijke risico's of verliesgebeur-
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tenissen en de daarmee samenhangende winst- en verlieseffecten. Operationeel
risico kan op elk van deze drie aspecten worden geanalyseerd.

Oorzaak Gebeurtenis (b.v.) Effect (b.v.)

- interne processen
- mensen
- systemen
- externe

gebeurtenissen

- interne fraude
- externe fraude
- schade aan fysieke

adiva

- waardevermindering
- verliezen, kosten
- aansprakelijkheid

geen verhaal-
mogelijkheid

Risicobeheersing Risicometing

Figuur 2.1 Analyse van operationeel risico naar oorzaak, gebeurtenis en effect (vrij naar

Dowd, 2003, p. 37)

De analyse van de oorzaken is van belang voor het managen van operationeel
risico en het veranderen van risicogedrag. Als we weten waar een risico vandaan
komt, kunnen we er ook iets aan doen. De volgende soorten verliezen kunnen
worden onderscheiden (Mestchian, 2003, p. xvi):
1. Directe verliezen: gestolen activa (klanten, medewerkers of concurrentie),

fysieke schade, juridische kosten, menselijke fouten die leiden tot onherstel-
bare overdracht van middelen offondsen, onverwachte personeelskosten,
boetes van regelgevers, mislukte projecten.

2. Indirecte verliezen: merkerosie, verlies van marktaandeel, vertrek van belang-
rijke medewerkers en klanten, hogere verzekeringskosten.

3. Opportunity costs: gebrek aan innovatieve productontwikkeling, voorbijgegane
kansen otn nieuwe markten te betreden, gemiste kansen om nieuwe technolo-
gie in te zetten en concurrentievoordeel te behalen.

Operationeel risico heeft niet uitsluitend betrekking op de operaties of ver-
werkingsprocessen, maar nadrukkelijk op alle functies en activiteiten van een
onderneming. We spreken van "operational" risk en niet van "operations" risk
(Hoffman, 2002, p. 37). Een te breed perspectief biedt echter geen aanknopings-
punten voor risicomanagement. Een nadere rubricering van het operationeel
risico is wenselijk om de algemene definitie meer inhoud te geven en af te bake-
nen. De discussie over de soorten risico's die tot het operationele risico moeten
worden gerekend, is echter nog niet afgerond.

Ter nadere duiding heeft het Basel Committee een gedetailleerdere classificatie
gegeven van de gebeurtenissen die tot operationele verliezen kunnen leiden. Er
worden zeven typen gebeurtenissen onderscheiden:
- Interne fraude, bijvoorbeeld diefstal door een medewerker, aannemen van

steekpenningen en handel met kennis voor eigen rekening door een mede-
werker.

15



RISICOBEHEERSING MET TOEGEVOEGDE WAARDE

Externe fraude, bijvoorbeeld afpersing, diefstal en schade als gevolg van
hacking.
Arbeidsomstandigheden en veiligheid, bijvoorbeeld beroepsziekten, onveilige
werksituaties, stakingen, discriminatieclaims en werkgeversaansprakelijkheid.
Klanten, producten en wijze van zakendoen, bijvoorbeeld misbruik van ver-
trouwelijke klantinformatie, onvoldoende voorlichting aan klanten, witwas-
sen, overtreding van mededingingsregels en verkoop van ongeautoriseerde of
ondeugdelijke producten.
Schade aan bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld terrorisme, vandalisme, aardbevin-
gen, brand en overstroming.
Werkonderbreking en systeemuitval, bijvoorbeeld hard- en softwarefalen, tele-
communicatieproblemen en stroomuitval.
Uitvoering en procesmanagement, bijvoorbeeld fouten bij gegevensinvoer,
systeemfouten, wanprestatie, onjuiste rapportages, incomplete juridische docu-
mentatie en contlicten met verkopers en leveranciers.

Het Basel Committee (2005) geeft expliciet aan dat het juridische risico wel tot
het operationeel risico moet worden gerekend, maar het strategische en reputatie-
risico niet. Dit standpunt is ingegeven door het praktische bezwaar dat deze risi-
co's niet goed meetbaar zijn. Voor de volledigheid is hieronder de complete clas-
sificatie van gebeurtenissen weergegeven volgens het Basel Committee.

Event-Type
Category
(Level 1)

Definition Categories
(Level 2)

Activity Examples (Leve13)

Interna] fraud Losses due to acts of a Unauthorised Transactions not reported
type intended to defraud, Activity (intentional)
misappropriate property Transaction type unauthorised
or circumvent regulations, (wlmonetary loss)
the law or company policy, Mismarking of position

excludin diversit ! (intentional)g y
discrimination events, ~eft and Fraud Fraud I credit fraud I

which involves at least one worthless deposits

internal party Theft I extortion !
embezzlement ! robbery
Misappropriation of assets
Malicious destruction of assets
Forgery
Check kiting
Smuggling
Account take-over I
impersonation ! etc.
Tax non-compliance I evasion
(wilful)
Bribes ! kickbacks
Insider trading (not on firm's
account)
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Event-Type Definition Categories Activity Examples (Leve13)
Category (Leve12)
(Level 1)
External fraud Losses due to acts of a Theft and Fraud Theft~Robbery

type intended to defraud, Forgery
misappropriate property Check kitin
or circumvent the law, by a Systems Hacking damage
third party Security Theft of information (wl

monetar loss)
Employment Losses arising from F.mployee Compensation, benefit,
Practices and acts inconsistent with Relations termination issues
Workplace employment, health or Or anised labour activit
Safety safety laws or agreements, Safe General liability (slip and fall,

from payment of personal Environment etc.)
injury claims, or from Employee health F~ safety niles
diversity ~ discrimination events
events Workers com ensation

Diversity 8c All discrimination types
Discrimination

Clients, Losses arising from an Suitability, Fiduciary breaches I guideline
Products 8c unintentional or negligent Disclosure 8c violations
Business failure to meet a professional Fiduciary Suitability ~ disclosure issues
Practices obligation to specific clients (KYC, etc.)

(including fiduciary and Retail customer disclosure
suitability requirements), or violations
from the nature or design of Breach of privacy
a product. Aggressive sales

Accountchurning
Misuse of confidential
information
Lender liabilit

Improper Antitrust
Business Improper trade ~ market
or Market practices
Practices Market manipulation

Insider trading (on firm's
account)
Unlicensed activity
Mone launderin

Product Flaws Product defects (unauthorised,
etc.)
Model errors

Selection, Failure to investigate client per
Sponsorship 8c guidelines
Exposure Exceeding client exposure

limits
Advisory Disputes over performance of
Activities advisor activities
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Event-Type Definition Categories Activity Examples (Leve13)
Category (Leve12)
(Level I )
Damage to Losses arising from loss or Disasters and Natural disaster losses
Physical Assets damage to physical other events Human losses from external

assets from natural disaster sources (terrorism, vandalism)
or other events.

Business Losses arising from Systems Hardware
disruption and disruption of business or Software
system failures syste,n failures Telecommunications

Utilit outa e I disru tions
Execution, Losses from failed Transaction Miscommunication
Delivery 8c transaction processing Capture, Data entry, maintenance or
Process or process management, Execution 8z loading error
Management from relations with trade Maintenance Missed deadline or

counterparties and vendors responsibility
Model ~ system misoperation
Accounting error I entity
attribution error
Other task misperformance
Delivery failure
Collateral management failure
Reference Data Maintenance

Monitoring and Failed mandatory reporting
Reporting obligation

Inaccurate external report
(loss incurred)

Customer Client permissions I
Intake and disclaimers missing
Documentation Legal documents missing ~

incom lete
Customer ~ Unapproved access given to
Client Account accounts
Management Incorrect client records (loss

incurred)
Negligent loss or damage of
client assets

Trade Non-client counterparty
Counterparties misperformance

Misc. non-client counterparty
dis utes

Vendors 8r Outsourcing
Su liers Vendor dis utes

Figuur 2.2 Classificatie van gebeurtenissen ( Basel Committee 2001, pp. 21-23 en 2005,
Pp.257-258)
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Verschillende auteurs hanteren eigen risicoclassificaties vanuit uiteenlopende
invalshoeken en manieren van beheersing. Chorafas (2004, p. 88) groepeert ope-
rationele risico's in drie categorieën:
1. Klassieke risico's: juridisch, fraude, betalingsverkeer en vermogensbeheer.
2. Moderne risico's: zwak management, gebrek aan professionele vaardigheden,

organisatorische tekortkomingen en gebrekkige uitvoering.
3. Technologie- en systeemgeoriënteerde risico's: ontbrekende beveiliging, onvol-

doende documentatie, verouderde technologie, hiaten in infrastructuur

Hoffman (2002, p. 36) hanteert een indeling die aansluit bij functionele verant-
woordelijkheidsgebieden in ondernemingen:
1. People risk: verliezen door opzettelijk of onopzettelijk toedoen van medewer-

kers (fouten, interne fraude) of verliezen waarbij medewerkers betrokken zijn
(stakingen ).

2. Relationship risk: verliezen in de relaties of contacten van een onderneming
met bijvoorbeeld klanten, aandeelhouders, leveranciers en toezichthouders
(vergoeding aan klanten, boetes).

3. Technology~processing risk: verliezen door het uitvallen of disfunctioneren
van technologie of verwerking, inclusief diefstal van gegevens.

4. Physical risk: schade aan bedrijfseigendommen.
5. Other external risk: verliezen veroorzaakt door externe partijen, bijvoorbeeld

externe fraude of regelgeving waardoor bepaalde activiteiten niet langer kun-
nen worden voortgezet.

Er zijn ook indelingen mogelijk met criteria als beheersbaarheid, frequentie en
impact van het risico. Risico's die weinig voorkomen en klein zijn, zijn minder
belangrijk en verdienen een lage prioriteit. Voor een onderneming is het vooral
van belang de risico's te managen die veel impact hebben. Als die risico's weinig
voorkomen, is de onzekerheid groot en de beheersing ervan moeilijk. Dit is hier-
onder geïllustreerd.

Hoog

Frequentie

Laag

Kwaliteitsmanagement Hoge prioriteit

Lage prioriteit Uitzonderlijk,
moeilijk beheersbaar

Laag Impact Hoog

Figuur 2.3 Operationeel risico naar frequentie en impact
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Op een vergelijkbare manier maakt Pézier (2003a, p. 300) onderscheid tus-
sen immateriële, nominale, gewone en uitzonderlijke operationele risi-
co's. Immaterieel zijn de risico's die zowel klein zijn als weinig voorkomen.
Inspanningen om deze risico's te verminderen zullen doorgaans meer kosten dan
opbrengen.
Met nominaal wordt het risico aangeduid dat verband houdt met reguliere
bedrijfsactiviteiten en herhaaldelijk, meer dan eens per week, voorkomt. In feite
zijn de bijbehorende verliezen te verwachten en ingecalculeerd. Het totaal van alle
verliezen door nominale risico's kan desalniettemin aanzienlijk zijn. De verliezen
kunnen worden beperkt door betere procedures en kwaliteitsmanagement. Meer
nadruk op kwaliteit bevordert niet alleen de efficiency, maar komt ook de relaties
met afnemers en de reputatie ten goede.
Gewone operationele risico's komen minder vaak voor, maar leiden tot grotere
verliezen, zonder echter het voortbestaan van de onderneming in gevaar te bren-
gen. Vaak hebben deze risico's te maken met strategische keuzen van de onder-
neming.
De kans dat buitengewone risico's zich voordoen, is minder dan een paar procent
per jaar, maar de omvang is zo groot dat het voortbestaan van de onderneming
in het geding is. De historie leert dat deze risico's vaak het gevolg zijn van een
doelbewuste actie in plaats van een ongeluk en dat het meesta] gaat om onethisch,
illegaal of crimineel handelen. Dat betekent ook dat deze risico's nauwelijks te
voorzien en te beheersen zijn. De volgende opsomming van buitengewone ver-
liezen illustreert dit.

Company Cause of loss

(1991) Salomon Brothers (US) US T-bond rimar market mani ulation
(1993) Bank of Commerce and Credit
International (BCCI) (Luxembur )

Illegal activities (drugs, arms)

(1994) Kidder Peabod (US) Mana ement incom etence
(1995) Barin s(UK) Ro ue trader and mana ement incom etence
(1995) Daiwa Securities (Ja an) Involvement with an sters
(1996) Bankers Trust (US) Sellin roducts clients did not full understand
(1997) Mor an Grenfell (UK) Unauthorised investments in illi uid assets
(1997) Natwest Markets (UK) Mis ricin of derivatives
(2000) The Equitable Life Assurance
Societ (UK)

Non-respect of guaranteed annuity contracts

(2001) Cantor Fitz erald and others (US) Terrorist attack on World Trade Center
(2002) Allied Irish Bank (US) Ro ue trader
(2002) Merrill L nch (US) Biased anal st recommendations

Figuur 2.4 Voorbeelden van buitengewone operationele risico's 1991-2002 (Pézier, 2003a,
p. 308)
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Deze opsomming van de jaren 1991-2002 laat zien dat buitengewone operationele
risico's niet iets van de laatste jaren is. Sinds 2002 kunnen wij bovendien Enron,
Worldcom, Parmalat, Shell en Ahold aan de lijst toevoegen.

Voor een nadere uitwerking van de mogelijke effecten is onderstaande indeling,
opgesteld door het Institute of International Finance (IIF), bruikbaar (Hoffman,
2002, p. 52):
- Juridische aansprakelijkheid en proceskosten.
- Boetes van toezichthouders en belastingdiensten en indirecte kosten door het

intrekken van vergunningen.
- Verlies van of schade aan bezittingen, bijvoorbeeld als gevolg van verwaarlo-

zing, ongelukken of brand.
- Restituties: terugbetalingen of schadevergoedingen aan klanten.
- Ten onrechte verrichte betalingen aan derden die niet kumlen worden ver-

haald.
- Afschrijvingen: waardevermindering als gevolg van fraude, diefstal of andere

operationele risicogebeurtenissen.

2.2 Reputatierisico
Discussie is er ook over de categorisering van het reputatierisico. Uitsluiting van
het reputatierisico van het operationeel risico, zoals het Basel Committee doet, is
om praktische redenen begrijpelijk. Desalniettemin is het een significant risico dat
niet buiten beschouwing kan worden gelaten in het totale risicomanagement van
een onderneming. Operationeel risicomanagement is één van de factoren in het
reputatierisico. Aan een presentatie van Deutsche Bank ontlenen wij de volgende
figuur die de verschillende risicocategorieën met elkaar in verband brengt.

Ohe~.ational
Risk

People Systems
~

sri~ninalion ~rc L:nauChiirised ~ra~lLtg
~rorlnctLiability po~erf)utage'

~inai ,1ctR~iti~
~ E~ernal

1T Securitv

Figuur 2.5 Operationeel en reputatie risico (Peemi7ller, 2001, p. 11)

~ . F,vent~ F{oc~d
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Een goede reputatie helpt een onderneming op een aantal manieren. In de consu-
mentenmarkt gaan een goede reputatie en merkperceptie samen met een groter
marktaandeel en hogere prijzen dan concurrenten voor dezelfde producten of
diensten kunnen vragen. Op de financiële markten vertaalt een goede reputatie
zich in de aandelenkoers en in een gemakkelijker toegang tot kapitaalmarkten.
Ondernemingen met een goede reputatie zijn bovendien in staat om de beste
mensen aan te trekken en worden door de media en actiegroepen positiever
benaderd.

Het kost jaren om een reputatie en merk op te bouwen, terwijl het afbreken ervan
in korte tijd gedaan kan zijn. Bekende en uitgebreid beschreven voorbeelden
hiervan zijn Arthur Andersen (na het Enron schandaal) en Exxon (na de ramp
met de Exxon Valdez). De omvang van de reputatieschade en het herstel daarvan
hangt samen met de aard van het veroorzakende operationele probleem. Een
groot verlies door natuurgeweld of andere externe oorzaken wordt eerder verge-
ten en vergeven dan fraude, mismanagement en schandalen. De potentiële repu-
tatieschade als gevolg van een operationeel verlies is moeilijk meetbaar, maar is
meestal vele malen groter dan het directe verlies. Voorbeelden van de kosten van
reputatieschade zijn (Hoffman, 2002, p. 88):
- verloren tijd van management en medewerkers,
- verlies van klanten,
- daling van de aandelenkoers,
- vertrek van cruciale medewerkers en hogere rekruteringskosten,
- afname van marktaandeel, en
- additionele advertentiekosten.

2.3 Conclusie
Ondanks de redelijke overeenstemming over de algemene definitie van operati-
oneel risico, komen de verschillen in de gebruikte classificaties van soorten ope-
rationeel risico de duidelijkheid niet ten goede. Het lijkt soms eenvoudiger om
aan te geven wat operationeel risico zeker niet is, dan wat wel onder operationeel
risico moet worden verstaan.

Voor het managen van operationele risico's en het creëren van een operationeel
risicomanagement cultuur biedt de algemene definitie die vier oorzaken van ope-
rationeel risico (interne processen, mensen, systemen en externe gebeurtenissen)
belicht goede aanknopingspunten. Ondernemingen die een beperkte classificatie
kiezen waarin een aantal soorten operationeel risico wordt uitgesloten omdat
deze niet goed meetbaar zijn, accepteren daarmee het risico dat die risico's ook
niet worden geanalyseerd en gemanaged. Uit het oog is immers vaak ook uit het
hart.
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We moeten accepteren dat het begrip operationeel risico nooit volledig te be-
schrijven is, hetgeen tegelijkertijd een belemmering is voor risicomanagement.
Hoe gedetailleerd de gekozen classificatie ook is, er zullen altijd meer en andere
gebeurtenissen zijn die tot operationele verliezen kunnen leiden. Risicomanage-
ment begint met een degelijke analyse om vervolgens tot besluitvorming op dit
terrein te komen.

Goed operationeel risicomanagement is essentieel om het vertrouwen en de repu-
tatie van de onderneming op de financiële en consumentenmarkten op te bouwen
en te behouden. Dat geldt in het bijzonder financiële instellingen, voor wie ver-
trouwen een noodzakelijke voorwaarde is om zaken te kunnen doen en aandeel-
houderswaarde te creëren.
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3. REGELGEVING EN TOEZICHT,
NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
In dit hoofdstuk komen de relevante regelgeving en toezicht aan de orde, zowel
nationaal als internationaaL De invloed van internationale, Amerikaanse en
Europese, regelgeving op Nederlandse financiële instellingen is aanzienlijk.
Nederlandse regelgeving is vaak volgend en betreft doorgaans de implementatie
van Europese en andere internationale richtlijnen. Het toezicht wordt meestal
wel door Nederlandse instellingen uitgevoerd.

Veel van de regelgeving en het toezicht die van invloed zijn op operationeel risi-
comanagement zijn nog volop in ontwikkeling. Basel II, Solvenry II worden waar-
schijnlijk niet eerder dan 2007 geïmplementeerd, maar de voorbereidingen bij
financiële instellingen zijn in volle gang. De concepten die thans beschikbaar zijn
hebben daarmee nu al invloed op het ondernemingsbeleid. Nieuwe internationale
boekhoudstandaarden IFRS zijn vanaf 2005 van kracht.

Ook corporate governance codes en wetten, zoals de Nederlandse code-Tabaksblat
en meer nog de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act zorgen ervoor dat operationeel
risicomanagement hoog op de agenda staat.

Toezichthouders en rating agencies, zoals Standard 8z Poor's en Moody's, nemen
operationeel risicomanagement mee in hun overwegingen, maar ook zij worste-
len met de beperkte mogelijkheden om operationeel risico te kwantiticeren. De
beoordeling is noodzakelijkerwijs (ook) subjectief van aard en dat roept vragen
op met betrekking tot de objectiviteit, vergelijkbaarheid en consistentie van de
oordelen en besluiten.

3.1 Basel Committee
Eind 1974 is door de centrale banken van de landen van de G10 het "Basel
Committee on Banking Supervision" opgericht. België, Canada, Duitsland,
Frankrijk, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Spanje, Verenigd Koninkrijk,
Verenigde Staten, Zweden en Zwitserland zijn vertegenwoordigd. Het Basel
Committee heeft geen formele supernationale autoriteit en de aanbevelingen zijn
niet bindend. Desalniettemin worden standaarden en richtlijnen geformuleerd
met de verwachting dat individuele landen de noodzakelijke stappen nemen om
de aanbevelingen om te zetten in wetgeving. Op die manier wordt bereikt dat de
verschillen in toezicht op banken afnemen.

In 1988 heeft het Basel Cornmittee een systeem geïntroduceerd voor de bepa-
ling van het minimum vereiste kapitaalheslag. Dit wordt het Rasel Capital Accord
genoemd, dat sindsdien in vrijwel alle landen met een centrale bank is overge-
nomen, daarmee ook in landen die niet tot de G10 behoren. In 1999 is het eerste
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voorstel gepubliceerd voor een nieuw Capita] Adequacy Framework, kortweg aan-
geduid als Basel II, met de bedoeling dit te implementeren eind 2006.

Groot verschil met het vorige akkoord is dat er nu ook kapitaalbeslag wordt ver-
eist voor operationele risico's. Dit heeft de discussie over operationeel risicoma-
nagement in een stroomversnelling gebracht. Ook al richt het Basel Committee
zich in eerste instantie op het toezicht op banken, in diverse publicaties wordt ook
over verzekeringsmaatschappijen gesproken. Het is zeker niet ondenkbaar dat de
richtlijnen van Basel II ook voor verzekeraars van kracht zullen worden (Pézier,
2003, p.69). Zie hierover ook de volgende paragraaf over Solvency II. Grootste
struikelblok is de kwantificering van het operationeel risico, oindat daarvoor
vooralsnog onvoldoende "loss-event data" beschikbaar zijn.

Het Basel akkoord kent drie "pillars" Banken moeten afzonderlijk geïdentiliceerd
kapitaal aanhouden voor operationeel risico (pillar 1), ondervinden additioneel
toezicht op hun operationeel risicomanagement (pillar 2) en moeten het kapi-
taalbeslag voor operationeel risico openbaar maken, evenals de wijze waarop dat
berekend is (pillar 3).

Pillar 1 betreft het minimum kapitaalbeslag in Basel II. Om dit te bepalen, moet
worden vastgesteld hoe groot het operationeel risico van een onderneming is.
We gaven al eerder aan dat het debat over de definitie van operationeel risico en
in het bijzonder welke soorten risico's daar onder vallen, nog niet beslist is. Dit
bemoeilijkt het kwantificeren van het risico aanzienlijk. Het ontbreekt (voorals-
nog) aan een eenvoudige formule om operationeel risico te berekenen en aan
voldoende statistische gegevens. Dit stelt het Basel Committee voor een dilemma.
Een kapitaalbeslag voor operationeel risico vereist dat die niet zodanig grof wordt
vastgesteld dat er geen prikkel vanuit gaat voor de financiële instellingen om het
operationeel risico te managen. Als oplossing hiervoor zijn drie verschillende
benaderingen geformuleerd waarmee het kapitaalbeslag voor operationeel risico
kan worden bepaald, van eenvoudig tot geavanceerd:
1. Basic indicator approach: een vast percentage (150~0) van een algemene indica-

tor van operationeel risico (bruto inkomen). Hier is van alles op aan te merken,
maar werkelijk betere alternatieven zijn er niet.

2. Standardized approach: nog steeds uitgaande van het bruto inkomen als basis,
is differentiatie mogelijk van het percentage naar aard van de activiteiten.
Daarmee wordt rekening gehouden met de omvang van het risico in die activi-
teiten. Corporate finance kent bijvoorbeeld meer risico dan retail banking.

3. Advanced Measurement Approach: hier is ruimte voor een groot aantal ver-
schillende methoden, die door de instellingen zelf worden ontwikkeld en aan
toezichthouders ter verificatie en goedkeuring kunnen worden voorgelegd. Het
voordeel voor de instellingen is dat in deze benadering een lager kapitaalbeslag
mogelijk is.
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Pillar 2 heeft betrekking op het toezicht. Toezichthouders moeten nagaan of de
instellingen mechanismen hebben om het risico en benodigde kapitaal vast te stel-
len, of die vaststelling juist gebeurt en of te allen tijde voldoende vermogen wordt
aangehouden. Wordt vermogen onvoldoende aangehouden of aangevuld, dan zal
de toezichthouder ingrijpen. Een nadere uitwerking geeft aan dat gekeken wordt
naar het bestaan van een risicomanagementcultuur, naar de rol van de directie,
naar informatiestromen in de organisatie en naar de gebruikte risicomanagement-
technieken voor de identificatie, vaststellingen, monitoring en beheersing van
operationeel risico. Onduidelijk is nog of bevindingen onder pillar 2 tot aanvul-
lende eisen met betrekking tot het vermogensbeslag zullen leiden.

Pillar 3 stelt dat ondernemingen het volgende openbaar moeten maken:
- Strategie en processen voor operationeel risicomanagement.
- Bereik en aard van risicorapportages enlof ineetsystemen.
- Beleid ten aanzien van risicobeheersing (afdekken, verzekeren).
- Wijze waarop de risicobeheersing wordt gemonitord.
- De gekozen benadering voor berekening van het vermogensbeslag.
- Beschrijving van de methode (indien gekozen is voor de geavanceerde

benadering).
- Omvang van het vermogensbeslag voor operationeel risico.

Er is, terecht, nogal wat kritiek mogelijk op Basel II, die vooral te maken heeft met
meetproblemen (Pézier, 2003, p. 49 e.v.). Een risico is nu eenmaal niet meetbaar
zoals een geldvoorraad of een geldstroom dat is. Een risico ligt in de toekomst
verborgen en kan alleen worden ingeschat door middel van een model, dat nood-
zakelijkerwijs subjectief is. Een model is immers niet anders dan een hypotheti-
sche weergave van een mogelijke toekomstige werkelijkheid. Als een subjectieve
risicobepaling vervolgens tot een solvabiliteitsbeslag leidt, is de kans groot dat
daarvan niet de goede prikkels uitgaan om het operationeel risicomanagement te
verbeteren.

Als het Basel Committee één ding al bereikt heeft, ook al is effectuering van de
voorstellen door middel van wetgeving pas eind 2006 voorzien, is het dat ope-
rationeel risicomanagement hoog op de agenda van tinanciële instellingen staat.
Vooral de dreiging van additioneel kapitaalbeslag en de openbaarmaking daarvan
zijn daar debet aan.

3.2 Solvency II
De Europese Unie werkt sinds 2001 aan nieuwe regelgeving ten aanzien van sol-
vabiliteit die in 2007 van kracht moet worden en die specifiek van toepassing is
op verzekeringsbedrijven (Europese Commissie, 2003~2003a). Project Solvency II
omvat een fimdamentele en brede heroverweging van het huidige solvabiliteits-
regirne, rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van verzekering,
risicomanagement, financiële technieken en rapportages. Eén van de belangrijkste
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doelstellingen is dat er een systeem voor solvabiliteit komt dat beter aansluit bij
de werkelijke risico's van een verzekeringsbedrijf Het concept van Solvency II
wordt gekarakteriseerd als `overall solvency': in aanvulling op kwantitatieve gege-
vens worden ook kwalitatieve aspecten in de solvabiliteitsbepaling betrokken.

Solvency II spreekt evenals Basel II van drie pillars, waarvan de eerste contouren
zijn gepubliceerd:
1. Vermogensvereisten, rekening houdend met het aanwezige risico. Er worden

twee niveaus onderscheiden: een minimum en een doel. Het minimumniveau
is een hoeveelheid kapitaal die wel wordt aangeduid als het `safety net' Is min-
der dan het minimum aan kapitaal aanwezig, dan is ingrijpen door toezicht-
houders aan de orde. Het doelniveau is het vermogen dat een onderneming
nodig heeft om te opereren met een kleine, gekwantificeerde kans op insolva-
biliteit. Bij het bepalen hiervan speelt het werkelijke risico en de beheersing
daarvan een grote rol.

2. Toezicht, ook omvattend de interne controle en risicomanagementsystemen.
Zowel het proces van toezicht als de interventiemacht en verantwoordelijkheid
van de toezichthouders dienen nader vastgesteld te worden, evenals een geza-
menlijk raamwerk voor het beoordelen van de corporate governance. Binnen
Europa moet het toezicht nog worden geharinoniseerd.

3. Openbaarmaking. Marktdiscipline wordt bevorderd door openbaarmaking,
mits de omstandigheden en voorwaarden voor alle spelers gelijk zijn (`level
playing lield'). Gepubliceerde gegevens moeten onderling vergelijkbaar en
transparant zijn.

Voor het bepalen van de solvabiliteit wordt het gebruik van interne modellen
toegestaan, mits die leiden tot effectiever risicomanagement en het risicoprofiel
van de verzekeraar beter weergeven dan een standaardformule. Dit is verglijk-
baar met de Advanced Measurement Apporach van Basel II. Onder Solvency I
gold nog één algemene benadering, onder Solvency II zal de variëteit toenemen.
Verzekeraars die een geavanceerd intern model hebben en daarmee hun risico-
management voortdurend verbeteren en ontwikkelen, worden beloond met een
lager minimaal vereiste solvabiliteit.

Het ligt voor de hand en is uit praktisch oogpunt te prefereren dat Basel II en
Solvency II erg op elkaar gaan lijken en dat aansluiting wordt gezocht.

3.3 Sarbanes-Oxley Act of 2002
In reactie op boekhoud- en managementschandalen bij Enron en WorldCom is in
de Verenigde Staten in 2002 de Corporate Reform Act van kracht geworden, beter
bekend als de Sarbanes-Oxley Act. In deze wet worden regels gesteld aan bestuur-
ders (corporate governance), advocaten en accountants. De wet raakt niet alleen in
de Verenigde Staten gevestigde ondernemingen, maar ook alle niet-Amerikaanse
ondernemingen waarvan de aandelen in de Verenigde Staten worden verhandeld.
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Veel Nederlandse financiële instellingen hebben een notering aan een Amerikaanse
beurs en dienen zich aan de bepalingen van Sarbanes-0xley te houden.

De wet stelt in de eerste plaats veel zwaardere eisen dan tot nog toe gebruikelijk aan
de gepubliceerde financiële verslagen. Een voorbeeld. De CEO en de CFO (sectie
302) moeten het volgende verklaren:
- De verslagen zijn in materieel opzicht juist.
- De jaarrekening en toelichtingen vormen in elk materieel opzicht een "getrou-

we weergave" van de resultaten en de financiële positie van de onderneming.
- Zij zijn verantwoordelijk voor het beoordelen en in stand houden van maatre-

gelen van interne beheersing.
- Zij hebben deze zodanig opgezet dat wordt gewaarborgd dat van materieel

belang zijnde informatie over de onderneming en diens dochterondernemin-
gen bekend is geworden aan de betreffende topfunctionarissen en anderen bin-
nen de bedoelde entiteiten.

- Zij hebben de effectiviteit beoordeeld per een datum niet meer dan 90 dagen
voorafgaand aan indiening van het verslag.

- In het verslag zijn hun conclusies gepresenteerd omtrent de effectiviteit van
hun maatregelen van interne beheersing.

- Alle "wezenlijke tekortkomingen" in opzet of werking van het systeem van
interne beheersing zijn aan de accountant en het audit committee bekend-
gemaakt, inclusief eventuele van inaterieel belang zijnde zwakke punten en
fraude, ongeacht of deze van materieel belang zijn, waarbij het management of
andere medewerkers betrokken zijn geweest die een belangrijke rol spelen bij
de interne beheersing van de onderneming.

Op overtreding of het niet nakomen van deze bepalingen staat een gevangenis-
straf van ten hoogste tien jaar. Bíj opzettelijk overtreding kan een boete van
maximaal vijf miljoen dollar en~of een gevangenisstraf van maximaal twintig jaar
worden opgelegd.

Daarnaast heeft sectie 404 grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Ondernemin-
gen zijn verplicht jaarlijks een rapport op te stellen over de interne beheersing.
Het verantwoordelijke Inanagement dient te verklaren dat een adequaat systeem
is opgezet en in stand gehouden voor de interne beheersing en de procedures
voor financiële verslaggeving ("internal control statement"). Het rapport bevat
daarnaast een beoordeling per einde boekjaar van de effectiviteit van de interne
beheersingsmaatregelen voor de financiële verslaggeving. De controlerend
accountant dient de managementverklaringen te bevestigen en te vermelden.

Voor een onderneming is dit geen sinecuur. Alle signitïcante processen dienen
te worden beschreven, de bijbehorende risico's moeten worden benoemd en aan-
gegeven moet worden of en op welke wijze deze risico's actief worden beheerst.
Maart 2005 heeft de Amerikaanse beurstoezichthouder, de Securities and
Exchange Commission (SEC), buitenlandse bedrijven een jaar uitstel verleend
ten aanzien van sectie 404 tot 2006.
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Andere bepalingen in de Sarbanes-Oxley act zijn onder andere:
- Een onderneming dient een volledig onafhankelijk audit committee in te stel-

len, dat ( in plaats van het management) verantwoordelijk is voor de benoe-
ming en beloning van de accountant. De accountant rapporteert aan en staat
onder toezicht van het audit committee en niet het management.

- Een onderneming mag zijn controlerend accountant niet inschakelen voor
negen met name genoemde categorieën van niet-controlegerelateerde werk-
zaamheden.

- De onderneming dient off-balance sheet-transacties te vermelden.
- De onderneming mag geen leningen verstrekken aan bestuurders oftop-

functionarissen.
- De onderneming dient transacties waarbij het management en de belangrijkste

aandeelhouders zijn betrokken, te rapporteren.
- De onderneming dient te vermelden of zij ethische gedragscodes voor zijn

topfunctionarissen heeft ingevoerd.
- De verjaringstermijn voor effectenfraude wordt verlengd.
- Er zijn nieuwe beschermingsmaatregelen voor "klokkenluiders':
- De straffen voor witteboordencriminaliteit worden verhoogd.
- De CEO en CFO dienen ontvangen bonussen, prestatiebeloning en winsten

behaald op de verkoop van aandelen te retourneren als de onderneming de
cijfers moet aanpassen wegens wangedrag.

De Sarbanes-Oxley Act heeft nu al grote gevolgen voor de bedrijfsvoering. Ernst
8r Young (2003) constateert dat CEO's zich meer dan voorheen bezighouden met
de financiële rapportages en met begrippen als verantwoording, verantwoor-
delijkheid en financiële en zakelijke integriteit op alle niveaus in de organisatie
promoten. Er wordt beleid gedefinieerd, procedures en standaarden geïmplemen-
teerd en geïnvesteerd in informatiesystemen om de verslaggeving te verbeteren
en inconsistenties eenvoudiger te traceren. Discussies tussen het audit committee
en de controlerend accountant vinden vaker plaats en duren langer. De interactie
is intensiever, actiever en directer dan voorheen. Het verplichte rapport over de
interne beheersing heeft reeds tot verbeteringen geleid in de bestaande processen
en controlemaatregelen en de documentatie is verder ontwikkeld in voorberei-
ding op de onafhankelijke beoordeling door de externe auditor. Ook op dit ter-
rein wordt geïnvesteerd in IT-hulpmiddelen en het formuleren van een methodo-
logie, vaak met de hulp van externe adviseurs.

3.4 De Nederlandse corporate governance code (Tabaksblat)
Ook Nederland kent een code voor corporate governance ofwel goed onderne-
mingsbestuur. De Commissie corporate governance (2003), algemeen aangeduid
als de Commissie Tabaksblat naar haar voorzitter, heeft eind 2003 een corporate
governance code opgesteld. Dit is gebeurd op verzoek van Euronext Amsterdam,
het Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen, de Stichting
Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen, de Vereniging van
Effectenbezitters, de Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen en de
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Vereniging VNO-NCW en op uitnodiging van de Ministers van Financiën en
Economische Zaken. De code vervangt het rapport "Corporate Governance in
Nederland. De Veertig Aanbevelingen" uit 1997 van de Commissie Peters. De
aanbevelingen van de Commissie Peters waren vrijblijvend. Beurs N.V.'s werd
gevraagd om over de visie van de onderneming op de aanbevelingen in het
jaarverslag te rapporteren en dat is ook gebeurd, maar de aanbevelingen zijn
niet vastgelegd in wettelijke maatregelen. Met de voorstellen van de Commissie
Tabaksblat gebeurt dat wel. Dat is voor Nederland nieuw en spoort met SOX.

De code Tabaksblat is van toepassing op alle vennootschappen met hun statutaire
zetel in Nederland en waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toege-
laten tot de oftïciële notering van een van overheidswege erkende effectenbeurs.
Uitgangspunt van de code is dat de vennootschap een lange termijn samenwer-
kingsverband is van diverse belanghebbenden: werknemers, aandeelhouders en
andere kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers, maar ook de overheid
en maatschappelijke groeperingen. Het bestuur en de raad van commissarissen
hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de afweging van deze belangen,
doorgaans gericht op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de ven-
nootschap naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange termijn.

Vertrouwen van de belanghebbenden dat hun belangen worden behartigd, is
een voorwaarde voor hen om binnen en met de vennootschap samen te werken.
Goed ondernemerschap, waaronder inbegrepen integer en transparant hande-
len door het bestuur, alsmede goed toezicht hierop, waaronder inbegrepen het
afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht, zijn essentiële voor-
waarden voor het stellen van vertrouwen in het bestuur en het toezicht door de
belanghebbenden. Dit zijn de twee steunpilaren waarop corporate governance
rust en waarop deze code toeziet.

De code bevat zowel principes als concrete bepalingen die de bij een vennoot-
schap betrokken personen (onder andere bestuurders en commissarissen) en
partijen (onder andere institutionele beleggers) tegenover elkaar in acht zou-
den moeten nemen. De principes kunnen worden opgevat als de moderne, en
inmiddels breed gedragen, algemene opvattingen over corporate governance.
De principes zijn uitgewerkt in concrete best practice bepalingen. Deze bepa-
lingen creëren een zekere normstelling voor het gedrag van bestuurders en
commissarissen - ook in relatie tot de externe accountant - en aandeelhouders.
Beursgenoteerde vennootschappen kunnen hiervan afwijken. Afwijkingen zijn
op zich niet verwerpelijk en kunnen onder omstandigheden gerechtvaardigd zijn.
Het kunnen toepassen van alle bepalingen is namelijk afhankelijk van de concrete
omstandigheden waarin de vennootschap en haar aandeelhouders zich bevinden.
Vennootschappen opereren in verschillende markten, de verspreiding van het
aandelenbezit is verschillend, hun groeiperspectieven zijn anders, etc. Bovendien
veranderen de omstandigheden waarin de vennootschap zich bevindt met enige
regelmaat.
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Beursgenoteerde vennootschappen worden verplicht elk jaar in hun jaarverslag
gemotiveerd uit te leggen ofen zo ja waarom en in hoeverre zij afwijken van de
best practice bepalingen van de corporate governance code. Dit staat bekend als
de "pas toe of leg uit" regel.

De code gaat uitgebreid in op de verantwoordelijkheden van het bestuur, de raad
van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Ook wordt
veel aandacht besteed aan de beloning van de bestuurders, zowel bij goed als bij
slecht functioneren dat tot ontslag leidt.

Wij geven hieronder alleen de principes en best practices weer met betrekking tot
risicobeheersing, risicobeheersings- en controlesystemen en auditing:
1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van relevante wet- en regel-

geving, het beheersen van de risico's verbonden aan de ondernemingsactivi-
teiten en voor de financiering van de vennootschap. Het bestuur rapporteert
hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen
met de raad van commissarissen en zijn auditcommissie.
- In de vennootschap is een op de vennootschap toegesneden intern risicobe-

heersings- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het interne
risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder
geval:
a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de
vennootschap;
b) een gedragscode die in ieder geval op de website van de vennootschap
wordt geplaatst;
c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de
voor de opstelling daarvan te volgen procedures;
d) een systeem van monitoring en rapportering.

- In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de interne risicobeheersings-
en controlesystemen adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke
onderbouwing hiervan. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over
de werking van het interne risicobeheersings- en controlesysteem in het
boekjaar. Het bestuur geeft daarbij tevens aan welke eventuele significante
wijzigingen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen zijn
gepland en dat één en ander met de auditcommissie en de raad van com-
missarissen is besproken.

- Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de gevoeligheid van de resul-
taten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en
variabelen.

- Het ligt in de rede dat het bestuur in de verklaring over de interne risico-
beheersings- en controlesystemen aangeeft welk raamwerk of normenkader
(zoals bijvoorbeeld het COSO raamwerk voor interne beheersing) hij heeft
gehanteerd bij de evaluatie van het interne risicobeheersings- en controle-
systeem.

- Het bestuur draagt er zorg voor dat werknemers zonder gevaar voor hun
rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende
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onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de
vemiootschap aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aan-
gewezen functionaris. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren
van bestuurders betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de
raad van commissarissen. De klokkenluidersregeling wordt in ieder geval op
de website van de vennootschap geplaatst.

2. Indien de raad van commissarissen meer dan vier leden omvat, stelt de raad
van commissarissen uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecom-
missie en een selectie- en benoemingscommissie in. De taak van de commis-
sies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden.
- Het toezicht van de raad van commissarissen op het bestuur omvat onder

andere de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactivitei-
ten en de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en contro-
lesystemen.

- De raad van commissarissen bespreekt in ieder geval éénmaal per jaar de
strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van
de beoordeling door het bestuur van de opzet en de werking van de interne
risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante
wijzigingen hierin. Van het houden van de besprekingen wordt melding
gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen.

- De auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het bestuur
ten aanzien van:
a) de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, waar-
onder het toezicht op de naleving van de relevante wet- en regelgeving en
het toezicht op de werking van gedragscodes;
b) de financiële informatieverschaffing door de vennootschap (keuze van
accounting policies, toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe
regels, inzicht in de behandeling van "schattingsposten" in de jaarrekening,
prognoses, werk van in- en externe accountants terzake, etc.);
c) de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en
externe accountants;
d) de rol en het functioneren van de interne accountantsdienst;
e) het beleid van de vennootschap met betrekking tot taxplanning;
f) de relatie met de externe accountant, waaronder in het bijzonder zijn
onafhankelijkheid, de bezoldiging en eventuele niet-controlewerkzaamhe-
den voor de vennootschap;
g) de financiering van de vennootschap;
h) de toepassingen van de informatie- en communicatietechnologie (ICT).

3. De externe accountant wordt benoemd door de algemene vergadering van
aandeelhouders. De raad van commissarissen doet daartoe een voordracht,
waarbij zowel de auditcommissie als het bestuur advies uitbrengen aan de raad
van commissarissen. De bezoldiging van en de opdrachtverlening tot het uit-
voeren van niet-controlewerkzaamheden door de externe accountant wordt
goedgekeurd door de raad van commissarissen op voorstel van de auditcom-
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missie en na overleg met het bestuur.
- Het verslag van de externe accountant ingevolge artikel 2:393 lid 4 BW bevat

datgene wat de externe accountant met betrekking tot de zijn controle van
de jaarrekening en de daaraan gerelateerde controles onder de aandacht van
het bestuur en de raad van commissarissen wil brengen. Met betrekking tot
de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen ( inclusief
de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensver-
werking) en de kwaliteit van de interne informatievoorziening kan aan de
volgende onderwerpen worden gedacht:

- Verbeterpunten, geconstateerde leemten en kwaliteitsbeoordelingen;
- Opmerkingen over bedreigingen en risico's voor de vennootschap en de

wijze waarop daarover in de te publiceren gegevens gerapporteerd dient te
worden;

- Naleving van statuten, instructies, regelgeving, leningsconvenant en vereis-
ten van externe toezichthouders, etc.

Zowel de Nederlandse corporate governance code als de Sarbanes-Oxley Act lei-
den tot extra aandacht voor risico's en de beheersing daarvan. De code-Tabaksblat
vraagt van het bestuur een onderbouwde verklaring dat de risicobeheersingsy-
stemen van hun bedrijf adequaat en effectief zijn. Het gaat hierbij niet, zoals bij-
voorbeeld wel het geval is bij de Amerikaanse Sarbanes-Oxley Act, uitsluitend om
risico's verbonden aan de betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging. Ook
operationele risicós, alsmede risico's gerelateerd aan de naleving van de relevante
wetgeving, regelgeving en interne gedragscodes, vallen onder de interne beheer-
singsverklaring. Bovendien moet gerapporteerd worden over de gevoeligheid van
de resultaten van de vennootschap voor externe omstandigheden en variabelen.

Een definitie van risico en de voorwaarden waaraan een risicobeheersingsysteem
moet voldoen, worden echter niet gegeven. Basel II is op dit punt veel duidelij-
ker. Verschillende commentatoren (Molhoek en Visser, 2004 en Vroom, 2003)
wijzen op het belang dat expliciet een raamwerk voor risicobeheersing wordt
voorgeschreven. De Nederlandse code laat juist ruimte voor eigen initiatieven
van ondernemingen. Zoals hierboven reeds opgemerkt, zegt de toelichting alleen
dat het in de rede ligt dat het bestuur in de verklaring over de interne risicobe-
heersing- en controlesystemen aangeeft welk raamwerk of normenkader is gehan-
teerd. Daarbij wordt tussen haakjes een voorbeeld van een raamwerk genoemd,
namelijk dat van het Amerikaanse Committee of Sponsoring Organizations of the
'I'readway Commission (COSO).

Nadeel hiervan is dat de informatie die in verschillende jaarverslagen wordt opge-
nomen, niet eenduidig en moeilijker vergelijkbaar is. Hierdoor kunnen beleggers
geconfronteerd worden met identieke uitspraken over de effectiviteit van het risi-
cobeheer die echter niet eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden omdat daarbij
andere beoordelingscriteria zijn toegepast. Bovendien ontstaat ruimte voor ver-
hullende terminologie, hetgeen het vertrouwen niet ten goede komt.
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De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (2005) heeft december
2005 geconstateerd dat gemiddeld 880~o van de codebepalingen door de vennoot-
schappen wordt nageleefd. De Code is in de praktijk goed bruikbaar gebleken,
maar laat op twee terreinen aan duidelijkheid te wensen over. Het gaat om de
bepalingen ten aanzien van het beloningsbeleid en de verklaring inzake interne
risicobeheersings- en controlesystemen. Ongeveer eenderde van de ondernemin-
gen heeft in het jaarverslag geen verklaring van het bestuur opgenomen dat deze
systemen adequaat en effectief zijn. Beursvennootschappen blijken bovendien
beducht voor het risico aansprakelijk te worden gesteld als zij de indruk wekken
dat risico's zijn uitgesloten, waarinee zij beleggers op het verkeerde been zouden
kunnen zetten. De Commissie heeft daarop nog een nadere aanbeveling gedaan
aangaande de verklaring van adequaatheid en effectiviteit van risicobeheersing.
De brede reikwijdte van de Code Tabaksblat wordt gehandhaafd. Niet alleen de
financiële verslaggeving risico's komen aan de orde, zoals bij Sarbanes-Oxley het
geval is, maar ook operationelelstrategische en wet- en regelgeving risico's.

3.5 Toezichthouders in Nederland: DNB en AFM
Sinds begin 2002 wordt in Nederland fimctioneel onderscheid gemaakt tussen
prudentieel toezicht en gedragstoezicht. Het prudentieel toezicht richt zich op de
vraag of de deelnemers aan de financiële markten erop kunnen vertrouwen dat
hun contractpartner de aangegane financiële verplichtingen kan nakomen. De
Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- 8z Verzekeringskamer (PVK), die
eind 2004 zijn samengegaan, zijn verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht.
Het gedragstoezicht richt zich op de vraag of deelnemers aan de financiële mark-
ten correct behandeld en juist geïnformeerd worden. Dit toezicht is de verant-
woordelijkheid van de Autoriteit Financiële Markten.

De Nederlandsche Bank (www.DNB.nI) streeft stabiliteit na van het financiële
stelsel en van de instellingen die van dat stelsel deel uitmaken. Om deze doelstel-
ling vorm te geven:
- draagt de Bank bij aan het bepalen en uitvoeren van het gemeenschappelijke

monetaire beleid van de landen die de euro hebben ingevoerd,
- bevordert de Bank de goede werking van het betalingsverkeer, en
- houdt de Bank toezicht op financiële instellingen en de financiële sector.

Deze drie taakgebieden worden ondersteund door wetenschappelijk economisch
onderzoek, mede op basis van statistische gegevens die de Bank zelf verzamelt.
Het onderzoek draagt ook bij aan de rol van de Bank als onafhankelijk economisch
adviseur van de regering.

DNB (2005) voert een zogenaamd risicogebaseerd toezicht. Dit betekent dat een
relatie wordt gelegd tussen de toezichtwerkzaamheden in reikwijdte, aard en
diepgang enerzijds en de uitkomsten van een risicoanalyse anderzijds. Zoals de
risicoanalyse mede bepalend is voor het toezicht, leiden de uitkomsten van het
toezichtwerk tot aanpassing van de risicoanalyse. Voor deze risicoanalyse is FIRM
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ontwikkeld, de Financiële Instellingen Risicoanalyse Methode, die de eerder ont-
wikkelde methoden van DNB en PVK vervangt FIRM legt een expliciet verband
met de toezichtsdoelstellingen solvabiliteit, liquiditeit, integriteit en beheer en
organisatie en resulteert in een risicoprofiel van alle onder toezicht staande instel-
lingen.

De Autoriteit Financiële Markten (www.AFM.nI) houdt toezicht op het gedrag
van de gehele financiële marktsector in Nederland: sparen, lenen, beleggen en
verzekeren. De AFM let erop dat alle partijen zich aan de relevante wet- en
regelgeving houden. Ook adviseert de AFM het ministerie van Financiën bij het
ontwikkelen van nieuwe wetgeving over het gedragstoezicht op de financiële
markten. De AFM kan ook zelf regelgeving ontwikkelen. Het ministerie stelt
hiervoor de kaders vast.

Het statutaire doel van de AFM is "het bevorderen op de financiële markten van
een ordelijk en transparant marktproces, een zuivere verhouding tussen markt-
partijen en de bescherming van de consument" Dit doel wordt vertaald in drie
doelstellingen:
- Het bevorderen van de toegang tot de markt.
- Het bevorderen van de goede werking van de markt.
- Het borgen van het vertrouwen in de inarkt.

Deze doelstellingen dienen niet alleen het belang van afnemers van financiële
diensten en producten, maar ook dat van de economie als geheel. Zowel het
publiek, het bedrijfsleven als de overheid zijn voor veel activiteiten athankelijk van
de financiële producten die op de markten aangeboden worden. Vertrouwen in de
ordelijke en eerlijke werking van die markten is hierbij cruciaal.

De AFM oefent toezicht uit door middel van controle, handhaving en normover-
dracht en let daarbij nadrukkelijk op signalen uit de markt en bevindingen van
haar eigen controle-organisatie. Constateert de AFM een overtreding dan kan zij
sancties opleggen. Zij kan een aanwijzing of een openbare waarschuwing geven,
een stille curator aanstellen, een vergunning intrekken, de registratie doorhalen of
weigeren en aangifte doen bij het Openbaar Ministerie. Zij kan boetes en dwang-
sommen opleggen.

De AFM voert ook het toezicht uit op de nieuwe Wet Financiële Dienstverlening
(Wfd) van 2005, waarin de verantwoordelijkheden van financiële dienstverleners
zijn vastgelegd. Uitgangspunt van de Wfd is de bescherming van de consument,
die minder goed in staat is de aan tinanciële producten verbonden risico's te
beoordelen dan financiële instellingen. De belangrijkste kwaliteitskenmerken van
financiële dienstverlening krijgen een wettelijke borging (AFM, 2005, pp. 4-5):
- Betrouwbaarheid. Bij (mede)beleidsbepalers van de financieel dienstverle-

ner, dient de betrouwbaarheid buiten twijfel te staan. Ook moet de financieel
dienstverlener er voor zorgen dat zijn werknemers en andere personen, die
onder zijn verantwoordelijkheid klantencontact hebben, betrouwbaar zijn.
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Deskundigheid. De personen die het dagelijks beleid bepalen dienen des-
kundig te zijn met betrekl:ing tot de bedrijfsvoering van de financieel dienst-
verlener. Daarnaast moet de financieel dienstverlener zorgdragen voor de
deskundigheid van zijn werknemers en andere personen die onder zijn ver-
antwoordelijkheid klantencontact hebben, zodat de kwaliteit van de financieel
dienstverlening aan de consument wordt gewaarborgd. Deze deskundigheid
kan mede door middel van diploina's en ~ of competentiebewijzen aangetoond
worden.
Financiële zekerheid. Bemiddelaars in verzekeríngen en herverzekerings-
bemiddelaars moeten over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een
daarmee vergelijkbare voorziening beschikken.
Adequate en integere bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering moet zodanig zijn
ingericht, dat de AFM de verplichtingen die voortvloeien uit de Wfd kan con-
troleren. Daarnaast gelden er ook regels met betrekl:ing tot een doorzichtige
zeggenschapsstructuur, integriteit van de financieel dienstverlener en zijn
werknemers, en een meldplicht voor aanbieders en financieel dienstverleners.
Zorgplicht. De voornaamste eisen zijn hier:
o De financieel dienstverlener stelt bij impactvolle producten een klantprofiel

op, houdt bij advies rekening met dit profiel en communiceert de overwe-
gingen (het zogenaamde adviestraject).

o De financieel dienstverlener dient te beschikken over een klachtenprocedure
en dient aangesloten te zijn bij één of ineerdere erkende geschillencommis-
sies.

o Bij uitbesteding van werkzaamheden aan derden is de financieel dienstver-
lener ervoor verantwoordelijk dat deze werkzaamheden conform de Wfd-
normen uitgevoerd worden.

o Aanbieders mogen alleen zaken doen met een bemiddelaar die over de
juiste Wfd-vergunning beschikt en moeten actief de vergunningen van de
bemiddelaars controleren.

o Aanbieders van krediet dienen overkreditering te voorkomen.
Transparantie. De financieel dienstverlener verstrekt voorafgaande aan de tot-
standkoming van de overeenkomst de informatie die redelijkerwijs relevant
is voor een adequate beoordeling van het aangeboden product. De informatie
moet correct, begrijpelijk en niet misleidend zijn.

3.6 Rating agencies
Rating agencies, zoals Standard 8z Poor's, Moody's en Fitch, nemen het risico-
management van een onderneming steeds vaker mee bij het vaststellen van een
rating. Omdat ratings voor kredietwaardigheid, financiële positie en corporate
governance een grote invloed hebben op beleggingsbeslissingen en kredietver-
strekkingen, is dit een extra impuls voor ondernemingen om hun risicomanage-
mcnt goed te regelen.

In de jaren 1980 werd een rating nog vooral gebaseerd op een aantal eenvoudige
ratio's, zoals het totale premie-inkomen als percentage van het aanwezig vermo-
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gen en de combined ratio, het totaal van kosten en uitkeringen in verhouding
tot het premie-inkomen. Het aantal criteria is intussen fors uitgebreid en in toe-
nemende mate wordt rekening gehouden met verschillende risicofactoren die
invloed hebben op de mogelijkheid van een verzekeraar om aan zijn verplichtin-
gen te kunnen voldoen. Gevolg is dat er punten te verdienen zijn met goed risico-
management en dat er ruimte is voor differentiatie tussen ondernemingen op dit
punt. De meeste aandacht gaat uiteraard uit naar de financiële risico's, die beter
kwantificeerbaar zijn. Het benodigd vermogensbeslag voor operationeel risico is
tot nog toe veelal gebaseerd op een subjectieve evaluatie van de analist.

Standard 8z Poor's (2005) is van plan vanaf 2006 bij de rating van verzekeraars
risicomanagement als een afzonderlijke en bepalende factor mee te nemen. De
intentie is het totale risicomanagement systematisch te evalueren aan de hand van
een lijst concrete indicatoren en componenten die men verwacht tegen te komen.
S8cP geeft aan dat bij een onderneming met goed risicomanagement de managers
niet denken dat zij geen risico lopen, maar dat risico's gecontroleerd genomen
worden. Dit kun je bijvoorbeeld testen door na te gaan of de verliezen die optre-
den binnen vooraf vastgestelde risicotoleranties vallen. Onderkend wordt dat
risicomanagement om effectief te zijn, aangepast moet worden aan de cultuur, de
markt en de sector waarin een onderneming opereert en dat risicomanagement
niet voor alle ondernemingen even belangrijk is.

Ook Moody's kent een belangrijkere rol toe aan de evaluatie van operationele
risico's dan voorheen, in ieder geval bij banken, omdat goed operationeel risico-
management de kwaliteit en stabiliteit van de inkomsten bevordert, de concur-
rentiepositie versterkt en de lange termijn overlevingskansen vergroot (Young,
2003, pp. 227-229). De bepalende factoren zijn:
- Leiderschap en kwaliteit van het management (met inbegrip van cultuur,

ethiek en strategie).
- Organisatorische efficiëntie en effectiviteit.
- Externe factoren als noodplanning, uitbesteding en verzekering.
- Interne rapporten en resultaten.
Een lijst met issues is opgesteld en de bijhorende vragen zijn geformuleerd,
maar welke antwoorden worden verwacht en volgens welke criteria deze worden
beoordeeld, is niet duidelijk.

Een afzonderlijke rating voor operationeel risicomanageinent laat nog op zich
wachten. Vanwege de toenemende aandacht voor dit onderwerp is aannemelijk
dat hier meer vraag naar ontstaat en een Operational Risk Rating wordt ontwik-
keld.
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3.7 IFRS en IRRS
Met ingang van 2005 zijn in de Europese Unie de International Financial
Reporting Standards (IFRS) van kracht voor ondernemingen met beursgenoteer-
de obligaties of aandelen. Dit moet de transparantie en vergelijkbaarheid van de
tïnanciële verslaglegging ten goede komen. De nieuwe boekhoudregels zijn gede-
tailleerder en stringenter geformuleerd en er is minder ruimte voor interpretatie
dan wij in Nederland gewend waren (Vergoosen, 2003). De keuzevrijheid van de
onderneming voor waardering en resultaatbepaling wordt aanzienlijk beperkt.
'Toepassing van de IFRS leidt bovendien tot grotere schommelingen in de gepre-
senteerde winstcijfers. Er moet zo mogelijk worden gewaardeerd op basis van
reële waarden en er zijn strengere eisen aan de vorming van voorzieningen.

De Nederlandse verslaggeving was altijd liberaal van aard. De wet bepaalt dat de
jaarrekening volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar
worden beschouwd inzicht geeft in de financiële positie en behaalde resultaten
van de onderneming. De wet is dus geen strak keurslijf In sommige gevallen zijn
afwijkingen van globaal geformuleerde wetsbepalingen mogelijk. De Richtlijnen
van de Raad voor de Jaarverslaggeving, die een nadere invulling zijn van de maat-
schappelijk aanvaardbare normen, hebben geen dwingend karakter.

De introductie van de IFRS vereist een attitudeverandering van de onderne-
mingsleiding, de controlerend accountant en de gebruikers van de verslaggeving.
De grotere winstschommelingen zijn een kwestie van wennen. De aandacht zal
meer uitgaan naar de kwaliteit van de winst en de traditionele winst- en verlies-
rekening, die het gerealiseerde resultaat uit operationele activiteiten weergeeft, is
hiervoor minder geschikt.

Aan de traditionele financiële verslaggeving ligt het idee ten grondslag dat het
heden uit het verleden ontstaat en dat het heden tevens een goede voorspeller is
van de toekomst (Jonker e.a., 2004). IFRS stelt niet zozeer de historische kosten
centraal, maar gaat uit van een benadering gebaseerd op actuele of reële waarde
(`fair value'), die wordt bepaald door toekomstverwachtingen. Bedrijfsresultaten
die op basis van toekomstverwachtingen worden vastgesteld zijn inherent subjec-
tiever dan resultaten die vooral op historische gegevens zijn bepaald. De objec-
tiviteit van de financiële verslaggeving wordt door de toepassing van de IFRS
tot op zekere hoogte opgeofferd ten gunste van de relevantie. Juist hierin ligt
de basis van veel van de bezwaren die tegen de nieuwe verslaggevingregels zijn
geopperd. Ondernemingen zullen in hun directieverslag een uitgebreide analyse
moeten opnemen van zowel de gerealiseerde als de verwachte ontwikkeling van
de bedrijfsresultaten, alsmede een beschrijving van de onzekerheden waarmee zij
geconfronteerd worden. Vooralsnog zijn beursondernemingen uiterst terughou-
dend met het afgeven van winstverwachtingen.

IFRS onderkent meer dan de oude boekhoudstandaarden dat ondernemen inhe-
rente risico's met zich meebrengt. Specifiek voor verzekeraars is bovendien opge-
nomen dat bedrijven informatie moeten geven die gebruikers helpt de geschatte
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omvang, timing en onzekerheid in toekomstige cash flows van verzekeringscon-
tracten te begrijpen. De transparantie neemt hierdoor enorm toe, wat ook weer
risico's met zich meebrengt, zoals de reputatieschade die optreedt door sterk wis-
selende resultaten, fouten in informatiesystemen of compliance issues.

Molhoek en Visser (2004) bepleiten naast IFRS ook IRRS, International Risk
Reporting Standards, zodat er niet alleen eenduidige verslaglegging van de
tinanciële resultaten is, maar ook van de risico's die ondernemingen en hun aan-
deelhouders lopen om tot die resultaten te komen. Dit kan samengaan met het
aanwijzen van een eenduidig normenkader voor de evaluatie van risicobeheer-
singsystemen en de periodieke externe rapportage daarover, zoals vereist in de
code-Tabaksblat.

3.8 Conclusie
Dit hoofdstuk heeft duidelijk gemaakt dat externe regelgeving met betrekking
tot operationeel risicomanagement geen tijdelijk fenomeen is, maar blijvende
invloed zal hebben op de wijze waarop ondernemingen worden bestuurd. Er is
zoveel regelgeving waarin operationeel risicoinanagement een belangrijke positie
inneemt, dat er geen ontkomen meer aan is. Ook regelgeving die nog in ontwik-
keling is, werpt haar schaduw vooruit.

Het geïntensiveerde toezicht neigt in toenemende mate naar een `rule-based' aan-
pak. Strikte voorschriften en regels die naar de letter moeten worden gevolgd in
plaats van een `principle-based' aanpak, waarin alleen een kader wordt gegeven.
Hierbinnen is voor de verzekeraars en banken ruimte om zelf invulling aan hun
risicomanagement te geven. De rule-based benadering heeft het gevaar in zich
van perverse prikkels en wordt dan contraproductief Een evenwicht hierin moet
nog worden gevonden.

Operationeel risicomanagement wordt (of is nu al) een noodzakelijke voorwaarde
om in de tinanciële sector actief en succesvol te kunnen zijn.
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4. METHODEN EN TECHNIEKEN VOOR
OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT
Bestuurders van ondernemingen willen een aantal dingen weten over hun opera-
tionele risico. Wat zijn de grootste risico's die de onderneming loopt? Hoe groot
kan het effect daarvan zijn op de winst? Wat is het maximale verlies in extreme
omstandigheden? Hoe kunnen veranderingen in strategie en controlemaatregelen
het risico beperken? Hoe doen we het in vergelijking met andere ondernemingen?
Het is dit soort vragen dat operationeel risicomanagement wil beantwoorden.

Risico kent niet alleen negatieve gevolgen. Wie geen of te weinig risico neemt, zal
nauwelijks resultaat behalen. Een onderneming moet zich derhalve ook afvra-
gen of zij voldoende risico neemt om een aantrekkelijke speler in de markt te
zijn? Operationeel risicomanagement heeft in eerste instantie echter betrekking
op de beheersing van die risico's die kunnen leiden tot verliezen als gevolg van
inadequate of falende interne processen, mensen en systemen, ofdoor externe
gebeurtenissen. Het totale operationeel risico dat een onderneming loopt is een
functie van enerzijds het risico waaraan de onderneming bloot staat en anderzijds
de maatregelen die worden genomen om de risico's te beheersen. Ook een onder-
neming die beheersingsmaatregelen neemt, houdt een restrisico over. Als dat niet
acceptabel is, moeten activiteiten worden beëindigd.

In dit hoofdstuk beschrijven wij allereerst een aantal raamwerken voor operatio-
neel risicomanagement en vervolgens gaan we in meer detail in op de verschillen-
de onderdelen van het raamwerk en de stappen in het risicomanagementproces.

4.1 Raamwerken voor operationeel risicomanagement
Hieronder beschrijven wij een aantal raamwerken voor operationee] risicoma-
nagement. De bedoeling van een raamwerk of model is de bedrijfsleiding een
middel in handen te geven om zodanige operationele beslissingen te nemen, dat
het operationele risico wordt beheerst en aan de eisen van toezichthouders wordt
voldaan. Besluitvorming dient voorop te staan, niet de schoonheid van het model.
De raamwerken zijn ook bruikbaar om bestaande systemen van risicobeheersing
te toetsen. Het "pas toe of leg uit principe ; dat in corporate governance codes en
regelgeving regelmatig wordt gehanteerd, zegt dat alle punten die niet of onvol-
doende worden toegepast, verklaard dienen te worden, bijvoorbeeld in het jaar-
verslag.

4.1.1 COSO
We schreven al eerder (in hoofdstuk 3) dat de Code Tabaksblat aangeeft dat
het in de rede ligt dat het bestuur aangeeft welk raamwerk of normenkader is
gehanteerd bij de evaluatie van het interne risicobeheersings- en controlesysteem
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en dat de Code daarbij het raamwerk van het Amerikaanse Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) voor interne
beheersing als voorbeeld noemt.

COSO is in 1985 opgericht om op te treden als sponsor van een Amerikaanse
commissie onder voorzitterschap van James Treadway over frauduleuze tinanciële
verslaggeving. Tot de sponsorende organisaties behoren the American Accounting
Association, the American Institute of Certified Public Accountants, the
Financial Executives Institute, the Institute of Internal Auditors en the Institute
of Management Accountants. Na publicatie van het rapport van de commissie in
1987 is COSO blijven bestaan als sectororganisatie met als doel de kwaliteit van de
financiële verslaggeving te verbeteren door ethiek, interne controle en corporate
governance. In 1992 is een raamwerk voor interne controle gepubliceerd met vijf
componenten, namelijk controleomgeving, risicobeoordeling, controleactiviteiten,
informatielcommunicatie en monitoring. In 2004 is COSO met een raamwerk
voor Enterprise Risk Management gekomen, waarin het raamwerk voor interne
controle is geïntegreerd (COSO, 2004). Hoewel COSO uitgaat van Enterprise Risk
Management, is het raamwerk ook voor het specitïekere terrein van het operatio-
neel risicomanagement van toepassing.

Volgens COSO (2004, p. 14-15) omvat (enterprise) risicomanagement:
- Afstemmen van `risk appetite' en strategie. Athankelijk van de strategische

alternatieven, doelstellingen en beschikbare beheersingsinstrumenten wordt
een `risk appetite' bepaald. Met betrekking tot bijvoorbeeld merkwaarde is voor
veel ondernemingen de `risk appetite' laag en worden relatief veel maatregelen
genomen om reputatieschade te voorkomen.

- Verbeteren van `risk response' beslissingen door een stringent proces te volgen
van identificatie en selectie van mogelijke antwoorden op geïdentificeerde risi-
co's, zoals vermijden, reduceren, delen en accepteren.

- Minder operationele verrassingen en verliezen als gevolg van betere en eerdere
identificatie van risico's en door de voorbereiding van passende reacties als risi-
co's zich voordoen.

- Identificeren en beheersen van risico's door de hele organisatie heen. Het gaat
niet alleen om individuele risico's in één bedrijfsonderdeel, maar ook om de
samenhang tussen risico's en de gevolgen daarvoor voor het gehele bedrijf.

- Geïntegreerde oplossingen voor verschillende risico's. Vaak kunnen meer
risico's met één oplossing worden beheerst. Een voorraadbeheersingsysteem,
bijvoorbeeld, voorkomt tekorten, overschotten en hoge opslagkosten en maakt
strategische samenwerking met externe partners mogelijk, waardoor leveringen
betrouwbaarder kunnen worden en goedkoper.

- Kansen grijpen. Door een groot aantal mogelijke gebeurtenissen te analyseren,
en niet alleen risico's, komen ook kansen aan het licht. Door na te gaan door
welke factoren toekomstige groei kan wordt beïnvloed, kan een verandering in
consumentengedrag worden geconstateerd, waarvoor nieuwe producten kun-
nen worden geïntroduceerd.
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Aanwending van kapitaal verbeteren. Vaak zijn keuzes mogelijk, bijvoorbeeld
tussen meer solvabiliteit aanhouden of investeren in een informatiesysteem,
zodat een kleinere veiligheidsmarge afdoende is. Op basis van goede informatie
kan deze beslissing worden genomen.

COSO ( 2004, p. 16) definieert ( enterprise) risk management als volgt: "Enterprise
risk management is a process, effected by an entity's board of directors,
management and other personnel, applied in strategy setting and across the
enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and
manage risks to be within its risk appetite, to provide reasonable assurance
regarding the achievement of entity objectives".

In deze definitie is een aantal fundamentele concepten besloten. In de eerste plaats
wordt risicomanagement als een proces gezien en daarmee als middel en niet als
doel. Het proces kent een serie activiteiten, die inherent zijn aan en verweven zijn
met de manier waarop de onderneming opereert. Risicomanagement is het effec-
tiefst en kost het minst als het geïntegreerd wordt met de operationele activiteiten.
De definitie maakt ook duidelijk dat mensen op alle niveaus in de organisatie
het risicomanagement inhoud geven. Tegelijkertijd worden mensen ook door
het risicomanagement beïnvloed. Het bepaalt mede hun verantwoordelijkheden,
bevoegdheden, verplichtingen en de manier waarop zij hun werk doen.
Risicoafwegingen spelen een rol bij het bepalen van de strategie en de afweging
van alternatieven. De hele organisatie wordt bij risicomanagement betrokken, alle
activiteiten op alle niveaus in alle bedrijfsonderdelen, met inbegrip van speciale
projecten en nieuwe initiatieven die nog geen vaste plaats in de organisatie heb-
ben.
"Risk appetite" is de mate van risico die een onderneming bereid is te nemen,
vaak in samenhang met de doelstellingen op het gebied van groei en rendement.
Dit hangt nauw samen met de strategie van de onderneming en geeft richting aan
de allocatie van middelen.
Goed ontworpen en uitgevoerd risicomanagement geeft de ondernemingsleiding
redelijke zekerheid ten aanzien van de te bereiken strategische en operationele
doelstellingen, de betrouwbaarheid van de verslaglegging en het voldoen aan
wet- en regelgeving. Volledige zekerheid is onhaalbaar omdat de toekomst altijd
onzeker is, er grenzen zijn aan menselijke vermogens, sommige controles achter-
wege worden gelaten omdat de beheersing meer kost dan het potentiële verlies of
omdat twee of ineer mensen samenspannen om controles te omzeilen.

Volgens het COSO model of raamwerk kent risicomanagement acht met elkaar
samenhangende componenten, die afgeleid zijn van de wijze waarop de organisa-
tie wordt geleid en die geïntegreerd zijn in het managementproces. Gezamenlijk
en in hun onderlinge samenhang vormen de componenten een volwaardig risico-
beheersingsysteem.
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1. Interne omgeving
De interne omgeving is de basis van alle andere componenten van risicomanage-
ment en geeft discipline en structuur. De interne omgeving beïnvloedt de manier
waarop strategie en doelstellingen worden vastgesteld, activiteiten worden gestruc-
tureerd en risico's worden geïdentificeerd, beoordeeld en beheerst. Onderdelen
van de interne omgeving zijn onder andere de ethiek van de onderneming, de
competentie en ontwikkeling van werknemers, de werkstijl van de directie en de
wijze waarop zeggenschap en verantwoordelijkheid worden toegekend. De direc-
tie bepaalt de risicocultuur, stelt de mate waarin risico's acceptabel zijn vast (risk
appetite) en integreert risicomanagement met andere activiteiten.

2. Doelstellingen vaststellen
Risicomanagementbeleid begint met de ondernemingsdoelstellingen, oindat
alleen als er doelstellingen zijn, de gebeurtenissen (en risico's) kunnen worden
geïdentificeerd die mogelijk het bereiken van die doelstellingen beïnvloeden. Dit
vraagt om een proces om doelstellingen te bepalen en die in overeenstemming te
brengen met het `risk appetite: Ook moeten risicotoleranties worden vastgesteld,
dat wil zeggen de maximaal toegestane afwijkingen van de doelstellingen. Van de
strategische doelstellingen worden de doelstellingen met betrekking tot de opera-
ties (effectiviteit en efficiency), rapportages (intern~extern, financieel~niet-financi-
eel) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving) afgeleid.

3. Gebeurtenissen identificeren
Voor het identificeren van gebeurtenissen die effect kunnen hebben op de onder-
nemingen en het behalen van de doelstellingen worden zowel externe factoren
(economie, milieu, politiek, technologie) als interne factoren (infrastructuur, per-
soneel, processen, systemen) bekeken. Gebeurtenissen met een potentieel negatief
effect zijn risico's die moeten worden beoordeeld en beheerst. Gebeurtenissen met
een potentieel positief effect zijn kansen, waarop acties kunnen worden genomen
in samenhang met de strategie. Het is nuttig gebeurtenissen in categorieën in te
delen en zowel binnen bedrijfsonderdelen als unitoverschrijdend te aggregeren,
zodat ook een beeld kan worden verkregen van de verbanden tussen gebeurtenis-
sen.

4. Risicobeoordeling
Risicobeoordeling (risk assessinent) beoogt na te gaan in welke mate een moge-
lijke gebeurtenis het behalen van de doelstellingen beïnvloedt. Daarbij wordt
gekeken naar de waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet en de impact
of het effect daarvan. Om tot een beoordeling te komen, kunnen historische cij-
fers worden gebruikt die intern beschikbaar zijn, subjectieve schattingen worden
gemaakt door direct betrokkenen en externe data om te benchmarken. Vaak
wordt een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve technieken gebruikt.
Risicobeoordeling betreft in eerste instantie het inherente risico, dat wil zeggen
het risico zonder de acties om de waarschijnlijkheid en~of impact van het risico te
verminderen in ogenschouw te nemen. In tweede instantie kunnen beoordelings-
technieken worden toegepast om het restrisico te bepalen.
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5. Risicoreactie
De volgende stap is te bepalen op welke wijze op risico's wordt gereageerd om
de waarschijnlijkheid enlof impact van risicogebeurtenissen te verminderen.
Daarbij wordt rekening gehouden met de vastgestelde risicotoleranties, de kosten
en opbrengsten van de maatregelen en de implementatie. De mogelijke maatre-
gelen vallen in de categorieën vermijding (bepaalde producten niet meer leveren,
bepaalde markten niet betreden), reductie (voorzorgsmaatregelen treffen), deling
(uitbesteden) en acceptatie (geen maatregelen treffen). Onder deling wordt ver-
staan het geheel of gedeeltelijk overdragen van het risico aan derden en kan dus
ook een verzekering zijn.

6. Controleactiviteiten
Controleactiviteiten zijn het beleid en de procedures die ervoor zorgen dat de
risicobeheersingmaatregelen naar behoren worden uitgevoerd. Deze controles
vinden door de hele organisatie plaats, op alle niveaus en in alle functies. Het gaat
bijvoorbeeld om fiatteringen, autorisaties, toetsen, verbandcontroles, operatio-
nele audits en functiescheiding. Omdat ondernemingen steeds meer afhankelijk
worden van informatiesystemen is ook controle over de systemen nodig. Daarbij
worden `general controls' en `application controls' onderscheiden. General controls
hebben betrekking op het goed functioneren van alle mogelijke soorten systemen.
Daarbij gaat het om het IT management, de IT infrastructuur, toegangsbeveili-
ging, softwareontwikkeling en onderhoud. Application controls zijn ontworpen
om de volledigheid, juistheid, autoriteit en validiteit van de gegevensinvoer en
-verwerking te waarborgen, zoals controles op aansluitingen, controlegetallen,
beperkte invoermogelijkheden en logische tests.

7. Informatie en communicatie
Informatie is op alle niveaus in de organisatie nodig om risico's te identificeren, te
beoordelen en daar actie op te ondernemen. Ter ondersteuning van het risicoma-
nagement worden historische en actuele gegevens verzameld. Historische cijfers
worden gebruikt om de prestaties af te zetten tegen plannen, doelstellingen en
verwachtingen. Dit kan ook waarschuwingssignalen opleveren en gebruikt wor-
den om toekomstige prestaties te voorspellen. Actuele gegevens zijn bedoeld om
risico's te meten op een bepaald moment en vast te stellen of die zich binnen de
vastgestelde tolerantiegrenzen bevinden.
Informatie is de basis voor communicatie. Communicatie aan de directie betreft

het risicoprofiel, ontwikkelingen daarin, het functioneren van het risicomanage-
ment en bijzondere gebeurtenissen. Communicatie aan medewerkers moet de
bewustwording bevorderen van het belang van effectief risicomanagement, het

`risk appetite' en de tolerantiegrenzen duidelijk maken en een gezamenlijk taalge-

bruik ten aanzien van risico's bevorderen. Ook moeten de rollen en verantwoorde-
lijkheden van medewerkers worden aangegeven.

8. Monitoren
Monitoring behelst de beoordeling van zowel de aanwezigheid als het functione-
ren van de componenten van het raamwerk voor risicomanagement alsmede de
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kwaliteit en effectiviteit daarvan in de loop van de tijd. Evaluaties vinden zowel
doorlopend als incidenteel plaats. Dit hangt af van de aard en mate van verande-
ring die plaatsvindt, interne en externe gebeurtenissen met de bijbehorende risi-
co's, de competentie en ervaring van de betrokken medewerkers en de resultaten
van de monitoring tot dusverre.

De relatie tussen de doelstellingen van risicomanagement voor de organisatie en
de acht elementen in het raamwerk is in onderstaande kubus geïllustreerd. De
doelstellingen kennen vier niveaus:
- Strategie: doelen in overeenstemming met de missie van de onderneming.
- Operaties: effectief en efficiënt gebruik van middelen.
- Rapportages: betrouwbaarheid van de verslaggeving.
- Compliance: voldoen aan wet- en regelgeving.

Elk van de componenten van het raamwerk is noodzakelijk voor het bereiken van
elk van de doelstellingen. Risicomanagement is relevant voor de onderneming als
geheel en voor de bedrijfsonderdelen die samen de onderneming vormen. Dat is
aangegeven in de derde dimensie van de kubus.
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Figuur 4.1 Risicomanagement in een driedimensionale matrix of kubus (COSO, 2004, E~. 23)
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De belangrijkste elementen per component zijn hieronder samengevat. Deze
opsomming is ook als checklist te gebruiken.

Internal Environment Risk Management Philosophy - Risk Appetite - Board of Directors
- Integrity and Ethical Values - Commitment to Competence -
Organizational Structure - Assignment of Authority and Responsibility
- Human Resource Standards

Objective Setting Strategic Objectives - Related Objectives - Selected Objectives - Risk
A etite - Risk Tolerance

Event Identification Events - Influencing Factors - Event Identification Techniques - Event
Interdependencies - Event Categories - Distinguishing Kisks and
O ortunities

Risk Assessment Inherent and Residual Risk - Establishing Likelihood and Impact - Data
Sources - Assessment Techni ues - Event Relationshi s

Risk Response Evaluating Possible Responses - Selected Responses - Portfolio View

Control Activities Integration with Risk Response - Types of Control Activities - Policies
and Procedures - Controls over Information S stems - Entit S ecific

Information and Information - Communication
Communication
Monitoring Ongoing Monitoring Activities - Separate Evaluations - Reporting

Deficiencies

Figuur 4.2 Belangrijkste elementen per component (COSO, 2004a, p. 2)

4.1.2 ISDA
De International Swaps and Derivatives Association (ISDA) heeft in 2000 ook
een raamwerk voor operationeel risico gepubliceerd, dat hieronder is weergege-
ven. Dit raamwerk dient als context. Toepassing geschiedt door de ontwikkeling
en implementatie van dagelijkse procedures. In het raamwerk zijn de onderwer-
pen opgenomen die normaal gesproken bij operationeel risicomanagement in
overweging worden genomen.

De drie belangrijkste componenten in het raamwerk zijn:
- Organisatiestructuur.
- Strategie en beleid, ingevuld met procedures.
- Proces voor operationeel risicomanagement.

Opdat de activiteiten op het gebied van operationeel risicomanagement begrepen
en uitgevoerd worden, is een organisatiestructuur nodig en moeten rollen en
veranrivoordelijkheden duidelijk gecommuniceerd worden. Ook al is het bestuur
eindverantwoordelijk voor operationeel risicomanagement, voor alle medewer-
kers moet hun eigen rol in het risicomanagementproces duidelijk zijn en er moet
een risicobewuste omgeving en cultuur worden gecreëerd, die het identificeren
en rapporteren van operationele risicds bevorderen. De operationeel risicomana-
gementfunctie binnen de onderneming staat het bestuur bij door operationele
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Operational
Risk

Management
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Figuur 4.3 Raamwerk voor operationeel risico volgens International Swaps and Derivatives
Association (ISDA, 2000)

risico's te beoordelen, monitoren en te rapporteren en door na te gaan of gehan-
deld wordt in overeenstetnming met de strategie en het beleid ten aanzíen van
operationeel risicomanagement.

Voordat een raamwerk kan worden ingericht, moeten de stakeholders worden
geïdentificeerd, alsmede hun behoeften en de verplichtingen die de onderneming
jegens hen heeft. Daar komen strategische doelstellingen uit voort en een analyse
van de uitdaging waar de onderneming voor staat om daaraan te voldoen en de
consequenties van het niet voldoen aan de eisen en behoeften van de stakehol-
ders. In het operationeel risicomanagementbeleid wordt de strategie verfijnd met
regels en doelstellingen voor de onderliggende bedrijfsprocessen.

De International Swaps and Derivatives Association (ISDA, 2000, p. 8) beschrijft
risicomanagement als het proces waarbij een onderneming:
- het hele spectrum van risico's identificeert en begrijpt,
- op basis van strategische doelstellingen definieert welke mate van risico wense-

lijk is,
- de risico's en de risicobeperkende maatregelen beoordeelt op basis van een

kosten~baten analyse om overwogen acties te kunnen nemen,
- de waarschijnlijkheid en de gevolgen van verliezen reduceert, en
- de onzekerheid van de prestatie reduceert.
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Concreet worden de volgende stappen in het risicomanagementproces onder-
scheiden:
- Risico-identificatie: identificatie en evaluatie van het hele spectrum van zowel

huidige als toekomstige operationele risico's, in zowel de interne als externe
omgeving van de onderneming en rekening houdend met de doelstellingen, de
producten en diensten, de specitieke omstandigheden en (het tempo van) ver-
anderingen in de onderneming.

- Risicobeoordeling en -kwantificering: door de waarschijnlijkheid dat een risico
zich daadwerkelijk manifesteert en de impact daarvan in te schatten, wordt
bepaald welke risico's onacceptabel groot zijn en moeten worden gereduceerd.

- Risicomanagement en het mitigeren van risico's: interne controleprocedures
en tegenmaatregelen die dienen of om de kans te verkleinen dat het risico zich
voordoet of om de impact van het risico te reduceren.

- Risicomonitoring: gevolgd moet worden of de kwalitatieve en kwantitatieve
beoordeling van operationele risico's, de kwaliteit en toepasbaarheid van de
tegenmaatregelen en de controles en systemen voldoen om risico's zo tijdig de
identificeren en te adresseren dat zij beheersbaar blijven. Key Risk Indicators
worden vastgesteld voor rapportagedoeleinden en interne audit evalueert de
effectiviteit van de beheersingsmaatregelen.

- Risicorapportage: in de rapportage worden onder andere verineld de kritische
operationele risico's, de risicogebeurtenissen met de voorgenomen risicobeper-
kende maatregelen en de effectiviteit van de genomen maatregelen.

Het risicomanagementproces is iteratief. Jaarlijks of halfjaarlijks inoet opnieuw
worden vastgesteld of de operationeel risicostrategie en -beleid nog in overeen-
stemming zijn met de ondernemingsdoelstellingen, of de vastgestelde risico's en
verantwoordelijkheden nog actueel zijn, of de tegenmaatregelen nog afdoende en
kosteneffectief zijn en of tussentijdse leereffecten in het proces en de activiteiten
zijn geïntegreerd.

4.1.3 Basel
Het Basel Committee heeft in 2003 een tiental "sound practices" gepubliceerd, die
gezamenlijk een raamwerk vormen voor zowel de beheersing van operationeel
risico door ondernemingen als het toezicht daarop. In het algemeen worden als
cruciale elementen in een raamwerk genoemd:
- een duidelijke strategie en overzicht van de directie,
- een sterke operationeel risicocultuur,
- een interne controlecultuur,
- effectieve interne rapportage, en
- contingencyplanning.
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Ontwikkeling van een risicomanagement omgeving
Principe 1: De Raad van Bestuur dient zich bewust te zijn van de belangrijkste
aspecten van de operationele risico's en dat die als een afzonderlijke risicocate-
gorie moeten worden beheerst. De Raad van Bestuur dient het raamwerk voor
operationeel risicomanagement goed te keuren en periodiek te evalueren. Het
raamwerk moet een bedrijfsbrede definitie geven van operationeel risico en de
principes vastleggen ten aanzien van de wijze waarop operationeel risico wordt
geïdentificeerd, beoordeeld, gemonitord en beheerst~gemitigeerd.

Principe 2: De Raad van Bestuur moet zekerstellen dat het raamwerk voor ope-
rationeel risicomanagement onderwerp is van een effectieve en complete interne
audit, die wordt uitgevoerd door operationeel onafhankelijke, voldoende opgelei-
de en competente staf. De interne auditfunctie moet niet direct verantwoordelijk
zijn voor operationeel risicomanagement.

Principe 3: Senior management dient verantwoordelijk te zijn voor de introductie
van het operationeel risicomanagement raamwerk, dat is goedgekeurd door de
Raad van Bestuur. Het raamwerk moet consistent door de hele organisatie wor-
den geïmplementeerd en medewerkers op alle niveaus moeten hun verantwoor-
delijkheden met betrekking tot operationeel risicomanagement begrijpen. Senior
management dient ook verantwoordelijk te zijn voor het ontwikkelen van beleid,
processen en procedures voor het beheersen van operationeel risico in alle mate-
riële producten, activiteiten, processen en systemen.

Risicomanagement: identificeren, beoordelen, monitoren en mitigeren~beheersen
Principe 4: Banken moeten het operationeel risico identificeren en beoordelen
dat inherent in alle materiële producten, activiteiten, processen en systemen aan-
wezig is. Banken dienen ook te zorgen dat nieuwe producten, activiteiten, proces-
sen en systemen, voordat zij worden geïmplementeerd of ondernomen, onder-
werp zijn van adequate beoordelingsprocedures.

Principe 5: Banken moeten een proces implementeren om regelmatig operati-
oneel risicoprofielen en materiële risico's op verliezen te monitoren. Relevante
informatie moet regelmatig aan senior management en de Raad van Bestuur wor-
den gerapporteerd, die geacht worden een pro-actief operationeel risicomanage-
ment te ondersteunen.

Principe 6: Banken moeten beleid, processen en procedures hebben om opera-
tionele risico's te beheersen enlof te mitigeren. Banken moeten periodiek hun
risicobeperkende en risicobeheersende strategieën evalueren en hun operationeel
risicoprofiel dienovereenkomstig aanpassen.

Principe 7: Banken moeten noodplannen en continuïteitsplannen hebben om de
mogelijkheid te blijven opereren en verliezen te beperken in het geval van een
ernstige uitval of storing zeker te stellen.
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Rol van toezichthouders
Principe 8: Toezichthouders moeten eisen dat alle banken, ongeacht htm omvang,
een effectief raamwerk hebben om materiële operationele risico's te identificeren,
beoordelen, monitoren en mitigeren~beheersen als onderdeel van hun totaalbena-
dering van operationeel risicomanagement.

Principe 9: Toezichthouders moeten, direct of indirect, reguliere onafhankelijke
evaluaties uitvoeren van het beleid, de procedures en de praktijk van de bank met
betrekking tot operationele risico's. Toezichthouders moeten zekerstellen dat er
mechanismen ingericht zijn waardoor zij in staat zijn om op de hoogte te blijven
van ontwikkelingen bij banken.

Rol van openbaarmaking
Principe 10: Banken dienen voldoende openbaar te maken om belanghebbenden
in staat te stellen de benadering ten aanzien van risicomanagement te beoordelen.

4.1.4 NIVRA
In Nederland heeft het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants
(NIVRA) in 1999 een Analyse- en Beoordelingsinstrument Interne Beheersing
(ABIB) gepubliceerd, dat echter weinig wordt toegepast en het lijkt af te leggen
tegen het door COSO ontwikkelde raamwerk.
Het is een vragenlijst waarmee een analyse kan worden gemaakt van de effectivi-
teit van het interne beheersingssysteem en die inzicht geeft in vraagstukken als:
- Hoe gaat de onderneming om met de interne en externe risico's die het reali-

seren van de organisatiedoelstellingen in de weg staan?
- Hoe zorgt de onderneming ervoor dat datgene wat moet gebeuren ook daad-

werkelijk wordt uitgevoerd?
- Hoe waarborgt de onderneming dat de informatie die nodig is om werkzaam-

heden goed uit te voeren bij de juiste persoon aanwezig is en wordt gebruikt?
- Hoe zorgt de onderneming ervoor dat de werkprocessen tot de gewenste effec-

tiviteit en efficiëntie leiden?
- Hoe kan de onderneming er zeker van zijn dat zij op de juiste wijze wordt

bestuurd?

Het ABIB pretendeert niet een alomvattende checklist te zijn, maar een hulp-
middel dat aangepast kan worden voor specifieke ondernemingen. Er zijn 20
aandachtspunten onderscheiden, die worden beoordeeld op vier onderdelen:
opzet~beleid, uitvoering, toetsing en evaluatie~bijsturing. Wij geven hier alleen
de 20 aandachtspunten met hun beschrijving weer.
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A. Risicobeheersin
A1. In de ondernemingsdoelstellingen is de strategie van de onderneming
Ondernemings- vertaald naar concrete te behalen doelen. Beheersing van het proces van het
doelstellingen formuleren, bekendmaken, toetsen en herformuleren van de onderneming

sdoelstellingen is gewenst, omdat de ondernemingsdoelstellingen richting
even aan alle ondernemin sactiviteiten.

A2. Elke onderneming heeft te maken met een externe omgeving en een
Externe interne omgeving. De externe omgeving bestaat uit bijvoorbeeld
en interne leveranciers, afnemers, concurrenten, aandeelhouders, belangengroepen
omgeving en overheidsinstanties. De interne omgeving bestaat bijvoorbeeld uit de

individuele medewerkers,de informele cultuur, en de medezeggenschapsstr
uctuur. Beheersing van het proces van de analyse van de omgeving is nodig
om het interne beheersingssysteem waar nodig bij te sturen en de ondernemi
n sdoelstellin en ti~di aan te assen.

A3. Kritieke succesfactoren (KSF) zijn van cruciaal belang voor het succes van
Kritieke de onderneming en vereisen daarom voortdurend de aandacht van het
succesfactoren management. Prestatie-indicatoren zijn de vertaling van KSF in meetbare
en prestatie- doelstellingen voor de belangrijkste activiteiten en processen van de
indicatoren onderneming. Beheersing van het proces waarin de KSF en prestatie-

indicatoren worden opgesteld, is gewenst omdat de KSF en de prestatie-
indicatoren nodi zi'n om de ondernemin s restaties te meten.

A4. Risicoanalyse schat de kans in dat externe en interne bedreigingen het
Risicoanalyse realiseren van de ondernemingsdoelstellingen bemoeilijken en het evalueert

de mogelijke gevolgen daarvan voor de onderneming. Beheersing van het
proces van risicoanalyse is gewenst om risico's vroegtijdig te identificeren
en waar nodig maatregelen te treffen om de realisatie van doelstellingen te
bevorderen.

B. Beheersin smaatre elen
B I. Interne beheersingsmaatregelen zijn de maatregelen die worden getroffen
Interne om te waarborgen dat de ondernemingsdoelstellingen worden bereikt.
beheersings- Voorbeelden zijn ongeschreven regels voor werkoverleg, het gebruík van
maatregelen passwords, periodieke managementinformatie, maar ook de aanwezigheid

van een beveiligingsdienst. Beheersing van het proces van het selecteren,
implementeren, toetsen en evalueren van interne beheersingsmaatregelen is
gewenst, om vast te stellen of de interne beheersingsmaatregelen nog steeds
wenseli'k zi~n en assen bi' de ondernemin .

B2. In procedures zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van
Procedures de medewerkers vastgelegd. Beheersing van het formuleren, bekendmaken,

toetsen en herformuleren van procedures is gewenst, omdat procedures
richtin even aan de activiteiten die door medewerkers worden uit evoerd.

B3. Cobrdinatiemechanismen zijn de maatregelen en overlegstructuren met
Co6rdinatie- behulp waarvan de activiteiten en beslissingen van de medewerkers binnen
mechanismen de onderneming op elkaar worden afgestemd. Beheersing van de goede

werking van de co~rdinatiemechanismen is gewenst om een samenhang te
waarbor en tussen alle activiteiten en beslissin en binnen de ondernemin .
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C. Informatie 8z Communicatie
C1. Onder communicatie verstaan we het verstrekken en ontvangen
Communicatie van informatie door medewerkers van de onderneming met als doel

belanghebbenden binnen en buiten de onderneming te informeren.
Beheersing van het communicatieproces is gewenst, omdat een goede
communicatie noodzakelijk is om activiteiten te kunnen plannen, uitvoeren,
coijrdineren en beheersen.

C2. Informatiebehoeften zijn de eisen en wensen van medewerkers met
Informatie- betrekking tot de informatie die zij nodig hebben voor het uitvoeren van
behoeften hun werkzaamheden. Beheersing van het proces van het formuleren,

bekendmaken, toetsen en herformuleren van informatiebehoeften is
gewenst, om de informatievoorziening optimaal te laten bijdragen aan de
realisatie van doelstellin en.

C3. Planning is het gestructureerd voorbereiden van activiteiten. Beheersing
Planning van het planningsproces is gewenst om het opstellen en bekendmaken, het

uitvoeren, toetsen en bi'stellen van lannen te waarbor en.
C4. De informatievoorziening van een onderneming bestaat uit het geheel
Informatie- van geautomatiseerde en niet geautomatiseerde informatiesystemen. In
voorziening een informatiesysteem worden gegevens vastgelegd, zodat ze kunnen
en informatie- worden geraadpleegd, verwerkt en gepresenteerd. Beheersing van het
systemen proces van totstandkoming, implementatie, toetsing en aanpassing van

informatievoorziening en informatiesystemen is gewenst om medewerkers
tijdig de relevante informatie te verschaffen voor het uitvoeren van hun
werkzaamheden.

D. Bewakin
D l. Het prestatieniveau geeft de mate aan waarin de onderneming voldoet enlof
Prestatieniveau wil voldoen aan de zelf geformuleerde prestatienormen voor processen en

activiteiten. Beheersing van het proces van het formuleren, bekendmaken,
toetsen en herformuleren van het prestatieniveau is gewenst om de
voort an van de activiteiten binnen de ondernemin te kunnen bewaken.

D2. Onder veronderstellingen en uitgangspunten verstaan wij de kennis en
Veronder- ervaring die medewerkers impliciet of expliciet gebruiken bij het uitvoeren
stellingen en van hun werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het nemen van beslissingen.
uitgangspunten Beheersing van de wijze waarop veronderstellingen en uitgangspunten

worden gehanteerd is gewenst om een eenduidige hantering van
veronderstellin en en uit an s unten bi' medewerkers te bereiken.

D3. In follow up-procedures zijn de taken, bevoegdheden en
Follow up- verantwoordelijkheden van de medewerkers vastgelegd met betrekking
procedures tot het uitvoeren van follow up-activiteiten. Bijvoorbeeld de wijze

waarop klachten worden afgehandeld. Beheersing van het formuleren,
bekendmaken, toetsen en herformuleren van follow up-procedures is
gewenst, om te waarborgen dat voorgenomen follow up-activiteiten ook
daadwerkeli'k in de ondernemin worden door evoerd.

D4. Onder effectiviteitsmeting verstaan we hier de vaststelling van de mate
Effectiviteits- waarin de uitvoering van activiteiten bijdraagt aan het bereiken van de onde
meting rnemingsdoelstellingen. Beheersing van het proces van effectiviteitsmeting is

gewenst om de geldigheid en de betrouwbaarheid van effectiviteitsmetingen
te waarbor en.
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E. Beheersin skader
E1. Onder taken en bevoegdheden verstaan we het uitoefenen van
Taken en werkzaamheden, de bevoegdheden daartoe en de wijze waarop ze daarover
bevoegdheden verantwoording behoren af te leggen. Beheersing van het proces van het

formuleren, bekendmaken, toetsen en herformuleren van de taken en
bevoegdheden is gewenst om vast te stellen in welke mate de taken en
bevoegdheden aansluiten op de activiteiten van de onderneming en om zo
nodi de taken en bevoe dheden aan te assen.

E2. In het personeelsbeleid is vastgelegd wat de onderneming van de
Personeelsbeleid medewerkers verwacht, wat de medewerkers van de onderneming mogen

verwachten en wat de consequenties zijn wanneer beide partijen zich niet
aan deze afspraken houden. Beheersing van het proces van het formuleren,
bekendmaken, toetsen en herformuleren van personeelsbeleid is gewenst om
medewerkers te motiveren en hun duidelijk te maken wat hun rechten en

lichten zi'n als werknemers van de ondernemin .
E3. Kennis en vaardigheden hebben betrekking op de opleidings- en
Kennis en ervaringsvereisten voor medewerkers die nodig zijn voor een goede
vaardigheden uitvoering van de werkzaamheden. Beheersing van het proces van het

vaststellen, bekendmaken, toetsen en opnieuw vaststellen van de benodigde
kennis en vaardigheden is gewenst om vast te stellen in welke mate de
aanwezige kennis en vaardigheden aansluiten op de benodigde kennis en
vaardi heden in de ondernemin , en om eventueel bi~ te sturen.

E4. De stijl van leidinggeven van een onderneming is de manier waarop de
Stijl van leiding de onderneming bestuurt en beheerst. Beheersing van het proces van
leidinggeven leidinggeven is gewenst om te waarborgen dat het gedrag van de leiding en

medewerkers overeenkomt met de ondernemin sdoelstellin en.
E5. Ethisch gedrag is de mate waarin de leiding en medewerkers de geldende
Ethisch gedrag gedragsregels in acht nemen bij de uitvoering van hun werkzaamheden.

Beheersing van het proces van het formuleren, bekendmaken, toetsen en
herformuleren van ethische gedragsregels is gewenst om duidelijk te maken
welk gedrag wenselijk is, welk gedrag niet, en op welke manier wordt
o etreden te en on ewenst edra .

Figuur 4.4 Analyse- en Beoordelingsinstrument Interne Beheersing (ABIB) (NIVRA, t999)

4.1.5 Andere raamwerken
Verschillende auteurs geven een eigen interpretatie aan de principes van COSO,
Basel ofandere methoden en komen tot iets afwijkende raamwerken. Hubner,
Laycock en Peemdller schetsen een `risk management cycle' die begint met
het vaststellen van doelstellingen en het identificeren van risico's. Na een risk
assessment volgen de beheersmaatregelen, waarna wordt bepaald of het restrisico
in overeenstemming is met de doelstellingen.

Het kan goed zijn dat een onderneming enkele malen de hele cyclus moet door-
maken voordat een aanvaardbaar risiconiveau is bereikt. Dit kan zowel zijn van-
wege de complexiteit van de oorzaken van operationeel risico als vanwege veran-
derde omstandigheden die het risico doen toenemen.
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Figuur 45 Risk management cycle (Hubner, Laycock en Peem~ller, 2003, p. 25)

Haubenstock schets een raamwerk dat zodanig van opzet is dat het geïntegreerd
kan worden met de managementprocessen van een onderneming.
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Figuur 4.6 Raamwerk voor operationeel risicornanagement (Haubenstock, 2003, p. 243)

Situation Report
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Dit raamwerk voor operationeel risicomanagement kent vier componenten:
strategie, proces, infrastructuur en omgeving. De strategie zet de toon en geeft
de algemene benadering ten aanzien van operationeel risico aan. Hier horen
uitspraken bij over de doelstellingen en de mate van risico die als aanvaardbaar
wordt beschouwd (risk appetite). Het proces beschrijft de dagelijkse activitei-
ten en beslissingen die worden genomen binnen het kader van de strategie. De
infrastructuur betreft de systemen, gegevens en andere instrumenten die het
operationeel risicomanagement ondersteunen. De omgeving tenslotte beschrijft
de cultuur, betrokkenheid en ondersteuning door senior management, commu-
nicatie en externe factoren. Wij werken dit raamwerk niet in detail uit, omdat
de genoemde onderdelen in de eerder genoemde raamwerken en ook hieronder
ruimschoots aan de orde, zij het in een afwijkende volgorde en vorm.

Met het raamwerk dat door Peccia wordt voorgesteld, kan eveneens aan de prin-
cipes van Basel worden voldaan. De eerste stap is om de risico's te identificeren.
Vervolgens wordt de financiële impact van de risico's vastgesteld en vindt analyse,
monitoring en rapportage van de risico's plaats. Op basis van deze gegevens kan
het solvabiliteitsbeslag voor operationeel risico worden bepaald en aan de diverse
bedrijfsonderdelen worden toegerekend. Tenslotte dienen de risico's actief te
worden beheerst. Er moeten noodplannen zijn, verzekeringen worden afgesloten
en controles worden uitgevoerd. De stappen in dit model komen, soms anders
geformuleerd, maar in essentie gelijk, in de volgende paragrafen uitvoeriger aan
de orde, zodat wij ook dit raamwerk hier niet nader uitwerken.

5 Operational risk management,
action plans by business and risk
management, including business
continuity plans and insurance
programmes

4 Operational risk capital
Risk based operational
economic and regulatory
capital is attributed to
everv business

1 Operational risk identification,
self-assessment of risks done by
the business management and
validated by risk management

2 Operational risk measurement,
done by operational risk management
using quantítative methodology based
on loss experience and scenario
analysis to derive frequency and
severity distribution, which drive the
loss distribution and economic
capital for operational risk

3 Operational risk analysis and monitoring and reporting,
done by operational risk management and business management using
the quantitative approach used tot measure risk and tied back to the
KRDs and RCSA used for risk identification

Figuur 4.7 Raamwerk voor operationeel risicomanagement (Peccia, 2003, p. 265)

56



4. METHODEN EN TECHNIEKEN VOOR OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

4.2 Operationeel risicomanagementcultuur
Zowel COSO als Basel beginnen hun raamwerk met de interne omgeving, waarin
operationeel risicomanagement tot stand komt en wordt uitgevoerd. Het is aan de
top van de onderneming om een ondernemingscultuur te creëren waarin effectief
operationeel risicomanagement en interne controle een hoge prioriteit hebben.
Essentiële elementen in die cultuur zijn ethiek en integriteit, in woord en daad.
Indien die ontbreken, blijft het risicomanagement zonder discipline en structuur.

De cultuur met betrekking tot operationeel risicomanagement is in grote mate
bepalend voor de manier waarop de organisatie met operationeel risico omgaat.
Dit kan variëren van reactief (crisismanagement) tot actief (tijdig reageren) en
pro-actief (anticiperen, monitoren, preventie en brede betrokkenheid).

Het Basel Committee (2003, p. 1) definieert de interne operationeel risicocultuur
als "the combined set of individual and corporate values, attitudes, competencies
and behaviour that determine a firm's commitment and style of operational risk
management" Haubenstock (2003, pp. 257-258) hanteert een vergelijkbare defini-
tie: "the set of shared attitudes, values, goals and practices that characterize how
a cotnpany considers risks in its day-to-day activities" De cultuur kan expliciet
geformuleerd zijn of in de loop der tijd zijn ontstaan.

De risicocultuur wordt vaak beschouwd als de zachte kant van risicomanagement
en voor lief genomen. Toch is het de cultuur die de balans bepaalt tussen kwan-
titatieve en kwalitatieve benaderingen, top-down versus bottom-up analyses en
de mate van betrokkenheid van senior management, die moet waarborgen dat er
voldoende aandacht voor operationeel risico is en er middelen ter beschikking
worden gesteld. Een open en transparante cultuur is wenselijk, waarin ruimte is
om geconstateerde onvolkomenheden te rapporteren en waarin risicogebeurte-
nissen worden beschouwd als leermomenten en mogelijkheden om verbeteringen
door te voeren. Mensen moeten hun zorgen en operationele problemen zonder
angst voor repercussies kunnen melden. Hetzelfde geldt voor (dreigende) operati-
onele verliezen.

Operationeel risico dient de verantwoordelijkheid van iedereen te zijn. Daartoe
moeten competenties worden ontwikkeld en mensen moeten voldoende zeg-
genschap hebben om hun verantwoordelijkheden uit te kunnen oefenen.
Operationeel risicomanagement moet ook een rol spelen bij de beoordeling en
beloning van medewerkers. Beloning moet in lijn zijn met de vastgestelde risi-
cotoleranties en moet bevorderen dat mensen afzien van acties die in strijd zijn
met het beleid ten aanzien van operationeel risico. Voorkomen moet worden dat
prestatiebeloning aanzet tot een handelwijze die ingaat tegen de risicomanage-
mentstrategie.

Algemene communicatie en gedragscodes kunnen een bewustwordingsproces op
gang brengen en krijgen inhoud door zoveel mogelijk mensen bij de implemen-
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tatie te betrekken. Specifieke vaardigheden kunnen in een training worden bijge-
bracht. Interne publicatie van resultaten helpt uiteraard ook.

Het verankeren van risicomanagement in de organisatie, in de cultuur en in de
manier van zakendoen, vraagt expliciete aandacht. Het uitvoeren van risicoana-
lyses heeft op zichzelf al een positief effect op het bewustzijn van operationeel
risico, maar dat lijkt onvoldoende. Aan Interbrand, een consultancy op het gebied
van merkbeleid, ontlenen wij dit model, aangepast voor operationeel risicoma-
nagement (ORM). Het op één lijn brengen van risicomanagement en organisatie
verloopt in drie stappen. Het begint met bewustwording, vervolgens acceptatie
en tenslotte betrokkenheid (comtnitment). Dit is in onderstaande figuur weerge-
geven, met voorbeelden van concrete initiatieven in elk van de drie fasen op het
gebied van risicomanagement.

Bewustwording Acceptatie

Beleid aanpassen

Betrokkenheid

Prestatiemeting en feedback

Training

Interne~communicatie

Start~workshops

Figuur 4.8 Operationeel risicomanagement verankeren in een organisatie (vrij naar
[nterbrand, 2001)

De houding ten opzichte van risico en dus ook operationeel risico is een onder-
deel van de ondernemingscultuur. Inzicht hierin helpt te begrijpen waarom
directies en medewerkers op een bepaalde manier met risico omgaan en beslis-
singen nemen. Waarom worden bepaalde signalen niet opgepakt en waarom
worden investeringen die helpen een risico te verkleinen wel of niet gedaan?
Onderstaande tabel is een Risk Culture Model, dat het gedrag ten aanzien van
risico (avers of juist niet) in twee onderdelen splitst, namelijk risicoperceptie en
risicobenadering. Risicoperceptie is de wijze waarop individuen tegen kansen en
risico aankijken. Daar hoort ook de wijze waarop risicoanalyses worden gemaakt
bij en de wijze waarop analyses worden geïnterpreteerd. Worden vooral de posi-
tieve of de negatieve aspecten benadrukt?

ORM workshops
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Wordt een risico gedefinieerd in termen van gevaar, kans of een afwijking van een
verwachte uitkomst? Dit zegt ook wat over de wijze waarop risico's door mensen
worden ervaren en over de wijze waarop zij vervolgens met risico's omgaan. Wie
vooral de gevaren ziet, zal die zoveel mogelijk willen reduceren en maatregelen
treffen om risico te verzekeren of anderszins af te dekken, bijvoorbeeld door pro-
cessen maximaal te controleren. Wie in ieder risico een kans ziet, zal het tegen-
overgestelde doen.

Observed activities and Risk seekingRisk averse
behaviours

,~-~
( low variability, (high variability,
low return situations) hi h return situations)

Risk Definition of risk - downside only - variability in - upside only
propensity How the firm - hazards, threats to results - opportunities,

reviews or operations "cost'; - material deviation growth business
conceives of risk "expense" from expected -"revenue';
in its business, -"uncertainty'; with outcome "income"
operations, or largely unknown -"risk" with
activities outcomes and knowledge of

likelihoods possible outcomes
and likelihoods

Attitude toward - avoid~eliminate - accept and manage - seeklexploit
risk hazards and risk as natural opportunity
How the person threats from component of from operations
or form feels or operations opportunities - view in
thinks about the - view in isolation, - view risks as isolation, with
presence of risk with no pooling of portfolio with net no pooling of
in íts business, impact on firm positive impact on impact on firm
operations, or firm
activities
Response to risk - absolute control - balance control - minimal control
How the firm over processes with respect over processes
makes decisions - hedge, insure, to capital or - little or no
and deploys and transfer investment hedging,
resources to make completely - costlbenefit insurance, or
choices about analysis of transfer
risks; how the firm hedging,
selects, controls, insurance, and
and transfers transfer
s ecific risks

Risk perception - bias toward - consider both - bias toward
How the firm "frames" or downside impact upside and upside impact
views individual opportunities, of risk on firm downside impact of risk on firm
including how it analyses - analyse hazards of opportunity - analyse
and interprets analyses of and threats arising - analyse net impact revenues
uncertainty or risk arising from from opportunity of risks in firm and income
an opportunity - analyse impact arising from

of hazards opportunity
and income
with respect to
investment, ca ital

Figuur 4.9 Model voor risicocultuur ( geciteerd in Hoffman, 2002, pp. 71-72)
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Door de in een onderneining aangetroffen activiteiten en gedragingen volgens
bovenstaand model te rubriceren en te analyseren is vast te stellen ofsprake is
van een afkeer van risico of van een voorkeur voor risico. Doorvragen naar de
onderliggende oorzaken (drivers) geeft inzicht in de maatregelen die genomen
kunnen worden om de risicovoorkeur in de organisatie te veranderen. Daarbij
valt te denken aan het gedrag van de directie, de visie, missie en strategie van de
onderneming, de organisatiestructuur en prestatie-indicatoren.

4.3 Beleidsbepaling
Risicomanagementbeleid moet aansluiten bij de strategie van de onderneming
en doelstellingen hebben die in overeenstemming zijn met de visie en missie van
de onderneming. Tegelijkertijd kunnen uit de strategie of doelen van de onder-
neming ook specifieke risico's voortkomen. Een jonge onderneming met een
agressieve groeistrategie heeft een andere risicoprofiel dan een gevestigde onder-
neming in een stabiele markt.

Een beleidsplan voor operationeel risicomanagement begint met doelstellingen,
die kunnen variëren van het voldoen aan wetgeving (compliance) tot het verbe-
teren van de klantenservice en het optimaliseren van processen in de organisatie
door de fouten c.q. risico's daarin te beperken. Ook het vergroten van risicobe-
wustzijn, het beperken van operationele verliezen, het limiteren van risico's tot
vastgestelde toleranties en het meten van solvabiliteitsbeslag voor operationeel
risico kunnen doelstellingen zijn, steeds in relatie tot de daartoe benodigde
inspanningen (i.c. het budget).

Bij het bepalen van het beleid ten aanzien van risicomanagement moet ook de
mate van risicoacceptatie worden betrokken. Hiervoor moeten normen worden
gedefinieerd. Welke risico's zijn onacceptabel groot en welke risico's worden
voor eigen rekening genomen? Wat is, met andere woorden, het `risk appetite'?
Bij de beslissing om te verzekeren wordt eenzelfde afweging gemaakt. De mate
van risicoacceptatie kan zowel kwantitatief als kwantitatief worden uitgedrukt.
Gekwantificeerde criteria zijn bijvoorbeeld frequentie en omvang van een risico
en de omvang van gerealiseerde operationele verliezen. Kwalitatieve criteria heb-
ben betrekking op het voldoen aan wet- en regelgeving of interne richtlijnen en
de mate van risicobeheersing.

Aan COSO ontlenen wij een tweetal illustraties van de risicoafweging die een
onderneming moet maken. In de eerste figuur is op basis van modellen en scena-
rioanalyses voor twee alternatieve investeringsopties de relatie tussen opbrengst
en waarschijnlijkheid in beeld gebracht. Het is een managementbeslissing om te
kiezen voor optie A(winkelverkoop) die tot een vrij zeker resultaat leidt of voor
optie B(Internet verkoop) die hetzelfde verwachte resultaat heeft, maar een gro-
tere kans kent op een veel betere of een veel slechtere uitkomst.
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Estimated Return

A - Expand braitch network

Figuur 4.10 Waarschijnlijkheidsverdeling van de verwachte opbrengst van twee investerings-

opties met dezelfde gemiddelde uitkomst (COSO, 2004a, p. 14)

De tweede illustratie is een risk map, waarin risico's worden geplot op waarschijn-
lijkheid en impact. Risico's die veel voorkomen en een grote impact hebben, moe-
ten uiteraard worden beheerst, maar waar de grens precies ligt is een keuze van
de onderneming.
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Figuur 4.11 Risk map (COSQ 2004a, p. 17)
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Door risicomanagement willen we onzekerheid en verrassingen zoveel mogelijk
elimineren, maar het is een illusie te denken dat dat ooit helemaal lukt. We leven
in een wereld waarin de belangrijkste beslissingen onzekere uitkomsten hebben
(Pézier, 2003a, p. 297). Als we de consequenties van al onze acties precies kenden,
zou management niet meer zijn dan aantrekkelijke alternatieven ontwikkelen en
daaruit een keuze maken op basis van overeengekomen voorkeuren. In werkelijk-
heid kunnen we de gevolgen van onze beslissingen slechts gedeeltelijk overzien en
de acties van andere partijen nog minder. Op basis van beperkte informatie wordt
een risico-inschatting gemaakt en een beslissing genomen. Zo beschouwd, zijn
goed management en goed risicomanagement synoniemen.

De voordelen van een betere interne beheersing, zoals beperking van potentiële
verliezen, onzekerheid en verrassingen, moeten ~ti~orden afgewogen tegen het geld
en de tijd die de maatregelen om risico's te beheersen, kosten. Bij risicomanage-
mentbeleid hoort dan ook een budget. Sommige prestatieverbeteringen kosten
meer dan ze opbrengen. Een telefonische bereikbaarheid van 100~~o is voor de
meeste ondernemingen wenselijk in het kader van klanttevredenheid, maar onbe-
taalbaar. Vraag is op welk percentage het omslagpunt zit tussen meeropbrengsten
en meerkosten. We spreken dan van risicotoleranties.

4.4 Risico's identificeren, beoordelen en meten
Het praktische operationeel risicomanagementproces begint met het identificeren
van de operationele risico's op basis van de definitie die in het beleid is neerge-
legd. We hebben eerder operationeel risico gedefinieerd als het verlies als gevolg
van inadequate of falende interne processen, mensen en systemen of externe fac-
toren. Een vertijning hiervan is noodzakelijk om grip te krijgen op operationeel
risico en een classiticatie in risicocategorieën helpt om de identificatie van risico's
te organiseren en draagt bij aan het ontstaan van een gezainenlijk taalgebruik.

De classificatie van operationeel risico moet goed gedefinieerd en consistent zijn
om te voorkomen dat risico's die vergelijkbaar zijn in verschillende bedrijfsonder-
delen ot op verschillende momenten anders worden beoordeeld en dat verschil-
lende risico's als gelijk worden ingeschat. Er zijn diverse methoden om tot een
classificatie te komen, zoals naar oorzaak, naar de gebeurtenis die tot een opera-
tioneel verlies leidt, naar de financieel consequentie of naar degenen die voor- of
nadeel ondervinden van het operationeel risico. Voor het meten en kwantificeren
van operationeel risico moeten risico's met hetzelfde verliespatroon of financi-
ele impact worden samengevoegd in dezelfde risicocategorie. Dit hebben we in
hoofdstuk 2 al nader uitgewerkt.

Het identificeren van operationele risico's kan op verschillende manieren gebeu-
ren. De doelstellingen van de onderneming en de mogelijke gebeurtenissen die
het bereiken van die doelstellingen in de weg kunnen staan, worden vaak in
interviews en~of workshops met senior managers in kaart gebracht (Blunden,
2003, pp. 230-232). Een alternatief is om per proces de daarbij behorende risico's

62



4. METHODEN EN TECHNIEKEN VOOR OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

na te gaan in overleg met direct betrokkenen. De doelstellingen of de processen
vormen de context voor de operationele risico's. Het niveau waarop risico's wor-
den geïdentificeerd, kan variëren van strategisch tot operationeel.

Nadere analyse van de geïdentificeerde risico's betreft de vraag wie eigenaar is
van het risico, de impact van het risico op de organisatie en de waarschijnlijkheid
dat het risico zich voordoet. De eigenaar is degene die verantwoordelijk is voor
de beheersing en het mitigeren van het risico, waar mogelijk. Essentieel is dat het
aanwijzen van verantwoordelijken niet leidt tot een schuldcultuur, waarin mensen
uit angst voor represailles geen risico's melden en daar op den duur ook niet meer
alert op zijn.
Impact van een risico wordt in eerste instantie vaak geëvalueerd als hoog, medi-
um of laag. In een later stadium wordt dit nader gespecificeerd in een geldbedrag.
Hetzelfde geldt voor de waarschijnlijkheid dat een risico zich voordoet. Dit zal na
hoog, medium, laag in een percentage worden uitgedrukt of in een concrete fre-
quentie, bijvoorbeeld eens per maand of kwartaal.

Bij de risico-identificatie worden zowel interne als externe factoren in aanmerking
genomen. Interne factoren zijn de structuur van de onderneming, de aard van de
activiteiten, de kwaliteit van de mensen, organisatieveranderingen, personeelsver-
loop, infrastructuur, processen en systemen. Externe factoren zijn veranderingen
in de bedrijfstak, economie, milieu, politiek en technologische ontwikkelingen.

Gebeurtenissen in het verleden, reeds bekende openstaande issues en risico-
indicatoren geven informatie over de mogelijke risicobronnen. Een analyse van
de ondernemingsdoelstellingen en de risicocategorieën levert een lange lijst van
risico's op waaraan een proces of een organisatie bloot staat. Vervolgens wordt de
kwetsbaarheid van de onderneming bepaald. Per risico wordt aangegeven in welke
mate het aanwezig is, vaak uitgedrukt in frequentie of waarschijnlijkheid dat de
risicogebeurtenis zich voordoet en de ernst of impact van het risico. Scores kun-
nen zowel kwalitatief (hoog, iniddel, laag) als kwantitatief worden vastgesteld.

Risico's worden eerst bruto in kaart gebracht, dat wil zeggen vóór de toepassing
van beheersingsmaatregelen, interne controles en verzekeringen, die de kans op
en gevolgen van operationele verliezen reduceren. We spreken in dat geval van het
inherente risico. In een volgende fase wordt de inate van risicobeheersing vastge-
steld, afgezet tegen de kosten van de beheersing, waarna een netto risico resteert,
ook wel restrisico genoemd.

De beheersingsmaatregelen worden beoordeeld op opzet en werking. Het gaat niet
alleen om het ontwerp van de maatregel, dat wil zeggen de mogelijkheid van de
maatregel om het risico te beheersen of te mitigeren, maar ook om de prestatie
van de maatregel, dat wil zeggen de wijze waarop de beheersing in de praktijk
wordt uitgevoerd en effectief is. Hierdoor kunnen duidelijkere actieplannen wor-
den gemaakt. Een slecht ontworpen maatregel is vaak te wijten aan gebrekkige
systemen of processen, terwijl een slechte uitvoering een menselijk probleem is.
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Mogelijke instrwnenten voor het identificeren en beoordelen van operationeel
risico, genoemd in de Basel sound practices (2003, pp. 8-9) zijn:
- Self-Assessments of Risk Assessments. Een intern gedreven proces waarbij aan

de hand van checklists enlof workshops sterktes en zwaktes in de operationeel
risico omgeving en in de operaties en activiteiten in kaart worden gebracht.
Scorecards zijn een manier om kwalitatieve beoordelingen te vertalen naar
kwantitatieve maatstaven, zodat prioriteiten eenvoudiger kunnen worden
gesteld en vermogen kan worden gealloceerd in relatie tot de operationele risi-
co's, die beheerst en gecontroleerd worden.

- Risk Mapping. Verschillende bedrijfsonderdelen, functies of processen worden
per type risico in kaart gebracht. Dit legt zwakheden open en helpt prioriteiten
te stellen.

- Risk Indicators. Dit zijn statistieken of ineerivaarden, vaak financieel, die
inzicht geven in de risicopositie van de onderneming en periodiek (per maand
of per kwartaal) worden bekeken. Voorbeelden zijn het aantal mislukte trans-
acties, personeelsverloop en de ernst en frequentie van fouten en omissies.

- Metingen. Sommige financiële instellingen (banken) meten hun om operati-
onele risico's aan de hand van de operationele verliezen die zij ín het verleden
hebben geleden. Dit vraagt een proces voor het opsporen en vastleggen van
operationele verliezen. Dit is goed te combineren met extern beschikbare gege-
vens over operationele verliezen en scenarioanalyses.

4.4.1 Risk drivers en indicators
Termen als (key) risk indicators, risk drivers en performance indicators worden
vaak door elkaar gebruikt. Basel beschouwt key risk indicators als early warning
indicators. Zij moeten toekomstgericht zijn en vroegtijdig waarschuwen voor
een toegenomen risico op toekomstige verliezen. Voorbeelden kunnen zijn snelle
groei, de introductie van nieuwe producten, personeelsverloop, falende systemen
en dergelijke.

Haubenstock (2003, pp. 250-253) maakt een duidelijker onderscheid tussen
de drie begrippen en zou de key risk indicators volgens Basel risk drivers noe-
rnen. Risk drivers zijn indicatoren van het risicoprofiel van de onderneming.
Voorbeelden zijn transactievolumes, aantal medewerkers, niveau van opleiding en
vaardigheden, klanttevredenheid, marktvolatiliteit, volwassenheid van producten,
aantal locaties, tnate van verandering, productcomplexiteit en mate van automati-
sering. Deze kunnen kwalitatief worden benaderd of in de onderlinge vergelijking
van bedrijfsonderdelen. Risk drivers zijn toekomstgericht (ex-ante) en geven in
een vroegtijdig stadium mogelijke problemen aan. Een significante wijziging in
een risk driver kan duiden op veranderingen in het risicoprotiel en op de moge-
lijke toename van operationele of andere verliezen.

Key risk indicators (KRIs) geven aan hoe goed het risicomanagementproces ver-
loopt. Het gaat om een brede categorie aan variabelen die gebruikt worden om de
risico's~risicogebeurtenissen en de bijbehorende beheersingsmaatregelen te moni-

64



4. METHO~EN EN TECHNIEKEN VOOR OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

toren. Idealiter kunnen deze indicatoren dagelijks worden gemeten, maar dat is
in de praktijk niet eenvoudig. Het is om te beginnen al moeilijk om indicatoren
vast te stellen die een directe correlatie hebben met de feitelijke gebeurtenissen
die tot operationele verliezen leiden. De mate van voorspelbaarheid van een ver-
lies op basis van een indicator kennen we niet altijd. De meeste risico-indicatoren
zijn bedoeld om aan te geven wat er is gebeurd (ex-post) en geven daarmee niet
noodzakelijkerwijs goed aan waar de iniddelen op dit moment moeten worden
ingezet. Voorbeelden van indicatoren zijn nog openstaande issues na 24 uur, fout-
percentages, betrouwbaarheid van systemen en serviceniveaus. Voor de meeste
risico-indicatoren kunnen drempelwaarden worden vastgesteld, waarboven
aanvullende acties worden genomen en inanagement wordt ingelicht. De drem-
pelwaarden geven aan welk prestatieniveau acceptabel is, in relatie tot de mate
waarin risico wordt geaccepteerd en het gewenste kwaliteitsniveau.

Prestatie-indicatoren tenslotte zijn in vergelijking met de andere typen indica-
toren algemener van aard en meer historisch gericht. Ze zijn vaak gekoppeld
aan een balanced scorecard die wordt gebruikt om prestaties te evalueren en
beloningen vast te stellen. Prestatie-indicatoren worden aan het begin van het
jaar gebruikt om doelstellingen vast te leggen en aan het einde van het jaar om
de realisatie hiervan te meten. Voorbeeld van prestatie-indicatoren op het gebied
van operationeel risicomanagement zijn het deel van de processen dat door mid-
del van self-assessments is geëvalueerd en het aantal issues dat door middel van
self-assessments wordt geïdentiticeerd. Dit laatste voorbeeld stimuleert dat risico's
door direct operationeel verantwoordelijken worden geïdentificeerd. De deelna-
me aan self-assessments is op zichzelf ook als een risico-indicatie te beschouwen.

Juist de gecombineerde analyse van risico-indicatoren en~of drivers kan interes-
sante trends aan het licht brengen. In onderstaand voorbeeld is een correlatie
vastgesteld tussen opleidingskosten, fouten van medewerkers en klachten van
consumenten.

Composite Risk Indicators: Training Dollars vs.
Employee Error Rate vs. Customer Complaints
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Figuur 4.12 Illustratie van samengestelde risico-indicatoren (Hoffman, 2002, p. 246)
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Goede risico-indicatoren zijn zeer bruikbaar in het operationeel risicomanage-
ment, maar niet altijd eenvoudig te realiseren. In de eerste plaats moeten indi-
catoren worden geïdentificeerd en gedefinieerd die toekomstgericht zijn en vol-
doende voorspellende waarde hebben om als early warning te functioneren.
Dan moeten de gegevens beschikbaar zijn en tijdig verzameld worden om de
indicatoren te kunnen meten en analyseren. Het is verleidelijk om die indicato-
ren te gebruiken waarvan de gegevens eenvoudig kunnen worden verkregen. De
voorspellende waarde van de indicator zou echter voorop moeten staan. Tenslotte
moeten de indicatoren periodiek worden geëvalueerd en geactualiseerd.

4.4.2 Risk and control (self-lassessments
Self-assessmeilts, in de vorm van vragenlijsten, checklists of gefaciliteerde work-
shops, behoren tot de meest gebruikte middelen in operationeel risicomanage-
ment en veel instellingen die self-assessments hebben geïmplementeerd, zijn hier
zeer tevreden mee (Peccia, 2003, pp. 267-270). Toch zijn self-assessments niet
zonder bezwaren. Ze worden gebruikt vanuit de gedachte dat degenen die het
meest met operationele risico's worden geconfronteerd, ook in de beste positie
zijn om deze te identificeren. Om je werk goed te kunnen doen, moet je immers
ook de risico's kennen die daar bij horen. Het nadeel is echter dat self-assessments
eigenlijk alleen goed werken als de risico's onder controle zijn. Dat zijn de risico's
waar we graag over willen vertellen. Risico's die niet onder controle zijn, zullen
we vaak eerst proberen op te lossen en daarna pas melden, terwijl het juist die
risico's zijn die het belangrijkst zijn om te onderkennen. Voor goed risicomanage-
ment is het dan ook noodzakelijk dat risico's onafhankelijk worden geïdentifi-
ceerd en gevolgd.

Self-assessrnents worden vaak ook gebruikt om risico's en de ímpact van beheer-
singsmaatregelen te kwantificeren. Managers wordt gevraagd een risico-inschat-
ting te geven in hoog, medium, laag of in een bepaalde frequentie en daar ook
een cijfer voor de financiële impact aan te hangen. Dit kan goed werken voor
veel voorkomende operationele verliezen, zoals credit card fraude, maar bij
onverwachte verliezen ontbreekt de ervaring om accurate schattingen te kunnen
afgeven. Een gok is geen basis voor het kwantificeren van operationeel risico. Er
zijn (actuariële) modellen nodig om de betrouwbare cijfers over te verwachten
verliezen te extrapoleren naar onverwachte verliezen, in aanvulling op het busi-
ness oordeel.

Ondanks de bezwaren van self-assessments als middel om risico's te identificeren
en te kwantificeren, zijn self-assessments een belangrijk middel in het operatio-
neel risicomanagement. Risk and control self-assessments zijn vooral waardevol
en effectief om risicobewustzijn in de organisatie te bevorderen en om hiaten in
de risicobeheersing bloot te leggen. Dat wil zeggen dat zij wijzen op die dingen
die mis kunnen gaan en die tot een operationeel verlies leiden als er niets aan
wordt gedaan. Daarop moeten actieplannen worden gemaakt en door iniddel van
een self-assessment is ook te volgen in hoeverre de plannen worden uitgevoerd
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en de hiaten in de risicobeheersing worden verkleind. Op een indirecte manier
wordt hiermee (een deel van) het operationeel risico gemonitord.

Peccia (2003, pp. 268-269) maakt een illustratieve vergelijking tussen autorijden en self-
assessments. Als je een chauffeur vraagt naar de risico's van autorijden, worden dingen genoemd
als kapotte remmen, kapotte verlichting en een ondeugdelijke rijopleiding. Toch zijn dit niet
de risico's van het autorijden, maar de dingen die mis ktmnen gaan, ofwel de hiaten in de
risicobeheersing. Het risico is een verkeersongeval dat leidt tot schade aan de eigen auto, aan
andere auto's of tot lichamelijk letseL Kapotte remmen of lampen kunnen hebben bijgedragen
aan het ontstaan van het ongeval, afhankelijk van de omstandigheden zoals snelheid, het weer
en de verkeerssituatie. Onder andere omstandigheden zou het effect van de kapotte remmen
of lampen op de ernst en frequentie van het ongeval anders zijn geweest. Het risico is de
onzekerheid in de mogelijke uitkomsten.

Als we de chauffeur vervolgens vragen om de frequentie en ernst van het ongeval in te schatten
dat kan ontstaan door het falen van remmen of lampen, kan hij die alleen maar gokken op basis
van intuïtie, rijervaring en bijna-ongelukken. Een betrouwbare berekening kan op basis hiervan
niet worden gemaakt.

Desalniettemin is een self-assessment essentieel voor veilig autorijden. Iedere chauffeur doet er
één voor en tijdens het autorijden. In de formule I is het self-assessment formeel en uitgebreid,
voor een ritje op zondagmiddag is het informeel en beperkt.

Voor het kwantificeren van het risico van autorijden worden statistische verbanden gezocht
tussen de chauffeur (of de risicoklasse waarin die zich bevindt), de auto en de externe
omstandigheden enerzijds en bekende patronen van de frequentie en ernst van ongelukken
anderzijds. Hieruit is een statistische verdeling van potentiële verliezen af te leiden. Daarbij
wordt rekening gehouden met de maatregelen voor risicobeheersing en wordt erkend dat
desondanks toch ongelukken zullen plaatsvinden.

Een self-assessment is geen kwalitatief substituut voor het kwantificeren van het risico van
autorijden, net zo min als de kwantificering een substituut is voor een self-assessment Beide
zijn belangrijk en dienen naast elkaar te worden gebruikt.

Haubenstock (2003, pp. 248-249) is positiever over het gebruik van self-assess-
ment dan Peccia, al stelt ook hij een aantal randvoorwaarden. Het proces en de
resultaten moeten objectief zijn en daarom onathankelijk worden geverifieerd.
Een centrale risk management afdeling speelt hierin meestal een cobrdinerende
rol en bekijkt en bediscussieert de uitkomsten om zeker te stellen dat iedereen op
dezelfde manier geantwoord heeft.

Voor Haubenstock is een assessment een objectief en kwalitatief proces, bedoeld
om de status van het operationeel risicomanagement vast te stellen, dat wil zeg-
gen aan welke risico's de onderneming is blootgesteld, hoe goed deze risico's
beheerst en gemonitord worden, wat de potentiële zwakten zijn, wat de organi-
satie moet doen om te verbeteren, wie verantwoordelijk is voor die acties en hoe
gepland is om de acties te realiseren. Het assessment is aanvullend op kwantita-
tieve analyses, omdat niet ieder risico individueel meetbaar is en de beschikbare
overzichten van risico-indicatoren nooit volledig.
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Resultaten van self-assessments worden vaak samengevat met de drie kleuren
van een verkeerslicht, in onderstaand voorbeeld donker- tot lichtgrijs. De pijltjes
geven de trend in het risico aan. Andere mogelijkheden zijn een Top 10 lijst van
de risico's waar de organisatie mee te maken heeft met bijbehorende actieplannen.

Catetorg Y
Retail Mortgage InBnkent Asset Mgt Brokerage Other

People . . ~ . . .

Processing . ~ ~ . . .

System .~ . . ? ~~ ~ ~

External ~~ . .~ . . .

higuur 4.13 Voorbeeld van het resuhaat van een self-assessment (Haubenstock, 2003, p. 255)

Een self-assessment beoogt een verantwoordelijkheidsgevoel in de lijnorganisatie
ten aanzien van operationeel risicomanagement tot stand te brengen en te bevor-
deren. In de lijn worden de operationele risico's genomen en daar komen ook
de winsten en verliezen die daar het gevolg van zijn terecht. Een self-assessment
maakt de risicoanalyse expliciet en stelt lijnmanagers verantwoordelijk voor het
resultaat van de analyse. Tegelijkertijd helpt het proces een cultuur van openheid
en transparantie te bevorderen. Een open discussie is nodig om de bewustwor-
ding te verbeteren en de nodige middelen toe te wijzen. Self-assessment bevor-
deren daarmee een gemeenschappelijk taalgebruik voor operationeel risico, de
openbaarmaking van resultaten en de discussie over de issues die uit het onder-
zoek komen.

Van de mogelijke self-assessment methoden komen checklists het vaakst voor.
Dit zijn gestructureerde vragenlijsten, die de reeds geïdentificeerde risicocate-
gorieën bevatten en de controles die geacht worden aanwezig te zijn. De vraag
aan de managers is allereerst in welke mate een bepaald risico hun proces raakt,
met daarbij een indicatie van de frequentie en financiële impact van het risico.
Vervolgens wordt gevraagd in een percentage (of in hoog, medium, laag) de
effectiviteit aan te geven van de reeds aanwezige beheersmaatregelen.

In narratives of interviews is het begin in de regel anders, maar resultaat het-
zelfde. Managers wordt gevraagd hun doelstellingen te formuleren en de daarbij-
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behorende risico's aan te geven. In plaats van aan te geven of bepaalde controles
aanwezig zijn, wordt gevraagd de reeds genomen maatregelen te verdedigen. Deze
benadering kost meer inspanning, maar resulteert in een intensiever denkproces.
Algemene vragen zoals: "waar lig je 's nachts wakker van'; "wat is het ergste dat er
kan gebeuren in de business" en "wat is het slechtste moment waarop dat gebeu-
ren kan'; kunnen nachtmerrie scenario's opleveren als:
- verlies van marktaandeel, grote klanten of segmenten,
- instorten van markten, extreme volatiliteit,
- technologische problemen, systeemfalen,
- falende controles, fouten, ongeautoriseerde activiteiten,
- kredietverliezen,
- juridische risico's, class actions, en
- een combinatie van gebeurtenissen.

In workshops wordt beoogd uiteenlopende zienswijzen over risico's, de beheer-
sing daarvan en de verbeteringen die in de beheersing nodig zijn met verschil-
lende mensen te bespreken in de hoop consensus en draagvlak te bereiken.
Worskhops worden ook gebruikt voor (Delphi) scenarioanalyses. Deze kunnen
variëren van het stellen van een paar eenvoudig vragen die aan het denken zetten
over risico's, omgeving, processen en kwetsbaarheden tot een gedetailleerde pro-
cesreview en collectief ontwikkelde verliesscenario's. In hoofdstuk 6 is een Risk 8r
Control Self-Assessment workshop met als doelstelling risico's te identificeren en
actieplannen ter beheersing daarvan te formuleren, uitgewerkt en uitgevoerd.

Hoffman (2002, pp. 182-184) onderscheidt bottom up and top down assessments.
Het hangt af van de doelstelling en de gebruikers van de risicoanalyse af welke
methode het beste past. Bottom up risicoanalyses worden gebruikt om risico's te
identificeren, te evalueren en te kwantificeren op transactieniveau en ondersteu-
nen de dagelijkse besluitvorming over het wel of niet nemen van bepaalde risico's
in verhouding tot de verwachte opbrengsten (risk-reward balance). Goede self-
assessments vragen om een balans tussen detaillering, relevantie en prioriteiten.
Ze zijn een goed middel om managers in aanraking te laten komen met de risico's
in hun processen en de hiaten in de risicobeheersing, maar veel analyses worden
zo gedetailleerd uitgevoerd, dat het overzicht en bredere perspectief verloren
gaan. Bovendien kan het zoveel tijd kosten, dat managers het assessment delege-
ren, waarmee een belangrijk doel, namelijk bewustwording, wordt gemist.

Top down assessments richten zich op een hele organisatie of een hele portfolio
en zeggen niets over risico's in individuele transacties. Voor lijnmanagers is deze
methode weinig zinvol, omdat die geen aanknopingspunten voor risicobeheer-
sing biedt. Top down assessments zijn bruikbaar voor senior management om
ondernemingsbrede prioriteiten vast te stellen, zoals technologische initiatieven,
het rekruteren van meer talent en om op totaalniveau risico's te kwantificeren en
kapitaalanalyses te maken. Op basis daarvan kunnen beslissingen worden geno-
men over de allocatie van auditmiddelen en over risicofinanciering of -verzeke-
ring.
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Zowel kwalitatieve als kwantitatieve technieken hebben een functie. Subjectieve,
kwalitatieve analyses laten ruimte voor de complexiteit van operationeel risico.
Aan de andere kant maakt kwantificering het eenvoudiger om sceptici te overtui-
gen en om te sturen op risicobeheersing. Er zijn voorbeelden (Hoffman, 2002, p.
187) waar het gebruik van slechts één van beide technieken grote problemen niet
konden voorkomen. Long Term Capital Management verloor in 1998 4 miljard
dollar als gevolg van marktrisico, ondanks het gebruik van zeer geavanceerde
gekwantificeerde technieken. Hun modellen hielden geen rekening met extreme
verliesscenario's. Bij Baring's waren kwalitatieve technieken, zoals interne audi-
ting, aanwezig en ook die hebben een fiasco niet kunnen voorkomen.

Een veel voorkomende methode voor risico-identificatie is een procesanalyse. Dit
wordt vaak gedaan in het kader van de Sarbanes-Oxley wetgeving (hoofdstuk 3),
die vereist dat ondernemingen een adequaat systeem van interne beheersing ken-
nen. Hiertoe worden processen beschreven, de bijbehorende risico's benoemd en
de beheersingsmaatregelen op opzet en werking gecontroleerd. Een simplistisch
voorbeeld hiervan is hieronder weergegeven.

Inputs

Check recieved

Tusks

H~
1. Clerk stamps
check with date
stamp

4. Remittunce slip.
and check register
sent to AR Clerk

6. Posting report
matched to deposi
slip

2. Check entered
into dieck
register

~. AR Clerk posts
diecks to AR
ledger

3. Check
deposited by
Clerk

Outputs

A. Stamped
deposit slip

I3. Postiog report

C. Posting report
tiled with deposil
slip - L-1--'

Tasks Possible events
1. Clerk stamps check with date stamp - Clerk fails to stamp check
2. Check entered into check register - Clerk fails to record check details

- Clerk records incorrect check details
- Clerk misappropriates check

3. Check deposited by Clerk - Check lost en route to bank
- Check deposited to incorrect bank account
- Incorrect amount recorded bv bank
- Stamped deposit slip lost

4. Remittance slips and check register Remittance slipps or check register misplaced or lost
sent to AR Clerk

S. AR Clerk posts checks to AR ledger - Checks applied to incorrect accounts
- Incorrect amount recorded against customer account
- AR Clerk does not post checks

6. Posting report matched to deposit slip - Details do not match

Figuur 4.14 Voorbeeld van risicoanalyse op basis van procesanalyse (COSO, 2004a, p. 26)
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4.4.3 Scorecards en risk maps
Scorecards en risk maps zijn een eenvoudige en flexibele manier om de ope-
rationele risico's van de onderneming in beeld te brengen en te kwantificeren
(Blunden, 2003, pp. 233-234). Scorecards zíjn tabellen, risk maps grafieken.

Een scorecard of risico-inventarisatie omvat minimaal de risicogebeurtenis en
de waarschijnlijkheid en impact daarvan. Vollediger is het om daarnaast ook de
risico-eigenaar, de beheersingsmaatregel, de eigenaar daarvan en het ontwerp en
de impact van de beheersingsmaatregel op te nemen. De scorecard vermeldt de
risico's die door de onderneming zelf zijn geïdentificeerd en belangrijk wor-

den gevonden en is toekomstgericht. Een extern model van risicocategorieën of
een lange reeks historische cijfers is hiervoor niet noodzakelijk, maar kunnen
wel handvatten voor identificatie bieden. Beperkingen zijn uiteraard dat er geen
waarborg is dat de risico's een compleet beeld geven en ook de beoordeling van
de risico's is (enigszins) subjectief.

Scorecards kunnen verder worden uitgebreid met opmerkingen en actieplan-
nen om de beheersing te verbeteren of het risico te reduceren. Soms worden key
indicators van risicogebeurtenissen en beheersingsmaatregelen opgenomen. Als
er gegevens van interne of externe operationele verliezen worden verzameld, kun-
nen die ook worden toegevoegd per risicogebeurtenis. Aan de hand daarvan kan
de beoordeling van risicowaarschijnlijkheid en -impact alsmede de beoordeling
van de opzet en de werking van de beheersingsmaatregelen worden verfijnd.

Om de scorecard te gebruiken als model om het solvabiliteitsbeslag te berekenen
of om simulaties uit te voeren van het risicoprofiel van de onderneming, moeten
waarden aan de elementen van de scorecard worden toegekend, zoals een percen-
tage voor de waarschijnlijkheid en een geldbedrag voor de impact. Het voordeel
hiervan is dat eenvoudig kan worden vastgesteld welke risico's het grootst zijn en
welke beheersingsmaatregelen het effectiefst. Aan de hand hiervan kunnen de
middelen efficiënt worden ingezet. De uitkomsten van de simulatie kunnen bij-
voorbeeld als volgt worden gepresenteerd.

Risicolverlies ( mil"oen ~) Beheersin smaatre elen
Risico Beschri'vin Voor beheersin Na beheersin Impact ( mil'. ~) Verbeterin
1 a 32,5 8,3 24,2 740~0

2 b 3,2 1,7 1,5 470~0
3 c 59,4 3,9 55,5 930~0
4 d 7,6 1,6 6,0 790~0
etc.

Figuur 4.15 Presentatie van simulatieresultaten per risic~ ( vrij naar Blunden, 2003, p. 237)
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Uit de tabel is af te lezen dat het derde risico inherent het grootst is, maar ook
het best te beheersen. Netto is het eerste risico het grootst. Deze en andere effec-
ten kunnen ook in staafdiagrammen en spinnenwebben worden gepresenteerd.
Ook kunnen op basis van deze kwantificering what-if scenarioanalyses worden
gemaakt. Wat gebeurt als beheersingsmaatregelen worden verwijderd of falen?
Wat is het maximale verlies als alle beheersingsmaatregelen falen? En wat is het
maximale verlies binnen een 950~o betrouwbaarheidsinterval? De laatste twee
maatstaven ondersteunen de besluitvorming over het risk appetite van de onder-
neming.

Verschillende gegevens die in een scorecard zijn opgenomen, kunnen ook in
grafieken worden gepresenteerd. Risk maps zijn grafieken waarin risico's geplot
worden naar omvang en frequentie van het risico. Risico kunnen inherent wor-
den aangegeven of na de beheersingsmaatregelen. In het voorbeeld hieronder
zijn voor de business units verschillende vormen gebruikt en iedere punt geeft
een risicocategorie weer. Op basis van de vier kwadranten kunnen acties worden
uitgezet. Veel voorkomende en grote risico's (rechtsboven) moeten actief worden
beheerst, zodat deze in een ander kwadrant terechtkomen. De risico's linkson-
der worden vaak beschouwd als reguliere kosten. De beheersingskosten wegen
in de regel niet op tegen de mogelijke besparingen. De risico's in de andere twee
kwadranten vragen veel aandacht. Risico's die nu nog weinig kosten, kunnen een
indicatie zijn van grotere verliezen in de toekomst. Risico's die weinig voorkomen,
maar ernstig zijn, zijn het moeilijkst te beheersen.

100

0

20

0
0

0

0

100
Annual frequency (log terms)

. Retail . Corporate ~ Operations

Figuur 4.16 Risk map (vrij naar Haubenstock, 2003, p. 255)
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In bovenstaande grafiek is sprake van gekwantificeerde risico's. Ook als impact en
waarschijnlijkheid kwalitatief zijn ingeschat, bijvoorbeeld door verschillende deel-
nemers aan een enquête of workshop kan hun oordeel in een risk map worden
weergegeven. De eerste tiguur geeft het gemiddelde oordeel aan, de tweede tiguur
laat ook zien welke variatie in de risico-inschattingen bestaat.
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Figuur 4.17 Risk maps (COSO, 2004a, pp. 48-49)
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4.4.4 Loss databases
Vastleggingen van risicogebeurtenissen en operationele verliezen in een `loss
database' zijn om verschillende redenen nuttig. Om te beginnen kunnen histori-
sche gegevens een goede indicatie zijn voor de toekomst. Ook om trendanalyses
en benchmarks te kunnen maken is een verlieshistorie nodig. Kwantitatieve
gegevens zijn nodig om operationeel risico te kunnen modelleren, bijvoorbeeld
ten behoeve van het solvabiliteitsbeslag voor operationeel risico. Tenslotte draagt
de vastlegging bij aan het besef van operationeel risico in de organisatie.

Drie categorieën gegevens kunnen worden onderscheiden (Hoffman, 2002, pp.
214-216):
- Issues: omstandigheden die zijn geïdentificeerd en die in de toekomst tot een

verlies kunnen leiden. Hier moet actie op worden ondernomen om toekom-
stige verliezen te voorkomen.

- Incidenten: voorvallen die tot schade, financieel of in reputatie, hadden kun-
nen leiden, maar dat niet hebben gedaan als gevolg van beheersingsmaatrege-
len of geluk. Hieruit valt wel veel te leren over het onderliggende risico en over
de werking van beheersingsmaatregelen.

- Verliezen: incidenten die wel tot directe of indirecte verliezen hebben geleid.

Het verband tussen deze categorieën is hieronder geïllustreerd.

Circumstances that have Happenings or hicidents that resulted in
been identified and if left occurrences that are a monetary loss.
unattended may lead to indicative of the underlying
a loss in the future. risk. They might have

resulted in an economic
loss, but did not.

Example: outdated Example: technology failure Example: technology failure
technolog}' occurring off-hours; no during trading hours

monetary loss

Figuur 4.1R Verband tussen tvpen risico-omstandigheden en -gebeurtenissen (Hoffman,
2002, p. 215)

Interne gegevens over incidenten en verliezen geven uiteraard de beste indicatie
voor te verwachten operationele verliezen in de toekomst en zijn daarom het
meest relevant. Slechts weinig ondernemingen hebben echter de beschikking over
een goede interne database, of omdat zij de gegevens niet of niet volledig genoeg
verzamelen of omdat de incidenten of verliezen zich nog niet hebben voorgedaan.
Dit betekent echter niet dat de risico's er niet zijn.
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Externe databases, zoals de Algo OpVantage FIRST Database van Algorithmics
(www.algorithmics.com), zijn beschikbaar van incidenten en verliezen bij andere
ondernemingen. Door de fouten van anderen te bestuderen kan geleerd worden
over de eigen organisatie en kunnen deze fouten vermeden worden. Externe
databases zijn een goede aanvulling op de interne database. Verliezen die weinig
voorkomen en waarmee geen ervaring is opgedaan, zullen ontbreken in de
interne database. Dit kunnen echter wel grote en in de media breed uitgemeten
verliezen zijn en dan helpt de ervaring van anderen om eigen voorbereidingen
te treffen. Nadelen van externe databases zijn dat de gerapporteerde verliezen
niet altijd relevant zijn en dat de gegevens niet altijd aansluiten bij de structuur
van de interne database.

Verliesgegevens worden tegenwoordig ook in pools of consortia van onder-
nemingen onderling uitgewisseld op vertrouwelijke basis en voor eigen gebruik.
Een nieuwe bedrijfstak is ontstaan van verschillende instellingen, consultancies
en beroepsorganisaties die externe databases aanbieden of consortia organiseren.

Een aandachtspunt ten aanzien van loss databases is dat deze een operationeel
risico op zichzelf kunnen vormen. Persoons- en andere vertrouwelijke gegevens
moeten beschermd worden en vastgelegde gegevens mogen niet schadelijk zijn
voor anderen, waardoor sommige details niet mogen worden opgenomen. Ook
als zich een operationele verlies voordoet, kan de claim die daaruit voortkomt
groter zijn als een vergelijkbaar verlies reeds in de database aanwezig is, maar
desondanks geen afdoende maatregelen zijn getroffen. Toezichthouders zouden
strenger kunnen oordelen als aantoonbaar is dat de onderneming beter voor-
bereid had kunnen zijn. Tenslotte is de vraag aan de orde of ondernemingen
`slapende honden wakker moeten maken:

4.4.5 Kwantitatieve risicoanalyse
Ingegeven door de mogelijkheid die het Basel Committee aan banken biedt om
een eigen methode te hanteren om operationeel risico te meten, hebben pogin-
gen om operationeel risico te kwantificeren een grote vlucht genomen. Hierbij
worden vaak technieken gebruikt die zijn voortgekomen uit het financieel risico-
management.

Veel kwantitatieve risicoanalysetechnieken zijn probabilistisch en maken gebruik
van kansmodellen. Waarschijnlijkheid en impact van een reeks uitkomsten wor-
den bepaald op basis van de verwachte loop van de gebeurtenissen. Zogenaamde
Value-at-risk (VaR) modellen geven een kansverdeling aan de hand waarvan met
een betrouwbaarheid van (bijvoorbeeld) 950~o het maximale verlies in (bijvoor-
beeld) een jaar kan worden afgelezen. Dit kan worden gebruikt om het vermogen
te bepalen dat een onderneming moet aanhouden om de verliezen op te vangen.

Verschillende toepassingen van Value-at-Risk zijn Market-Value-at-Risk, Cash
Flow-at-Risk en Earnings-at-Risk. Market-Value-at-Risk is het geschatte maxi-
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male verlies in een beleggingsportefeuille in een bepaalde periode met een
vastgestelde betrouwbaarheid. Cash Flow-at-Risk en Earnings-at-Risk geven
veranderingen in cash flows respectievelijk inkomsten van een onderneming
aan ten opzichte van de verwachting of doelstelling. Zie de grafiek hieronder
ter illustratie.

A financial services company assesses the risk ofchange in the value of its trading portfolio.
It estimates the maximutn loss during any one day with 950~o confidence, assuming portfolio
value changes are represented by a normal distribution, which takes into account all possible
scenarios. Value at risk is depicted as follows:

Y ~

~
0
0.

Maximum loss with
95oio contidence

Losses in excess
of 95oG, conficence

-3 -2 -1 0 tl f2 t3
Change in market value (~ millions)

Figuur 4.19 Illustratie van een Market-Value-at-Risk analyse (COSO, 2004a, p. 39)

Om tot een (normaal)verdeling te komen, worden alle mogelijke scenario's onder-
zocht. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van de zogenaamde Loss Distribution
Approach, waarbij impact en waarschijnlijkheid van operationele verliezen wor-
den geschat op basis van historische verliesgegevens. Zie onderstaande figuur.

Severity Distribution

~

cv
G

Number of Loss Events per téar

25 million

Total Operational Loss over a 1 year time horizon

Expected Loss

~ Value of a Loss Events

250 million

Unexpected Loss,
99,9á

Figuur 4.20 Illustratie van de Loss Distribution Approach (Jordan, 2004, p. 6)
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Door middel van Monte Carlo simulaties kunnen de statistische verdeling van
frequentie en ernst worden gecombineerd tot een verdeling van operationele ver-
liezen. Aan de hand van werkelijke resultaten wordt het model getest en verder
verfijnd (back-testing). Wij werken de wijze waarop Loss Distributions tot stand
komen en de bijbehorende statistiek hier niet nader uit en volstaan met deze
tiguur ter illustratie.~~

Niet-probabilistische technieken kwantitïceren wel de impact van een mogelijke
gebeurtenissen, maar niet de waarschijnlijkheid ervan. Voorbeelden hiervan zijn
gevoeligheidsanalyses, scenarioanalyses en stress testen. In een gevoeligheids-
analyse wordt bijvoorbeeld de impact van een verandering in verkoopvolume
op het aantal gemaakte productiefouten bepaald. Scenarioanalyse wordt vaak
gebruikt in strategische planning of business continuity planning om de impact
van diverse met elkaar samenhangende en opeenvolgende gebeurtenissen effecten
te bepalen. Stress testing heeft betrekking op gebeurtenissen met een lage waar-
schijnlijkheid maar extreme impact en vormt vaak een aanvulling op probabilis-
tische technieken.

Statistische modellen voor operationeel risico kennen ook hun beperkingen, want
hoe goed de modellen ook theoretisch onderbouwd zijn, het verkrijgen van vol-
doende en relevante gegevens is vaak problematisch. In de eerste plaats moeten er
voldoende gegevens zijn om statistische significantie te bereiken. Daarnaast moe-
ten de gegevens relevant zijn. Omdat de onderneming en de omgeving waarin zij
opereert niet statisch zijn, worden historische gegevens naarmate zij ouder zijn
steeds minder relevant voor de huidige situatie en zeggen steeds minder over de
toekomst. Daar komt nog bij dat weinig bedrijven hun operationele verliezen
hebben bijgehouden en dat historische gegevens geen toekomstige, nu nog onbe-
kende, risico's beschrijven.

Het vermogen dat een onderneming moet aanhouden voor operationeel risico
wordt vooral bepaald door de zogenaamde staartrisico's, de gebeurtenissen die
weinig voorkomen, maar een grote impact hebben. Maar juist omdat ze weinig
voorkomen, zijn er weinig gegevens beschikbaar om de impact en waarschijnlijk-
heid betrouwbaar te kunnen schatten. Hierover kan een individuele onderneming
nooit zelf voldoende gegevens verzamelen. De interne gegevens kunnen daar-
toe worden aangevuld met gegevens van andere ondernemingen. Verschillende
instellingen verzamelen en verkopen gegevens of functioneren als een platform
voor het anoniem onderling uitwisselen van gegevens. Uiteraard is ook dat niet
perfect omdat de gegevens van andere onderneming niet altijd goed aansluiten
op de eigen situatie. Verschillende bedrijven hebben verschillende strategieën,
opereren in verschillende markten en treffen verschillende maatregelen voor risi-
cobeheersing.

I. Nadere uitwerkingen zijn (o.a.) te vinden bij Haubenstock en Hardin (2003), Reynolds

en Syer (2003) en Pézier (2003).
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Naast interne en externe historische verliesgegevens wordt veel gebruik gemaakt
van self-assessments van impact en waarschijnlijkheid van operationele verliezen
voor de experts in de organisatie (paragraaf 4.4.2).

4.4.6 Economic capital
Economic capital is het vermogen dat een onderneming (of bedrijfsonderdeel)
nodig heeft om zichzelf inet een bepaalde mate van zekerheid (bijvoorbeeld 99010)
te beschermen tegen insolvabiliteit als gevolg van onverwachte verliezen geduren-
de een bepaalde periode (bijvoorbeeld een jaar). Operational risk economic capi-
tal beschermt de onderneming tegen insolvabiliteit als gevolg van onverwachte
operationele verliezen. Naar hoe meer zekerheid wordt gestreefd en hoe langer de
periode waarin de verliezen zich kunnen voordoen, hoe meer vermogen nodig is
(Anders, 2003, pp. 215-216). Om het economic capital te kunnen berekenen is in
inzicht nodig in de omvang van de mogelijke verliezen gedurende (bijvoorbeeld)
een jaar met de bijbehorende waarschijnlijkheid. Hiervoor worden verliesverde-
lingen (loss distributions) gebruikt, die in de vorige paragraaf reeds aan de orde
kwamen.

In onderstaande grafiek zijn drie categorieën operationeel verlies onderscheiden.
Het linkerdeel, van geen tot het gemiddelde verlies, wordt het verwachte (poten-
tiële) verlies genoemd. Dit is verdisconteerd in de prijs. Het middelste deel is het
onverwachte (potentiële) verlies ofwel het economic capitaL Het rechterdeel deel
is het catastrofale verlies, waarvoor geen vermogen wordt aangehouden. Omdat
het afdekken van alle verliezen te duur zou worden, wordt een betrouwbaar-
heidsinterval gebruikt, dat de grens tussen onverwachte en catastrofale verliezen
bepaalt. Dit hangt samen met de rating die wordt nagestreefd. Een financiële
instelling met een AAA-rating houdt immers meer vermogen aan dan een instel-
ling met een A-rating.

A typical Aggregate Loss Distribution

Expected
Loss Catastrophic

Loss

Unexpected Loss
(Economic Capital)

Magnitude ofLoss

Figuur 4.21 Economic capital is het onverwachte verlies (Van den Tillaart, 2003, p. 121)
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Een alternatieve benadering is de verdeling van de verwachte opbrengst (winst
of verlies) in te schatten, rekening houdend met alle soorten risico. Dit wordt in
onderstaande tïguur geïllustreerd

Earnings (~m)
2s~io

~
-120,638

Nil -
Earningsforecast

Figuur 4.22 F.conomic capital is het verlies dat optreedt met een kans van 50~0 (COSO, 2004a,
p. 46)

Als meer vermogen aanwezig is dan nodig, kan de onderneming overwegen
nieuwe markten te betreden, meer risico te nemen of kapitaal aan aandeelhouders
terug te geven. Is te weinig kapitaal aanwezig, dan zijn tegengestelde acties aan
de orde.

Evenals het bepalen van adequate verliesverdelingen, is ook de berekening van
economic capital geen sinecure. Een algemeen aanvaard model voor economic
capital bestaat nog niet, zodat het ook nog geen goed alternatief vormt voor het
regulatory capital.

Als economic capital goed kan worden bepaald, ook voor operationeel risico,
dan biedt het ook effectieve prestatie-indicatoren, zoals RAROC (- risk-adjus-
ted return on capital) en RORAC (-return on risk-adjusted capital). Om winst
te kunnen maken, moet risico worden genomen en daarvoor is kapitaal nodig.
RAROC geeft inzicht in hoe succesvol een bedrijf of bedrijfsonderdeel dat doet
en kan worden gebruikt als interne allocatiemethode voor kapitaal.

Een groot voordeel van RAROC is dat het de verhouding tussen winst en risico
inzichtelijk maakt en daarmee niet eenzijdig de nadruk legt op risicobeperking,
wat een typische valkuil en faalfactor voor risicomanagement is.
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4.5 Risico's beheersen en mitigeren
Voor alle materiele risico's moet de onderneming beslissen het risico zelf te dra-
gen (te accepteren) of om zodanige maatregelen te treffen dat het risico beheers-
baar en~of gemitigeerd wordt. Voor risico's die niet of onvoldoende beheersbaar
zijn, kan geheel of gedeeltelijke terugtrekking uit de desbetreffende activiteiten de
enige oplossing zijn. In het algemeen zijn vier reacties op geïdentificeerde risico's
ofwel vier typen beheersingsmaatregelen mogelijk:
1. Vermijden, bijvoorbeeld door bedrijfsonderdelen te verkopen, marktsegmen-

ten niet langer te bedienen of door af te zien van bepaalde nieuwe activiteiten.
2. Delen, bijvoorbeeld door onverwachte verliezen te verzekeren, samenwer-

kingsverbanden aan te gaan, uitbesteding of door contracten met klanten en
leveranciers.

3. Reduceren, bijvoorbeeld door diversificatie, operationele grenzen stellen,
effectieve processen inrichten en de betrokkenheid van senior management
bij besluitvorming en monitoring vergroten.

4. Accepteren, ofwel geen bijzondere maatregelen treffen ter beheersing, maar het
risico zelf lopen, bijvoorbeeld omdat dit binnen de vastgestelde toleranties valt.

De beheersingsmaatregelen moeten zowel op opzet als werking worden gecontro-
leerd. Preventieve maatregelen zijn nodig voor risico's die een onderneming wil
vermijden, bijvoorbeeld door bevoegdheden van medewerkers en systeemmoge-
lijkheden te beperken. De verzekeringsdekking moet periodiek worden herbe-
oordeeld en gecheckt moet worden ofhet onderhoud van noodaggregaten heeft
plaatsgevonden.

Naast formele regels en procedures vraagt risicobeheersing een cultuur waarin
beheersingsmaatregelen ten behoeve van operationeel risico een integraal onder-
deel van de reguliere activiteiten kunnen zijn. Risicobeheersing kent, met andere
woorden, zowel harde als softe kanten. De mix daartussen hangt samen met de
managementstijl van de onderneming. In een onderneming waarin sprake is van
een rigide leiding van bovenaf en medewerkers weinig eigen verantwoordelijk-
heid hebben, zal ook risicobeheersing onder druk tot stand komen. Daarbij pas-
sen middelen als controles en sancties. In meer participatieve ondernemingscul-
turen worden medewerkers in staat geacht en gesteld zelf afwegingen ten aanzien
van operationele risico's te maken. Zij nemen actief deel aan besluitvormings-
processen en daar hoort bij dat zij hun eigen verantwoordelijkheid nemen voor
de balans tussen risico en resultaat van hun acties. In de praktijk van de meeste
ondernemingen is een combinatie van beide benaderingen aan de orde. Vaak
worden de routinematige activiteiten meer rigide aangestuurd. Desalniettemin is
hebzucht een zodanig sterke drijfveer dat, zeker in financiële instellingen, ook in
andere functies controles onvermijdelijk zijn.

Veel beheersingsmaatregelen bestaan derhalve uit gerichte controles, zoals
managementtoezicht, procescontroles, steekproeven en monitoring van activitei-
ten en informatieverwerking. Hierbij moet aansluiting worden gezocht bij reeds
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bestaande controles, die worden uitgevoerd door de operationeel direct betrok-
kenen zelf en door staffuncties zoals management control, interne audit en juridi-
sche ~al:cn.

Een toets van de beheersingsmaatregelen aan de ondernemingsdoelstellingen
moet vaststellen of de risicobeperkende maatregelen het behalen van andere doel-
stellingen niet in de weg staat. De beheersingsmaatregelen moeten in samenhang
worden beoordeeld op de balans tussen risico en resultaat. Bij de vaststelling
van de wijze waarop elk afzonderlijk risico wordt beheerst, wordt bovendien een
kostenafweging gemaakt. Als de kosten van de beheersing erg hoog zijn, kan de
expliciete beslissing worden genomen het risico niet te beheersen of een minder
optimale controle in te stellen. Verzekering is een afzonderlijke risicobeheersing-
strategie en wordt toegepast als het potentiële verlies groter is dan de onderne-
ming bereid of in staat is zelf te dragen. Zie ook paragraaf 4.7.

Het Basel Committee (2003, p. 11) waarschuwt dat het mitigeren van risico niet
als vervanging van interne risicobeheersing moet worden beschouwd, maar als
aanvulling daarop. Bovendien kan het mitigeren van een risico ook weer nieuwe
risico's met zich meebrengen of risico's veranderen. Zo brengen verzekeringen
juridische en kredietrisico's met zich mee. Verregaande automatisering kan een
high-frequency~low-severity risico omzetten in een low-frequency~high-severity
risico, dat moeilijker te beheersen is. Er worden minder fouten in de verwerking
gemaakt, maar de verwerking is afhankelijk van de continuïteit van de systemen.

Ook uitbesteding ontslaat de onderneming niet van de verplichting het operatio-
neel risico dat inherent is aan het uitbestede proces te managen. Uitbesteding kan
een middel zijn om risico's te beheersen of te mitigeren, maar brengt ook risico's
met zich mee. Wat gebeurt er als de partij waaraan is uitbesteed, niet meer levert
of fouten maakt? Is die financieel in staat om compensaties te betalen? Zijn er
noodplannen?

Het rapporteren over operationele risico's kan als een beheersingsmaatregel wor-
den beschouwd. Duidelijke en bruikbare informatie over incidenten, verliezen en
de status van de beheersing ondersteunen degenen die de dagelijkse verantwoor-
delijkheid dragen voor de operationele risico's bij hun risicobeheersing. Vaak is
geen ingewikkelde modellering of analyse noodzakelijk, maar bewerkstelligt een
eenvoudig lijstje op de juiste plek, zeker in de beginfase, al het juiste effect. In de
volgende paragraaf gaan we nader in op mogelijke rapportagevormen.

Zowel incidentele als doorlopende monitoring moet een integraal onderdeel zijn
van de interne activiteiten en wordt uitgevoerd door of onder regie van de risk
management functie en interne audit. Rapporten van toezichthouders leveren
hierbij vaak bruikbare input. Daarnaast speelt de accountant een rol in dit proces.
Accountants vinden in toenemende mate dat inzicht in de bedrijfsrisico's en in de
bedrijfsprocessen noodzakelijk is om een effectieve controle te kunnen uitvoeren.
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Zij maken risico-inschattingen en geven een oordeel over componenten van het
risicomanagementproces. Vaassen (2004, p. 6) specificeert de rol van de accoun-
tant als volgt:
1. Risico-identificatie. De accountant onderzoekt of door het management alle

relevante risico's zijn geïdentificeerd en of een accurate inschatting van kansen
en consequenties is gemaakt.

2. Vaststelling van de wijze waarop het management op elk ingeschat risico rea-
geert. De accountant schat in of de reactie effectief zal zijn.

3. Vaststelling van de betrouwbaarheid van de informatieverzorging. Dit geeft
inzicht in de kwaliteit van de interne processen en hoe beter de kwaliteit van
de processen, hoe minder problemen de accountant bij de controle verwacht.

4. Meten van de prestaties van de onderneming. Accountant vormt zich een oor-
deel over de mate waarin het management de risico's onder controle heeft.

5. Vaststellen van de reactie van het management op geconstateerde problemen
of potentiële problemen. Heeft het Inanagement de bereidheid en deskundig-
heid om adequaat te reageren op veranderende omstandigheden en risico's?

4.6 Rapporteren en communiceren
Om operationele risico's te kwinen identificeren, beoordelen en beheersen is veel
informatie nodig. Zowel historische als actuele gegevens worden verzameld om
vast te stellen of de risico's zich binnen de vastgestelde tolerantiegrenzen bevin-
den en of de werkelijke risicobeheersing volgens plan plaatsvindt.

Het grootste deel van de gegevensverzameling en rapportage wordt verzorgd door
de operationele afdelingen als onderdeel van hun normale verantwoordelijkheid.
Een centrale afdeling voor operationeel risicomanagement voegt hier waarde aan
toe door benchmarking, nadere analyse en vergelijking met externe gegevens.
Onderstaande figuur geeft een overzícht van de vele rapportagemogelijkheden.

Business Line Processes

`
Internal loss dal-a
Risk L~rivers
Self-assessment
Risk indicators

Operational Risk Iieports

Senior Management
Decisions. Risk maps

. Self-assessment

. Issue tracking
- Major initiatives
. Internal loss even[s
- Fxternal loss events
- Risk indicators
- Capital analysis
- Stresslscenario testing

Corporate Operational Risk
Value-Added

External loss data
Benchmarking
Capi[al analysis
[ndustry monitoring
Firm-wide analysis
Best practices

. Policy approval
- Resiiw-ce allocation
- Nollow-up
- Risk finance

st rategy

Figuur 4.23 Overzicht van mogelijke rapportages (Haubenstock, 2003, p. 254)
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De doelgroep van de rapportages bestaat enerzijds uit de business managers die
hun processen en controles willen verbeteren en anderzijds uit senior manage-
ment (directie), dat een totaalbeeld van het risicoprofiel wil hebben en bijzondere
afwijkingen of trends daarin. Ook het functioneren van het risicomanagement en
bijzondere gebeurtenissen maken onderdeel uit van de directierapportage.

Communicatie aan medewerkers heeft een ietwat andere inhoud is vooral
bedoeld om bewustwording te bevorderen van het belang van effectief risicoma-
nagement, het risk appetite en tolerantiegrenzen duidelijk te maken en een geza-
menlijk taalgebruik ten aanzien van risico's te bevorderen.

Informatiebehoeften en rapportagevormen veranderen naar gelang de fase waarin
de ontwikkeling van een operationeel risicoprogramma zich bevindt (Hoffman,
2002, pp. 306-307):
1. Operationele risico's opsporen, verzamelen en rapporteren. Issues, incidenten

en verliezen worden in kaart gebracht en gerapporteerd, risico-indicatoren
worden opgesteld en de beheersing bestaat vooral uit kwalitatieve analyse en
oplossing van issues.

2. Operationeel risicoanalyse, risicokapitaal en experimenten met het mitigeren
van risico. Self-assessments en andere analyses vinden in eerste instantie peri-
odiek of op projectbasis plaats en ontwikkelen zich tot een doorlopende moni-
toring van het operationeel risicoprofiel van de onderneming. Een reguliere
informatiestroom koint op gang.

3. Ondernemingbreed platform. Iedereen in de organisatie wordt betrokken bij
het verzamelen, aggregeren, analyseren en rapporteren van operationeel risico-
informatie. De benodigde middelen en systemen om risico-indicatoren te
monitoren zijn breed in de onderneming verspreid.

4. Continue of dynamische `risk profiling: Onderneming die in deze fase zitten,
beschouwen operationeel risicomanagement als een concurrentievoordeel.
Risico-indicatoren zijn tot de reguliere prestatie-indicatoren gaan behoren,
waarover wordt gerapporteerd aan aandeelhouders en klanten. Benchmarks
worden ingezet om de eigen prestaties verder te verbeteren.

Voor een goed risicoprofiel van de onderneming is een combinatie noodzakelijk
van verschillende kwalitatieve en kwantitatieve instrumenten en de bijbehorende
rapportages, die doorlopend en in `real time' worden gemaakt. De samenstelling
van het profiel verschilt per onderneming en kan bijvoorbeeld bestaan uit risico-
indicatoren, self-assessments en incidentenwerliezen.

4.7 Verzekering van operationeel risico
Verliezen die vaak voorkomen en relatief klein zijn (high-frequencyllow-impact),
zijn redelijk goed voorspelbaar en worden geabsorbeerd in de winst- en verlies
rekening. Als verliezen minder voorspelbaar zijn en potentieel groot, is risico-
spreiding of risico-overdracht door middel van verzekering aan de orde. Dat geldt
ook voor risico's die altijd onbeheersbaar zijn, zoals natuurrampen. Door solvabi-
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liteitseisen te relateren aan operationeel risico, zoals Basel doet, is een potentiële
markt voor verzekeraars ontstaan. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om beroepsaan-
sprakelijkheid (voor fouten en omissies), bestuurdersaansprakelijkheid, fraude en
diefstal (door werknemers of derden) en catastrofedekkingen (natuurrampen).

Traditioneel worden verzekeringsproducten verkocht per soort risico. In toe-
nemende mate worden ook zogenaamde "multi-peril basket" verzekeringen
aangeboden, die dekking bieden voor verliezen als gevolg van uiteenlopende
oorzaken van interne en externe fraude tot algemene aansprakelijkheid. Het voor-
deel hiervan is dat zowel overlap als gaten in de dekking van de meer specifieke
verzekeringen worden vermeden. Als de beoordeling van een schadeclaim door
een verzekeringsmaatschappij lang duurt, kan dat tot liquiditeitsproblemen bij de
verzekerde leiden. Om dat te voorkomen, kan worden afgesproken dat voorschot-
ten direct worden verstrekt als de claim wordt ingediend: `pay now, argue later'
(Young en Ashby, 2003, pp. 45 en 53). Ook zijn financiële instrumenten beschik-
baar die alternatieve verzekeringsvormen bieden, zoals catastrophe bonds (cat
bonds). Dit zijn obligaties waarvan de betaling van interest en~of onderliggende
waarde wordt vertraagd of vervalt na een grote aardbeving ofandere catastrofe.

Verder zijn er constructies waarbij marktpartijen een deel van het risico gezamen-
lijk dragen en~of overdragen aan de overheid. In Nederland is de Nederlandse
Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden (NHT), opgericht in mei
2003 naar aanleiding van de terroristische aanslagen in New York op 11 septem-
ber 2001, daar een goed voorbeeld van. De NHT verleent ruim 200 deelnemende
verzekeringsmaatschappijen, die zo'n 950~o van verzekeringspremie in Nederland
vertegenwoordigen, herverzekeringdekking voor terrorisme. Een deel van het
risico wordt door de verzekeraars gezamenlijk gedragen, een deel wordt naar
herverzekeraars doorgezet en de overheid draagt ook een deel van het risico.
Verzekeringsmaatschappijen hebben hun polisvoorwaarden gewijzigd en er is een
maximum bedrag van 1 miljard euro per jaar beschikbaar voor uitkeringen aan
gedupeerden van terrorisme (www.terrorismeverzekerd.nl).

Ook het Basel Committee heeft zich over verzekering als middel om operationeel
risico te mitigeren, gebogen. Daarbij draait het om de vraag of een verzekering
tot reductie van het solvabiliteitsbeslag voor operationeel risico kan leiden. Voor
banken die de advanced measurement approach gebruiken, is dit het geval, waar-
bij de maximale reductie in solvabiliteitsbeslag wordt beperkt tot 200~0.

In onderstaande figuur is de relatie tussen waarschijnlijkheid en omvang van een
gebeurtenis geschetst en is aangegeven op welke wijze die worden gefinancierd.
De high frequencyllow impact gebeurtenissen leiden tot verwachte verliezen
en worden niet verzekerd. Deze worden gefinancierd uit het regulatory capital,
het kapitaal dat minimaal aanwezig moet zijn in eigen vermogen of reserves.
Verzekering kan worden gebruikt om de solvabiliteit (regulatory capital) te ver-
ruimen en om het economic capital te beschermen voor extreme (low frequency~
high impact) gebeurtenissen. Economic capital is de minimale vermogensbuffer
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Figuur 4.24 Verzekeringsopties voor operatiotTele risico's (Chorafas, 2004, p. 93)

die nodig is om alle onverwachte verliezen te kunnen opvangen. Op gebeurtenis-
sen in de staart van de grafiek met een potentieel catastrofale impact, zoals de
aanslagen in de Verenigde Staten op 11 september 2001, is niet goed te antici-
peren, maar als ze plaatsvinden, zijn de gevolgen zeer groot. Het verzekeren van
operationeel risico heeft als voordeel dat een risico van de balans van de onder-
neming verdwijnt en aan een derde wordt overgedragen. Daar komt echter een
kredietrisico voor in de plaats.

Prijsbepaling van verzekeringen voor low frequency~high impact gebeurtenissen
is moeilijk, omdat weinig historische gegevens beschikbaar zijn. Vandaar ook dat
sommige banken een consortium hebben gevormd om gegevens over operatio-
nele risico's uit te wisselen en zo sneller een database op te bouwen. Indicatoren
die verzekeraars voor hun modellen kunnen gebruiken om de bepalende factoren
achter elk operationeel risico te leren kennen en hun onderlinge verband zijn
onder andere lopende claims voor operationele risico's, aantal grote en kleine
fouten, aantal incidenten, opleiding en verloop van personeel, reputatieschade,
kosten van foutcorrecties en andere schaden.

Een bijkomende complicerende factor is dat operationeel risico meestal veroor-
zaakt wordt door het gedrag van mensen. People risks omvatten onder andere
ondernemingscultuur, training, ervaring, in staat zijn tot samenwerking en bereid
zijn regels te volgen. Incidenten van operationeel risico worden vergroot als
mensen niet weten welke middelen te gebruiken, als zij niet begrijpen hoe iets
te doen, als zij iets niet gedegen willen doen en als ze niet gecontroleerd willen
worden.

I.rIHI
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Het Basel Committee (2003a, pp. 12-16) heeft een aantal factoren op een rijtje
gezet voor de beoordeling van de effectiviteit van de risico-overdracht. Deze kun-
nen worden beschouwd als criteria voor het accepteren van een verzekering voor
de reductie van het solvabiliteitsbeslag. Omdat overdracht van een risico aan een
verzekeraar betekent dat een operationeel risico wordt omgezet in een kredietri-
sico, is de kredietwaardigheid van de verzekeraars van belang. Spreiding van het
risico over meer verzekeraars, in plaats van concentratie, kan het risico verklei-
nen. Er is ook een liquiditeitsrisico, in het bijzonder ten aanzien van de tijd tus-
sen de gebeurtenis en de uitbetaling van de geleden schade door de verzekeraar.
Andere risico's kunnen voortkomen uit onduidelijke dekkingen, polisvoorwaar-
den en uitsluitingen. Tenslotte moeten aspecten als de duur van de verzekering,
de opzegbaarheid en de overdraagbaarheid van de polis in overweging worden
genomen.

4.8 Interne organisatie van operationeel risicomanagement
Risicobeheersing vond ook al plaats voordat er Corporate Governance codes en
COSO raamwerken waren. Zowel lijn- als stafinedewerkers waren in de regel ver-
antwoordelijk voor hun eigen operationele risico's, waardoor in veel bedrijven de
risicobeheersing (nog) sterk gefragmenteerd is. De IT afdeling beheerst de auto-
matiseringsrisico's, de boekhouding het risico van de financiële verslaggeving,
personeelszaken is verantwoordelijk voor arbeidsomstandigheden en ook voor
fraude is bij financiële instellingen vaak een afzonderlijke afdeling aanwezig. Dit
leidt uiteraard niet tot een totaalbeeld van het operationeel risico dat een onder-
neming loopt en belemmert de effectieve beheersing ervan. Centralisatie of in
ieder geval centrale co~rdinatie is hiervoor noodzakelijk.

De eindverantwoordelijkheid voor risicomanagement ligt uiteindelijk bij de Raad
van Bestuur ofeen equivalent daarvan. Uiteraard is een groot deel van het proces
gedelegeerd, maar de bestuurders moeten de balans aangeven die bestaat tussen
producten, processen en bijbehorende risico's. De Raad van Bestuur kan daartoe
een Risk Committee instellen.

Het is aan te raden om één bestuurder aan te wijzen voor (operationeel) risico-
management die onafhankelijk is van degenen die de risico's aangaan (ISDA,
2000, p. 20). Daarmee ontstaat de rol van CRO: Chief Risk Officer. Soms is de
CRO verantwoordelijkheid voor risicomanagement, vaker wordt de verantwoor-
delijkheid bij het lijnmanagement gelaten en geeft de CRO richting en onder-
steuning en controleert. De CRO ontwikkelt procedures, zorgt voor borging
van risicomanagement in de organisatie in cultuur en structuur, zet informatie-
processen op en houdt de kosten en baten van risicobeheersing in de gaten
(COSO, 2004a, pp. 100-101).

De rol van de operationeel risicomanagementfunctie binnen de onderneming is
het management te ondersteunen in hun verantwoordelijkheid voor het beheer-
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sen van operationele risico's. Zij beoordeelt, monitort en rapporteert operationele
risico's en geeft ook aan of beheersingsmaatregelen in lijn met het beleid zijn uit-
gevoerd (ISDA, 2000, p. 21). Concrete taken zijn:
- Vaststellen van specifiek beleid en standaarden (zoals een gemeenschappelijke

definitie).
- Co~rdinatie van risicomanagementactiviteiten (benchmarken, uitwisselen best

practices).
- Initiële gestructureerde risicobeoordeling.
- Monitoring en afhandeling van incidenten.
- Statusrapportages aan bestuurders.
- Identificatie van relevante middelen ter ondersteuning (risk maps, self-assess-

ments, loss database).
- Contact onderhouden met interne en externe audit.

Het lijnmanagement blijft verantwoordelijk voor de dagelijkse risicomanage-
mentactiviteiten. Dat is waar de risicogebeurtenissen werkelijk plaatsvinden,
afspraken met klanten worden gemaakt, nieuwe producten worden geïntrodu-
ceerd en de meeste mensen werken. De operationeel risicomanagementfunctie
kan een actieve rol in een aantal processen spelen en (verplicht) adviseren of
toetsen voordat bepaalde beslissingen worden genomen.

Omdat interne controle een belangrijk element van risicomanagement is, moeten
verantwoordelijkheden, verantwoordingen en rapportagelijnen duidelijk worden
vastgesteld. Voor een effectief risicobeheersingsysteem is functiescheiding nood-
zakelijk en moeten medewerkers geen verantwoordelijkheden krijgen toebedeeld
waarmee zij in een belangenconflict komen. Dit zou aan kunnen zetten tot het
verborgen houden van verliezen en fouten en tot ongeëigende acties. Ook moeten
bevoegdheden van medewerkers worden beheerd, de toegang tot systemen en
gegevens worden bewaakt en controles worden uitgevoerd.

Er moet functiescheiding zijn tussen de operationeel risico controlefuncties, de
operaties (business, lijn) en ondersteunende functies. De interne auditfunctie
moet onafhankelijk kunnen opereren en daarom niet direct betrokken zijn in
het operationeel risicomanagementproces. De auditfunctie kan input geven aan
degenen die daarvoor direct verantwoordelijk zijn, maar niet zelf die verantwoor-
delijkheid dragen. In de praktijk en bij kleinere bedrijven neemt de auditfunctie
wel vaak de (initiële) verantwoordelijkheid voor operationeel risicomanagement,
maar dat is op de langere termijn ongewenst.

De rol van de interne audit verandert met de komst van operationeel risicoma-
nagement afdelingen en het beleggen van de verantwoordelijkheid voor beheer-
singsmaatregelen in de operaties. De interne audit houdt zich meer en op enige
afstand bezig met de beoordeling van het raamwerk voor de beheersing van
operationeel risico, met de wijze waarop dit consistent in de gehele organisatie is
geïmplementeerd en met het testen van de beheersingsmaatregelen.
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Diversificatie en segregatie van processen en activa zijn goed vanuit het perspec-
tief van risicobeheersing, maar leiden vaak tot enige noodzakelijke inefficiëntie.
Het is weliswaar goedkoper alle activiteiten op één locatie te concentreren, inaar
dat maakt de onderneming extra kwetsbaar voor gebeurtenissen van buitenaf
(terroristische aanslagen, stroomuitval). Functiescheiding is een basisprincipe van
de administratieve organisatie, maar wordt om redenen van schaal en efficiency
niet altijd toegepast. Leeson was bij Barings zowel verantwoordelijk voor de front
office als de back office en kon mede daardoor verhullen dat hij verliezen leed in
plaats van winst genereerde.

Risicobeheersing wordt bevorderd door goed gedrag te belonen en slecht gedrag
te bestraffen. Het is niet effectief om medewerkers alleen te bestraffen voor het
identificeren van risico's en operationele verliezen. Er moet een evenwicht zijn
met het belonen van investeringen in risicomanagement, het oplossen van reeds
bekende problemen en het creëren van best practices. Bij het toekennen van
kapitaal aan bedrijfsonderdelen voor investeringen moet de mate van risico een
medebepalende factor zijn. Ook training en doelstellingen, gekoppeld aan (indi-
viduele of team) prestatiebeloning, kunnen effectief worden ingezet om het juiste
gedrag ten aanzien van operationeel risicomanagement te bevorderen.

4.9 Conclusie
Iedere onderneming moet de bedreigingen kennen die het realiseren van de
strategie en uiteindelijk het eigen voortbestaan in de weg kunnen staan. Op die
manier beschouwd, is het in kaart brengen van risico's geen lastige klus op ver-
zoek van het hoofdkantoor of de toezichthouder, maar een essentieel onderdeel
van het succes van de onderneming.

Ook operationele risico's die relatief eenvoudig beheersbaar zijn, hebben in het
verleden ondernemingen ten gronde gericht. Het begrijpen, beheersen en miti-
geren van operationeel risico is, zeker nu het operationeel risicomanagement in
de meeste onderneiningen nog in de kinderschoenen staat, belangrijker dan het
kwantificeren van operationeel risico. Kwalitatieve self-assessments zijn weliswaar
minder geavanceerd dan actuariële modellen, maar leiden wel tot een grotere
bewustwording van operationeel risico en dat is essentieel om een cultuur te
bevorderen waarin zorgvuldig met operationeel risico wordt omgegaan.

In combinatie met kwalitatieve analyses is kwantificering van risico's zeer nuttig.
Scorecard modellen, loss databases en risico-indicatoren vergroten het inzicht in
de risico's en in de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen. Ook kunnen sce-
narioanalyses en stresstests worden uitgevoerd om de gevoeligheid van bepaalde
risico's voor veranderende omstandigheden ofandere beheersingsmaatregelen
vast te stellen. Simulaties en trendanalyses zijn bij uitstek geschikt om uitspraken
te kunnen doen over het operationeel risico van onderneming in toekomst.
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In dit hoofdstuk is vooral aandacht besteed aan de verschillende raamwerken
voor operationeel risicomanagement en aan methoden om operationele risico's
in beeld te krijgen en te beoordelen. Deze vormen een noodzakelijke basis, maar
we schieten het doel van operationeel risicomanagement voorbij als we de verlei-
ding niet weerstaan om te blijven hangen in analyses van operationele verliezen,
databases en de systemen die daarvoor op de markt zijn. Het uiteindelijke doel
is toegevoegde waarde (voor aandeelhouders, medewerkers, klanten en andere
belanghebbenden bij de onderneming) te creëren en daarom moet de nadruk in
de feitelijke uitvoering liggen op de risicobeheersing en risico-optimalisatie.

Alvorens nader in te gaan op de institutionalisering van operationeel risico-
management, in het empirisch deel van dit onderzoek, worden in het volgende
hoofdstuk de onderzoeksmethodologie en enkele relevante organisatietheorieën
beschreven.
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Tell me and I'll forget, show me and I may remember, involve me and I'll understand.
Chinees gezegde

5. METHODOLOGIE EN RELEVANTE
ORGANISATIETHEORIEËN

De belangrijkste methodologie die in dit onderzoek wordt toegepast is actieon-
derzoek, dat tot doel heeft om zowel kennis te vergaren over de praktijk als de
praktijk van de onderzochten mee te sturen vanuit het onderzoek. Daarmee is
actieonderzoek een middel voor organisatieverandering, waarin theorie, onder-
zoek en praktijk worden geïntegreerd. Kenmerkend voor actieonderzoek is een
cyclisch (in plaats van lineair) proces van actie en reflectie, van grof naar lijn.
Handelen en reflecteren op het handelen leiden tot leren en daarmee tot kennis-
generatie en theorieontwikkeling.

Wij zullen actieonderzoek zoveel mogelijk in de waarderende variant toepassen.
Traditioneel onderzoek en ook het werk van veel inanagement-consultants is
gericht op het vinden en analyseren van een probleem om dat vervolgens op te
lossen. De diagnose gaat in de regel samen met een beschuldigende attitude en
een dokter-patiënt verhouding. Wat is het dat er voor heeft gezorgd dat een indi-
vidu of de onderneming als geheel tot op heden wel of niet succesvol is geweest?
Waarderend onderzoek daarentegen gaat uit van oplossingen die in een onderne-
ming aanwezig zijn en brengt een positief gesprek op gang over de toekomst en
over de plaats van de onderneming daarin. Het is ook het verschil tussen praten
over en praten met de direct betrokkenen.

Een (waarderend) actieonderzoek is geslaagd als de organisatie, nadat het onder-
zoek is beëindigd, heeft geleerd om te leren en doorgaat op de ingeslagen weg. De
actie en reflectie die in het onderzoek expliciet plaatsvinden, worden onderdeel
van de normale gang van zaken. Er is dan sprake van een lerende organisatie.

Omdat wij actieonderzoek bij de implementatie van operationeel risicomanage-
ment gebruiken als een methode voor organisatieverandering, laten wij in dit
hoofdstuk ook een aantal benaderingen van organisatieverandering uit de regu-
liere managementliteratuur de revue passeren. Vastgesteld wordt dat hierin de
afgelopen 25 jaar veel is veranderd. Waar verandering eerst werd gezien als een
bevel tot een nieuwe manier van werken van de hoogste baas, is nu vaker sprake
van een proces waarin alle medewerkers worden betrokken. Het belang van
empowerment, de organisatiecultuur en interne communicatie bij verandering
wordt breed erkend.
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5.1 Actieonderzoek
Er is nauwelijks een kort antwoord te geven op de vraag wat actieonderzoek is.
Dit komt niet alleen door de zeer uiteenlopende toepassingen ervan, maar ook
door de methodologie zelf, die een ruime mate van flexibiliteit toestaat in de
methoden en technieken die worden toegepast.

Actieonderzoek is een methode voor systematische kennisontwikkeling, geba-
seerd op een manier van werken die afwijkend is van het traditionele academi-
sche onderzoek. De doelstellingen zijn anders, de relatie tussen onderzoeker en
onderzochte is anders, kennis wordt op een andere manier vergaard en de relatie
tot de praktijk verschilt (Reason en Bradbury, 2001, pp. 1-2). Ondanks de grote
variëteit in actieonderzoeken worden de volgende algemene kenmerken onder-
scheiden:
- Een primair doel van actieonderzoek is praktische kennis produceren die

mensen tot nut is in hun dagelijkse doen en laten. Dat kan in psychologische,
politieke en in economische zin zijn.

- Daarnaast gaat het er om nieuwe vormen van kennis en begrip te ontwikkelen.
Actie zonder reflectíe levert niets op, evenals theorie zonder praktijk zinloos is.

- Actieonderzoek is participatief onderzoek en is alleen mogelijk met, voor en
door mensen en gemeenschappen (organisaties).

- Het onderzoeksproces is even belangrijk als de uitkomsten ervan. Goed actie-
onderzoek gaat over in een evolutionair ontwikkelingsproces, waarin de onder-
zochten zelf in staat zijn om kennis te vergaren. Daarmee leidt het onderzoek
tot emancipatie.

Actieonderzoek wordt uitgevoerd in herhaalde cirkels van diagnose, planning,
implementatie, gegevens over de resultaten verzamelen en analyseren, de resul-
taten met de deelnemers bespreken, conclusies trekken en nieuwe actiestappen
definiëren (Chisholm, 2001, p. 324). De onderzoekscomponent behelst het gene-
reren van kennis, zowel over het onderzochte systeem in het bijzonder als over
systemen en de dynamiek van veranderingen daarin in het algemeen. Daarnaast
speelt het ontwikkelen of verbeteren van een systeem een centrale rol in een
actieonderzoek.

Actieonderzoek als zodanig biedt een algemene benadering voor de ontwikke-
ling van systemen en organisaties. Om effectief te zijn moet ieder project op maat
worden gemaakt voor de specitïeke doelstellingen en situatie. Op de volgende
dimensies moeten keuzen worden gemaakt:
1. Bereik van het onderzoek, van een kleine groep collega's tot hele clusters van

bedrijven.
2. Organisatie van het onderzoek, van los tot strak geregisseerd.
3. Openheid over het proces van het actieonderzoek, van gesloten tot open.
4. Beoogde resultaten en veranderingsdoelstellingen, van tactisch tot strategisch.
5. Rol van de onderzoeker, van expert tot facilitator.
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De rol van de onderzoeker kan in actieonderzoek niet afstandelijk zijn. Het is
niet alleen observeren, registreren en analyseren. Hij werkt lerend mee in de
richting van het gestelde doel. Hij is dan ook noch onpartijdig noch onverschil-
lig. Dit staat op gespannen voet met traditionele onderzoeksmethoden, waarin
de onderzoeker objectief en onafhankelijk analyseert. De rollen van onderzoe-
ker en onderzochte zijn daarin strikt gescheiden. De eerste draagt het denk-
werk bij dat in de studie zit, de laatste draagt de actie bij die wordt bestudeerd.
Actieonderzoek daarentegen onderkent dat iedere imnenging in het kader van
onderzoek op zichzelf ook een interventie in het proces is en dat de onderzoeker
daarmee het proces beïnvloedt. Bovendien kan inbreng van de onderzochte in het
onderzoeksontwerp en de uitvoering daarvan het onderzoek ten goede komen.

Actieonderzoek wordt niet alleen gebruikt ten behoeve van veranderingstrajec-
ten in ondernemingen, maar wordt ook veel toegepast door wereldverbeteraars.
We vinden dit bijvoorbeeld terug in de definitie van actieonderzoek van Reason
en Bradbury (2001, p. 1), redacteuren van het `Handbook of Action Research:
Zij omschrijven actieonderzoek als een participatief, democratisch proces met
betrekking tot het ontwikkelen van praktische kennis in navolging van een waar-
devol humaan doel, gestoeld op een participatief wereldbeeld. Het brengt actie
en reflectie samen en theorie en praktijk in samenwerking met anderen, in het
streven naar een praktische oplossing voor mensen met voor hen belangrijke pro-
blemen en meer in het algemeen de voorspoed van individuen en hun gemeen-
schappen. In het laatste deel is terug te vinden is dat actieonderzoek veel wordt
gebruikt in het oplossen van sociale problemen, zoals met jongeren in achter-
standssituaties, etnische minderheden, vrouwenemancipatie- en milieuvraagstuk-
ken.

Voor ons doel is actieonderzoek bruikbaar vanwege het doorvoeren van verande-
ring en tegelijkertijd bestuderen van de resultaten daarvan in een cyclisch proces
van planning, actie en gegevensverzameling. De validiteit van deze methode is
als wetenschappelijke onderzoeksbenadering vaak betwist. De kracht van de
methode, namelijk een betrokken, zelf-evaluerende, op samenwerking gerichte en
besluitvormende rol van de onderzochten, is echter breed geaccepteerd.

Actieonderzoek laat ruimte voor veel verschillende methoden, zoals literatuuron-
derzoek, interviews, brainstormsessies, observaties, consultaties, trainingen, ver-
tellingen, groepsdiscussies, enquêtes, rollenspellen en vele andere. De keuze van
de methode is maatwerk en kan in ieder actieonderzoek anders zijn. Praktische
overwegingen en de resultaten die gedurende het onderzoek worden bereikt,
kunnen bovendien aanleiding zijn tot tussentijdse bijstelling van het ontwerp en
bijstelling van de methoden.
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Vroege toepassingen van actieonderzoek
Eén van de pioniers in actieonderzoek is Lewin (Goleman et al., 2002, pp. 1014-
1015), die samen met onder andere McGregor (bekend van Theorie X en Y),
aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT) een onderzoekscentrum
voor groepsdynamiek oprichtte. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar
leiderschapsstijlen, zoals democratisch, autocratisch en laissez-faire. Groepen
met autocratische leiders bleken ontevreden te zijn en slecht te presteren, terwijl
groepen met een democratische leider beter samenwerkten en tevredener waren.
Onder laissez-faire leiderschap zijn mensen niet ontevreden, maar ook niet pro-
ductief. Als de leiders werd gevraagd hun leiderschapsstijl aan te passen, bleven
de effecten per leiderschapstijl gelijk, met andere woorden leiders kunnen leren
hun benadering aan te passen en daarmee hun effectiviteit te verhogen.

Van Lewin is ook de force field analysis, een theorie die zegt dat wat mensen
doen, beïnvloed wordt door krachten in hun omgeving. In iedere omgeving,
bijvoorbeeld een organisatie, worden sturende krachten die verandering aanmoe-
digen en terughoudende krachten die verandering tegenhouden, onderscheiden.
Sturende krachten zijn zaken als ambities, doelen, behoeften en angsten die
mensen aanzetten ergens heen of vandaan te gaan. Terughoudende krachten heb-
ben een andere karakter. Zij treden vooral op om de sturende krachten tegen te
houden en zijn daarin niet onafhankelijk. Deze analyse wordt veel gebruikt voor
organisatieontwikkeling. Als beide krachten in een organisatie elkaar in even-
wicht houden, ontstaat een soort stabiele routine. Een verandering, bijvoorbeeld
een productiviteitsverbetering, kan tot stand worden gebracht door:
- de sturende krachten te versterken, bijvoorbeeld door een bonus op producti-

viteit te zetten, of
- de terughoudende krachten te beperken, bijvoorbeeld door productieprocessen

te simplificeren.

Versterking van sturende krachten lijkt meer voor de hand te liggen, maar vaak is
het beperken van de terughoudende krachten effectiever. Door barrières weg te
nemen, vindt verandering plaats met minder weerstand en demotivatie. Wie een
verandering wil doorvoeren, moet zich twee vragen stellen:
1. Waarom gaat het proces voort op zijn huidige niveau onder de huidige

omstandigheden?
2. Welke voorwaarden zouden de omstandigheden veranderen?

Lewin heeft actieonderzoek toegepast in T-groups, of training groups, waar hij
in 1946 mee begon. Verschillende mensen worden bijeen gebracht, zodat hun
onderlinge conflicten op tafel komen en gevestigde gedragspatronen kunnen
veranderen. Een veranderingsproces verloopt in drie stappen, namelijk unfreeze,
change en refreeze. Bestaande overtuigingen, houdingen en waarden moeten
eerst ~,.orden losgelaten, voordat ze kunnen worden veranderd en hun nieuwe
vorm aannemen.
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Actieonderzoek in context
Schein (2001, pp. 228-237) geeft een classificatie van soorten onderzoek die actie-
onderzoek in context plaatst en daarmee duidelijker positioneert. De verschil-
lende soorten onderzoek worden onderscheiden aan de hand van drie dimensies:
1. of het initiatief voor het onderzoek is genomen door de deelnemer aan het

onderzoek (de cliënt) of door de onderzoeker,
2. de mate waarin de onderzoeker persoonlijk betrokken is in het onderzoeks-

proces, en
3. de mate waarin de onderzochte persoonlijk betrokken is in het onderzoekspro-

ces.

Drie dimensies leiden tot acht typen relaties tussen onderzoeker, consultant,
onderwerp en~of cliënt.

Researcher~consultant initiates the project

Subject~client involvement

Low
Researcher
involvement High

Low
Researcher
involvement High

Low High
1. Demography 2. Experiments and surveys

3. Participant observation and 4. Action research
ethnography

Subject~client initiates the project

Subject~client involvement
Low
6.Internship

High
7. Educational interventions and

facilitation
S. Contract research and expert 8. Process consulting and clinical

consulting inquiry

Figuur 5.1 Typen relaties tussen onderzoeker, consultant, onderwerp enlof cliënt ( Schein,
200I, p. 229)

Als de onderzoeker het initiatief neeint voor het onderzoek moet hij zich eerst
toegang tot een organisatie verschaffen en de medewerking van leden van de
organisatie zien te verkrijgen. Hoe dit proces verloopt, hangt samen met de mate
van betrokkenheid van alle partijen.

Type 1: Lage betrokkenheid van zowel onderzochte als onderzoeker. De onder-
zoeker neemt een afstandelijke houding aan ten opzichte van de gegevens en in
het uiterste geval is de onderzochte in het geheel niet betrokken. Analyse van
statistische gegevens die reeds beschikbaar zijn of literatuuronderzoek zijn hier-
van voorbeelden.
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Type 2: Lage betrokkenheid van de onderzoeker, hoge betrokkenheid van de
onderzochte. De onderzoeker formuleert de onderzoeksvraag en organiseert een
experiment of enquête, waarmee het gedrag of de mening van de onderzochte
in beeld worden gebracht. Terugkoppeling van de resultaten en discussie over de
onderzoeksvraag met de onderzochten vinden meestal niet plaats. Voorbeelden
zijn onderzoeken naar de tevredenheid van klanten en medewerkers.
'I'ype 3: Hoge betrokkenheid van de onderzoeker, lage betrokkenheid van de
onderzochte. Hier valt te denken aan observaties en etnografie (beschrijvende
volkenkunde). De vraag is welke invloed de aanwezigheid van de onderzoeker
heett op het gedrag van de onderzochten en daarmee of de bevindingen objectief
zijn.
Type 4. Hoge betrokkenheid van zowel onderzochte als onderzoeker. Een ken-
merkend verschil met de andere typen is dat ook de analyse van de resultaten
gezamenlijk door onderzoekers en onderzochten wordt geinaakt. Hier spreken we
van actieonderzoek. De onderzoeker blijft aan het roer staan van het onderzoek,
formuleert de onderzoeksvraag, ontwikkelt valide en betrouwbare methoden om
meningen en gevoelens te verzamelen en kiest toepasselijke statistische methoden
om de gegevens te bewerken. De betrokkenheid van de deelnemers dient vooral
om betere gegevens te verkrijgen en de gegevens te valideren. Bij type 8(hieron-
der beschreven) is dat anders.

Als een groep of een organisatie hulp nodig hebben of vragen om een bepaald
onderzoek in de organisatie uit te voeren, is het psychologisch contract com-
plexer. De onderzochten worden cliënten, de onderzoeksvraag wordt in eerste
instantie door de onderzochten geformuleerd en de onderzoeker heeft een rol als
consultant of hulpverlener. De verschillen tussen de typen onderzoek zijn hier
minder scherp.

'Type S. Lage betrokkenheid van de onderzochte, hoge betrokkenheid van de
onderzoeker. De klant bepaalt wat er gebeurt, de onderzoeker voert uit. Hier valt
te denken aan contractonderzoek, zoals extern uitgevoerde klant- of inedewer-
keronderzoeken en benchmarkstudies. Als de data buiten de organisatie worden
verzameld, is sprake van traditioneel onderzoek. Interne gegevensverzameling
daarentegen is op zichzelf al een interventie met onbekende gevolgen. Het onder-
zoek eindigt meestal met een diagnose en advies. Het effect voor de klant en
diens organisatie zelf blijft buiten beschouwing.
Type 6. Lage betrokkenheid van zowel onderzochte als onderzoeker. Een variant
op type 5, waarbij de informatieverzameling minder ingrijpt op de onderzoeker.
Voorbeelden zijn een klant die een gegevensanalyse wil of een stagiair die een
verkennend onderzoek uitvoert. De cliënt is leidend en beperkt de rol van de
onderzoeker.
Type 7. Hoge betrokkenheid van de onderzochte, lage betrokkenheid van de
onderzoeker. Het potentieel van een onderzoek neemt toe als de betrokkenheid
van de onderzochten toeneemt. Voorbeelden van dit type zijn een consultant die
een vergadering faciliteert of een workshop geeft. De onderzoeker kan in deze
situatie wel observeren, maar niet beïnvloeden buiten de kaders van de opdracht.
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Type 8. Hoge betrokkenheid van zowel onderzochte als onderzoeker. Onderzoek
in een context die is gedefinieerd door cliënten die hulp zoeken, wordt door
Schein clinical inquiry of clinical research genoemd. Dit lijkt op het eerste gezicht
op actieonderzoek als in type 4, maar het grote verschil is dat de agenda van de
cliënt bepalend is voor het onderzoek. Bovendien is de onderzochte niet betrok-
ken om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren, maar om de hulp en het hulp-
proces te verbeteren. De onderzochte geeft vrijwillig informatie vanuit het eigen
belang en gaat dat meer doen naarmate de hulp van de onderzoeker effectiever is.
Onderzoeker en onderzochten nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor
de onderzoeksopzet, de informatieverzameling en de te nemen acties.

Actieleren
Actieleren is een middel voor zowel persoonlijke als organisatorische verandering
en combineert de kennis die mensen is aangeleerd met de vaardigheden die men-
sen hebben aangeleerd, vaak door ervaring. De term actieleren is van Revans, die
daarover al in 1974 publiceerde, en geeft zijn filosofie ten aanzien van manage-
ment development weer (Goleman et al., 2002, pp. 1042-1043). Toen hij twee jaar
met mijnwerkers geleefd en gewerkt had om uit vinden wat hun werkelijke pro-
blemen zijn, in plaats van wat anderen denken dat hun problemen zijn, ontdekte
hij dat mensen het effectiefst leren door "te doen" in groepen. Daarop ontwik-
kelde hij zijn "action learning" theorie.

Het leren (L) wordt uitgedrukt als het totaal van geprogrammeerde kennis (P) en
de vaardigheid om goede vragen te stellen (Q), ofwel L-PfQ. Geprogrammeerde
kennis wordt overgebracht door boeken, lezingen en andere gestructureerde
mechanismen. Door vragen (Q) wordt de geprogrammeerde kennis ter discussie
gesteld: vragen die op het juiste moment gesteld worden en die gebaseerd zijn op
ervaring met betrekking tot het onderhanden werk en op creativiteit die verder
gaat dan de kant en klare oplossingen. Volgens Revans kom je met P alleen niet
bijzonder ver, als je niet ook retlecteert op wat je doet. Je moet leren om te leren
door te doen (Q).

Revans suggereert bijvoorbeeld de volgende, eenvoudige, vragen:
- Wat proberen we werkelijk te doen?
- Wat houdt ons tegen om dat te doen?
- Wat kunnen we eraan doen?
- Wie begrijpt het probleem?
- Wie wil er werkelijk iets aan doen?
- Wie heeft de macht er iets aan te doen?

Actieleren is een proces dat door de deelnemers zelf en in gezamenlijkheid moet
worden opgepakt. Het kan vooral effectief zijn in een snel veranderende omge-
ving. Juist dan is het van belang dat mensen, en in het bijzonder leidinggevenden,
in staat zijn zowel zichzelf als anderen constructief ter discussie te stellen, zodat
zij zich kunnen aanpassen aan de situatie. In een stabiele omgeving voegt actie-
leren minder toe.
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Hoewel actieleren door Revans oorspronkelijk was bedoeld voor individuele ont-
wikkeling, kan actieleren ook worden gebruikt voor organisatieverandering. Ieder
team kan een actieleren programma opzetten door toevoeging van een facilitator,
die de juiste vragen stelt. Een actieleren programma duurt in de regel zes maan-
den en kent vijf stappen:
1. Introductie workshop: lancering van het programma en start.
2. Onderzoek en aanbeveling: deelnemers analyseren het probleem, benchmar-

ken versus best practices en formuleren aanbevelingen.
3. Presentatie en feedback: deelnemers presenteren en de cliënten zeggen welke

acties ze willen sponsoren.
4. Implementatie: deelnemers en cliënten implementeren de aanbevelingen.
5. Evaluatie: terugkijken en vervolgstappen overeenkomen.

In plaats van case studies worden werkzaamheden of projecten uit de dagelijkse
praktijk van de teamleden gebruikt als leerstof. Het leereffect wordt in de eerste
plaats bereikt door retlectie op wat er gepland en gedaan is met een klein aantal
mensen, die ook in die dagelijkse praktijk met elkaar te maken hebben. Daarnaast
wordt expliciet stilgestaan bij de wijze waarop het team leert en leert te leren,
zodat het leerproces zelf ook steeds op een hoger plan komt. Actieleren is der-
halve evenals actieonderzoek een cyclisch proces.

Hoewel actieleren als managementtool minder bekend is, bevatten moderne
managementtheorieën over teamwerk, veranderingsmanagement en de lerende
organisatie elementen die van de actieleren theorie afkomstig zijn.

5.2 Waarderend onderzoek
Veel onderzoek is gericht op het vinden van een probleem en daarna het oplossen
van dat probleem. Ook organisatieontwikkeling is vaak synoniem aan het oplos-
sen van problemen, waarbij de vooronderstelling is dat als alle problemen zijn
opgelost, de ideaalsituatie ontstaat. In veel organisatieveranderingsprocessen is
sprake van een kleine groep mensen die veel kennis opbouwt en de rest probeert
te overtuigen. Grote groepen medewerkers ervaren de verandering als een ver-
storing van het werk en voelen zich niet verantwoordelijk. In het bijzonder bij de
implementatie is het risico van mislukking groot.

Als we de aandacht primair richten op wat verkeerd gaat in een organisatie of in
een gemeenschap raken we echter het zicht kwijt op wat de organisatie in leven
houdt en op de mogelijkheden om het potentieel van de organisatie te behouden
en te versterken. Waarderend onderzoek (appreciative inquiry) is een constructie-
vere methode van (actie) onderzoek, die op een positieve manier organisatiever-
andering tot stand kan brengen. Het begint met onvoor~vaardelijke open vragen
te stellen die de overlevingskracht van de organisatie voor het voetlicht brengen
(Ludema, Cooperrider, Barrett, 2001, pp. 189-199).
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Het traditionele onderzoek is kritisch van aard in de pogingen om hypothesen te
falsificeren. Wellicht speelt het meer in de sociale en organisatiewetenschap dan
op andere terreinen dat menselijke gemeenschappen en kennisvergaring door het
kritische onderzoek negatief worden beïnvloed. Om een stelling te kunnen ont-
krachten moet eerst die stelling naar voren worden gebracht. De discussie draait
vervolgens om de vraag of de stelling juist of onjuist is. De conversatie is beperkt
en de argumentatie is conservatief van aard: aan andere oplossingen is voor het
onderzoek geen behoefte en in de discussie is daar geen ruimte voor. Bovendien
leidt kritiek tot beschuldigingen en tot verstoring in de relatie tussen mensen en
tot polarisatie in de gemeenschap als mensen partij kiezen voor of tegen en groe-
pen zich tegen elkaar gaan afzetten uit een gevoel van superioriteit.

Bij kritisch onderzoek is het uitgangspunt dat de organisatie een probleem heeft.
De onderzoeksaanpak is om die problemen te identificeren, de oorzaken te analy-
seren, de oplossingen te analyseren en tenslotte volgt een actieplanning. Kritisch
onderzoek leidt ertoe dat mensen in de organisatie hun zwakheden en tekort-
komingen heel goed leren kennen en ze kunnen ook goede probleemoplossers
worden. Ze leren daarentegen niet om zich een beeld te vormen van de toekomst
en daaraan te bouwen.

Waarderend onderzoek daarentegen gaat er van uit dat de organisatie oplossingen
heeft. De richting die een organisatie inslaat, is waar indringend, actief en collec-
tief vragen over worden gesteld. De eerste stap is het beste van wat aanwezig is te
begrijpen om vervolgens een toekomstvisie te ontwikkelen op wat zou kunnen
zijn. Daarna wordt besproken wat er zou kunnen of zou moeten om tenslotte de
innovatie uit te voeren. In de figuur hieronder zijn deze fasen ontdekking, droom,
ontwerp en bestemming (discovery, dream, design, destiny) genoemd.

POSITIVE DREAM
TOPIC Envisioning

CHOICE `what could be'

Figuur 5.2 Fases in waarderend onderzoek, 4-D model (Ludema, Cooperrider, Barrett, 2001,
p. 192).
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Omdat een organisatie zich volgens deze methode beweegt in de richting die
wordt bestudeerd, is de keuze en de formulering van het onderwerp essentieel.
Een onderwerp over problemen en conflicten kan deze doen toenemen in plaats
van doen afnemen. Door idealen, prestaties en best practices te bestuderen, wor-
den deze sterker. De bedoeling van de ontdekkingsfase is om die factoren te zoe-
ken en te belichten die de organisatie kracht geven. Het beste van wat al aanwezig
is, moet worden gekoesterd. Dit leidt ook tot onzekerheid onder de pessimisten
en geeft ruimte aan nieuwe mogelijkheden te denken.
De tweede fase is dromen van wat allemaal zou kunnen. Wat kunnen wij voor~in
de wereld betekenen? Er worden positieve alternatieven geopperd die ertoe leiden
dat de wereld er anders uit gaat zien en anders wordt ervaren. Provocatieve toe-
komstbeelden kunnen hierbij helpen.
In de derde fase wordt in dialoog naar draagvlak gezocht voor een gedeelde visie
of ideaalbeeld. Haalbare plannen worden ontwikkeld om de visie tot realiteit te
ontwikkelen.
Tenslotte worden steeds meer mensen betrokken in de gesprekken en ontstaat
een gevoel van hoop, opwinding en eigendom ten aanzien van de toekomst, op
basis waarvan acties en innovaties worden gerealiseerd.

Voordelen van deze methode zijn dat in de organisatie positieve gesprekken wor-
den ontketend, betrokkenheid en positieve relaties worden opgebouwd, lerende
en zichzelf versterkende gemeenschappen ontstaan, democratie en zelforganisatie
worden bevorderd en op basis van de aanwezige kracht een positieve verandering
tot stand komt.

Het onderzoek en de verandering zijn niet van elkaar te scheiden, maar vinden
simultaan plaats. Onderzoek is een interventie. De vragen die we stellen, bepa-
len wat we vinden en wat we vinden vormt de kennis op basis waarvan de toe-
komst wordt vormgegeven. Met onvoorwaardelijke positieve vragen staan we het
systeem toe zodanige krachten te ontdekken en te versterken dat zwakheden
steeds minder relevant worden.

5.3 Lerende organisatie
De lerende organisatie van Senge (1990) blijkt moeilijk in de praktijk te brengen,
maar dat doet weinig af aan het concept en de populariteit ervan. Senges bood-
schap is dat concurrentievoordeel voorkomt uit voortdurend leren, zowel indi-
vidueel als collectief In vroeger tijden was het voldoende als één persoon leerde
voor de hele organisatie en de anderen de instructies van de strateeg in de top
volgden. In een complexe en dynamische wereld moeten werken en leren samen-
gaan op alle niveaus.

Senges verzet zich tegen macho en haastig management, dat weliswaar krachtig
overkomt, maar eerder een uiting is van paniek dan van effectiviteit. De lerende
organisatie kent vijf ingrediënten.
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1. Systeemdenken
De organisatie moet worden beschouwd als een levende entiteit met zijn eigen
gedrag en leerpatronen. Om daar niet in gevangen of verstrikt te raken, moet je
zicht hebben op het geheel. Dit vraagt een manier van denken in onderlinge ver-
banden in plaats van in lineaire oorzaken en gevolgen. Het gaat erom de terug-
kerende patronen in organisaties te ontdekken die tot problemen leiden en groei
belemmeren.

2. Persoonlijke beheersing (meesterschap)
Volgens Senge weet een goede manager overzicht te houden, tijd te nemen om
problemen meer dan oppervlakkig te adresseren en open te staan voor zowel
kritiek van anderen als de eigen twijfels. Het gaat om meer dan het ontwikkelen
van vaardigheden en competenties. Persoonlijke, spirituele groei laat je de werke-
lijkheid duidelijker zien en het verschil tussen de werkelijkheid en de toekomst-
visie. Dat leidt tot een creatieve spanning, waaruit succesvol leren voortkomt.

3. Mentale modellen
Managers moeten mentale modellen maken voor de drijvende krachten achter de
waarden en principes van de organisatie. Aangeleerde denkpatronen hebben grote
impact op de organisatie en die moeten op een non-defensieve manier bestudeerd
worden om nieuwe beelden van de werkelijkheid te kunnen ontwikkelen.

4. Gemeenschappelijke visie
Een gezamenlijke visie van een groep, die de leden van de groep als van henzelf
beschouwen, is nodig om tot creativiteit en innovatie in de groep te komen.

S. Leren als team
Effectief leren in een team betekent dat afwisselend dialoog en discussie plaats-
vinden. Dialoog is explorerend en vergroot het aantal mogelijkheden, terwijl dis-
cussie het aantal opties wil verkleinen om tot de beste oplossing voor de toekomst
te komen. Vaak lopen dialoog en discussie in elkaar over, maar het is effectiever
bewust te switchen tussen beide.

Kort samengevat: mensen moeten hun oude manier van denken opzij zetten,
leren om open met anderen om te gaan, begrijpen hoe de organisatie werkelijk
werkt, een plan maken waar iedereen het mee eens kan zijn en dan samenwerken
om dit te bereiken. Het lijkt zo simpel, maar blijkt vaak utopisch. Het vraagt van
managers dat zij hun traditionele macht- en controlemiddelen opgeven en leren-
de medewerkers toestaan om fouten te maken. Hoewel deze gedragsverandering
voor de meeste bedrijven teveel gevraagd is, vindt een aantal concepten wel dege-
lijk zijn weg naar modern personeelsbeleid: empowerment, verantwoordelijkheid
voor de eigen ontwikkeling, werken in teams en dergelijke.

Twaalf jaar eerder dan Senge, in 1978, publiceerden Argyris en Donald (Goleman
et al., 2002, pp. 964-965) al over het leren als organisatie. Zij beschrijven waarom
leren concurrentievoordeel brengt, hoe individuele initiatieven en creativiteit
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kunnen bestaan in een organisatie die altijd regels kent en hoe teamwerk en indi-
vidueel werk goed samen kunnen gaan. Organisational Learning is daarmee een
middel om de prestaties van een onderneming te verbeteren.

Onderscheid wordt gemaakt tussen single-loop en double-loop leren. Veel orga-
nisaties komen niet verder dan single-loop leren. Fouten worden gedetecteerd en
gecorrigeerd, maar omdat iedereen zich alleen op zijn eigen doelen richt, worden
de onderliggende factoren (normen, beleid, doelen) niet belicht. In een organi-
satie waarin double-loop leren plaatsvindt, worden de problemen bediscussieerd
en is er bereidheid te veranderen en van elkaar te leren, zodat een cirkel ontstaat
van leren en begrip. Nog een abstractieniveau hoger spreken de auteurs van deu-
tero-leren, ofwel de bestudering van het leersysteem als zodanig. Dit zien we ook
bij Senge terug, die spreekt van adaptief leren (in reactie op veranderingen in de
omgeving) en proactief leren (met voorbedachte rade uit eigen vrij wil).

5.4 Veranderingsmanagement
Management en verandering worden steeds meer synoniemen. De omgeving
waarin ondernemingen opereren, verandert snel en steeds sneller. Aandeel-
houders willen snellere winstgroei zien, klanten willen betere kwaliteit en service
en de concurrentie neemt toe. Om aan alle eisen te kunnen blijven, dat wil zeggen
om te overleven, moeten een onderneming en de mensen die de onderneming
vormen, in staat zijn snel te veranderen. Vaak weten we wel wat er moet gebeu-
ren, maar het doorvoeren van de noodzakelijke veranderingen blijkt moeizaam.

Verandering is het overgaan van de ene fase naar de andere, zodanig dat mensen
daarvoor heel goed zijn voorbereid (Heller, 2002, pp. 277-278). De meeste ver-
andering is evolutionair en niet revolutionair. Iedere manager heeft altijd al met
voortdurende verandering om moeten gaan, omdat klanten, medewerkers, riva-
len, producten, technologie, regelgeving en markten niet voor eeuwig zijn.

Managers hebben een voorkeur voor orde en discipline boven voortdurende
verandering en richten daarom systemen in die leiden tot voorspelbaarheid en
controle. Hierdoor ontstaat spanning inet de buitenwereld die onvoorspelbaar en
oncontroleerbaar is. Management van verandering is de combinatie van chaos en
orde - veranderen op een geplande manier.

De overheersende visie op veranderingsmanagement is sinds het begin van de
jaren 1980 sterk veranderd. Toen werd verandering nog gezien als een naar bin-
nen gericht proces verordonneerd door de hoogste baas, die van bovenaf een
nieuwe manier van werken afkondigde. Nu is veranderingsmanagement vaker
een bottom-up proces, mogelijk gemaakt door een platte organisatie, relaties op
basis van vertrouwen, prestatiebeloning en training, met als doel een naar buiten
gerichte onderneming te creëren.
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De ideale timing van een verandering is voordat de huidige prestaties van de
onderneming hun piek bereiken. In veel gevallen wordt echter langer gewacht.
Als te lang wordt gewacht, raakt de onderneming in crisis. Hoewel verandering
dan eenvoudig is te realiseren, is dat geen goed veranderingsmanagement. Een
verandering moet wel ~vorden doorgevoerd alsof de onderneming in crisis is.

Heller beschrijft acht elementen die nodig zijn voor succesvol veranderings-
management:
1. Leiderschap van één persoon of een eensgezind team, zowel aan de top als op

lagere niveaus.
2. Niets is heilig. Alles kan ter discussie worden gesteld en indien noodzakelijk

veranderd.
3. Beslissingen worden resoluut en snel genomen.
4. Ook de noodzakelijke acties worden resoluut en snel uitgevoerd. Uitstel onder-

mijnt de effectiviteit.
5. Wat en waarom iets gebeurt, wordt duidelijk gecommuniceerd.
6. Verandering wordt gefaciliteerd en gesymboliseerd door acties, in het bijzon-

der van top management.
7. De basis van de onderneming is onderhevig aan kaizen, voortdurende veran-

dering, en indien noodzakelijk kaikaku, radicale hervorming.
8. De toekomst van de onderneming wordt iedereen steeds duidelijk voor ogen

gehouden.

Kaizen is de Japanse term voor voortdurende verbetering: het zoeken van kleine
verbeteringen door de reductie van uitval. Kaizen is de basis van een cultuur
waarin iedere medewerker van hoog tot laag doordrongen is van het besef dat
verbetering altijd mogelijk is. Degenen die een bepaalde operatie het beste ken-
nen, dat wil zeggen degenen die de operatie dagelijks uitvoeren, zijn ook degenen
die de evaluatie van die operatie uitvoeren. Dat bevordert het moreel en de tevre-
denheid van de medewerkers, terwijl de kwaliteit en de service worden verbeterd.
Kaizen wordt algemeen beschouwd als één van de succesvolste Japanse manage-
menttechnieken.

Ook Day en Jung (2000) van McKinsey hebben succesvolle veranderingstrajecten
bestudeerd en naar de bepalende factoren daarin gezocht. Zij geven eveneens
aan dat een organisatieverandering eenvoudiger te realiseren is in een crisissitu-
atie dan als de resultaten goed zijn, maar menen dat veranderen zonder crisis wel
degelijk kan slagen als leiders begrijpen wat het is dat de visie op de werkelijkheid
van individuen en groepen kan doen veranderen. Paradoxaal is dat een succes-
volle verandering centraal moet worden geregisseerd én door iedere individuele
medewerker persoonlijk moet worden ervaren. In succesvolle transformatiepro-
cessen wordt aan onderstaande vier voorwaarden allemaal voldaan.

1. Iedereen is zowel acteur als toeschouwer
Om een verandering tot stand te brengen moeten ingesleten gewoonten worden
losgelaten en nieuwe gewoonten worden aangeleerd. Het is moeilijk om objectief
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je eigen dagelijkse routine ter discussie te stellen en te veranderen, terwijl je daar
nog middenin zit. Daarvoor is het nodig om afstand te nemen: "van de dansvloer
te komen en op het balkon te gaan staan" Wie niet zelf op het balkon gestaan
heeft, ervaart de verandering als van bovenaf opgelegd en dat biedt weinig kans
op succes.

2. Alle individuen zijn overtuigd
Medewerkers inoeten een nieuw toekomstbeeld aanvaarden en dat beeld als
essentieel voor de onderneming beschouwen. Daarvoor moeten drie dingen voor
hen duidelijk zijn: 1) waarom en waarom nu veranderen, 2) waar gaan we naar
toe en 3) wat heb ik eraan (what's in it for me)?

3. Alle individuen ervaren de verandering zelf
Complexe nieuwe activiteiten worden niet aangeleerd door erover te lezen en
over na te denken, maar door te doen en te ervaren. Dat geldt bij organisatie-
veranderingen ook. Een goed hulpmiddel hierbij kan een script of een verhaal
zijn dat laat zien waarom de onderneming moet veranderen, waar de onder-
neining naar toe gaat en hoe het doel kan worden bereikt. Het verhaal moet
dusdanig overtuigend en levendig zijn, dat de lezers ervan willen helpen om
het te realiseren. Het verhaal helpt mensen hun overtuiging te versterken en
het einddoel te ervaren.

4. Er is een balans tussen ruimte en controle
Fouten en verrassingen tijdens het veranderingsproces zijn onvermijdelijk.
Mensen raken gedesillusioneerd en vertrekken. Onverwachte zwakten in het
bedrijf openbaren zich. Het veranderingsprogramma moet plaats bieden voor
onprettige verrassingen.

Een typische top-down benadering van organisatieverandering die een aantal
jaren geleden een hype was, is Business Process Reengineering, vaak afgekort tot
BPR. Dit is een methode om veranderingsprocessen te initiëren en te beheersen
door creatieve analyse en systematische planning. Fundamenteel werkt iedere
organisatie door een verzameling input om te zetten in output. Deze omzetting
verloopt via één of ineer processen en om concurrentievoordeel te behalen, moe-
ten de processen efficiënter zijn dan de concurrentie. Hiervoor is regelmatige
analyse en verbetering van de processen noodzakelijk.

In `Reengineering the Corporation' definiëren Hammer en Champy (1993, p. 33)
BPR als `the fundamental rethinking and radical redesign of business processes
to achieve dramatic improvements in critical, contemporary measures of perfor-
mance, such as cost, quality, service and speed: De verbeteringen liggen op het
gebied van procesefficiëntie, productkwaliteit en productontwikkelingstijd.

BPR heeft een aantal dingen gemeen met TQM (Total Quality Management).
Beide streven procesverbeteringen na om de klanttevredenheid te vergroten. Bij
BPR ligt de nadruk daarentegen op discontinuïteiten en in het op voorhand ver-
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werpen van alle bestaande vooronderstellingen en heilige koeien om een radicale
breuk met het verleden te realiseren.

Traditioneel gaan veranderingsprojecten ervan uit dat processen duidelijk van
elkaar gescheiden kunnen worden en dat implementatie sequentieel kan worden
georganiseerd. De doelstellingen zijn nauwkeurig gespecificeerd, er is een duide-
lijk begin en eind gedefinieerd en processen worden van bovenaf gestructureerd.
Er wordt veel status toegekend aan planning. Planning en implementatie zijn
aparte trajecten en ook project- en lijnverantwoordelijkheden zijn gescheiden.

In de praktijk loopt deze benadering vaak spaak. Projectdoelen worden niet gere-
aliseerd, de motivatie en betrokkenheid van medewerkers nemen af en de geloof-
waardigheid van managers leidt eronder, hetgeen een slechte uitgangspositie geeft
voor volgende veranderingsprojecten.

We moeten accepteren dat er in organisaties veel tegenstrijdige belangen zijn,
zeker ten aanzien van verandering. Conflicten die daarbij horen, zijn geen tijde-
lijke obstakels, maar inherent aan een organisatie.

Doppler (2003) beschrijft een nieuw mentaal model van veranderingsprocessen,
dat hier rekening mee houdt. In zijn visie hebben projecten noch een duidelijk
begin, noch een onomwonden einde. Er is geen nulpunt, waarop je vers kunt
beginnen. De doelen bewegen en dat heeft effect op de planning en op de projec-
ten. Verandering is een soort estafetterace, waarbij je niet precies weet wanneer
en waar je het stokje overgeeft, dat wil zeggen waar het ene project wordt afgeslo-
ten en het volgende begint.

Veranderingsprojecten moeten worden gestructureerd als een micropolitieke stra-
tegie en beschouwd worden als een interventie in een bestaand krachtenveld met
een eigen systeem. Duidelijke afspraken met betrekking tot de lijn- en projectver-
antwoordelijkheden zijn essentieel. Te vaak is het project verantwoordelijk, maar
zitten de middelen in de lijn, zodat het project niet goed kan worden uitgevoerd.
Daarom moet of de lijn de eigenaar en opdrachtgever van het project zijn of lijn-
en projectmensen zijn vanaf het begin gezamenlijk verantwoordelijk.

Van essentieel belang voor het welslagen van het veranderingsproject is dat
implementatie niet de laatste fase is, maar vanaf het begin van het project
gebeurt. Dat heeft als gevolg dat degenen die door de implementatie geraakt wor-
den, vanaf het begin betrokken moeten worden, met respect voor hun belangen,
kennis, houding ten aanzien van het project en gemoedtoestand. De minimale
vorm van betrokkenheid is communiceren (niet informeren). Alleen dan is er
kans dat de zaak in beweging komt. Directe betrokkenheid maakt het mogelijk
kennis van mensen te exploiteren en de energie die nodig is voor implementatie
te ontwikkelen. Een indirecte betrokkenheid leidt tot teveel verlies aan informatie
op overdrachtsmomenten.
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Empowerment
Een standaardwerk op het gebied van organisatieverandering is `The Change
Masters' van Kanter uit 1983 (Goleman et al., 2002, p. 897 en pp. 1008-1009). Dit
boek benadrukte meer dan 20 jaar geleden als één van de eerste het belang van
empowerment. Verandering wordt benaderd vanuit een relatieperspectief.

Change ~nasters zijn mensen en organisaties die de kunst verstaan om op de
behoefte aan verandering te anticiperen en om aan een productieve verandering
leiding te geven. Change resisters daarentegen proberen innovatie af te remmen.

Onderzoek van Kanter wees uit dat bedrijven met een commitment voor het
menselijke kapitaal een voorsprong hebben in lange termijn winstgevendheid en
financiële groei. Als je je mensen goed aanstuurt, stuur je blijkbaar je business
ook goed.

Innovatie is de sleutel naar toekomstige groei. Om innovatie te stimuleren en te
behouden is een geïntegreerde benadering nodig en een aantal nieuwe vaardighe-
den. Je moet anderen kunnen overtuigen om informatie, ondersteuning en mid-
delen te investeren in nieuwe initiatieven, je moet kunnen omgaan met teamwerk
en de betrokkenheid van medewerkers en je moet begrijpen hoe de verandering
in de organisatie tot stand komt en hoe kleine veranderingen door individuen in
verhouding staan tot grote veranderingen en strategische heroriëntaties.

De mate waarin medewerkers de mogelijkheid krijgen om effectief invloed uit te
oefenen (empowerment) bepaalt of een bedrijf stagneert of innoveert.

Hieruit valt een model voor het aanmoedigen van innovatie op te maken.
Innovatieve bedrijven hebben een geïntegreerde managementbenadering, ter-
wijl bedrijven die niet innoveren gesegmenteerd zijn, dat wil -r.eggen opereren in
onderscheiden bedrijfsonderdelen of afdelingen. Het verschil begint met de bena-
dering ten aanzien van probleemoplossingen en loopt door tot in de structuur en
cultuur van de onderneming.

Ondernemende organisaties opereren op de rand van hun kunnen en leggen
meer nadruk op het verkennen van het onbekende dat op het beheersen van het
bekende. Zij meten hun succes af aan hun toekomstvisie (hoe ver moeten we
gaan) in plaats van aan hun historische normen (hoe ver zijn we gekomen).

Niet alleen organisaties, maar ook individuen kunnen change masters worden:
de juiste mensen (met visie en ideeën die verder gaan dan de normale gang van
zaken) op de juiste plaats (een omgeving waarin proactieve visies, coalities en
teams worden gekoesterd) op het juiste moment.
Veel begrippen als empowerment, participative management en employee invol-
vement zijn de afgelopen 20 jaar gemeengoed geworden in de managementlitera-
tuur. Nog lang niet alle ondernemingen zijn hier echter daadwerkelijk toe overge-
gaan, ook al hebben zij wellicht wel de aspiratie.
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Nut en noodzaak van een sense of urgency
We zagen al eerder dat een verandering eenvoudiger tot stand te brengen is in
een crisissituatie, maar dat een crisis niet noodzakelijk is. Volgens Reh (2002, pp.
265-266) is niets belangrijker voor het tot stand brengen van verandering dan een
gevoel van urgentie (sense of urgency). Dit moet in de top beginnen, van hoog tot
laag worden geconnnuniceerd en door de hele organisatie worden gevoeld.

Om mensen en organisaties in beweging te krijgen, moet je hun aandacht trekken
en een onvermijdbare reden geven om in actie te komen buiten de eigen com-
fortzone. En dan moet je alles in beweging houden. Een gevoel van urgentie zet
dit proces in gang en leidt tot snelle implementatie. Als de urgentie niet duidelijk
genoeg aanwezig of gecommwliceerd is, gaat veel tijd verloren aan verkeerde
beslissingen, blijft de weg terug naar de status quo open en vindt de verandering
minder snel plaats.

Een gevoel van urgentie wordt gerealiseerd door mensen te laten zien waarom
de status quo slecht voor hen is. Dit leidt tot onrust. Vervolgens moet je mensen
een toekomstvisie presenteren en aangeven waarom die beter is. Dit geeft weer
perspectief. Door doelstellingen te formuleren die alleen gerealiseerd kunnen
worden door de verandering uit te voeren en die het belang van snelheid in het
veranderingsproces onderstrepen, wordt het urgentiegevoel in stand gehouden.

Het geforceerd creëren van een sense of urgency neigt naar het uitoefenen van
macht in plaats van invloed en staat haaks op de waarderende onderzoeksmetho-
de die hierboven aan de orde was. Het risico hiervan is dat slechts ogenschijnlijke
compliance wordt bereikt en dat door het ontbreken van commitment de veran-
dering niet wordt verinnerlijkt.

Verandering en organisatiecultuur
Het helpt om een technische verandering onder een culturele vlag te plaatsen,
zoals Total Quality Management (TQM), al dan niet met een jaarlijks wisselend
thema. TQM is een managementmethode waarbij iedereen in de organisatie de
verantwoordelijkheid krijgt c.q. draagt om kwaliteit te leveren aan de eindconsu-
ment. Kwaliteit kan betekenen dat een product of service aan de eisen voldoet of
die overtreft tot vreugde van de consument. In het kader van TQM wordt iedere
taak in de organisatie beschouwd als een proces in een klant-leverancier verhou-
ding. De klant moet maximaal tevreden worden gesteld tegen de laagst mogelijke
kosten.

Vaak worden menselijke weerstand en conservatisme beschouwd als de grootste
obstakels bij het veranderen van een organisatie. Dat zou betekenen dat verande-
ren een psychologisch probleem is. Heller {2002a, pp. 51-52) betoogt daarentegen
dat het grootste obstakel de organisatiecultuur is en dat ook de weerstand tegen
verandering op zichzelf een cultureel fenomeen is, zowel individueel als collectief.
Het goede nieuws is dat een organisatiecultuur eenvoudiger te veranderen is dan
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menselijke psychologie. Een nieuwe cultuur opbouwen is een technisch proces en
kent drie stappen:
1. weten wat te doen,
2. weten hoe het moet worden gedaan, en
3. werkelijk doen.

Weerstand van mensen kan worden overwonnen als de hiërarchie wordt beperkt
(tot 3 niveaus), medewerkers maximale verantwoordelijkheid krijgen (empower-
ment), alle activiteiten zijn afgestemd op de behoeften van de klant (bijvoorbeeld
TQM) en voortdurende training de verantwoordelijkheid van iedereen is (train,
train, train).

De bedoeling is om gedrag te veranderen, wat op zijn beurt de cultuur veran-
dert. Veel cultuurveranderingprogramma's worden vaak andersom opgezet. Eerst
wordt een nieuwe cultuur geschetst in de verwachting dat daardoor het gedrag
van mensen zal veranderen. Dat is echter zelden het geval. Leiders moeten het
voorbeeld geven door eerst hun eigen gedrag te veranderen.

Schein, die hierboven is genoemd in het kader van actieonderzoek heeft zich
ook uitvoerig beziggehouden met bedrijfsculturen. Het feit dat bedrijfscultuur
tegenwoordig wordt erkend als een centrale factor in organisatieverandering en
ontwikkeling is grotendeel terug te voeren op het werk van Schein (Goleman et
al., 2002, pp. 1044-1045).

Schein definieert bedrijfscultuur als een mix van verschillende factoren, zoals:
- geobserveerde gedragspatronen als mensen met elkaar omgaan,
- normen die ontstaan in werkgroepen,
- dominante waarden die door de organisatie worden gepusht,
- de tilosofie die de houding van senior management jegens staf en klanten

bepaalt,
- organisatorische regels, procedures en processen, en
- het gevoel of klimaat dat overkomt zonder dat er een woord gesproken wordt.

Organisatieverandering heeft gevolgen voor de manier waarop mensen werken
en voor hun relatie met hun leidinggevenden. Dergelijke processen zijn een vorm
van gedwongen overtuiging (coercive persuasion) of hersenspoeling, waarin
mensen weinig andere keus hebben dan oude normen en waarden die slecht
samengaan met het nieuwe leren, los te laten. Als we het eens zijn met de nieuwe
normen en waarden, is er geen probleem, maar als we het er niet mee eens zijn,
ontstaat verzet. Omdat het concept van organisatie restrictie van individuele vrij-
heid inhoudt ten behoeve van een gezamenlijk doel, is het concept van een voort-
durend lerende en innovatieve organisatie een paradox. Creativiteit en leren staan
immers voor individuele vrijheid en groei.

Het leren van een organisatie moet snel gebeuren om in te spelen op veranderen-
de marktomstandigheden, maar wordt belet door de angst voor of ongerustheid
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over wat nieuw is, omdat het te moeilijk of verstorend is. Alleen een nog grotere
angst, schaamte of schuldgevoel over het niet leren van iets nieuws kan de angst
om te veranderen overwinnen. Schein benadrukt dat mensen zich psychologisch
veilig moeten voelen, wil een verandering plaatsvinden. Om als organisatie te
leren en te veranderen moeten de negatieve effecten van hetgeen in het verle-
den bestraft en beloond werd, ongedaan worden gemaakt. Mensen moeten zich
gemotiveerd en vrij voelen om nieuwe dingen uit te proberen.

Schein onderkent drie culturen of belangengroepen in een organisatie:
- De `operator' cultuur, die zich lokaal in organisaties of operationele eenheden

ontwikkelt.
- De `engineering' cultuur van technici die oplossingen zoeken waarvoor geen

mensen nodig zijn.
- De `executive' cultuur, die zich richt op financieel overleven.

Deze drie culturen conflicteren vaker dan zij samenwerken. Operators gaan er
vaak vanuit dat engineers en executives niet begrijpen wat zij doen en gaan daar-
om stiekem him eigen gang. Executives of engineers gaan ervan uit dat meer con-
trole over de operators nodig is en dwingen hen daarom om bepaalde richtlijnen
te volgen. Er is geen gezamenlijk overeengekomen plan, waardoor efficienry en
effectiviteit niet maximaal zijn.

Communicatie
Interne communicatie is een relatief nieuw fenomeen, waarschijnlijk pas 15 tot
20 jaar oud (Smythe, 2002, pp. 185-187). De functie ervan was oorspronkelijk om
reeds genomen beslissingen uit te leggen op een mooi verpakte manier, zodanig
dat zo weinig mogelijk mensen er aanstoot aan nemen. Dit voorziet in ieder geval
in een communicatiebehoefte bij medewerkers, die verandering vaak ervaren als
een vervelende operatie die creativiteit ondermijnt.

Huidige best practice suggereert echter dat je een robuust intern marketingproces
op gang kan brengen door mensen snel en effectief te mobiliseren rondom een
visie, strategie of verandering. Het gaat er niet langer om de mening van een paar
mensen aan de rest uit te leggen, maar om de energie van velen los te maken in
het belang van de onderneming. Interne communicatie kan ook (moet) zo wor-
den ingezet dat de verandering een stimulerende ervaring is. Smythe geeft hier-
voor zes tips.

1. Kom een verhaal over de verandering overeen
Directieleden kunnen denken dat ze een gelijkgestemde visie hebben en uit-
dragen, maar de werkelijke spanningen onbesproken laten. Als desondanks een
verandering wordt ingezet, zullen spanningen ontstaan die in de hele organisatie
voelbaar zijn. Als alle leden van het managementteam elkaar hun eigen versie
van het verhaal, hun eigen waarheid, vertellen, komen onderliggende verschillen
boven tafel. Als er geen volledige overeenstemming is, vinden de onderhandelin-
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gen die nog noodzakelijk zijn plaats tijdens de implementatie en dat verstoort en
vertraagt het proces aanzienlijk.

2. Breng de weg naar de verandering in kaart
Bij de planning van het veranderingsproces moet rekening worden gehouden met
de gevolgen die de verandering voor de stemming van mensen kan hebben. De
bijhorende ups en downs kunnen dan gemaximaliseerd respectievelijk geminima-
liseerd worden. Deze taak moet niet worden gedelegeerd, maar door het team dat
de verandering initieert zelf worden ondernomen.

3. Wees duidelijk over wie er betrokken moeten zijn
Voorkomen moet worden dat betrokkenheid van medewerkers wordt beloofd,
maar niet waargemaakt. Ook een eindeloos betrekken zonder tot besluiten te
komen, is ongewenst. De aard van de uitnodiging dient zorgvuldig overwogen te
worden om hier maximaal nut aan te ontlenen, zowel ten aanzien van de geplan-
de verandering als ten aanzien van de extra motivatie die de implementatie helpt.

4. Modelleer de gewenste gedragsverandering
Pogingen om gedrag te veranderen mislukken als het in de nieuwe situatie wense-
lijk geachte gedrag wordt vertoond als "lipservice" ofeen doen alsof is. Directies
moeten het goede voorbeeld geven, maar nemen nieuwe beschrijvingen van
gedrag zelden serieus. Een methode kan zijn om een aantal meetbare succescrite-
ria te definiëren. Een andere benadering is om gedrag te koppelen aan een merk
of aan de waarden van de onderneming. Een marketingcampagne om dit uit te
rollen is echter gedoemd te mislukken omdat die geen impact heeft op de erva-
ringen van medewerkers en externe groepen. Individuele of groepscoaching kan
een langdurig en moeizaam proces worden. Een middenweg is het personaliseren
van de noodzakelijke gedragsverandering, rekening houdend met eerdere veran-
derpogingen, persoonlijkheden en veronderstelde barrières. De precieze invulling
hiervan is maatwerk.

5. Engageer en vermaak
Een programma is nodig voor het betrekken van mensen bij het veranderings-
proces, waarin afwisselend ruimte is voor perioden van reflectie, leren, soms
verdriet en plezier. Als medewerkers het veranderingsproces ervaren als een per-
soonlijke reis, zullen zij zich meer met het proces identificeren en meehelpen om
het tot een goed einde te brengen.

6. Zorg dat het verhaal verteld wordt
Verhalen zijn een krachtig middel om identiteiten, werkgewoonten en sociale ver-
banden tussen generaties over te dragen. Mensen die naar een verhaal luisteren,
horen ook hun eigen verhaal, internaliseren het en vertellen het door, aangevuld
met hun eigen interpretaties. Management dient een geloofwaardige, snelle en
gezaghebbende bron te zijn van verhalen die de motivatie van mensen beïnvloe-
den. Integriteit is nodig om een bron van verhalen te zijn die een publiek verwer-
ven te midden van het grote aanbod aan verhalen.
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5.5 Balans tussen controle en permissie
Risicobeheersing kan doorslaan naar zoveel controle dat iedere innovatie en
veranderingsbereidheid in een onderneming wordt ondermijnd. Daarvoor waar-
schuwen bijvoorbeeld Foster en Kaplan (2001, pp. 236-247). De spanning tussen
continuïteit en verandering (discontinuïteit) is ook de spanning tussen controle
enerzijds en pennissie of ruimte voor eigen initiatief anderzijds. Controle is voor-
al bedoeld om verrassingen te voorkomen en uit te sluiten. Controle geeft mana-
gers het vertrouwen dat de onderneming op koers blijft. Dit werkt in een stabiele
omgeving, maar is niet altijd goed voor de creativiteit en het innovatievermogen.

Fonnele controlesystemen zijn bijvoorbeeld processen om standaarden vast te
stellen, het verzamelen, verwerken en communiceren van informatie en het ont-
werp van evaluatie- en beloningssystemen. Informele controlesystemen, die vaak
niet als zodanig worden herkend, zijn gesprekken tussen managers en onderge-
schikten, fysieke aanwezigheid en agendabepaling. Controle is bedoeld om de
prestaties te meten en daarmee te bevorderen, maar kan deze ook beletten. Zo
kan nieuwe informatie, met betrekking tot niet eerder onderkende risicós en
kansen, genegeerd worden omdat die niet in het controlesysteem past. De nadruk
ligt op issues die al bekend zijn, niet op issues die minder voor de hand liggen en
complexer zijn, maar mogelijk wel veel belangrijker -r.ijn. Ook moeten controle-
systemen met de tijd meegaan en regelmatig worden geactualiseerd. Anders geeft
het systeem een vals gevoel van zekerheid. Tenslotte is er voor opportunisten de
mogelijkheid de resultaten te manipuleren door beslissingen te nemen die slecht
zijn voor de toekomst van de onderneming, maar op korte termijn tot positieve
scores in het controlesysteem leiden.

Het tegenovergestelde van controle is permissie, ofwel de vrijheid om te handelen
en risico te nemen zonder voorafgaand bij hoger management te checken of die
handeling is toegestaan. Managers die een verplichting voelen om te controleren
en te handhaven, hebben grote moeilijkheden om die vrijheid te geven. In hun
ogen is permissie een stap in de richting van chaos en roekeloosheid.
Permissie is een concept dat de mogelijkheid en ruimte biedt om te handelen,
waarmee verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd. Om controle los te laten
en permissie te geven, is vertrouwen nodig in degenen die permissie krijgen.
Bovendien moeten middelen ter beschikking worden gesteld om te handelen naar
eigen inzicht.

De balans vinden tussen controle en permissie is al een oud management-
probleem. Daar hangt het vinden van een balans tussen risico en opbrengst in
de economische besluitvorming nauw mee samen.

Omdat de toekomst onzeker is, is risico onderdeel van allerlei praktische beslis-
singen. Risico is niet absoluut, maar wordt uitgedrukt in waarschijnlijkheden, die
bovendien door verschillende mensen verschillend worden ervaren. In zijn uiter-
ste vorm leidt risico tot angst. In een door Foster en Kaplan onderzochte Fortune
500 onderneming bleek de angst om risico te nemen de grootste barrière voor
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innovatie. Angst voor kannibalisatie, conflicten tussen afzetkanalen, winstre-
ductie of de eigen carrière maken dat nieuwe initiatieven niet tot ontwikkeling
komen. Het niet nemen van risico leidt vroeg of laat tot verminderde resultaten.

5.6 Conclusie
In een actieonderzoek worden theorie, onderzoek en praktijk geïntegreerd en in
een cyclisch proces van handelen en reflecteren wordt kennis gegenereerd, theo-
rie ontwikkeld en een verandering in de organisatie gerealiseerd.

Het leren en veranderen van een organisatie is nauw met elkaar verbonden. Een
verandering wordt alleen succesvol tot stand gebracht als de nieuwe manier van
werken geïnternaliseerd is. Zo is leren te beschouwen als de bereidheid om voort-
durend te veranderen.

Het is de paradox van de verandering en de kern van de waarderende onder-
zoeksmethode dat we eerder bereid zijn om te veranderen als we tevreden zijn
over het verleden en op basis daarvan het gevoel hebben een verandering te
verdienen. De waardering brengt een positieve koppeling naar het zelfbeeld tot
stand, hetgeen een voorwaarde is voor motivatie.

Oude managementtechnieken voor het realiseren van organisatieverandering
gingen uit van de macht van de top van het bedrijf Dit resulteert in een openlijke
navolging van hetgeen is opgedragen, met andere woorden compliance op de
korte termijn. Er vindt echter geen verinnerlijking plaats. Tegenwoordig wordt
het belang van leren, communicatie, betrokkenheid en werkelijke invloed van
medewerkers bij organisatieverandering breed erkend. Als geen macht, maar
invloed wordt uitgeoefend, creëert dat weinig openlijke conformiteit, maar wordt
gevolg gegeven aan de doelen van de gewenste verandering alsof inensen die zelf
bedacht en tot stand gebracht hebben. De omschakeling die dan plaatsvindt, heeft
een veel langere termijn karakter dan als uitsluitend macht wordt uitgeoefend.

Dit inzicht is van belang voor een implementatie van operationeel risicomanage-
ment die bijdraagt aan de ontwikkeling van de organisatie en aan het behalen van
de ondernemingsdoelstellingen en niet beperkt blijft tot het voldoen aan de aan-
gescherpte eisen van regelgevers en toezichthouders.
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6. INSTITUTIONALISERING VAN
OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

Bij de institutionalisering van operationeel risicomanagement gaat het niet alleen
om veranderingen in de structuur van de organisatie, zoals het inrichten van
overlegorganen, rapportages en extra eontroleactiviteiten. Minstens zo belangrijk
zijn de houding en gedrag van medewerkers ten aanzien van operationeel risico-
management.

Wij besteden in dit hoofdstuk aandacht aan beide aspecten bij AEGON
Schadeverzekering. De ontwikkeling van een operationeel risicobeheersingkader
wordt beschreven alsmede de verandering in houding en gedrag in of door mid-
del van actieonderzoek. Operationeel risicomanagement wordt immers alleen
effectief als het niet wordt beschouwd als "moeten'; maar als "willen"

6.1 Onderzoeksopzet
De methodologie van actieonderzoek is in het vorige hoofdstuk besproken.
Actieonderzoek kent veel verschillende verschijningsvormen. Twee bepalende
kenmerken zijn 1) dat het onderzoek gericht is op het vergaren van praktische
kennis ten behoeve van de ontwikkeling van de organisatie en 2) dat het onder-
zoekproces cyclisch is, dat wil zeggen dat het onderzoek wordt uitgevoerd in her-
haalde cirkels van actie en retlectie.

De eerste cirkel in het onderzoek is niet het begin van het denken over opera-
tioneel onderzoek in de organisatie. We hebben te maken met en interveniëren
in een bestaande organisatie met een lange historie, waarin operationeel risico-
management (impliciet) al op een bepaalde manier inhoud heeft gekregen. We
introduceren dus niet iets dat voor de organisatie geheel nieuw is, maar beogen
daar wel een iinpuls aan te geven en een nieuwe inhoud, die beter aansluit bij de
eisen van deze tijd. In de praktijk zijn de verschillende cirkels in het onderzoek
niet geheel van elkaar te scheiden en begint de tweede cirkel al voordat de eerste
is afgerond. Dit wordt mede veroorzaakt door onvermijdelijke tempoverschillen
tussen individuen en organisatieonderdelen.

Wij onderscheiden, op basis van eigen waarneming, vier fasen in de ontwikkeling
van operationeel risicomanagement, die hieronder schematisch zijn weergege-
ven. De cirkels ín het actieonderzoek gaan over de overgang van de ene naar de
andere fase.
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Figuur 6.1 Fasen in de ontwikkeling van operationeel risicomanagement

De eerste cirkel, van fase 1 naar het begin van fase 3, beslaat ongeveer het jaar
2004, waarin de bewustwording van de noodzaak van operationeel risicomanage-
ment sterk is toegenomen en de eerste structurele maatregelen zijn genomen om
operationeel risicomanagement in de organisatie te verankeren. De nadruk ligt op
het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder de Sarbanes-Oxley Act die eisen
stelt aan de integriteit van de financiële rapportage.

In de tweede cirkel, die eind 2004 begon, proberen we een brug te slaan van
noodzaak naar nut van operationeel risicomanagement en zo ver mogelijk in fase
4 te komen. Met andere woorden, we willen dat de wijze waarop operationeel
risicomanagement wordt ervaren, verschuift van een noodzakelijk kwaad tot een
positief instrument voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering.
Dan komt er ook samenhang in het raamwerk voor risicobeheersing. De nadruk
ligt in het begin nog op het tactische of operationele niveau en op risicoreductie.
Vanaf het tweede kwartaal 2005 hebben we gezien dat de eerste managers operati-
oneel risicomanagement ook strategisch gaan beschouwen en zoeken naar moge-
lijkheden om risicomanagement te integreren in de besluitvorming en niet alleen
naar risicoreductie zoeken, maar veel meer naar risico-optimalisatie.

In dit onderzoek staat de methodologie van het actieonderzoek voorop, vooral
vanwege de combinatie van onderzoek naar de praktijk enerzijds en implemen-
tatie van verandering in de praktijk anderzijds. Actieonderzoek laat ruimte voor
verschillende onderzoeksmethoden, die hieronder nader worden toegelicht. De
overige methodologie, in het bijzonder waarderend onderzoek, en de organisa-
tietheorieën, zoals de lerende organisatie en veranderingsmanagement, die in
hoofdstuk 5 zijn beschreven, spelen een secundaire rol.
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De ontwikkeling van operationeel risicomanagement met de interventies van-
uit het actieonderzoek daarin worden in de volgende paragrafen in meer detail
beschreven. Paragraaf 6.2 en 6.4 beschrijven het actiedeel van de actieonderzoek-
cirkels, paragraaf 6.3 en 6.5 het reflectiedeel.

6.2 Bewustwording van de noodzaak van operationeel
risicomanagement
Hoewel tot eind 2003 het begrip operationeel risicomanagement niet bekend was
binnen AEGON Schadeverzekering en van een gestructureerd risicomanagement
nauwelijks sprake was, is het niet zo dat er niets aan risicomanagement gebeurde.
Op ad hoc basis werden wel degelijk acties ondernomen, variërend van het ingrij-
pen op bepaalde schadedossiers tot grote projecten, bijvoorbeeld ten aanzien van
Y2K. De potentiële computerproblemen rondom de eeuwwisseling zijn onder-
kend en bedrijfsbreed voortvarend opgepakt, zodanig dat zich geen noemens-
waardige problemen hebben voorgedaan. Het perspectief van risicomanagement
als expliciet onderdeel van de bedrijfsvoering ontbrak echter nog.

In de loop van 2003 ontstaat een grotere bewustwording van het feit dat opera-
tionele risico's slechts beperkt in kaart zijn gebracht. Vooral het project ter voor-
bereiding op de Sarbanes-Oxley wetgeving van 2002, de Amerikaanse corporate
governance code, bracht aan het licht dat de beschrijving van de administratieve
organisatie moest worden uitgebreid om aan alle nieuwe regelgeving te kunnen
voldoen. Intussen lieten ook Nederlandse toezichthouders meer van zich horen
en werden in de verschillende bedrijfsonderdelen compliance officers aangesteld.
Discussies over aandelenlease producten, die bovendien uitvoerig in de media
verschenen, onderstreepten de sense of urgency.

Vanaf 1 januari 2004 is invulling gegeven aan een afdeling Risk Management.
Daarbij is ervoor gekozen niet eerst een algemeen (theoretisch) raamwerk neer
te zetten, maar om met concrete projecten te beginnen die op korte termijn
waarde toevoegen. Deze projecten zijn allereerst gericht op het op zo kort moge-
lijke termijn voldoen aan de relevante regelgeving (compliance), in het bijzonder
Sarbanes-Oxley. De nadruk ligt op het detecterenlidentificeren van risico's door
middel van operational auditing en steekproeven op acceptatie- en schadebehan-
delingsdossiers. Beheersing bestaat in deze fase vooral uit correctie en repressie
van de mogelijke negatieve gevolgen van de operationele risico's, zoals verras-
singen in de resultaten en reputatieschade. Langzamerhand wordt de samenhang
tussen de losse elementen van risicomanagement versterkt en ontstaat een raam-
werk voor de risicobeheersing. Maandelijks wordt verslag gedaan van de auditac-
tiviteiten.

Sinds 2004 wordt ieder kwartaal een `risk report' samengesteld, waarin de groot-
ste operationele risico's die de onderneming loopt worden gerapporteerd. Het
rapport komt tot stand in samenwerking tussen de verantwoordelijken voor risi-
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comanagement, management control, compliance, fraudebestrijding en juridische
zaken. Risico's worden gerapporteerd in categorieën volgens een vast sjabloon.
Risico's worden niet gekwantificeerd, tenzij een claim bekend is. De inschatting
van welke risico's de 15 belangrijkste zijn, is de uitkomst van gezamenlijk overleg.

In 2004 heeft zich ook een aantal incidenten voorgedaan dat tot negatieve publi-
citeit heeft geleid en de aandacht voor risicobeheersing verder heeft vergroot.
AEGON werd in het NOVA en het Financieel Dagblad in maart 2004 aange-
sproken op de relatie met Meeus, één van de grootste intermediairbedrijven in
Nederland. Dit is in onderstaand kader in meer detail beschreven.

Gebonden verkoopkanalen

Diverse grote Nederlandse verzekeraars, waaronder AEGON, Nationale-Nederlanden
en Fortis, hebben tussenpersonenbedrijven in eigendom (NMA, 2004, p. 21). De
vraag is of deze zogenaamde captives zich dan nog onafhankelijk mogen noemen.
Verzekeraars zijn niet verplicht hun belang in tussenpersonen openbaar te maken en
jarenlang was dat ook niet gebruikelijk. Dat alleen al de schijn van athankelijkheid tot
negatieve publiciteit leidt, ondervond AEGON in maart 2004. Daarmee hebben we een
aanzienlijk operationeel risico te pakken.

AEGON is volledig eigenaar van Meeus, dat met 2500 mensen en 125 vestigingen één
van de grootste intennediairbedrijven van Nederland is. In 2000 was AEGON de eerste
verzekeraar die zijn belangen in tussenpersonen openbaar heeft gemaakt. Dit is toen
breed gepubliceerd en ook de GIDI-wijzer, de Gedragscode Informatieverstrekking
Dienstverlening Intermediair, vermeldt dat Meeus onderdeel is van AEGON.

Maart 2004 beweerden NOVA en het Financieele Dagblad echter dat AEGON verzwe-
gen had eigenaar van Meeus te zijn en dat tussen AEGON en Meeus productieafspra-
ken zouden bestaan. Meeus zou minimaal 400~o van de polissen bij AEGON moeten
onderbrengen. Daarbij komt dat AEGON tot en met 2002 Meeus in de jaarrekening als
een belegging presenteerde en per 2003 als groepsmaatschappij.

Het bestaan van productieafspraken heeft AEGON steeds ontkend. NOVA en FD
citeerden uit concepten van contracten die nooit zijn gesloten. De cijfers laten ook een
ander beeld zien: 200~o van de inkomsten van Meeus uit assurantieprovisie komt van
AEGON.

Ten aanzien van consolidatie van Meeus was het verweer van AEGON, dat AEGON
lange tijd van plan was om een meerderheidsbelang in Meeus aan derden te verkopen.
In de loop van 2003 bleek dat daarvoor geen geschikte kandidaten konden worden
gevonden. Toen is besloten verkoop niet langer na te streven en is Meeus geconsoli-
deerd.
De publiciteit omtrent de verhouding tussen AEGON en Meeus is het gevolg van een
fraudezaak, waarin AEGON aangifte heeft gedaan tegen een oud-financieel directeur.
AEGON schrijft hierover in een open brief van 23 maart 2004:
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"Om te verduidelijken hoe AEGON in de vuurlinie terechtkwam, is het goed terug te
gaan naar november 2003, toen de advocaat van Paul V. ons belde. Paul V. is de oud-
financieel directeur van AEGON Nederland die er van wordt verdacht voor ruim 18
miljoen euro te hebben gefraudeerd en daarvoor al maandenlang vastzat Toen hij
AEGON in 2002 verliet, heeft hij kans gezien tientallen dozen met interne documenten
`mee te nemen: Of we niet wilden schikken? Zo niet, dan zou men de pers benaderen
in een serieuze poging AEGON te schaden.
Orn zijn verkapte chantagepoging kracht bij te zetten stuurde de advocaat een paar
dagen later een brief van een researchjournalist van het FD en NOVA, die hem een hele
"I'V-uitzending en een hele pagina aanbood in ruil voor exclusief nieuws over AEGON.
`Beide hoofdredacties zijn hier in principe mee akkoord;' aldus de journalist. AEGON
ging niet op de dreigementen van de advocaat in, Paul V. blijkbaar wel op het aanbod
van de journalist. Want drie maanden later zat die journalist met een dik pak docu-
menten bij ons, waaruit moest blijken hoe bedenkelijk AEGON had gehandeld.
Urenlang hebben we hem uitgelegd waarom de meeste documenten betrekking hadden
op zaken die niet waren doorgegaan en op contracten die nooit waren geëffectueerd.
Pagina na pagina hebben we de documenten met hem doorgenomen en commentaar
gegeven. Deze uitleg leidde tot ruim 100 vervolgvragen die we schriftelijk hebben
beantwoord. Intussen zegden de hoofdredacties van FD en NOVA toe dat naar behoren
hoor en wederhoor zou worden toegepast "om te voorkomen dat er feitelijke onjuisthe-
den in de publiciteit zouden komen." Wat NOVA zou uitzenden, hoorden we evenwel
een uur voor de uitzending, waarin met geen woord over onze inbreng werd gerept.
Tijdens de uitzending ontvingen we de tekst van het FD artikel, dat inmiddels al werd
gedrukt':

Overigens is deze oud-financieel directeur op 22 februari 2006 in hoger beroep ver-
oordeeld tot 4 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf wegens fraude, oplichting en
valsheid in geschriften. Een citaat uit de uitspraak: "Het hof is zich er van bewust dat
Aegon Nederland N.V. een aanmerkelijk risico van reputatieschade heeft genomen
door er voor te kiezen om aangifte doen en de door haar geconstateerde fraude niet
slechts intern af te doen. Door het doen van aangifte heeft Aegon Nederland N.V.
bijgedragen aan de instandhouding van de integriteit van het bedrijfsleven in het alge-
meen en de verzekeringsbranche in het bijzonder" (Gerechtshof Arnhem, zaaknummer
21-003504-04).

Eind juni 2004 is in een gezamenlijke sessie van het managementteam en de ope-
rationeel managers aandacht besteed aan operationeel risicomanagement. Het
programma bestond uit een korte presentatie over risicobeheersing en een case
over procesmanagement. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
- In de presentatie is een korte definitie van operationeel risicomanagement

gegeven en is uitgelegd welke wetgeving en toezichthoudende instanties daar-
bij relevant zijn. Vervolgens is een brug geslagen naar risicomanagement als
middel voor de verbetering van de procesbeheersing. De voordelen van risi-
cobeperking, verbetering van de procesefticiency en kostenbesparing door
minder fouten maken risicomanagement iets dat een bedrijf niet alleen moet,
maar ook moet willen. Uiteengezet is dat de ongedocumenteerde processen
niet controleerbaar zijn en niet betrouwbaar.
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Er is uitvoerig gesproken over ieders verantwoordelijkheid voor risicomanage-
ment. De rol van operationeel managers is benoemd als procesverantwoorde-
lijk, waarbij het proces op de eigen afdeling de primaire aandacht krijgt, maar
onderkend wordt dat processen over afdelingen heen lopen en procesbeheer-
sing integraal moet zijn. Het gaat om het management van de hele keten.
Nadrukkelijk is ook besproken dat de verantwoordelijkheid voor risicoma-
nagement niet bij een stafafdeling ligt, maar een lijnverantwoordelijkheid is.
De laatste zin van de presentatie luidde: "iedereen is een risicomanager':
In een case is tenslotte geïllustreerd dat processen integraal moeten worden
bekeken, omdat de indruk die uit managementinformatie over onderdelen van
een proces kan ontstaan, niet altijd juist is.

Wij hebben in deze sessie en andere communicatie steeds benadrukt dat risico-
management geen stafaangelegenheid is, maar dat het eigenaarschap bij de lijn-
manager ligt (onder andere Prinsenberg, 2003, pp. 10-11). Daar zijn twee redenen
voor. In de eerste plaats willen we risicomanagement breed en integraal benade-
ren en dat lukt niet zonder betrokkenheid van lijnmanagers. In de tweede plaats
ligt de oorzaak van het ontstaan van een risico vaak in processen, systemen en
organisatiedelen die onder verantwoordelijkheid van een lijnmanager vallen. Aan
de hand van kennis van de oorzaak van een risico kan vervolgens de beheersing
worden geregeld. De lijnmanager speelt derhalve een cruciale rol bij het identifi-
ceren en beheersen van risico's en als de oorzaak buiten de organisatie ligt, is de
lijnmanager in ieder geval verantwoordelijk voor het waarnemen ervan.

In oktober 2004 ging een schok door de verzekeringsindustrie, veroorzaakt door
Eliot Spitzer, de openbaar aanklager in New York, die een verzekeringsmakelaar
en verschillende verzekeraars in de Verenigde Staten beschuldigde van misleiding
en manipulatie van klanten.

De zaak Spitzer

Het business model van een groot deel van de verzekeringsbranche is ter discussie
gesteld naar aanleiding van een aanklacht van Eliot Spitzer, openbaar aanklager in
New York, tegen Marsh, de grootste verzekeringsmakelaar ter wereld en de verzekeraars
Ace, The Hartford, Munich American Risk Partners en American International Group
(AIG), de grootste verzekeraar ter wereld op 14 oktober 2004 (www.oag.state.ny.us).
Saillant detail is dat Maurice `Hank' Greenberg sinds 1967 CEO van AIG is, zoon Evan
de baas van Ace is en zoon Jeffrey van Marsh 8z McLennan.

Spitzer beschuldigde Marsh ervan prijs- en beloningsafspraken te maken die ten nadele
van de klant zijn en klanten over te halen om verzekeringen te sluiten bij die verzeke-
raars die voor Marsh het lucratiefst zijn. Door middel van gefingeerde offertes en A-,
B- of C-quotes werden premies kunstmatig hooggehouden. De onafhankelijkheid van
Marsh als tussenpersoon en de objectiviteit van zijn advies zijn daarmee in het geding.
De gedaagde partijen haastten zich om corrigerende maatregelen te treffen. AIG gaf de
dag erop al aan met onmiddellijke ingang te stoppen met het verstrekken van bonussen
aan makelaars en ook Marsh heeft direct gezegd de bijzondere bonusprovisies en com-
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missies vrijwillig te schrappen en voortaan volledig transparant te zijn in alle zaken met
of voor klanten. Zij hadden overigens weinig keus. Een aantal medewerkers en bestuur-
ders heeft snel schuld bekend en de beurskoersen van alle genoemde partijen zijn sterk
gedaald, Marsh zelfs met de helft, hetgeen overeenkomt met een verlies aan beurswaar-
de van ruim 9 miljard dollar. In 2003 werd aan deze commissies nog 845 miljoen dollar
verdiend, meer dan de helft van de winst. De CEO van Marsh is afgetreden.

De strafrechterliike vervolging van Marsh is in reactie op de vervanging van de directie
en de aangekondigde beleidswijzigingen ingetrokken. Een tinanciële schikking tussen
Spitzer en Marsh is getroffen. Bij AIG duren de problemen langer voort: begin 2005
werden twaalf dagvaardingen ontvangen van Spitzer en de SEG de winstcijfers over de
voorgaande vier jaar zijn aangepast, onder grote druk is Maurice Greenberg afgetreden
als CEO en S8rP heeft de felbegeerde AAA-rating voor kredietwaardigheid afgenomen.

Het onderzoek van Spitzer breidt zich uit naar andere locaties, branches en partijen.
Richtte Spitzer zich in eerste instantie vooral de schadeverzekeringen, vervolgens
komen ook de levens- en ziektekostenverzekeraars aan de orde alsmede herverzeke-
ringen. Ook de openbaar ministeries in California en Connecticut zijn onderzoeken
begonnen en behalve naar Marsh wordt ook gekeken naar AON, de grootste concur-
rent van Marsh. Meer verzekeraars in de Verenigde Staten zijn om informatie gevraagd
en ook zou gekeken worden naar vermeende koppeling tussen de bemiddeling voor
verkoop en herverzekering van een post.

Interessant in deze discussie is dat de aanklacht van Spitzer niet als een verrassing kon
komen en dat de verzekeringsmaatschappijen niet eerder maatregelen namen. Spitzer
heeft een reputatie op dit gebied en had al eerder zaken aangespannen tegen hedge-
fondsen, zakenbanken en vermogensbeheerders. Maanden tevoren had hij in een pers-
conferentie gezegd dat verzekeraars de volgende zouden zijn.

Reacties

De Nederlandse Associatie van Risk en Insurance Managers (Narim) kondigde snel na
de aanklacht van Spitzer aan een werkgroep in te stellen die zich buigt over de wijze
van beloning van assurantiemakelaars in Nederland (www.narim.com). Onderzocht
wordt of in Nederland sprake is van het maken van provisieafspraken tussen makelaars
en verzekeraars in de industriële verzekeringsmarkt. De Narim streeft naar een trans-
parante beloningsstructuur en correcte handelspraktijken. Bij de Narim zijn verzeke-
ringsspecialisten van circa ]30 (middel)grote bedrijven aangesloten. Volgens Narim
hebben diverse grote bedrijven in Nederland naar aanleiding van de zaak Spitzer bij
hun verzekeringsmakelaar om opheldering gevraagd over de beloningsafspraken. Een
deel zou ook premie hebben teruggeëist.
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft november 2004 een consul-
tatiedocument gepubliceerd over de intermediaire distributie en het Verbond van
Verzekeraars heeft op verzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geïnven-
tariseerd of malversaties zoals in de Verenigde Staten door Spitzer naar voren zijn
gebracht in Nederland voorkomen. Uit de inventarisatie is niets gebleken dat onoorbaar
is. Het Verbond heeft wel een aanvulling op de Gedragscode Verzekeraars aangekon-
digd inzake beloning.
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De Association of Insurance and Risk Managers (AIRMIC) in Engeland heeft novem-
ber 2004 naar aanleiding van de zaak Spitzer eveneens onderzoek gedaan onder haar
leden, de inkopers van verzekeringen voor grote Engelse bedrijven, waaronder SOo~o
van de bedrijven in de PTSE 100 (www.airmic.com). Naar aanleiding daarvan heeft
AIRMIC een oproep gedaan om het inkoopproces voor verzekeringen ingrijpend te
veranderen. De uitkomsten van het onderzoek waren onder andere:
- 930~o van de respondenten wil dat de commissies van verzekeraars aan makelaars op

basis van rendement of volume worden afgeschaft; 640~o vindt dat hiermee een
belangenconflict ontstaat.

- 990~~ vindt het belangrijk dat er volledige openheid is over de beloning voor de
makelaar en 540~~ is tevreden met de openheid die thans wordt geboden.

- 130~o is in het verleden van makelaar veranderd vanwege een gebrek aan transparan-
tie en 490~o neemt dit in overweging naar aanleiding van Spitzer; 660~o zal bij de ver-
lenging van verzekeringen om meer openheid vragen.

- 37~~~ zciu lie~~er direct zakendoen met een verzekeraar zonder tussenkomst ~~an een
tn,tkc'laar.

We kunnen concluderen dat in 2004 de bewustwording van risicomanagement
sterk toeneemt. De noodzaak van operationeel risicomanagement wordt, vooral
ingegeven door nieuwe regelgeving, door steeds meer mensen ingezien.

Vanaf eind 2004 worden ook de voordelen van risicomanagement voor de
bedrijfsvoering zichtbaarder. Uiteraard verschilt het tempo waarin dit besef door-
dringt voor verschillende afdelingen en mensen. De voordelen liggen op tactisch
of operationeel terrein. De toegenomen kennis van de processen en de risicós
daarin worden gebruikt om fouten en verliezen te beperken. Dit leidt tot efficien-
cyverbeteringen en een betere kwaliteit. De feedback uit audits en projecten op
het gebied van AO~IC leiden niet alleen tot aanvullende colltroles, maar steeds
meer ook tot veranderingen in de processen. Vermeende complexiteit wordt
transparant gemaakt en risicomanagement wordt geleidelijk een katalysator voor
procesefficiency.

6.3 Visies op het tactisch nut van operationeel
risicomanagement
In dit (retlectie)deel van het actieonderzoek hebben wij de houding en opvattin-
gen ten aanzien van operationeel risicomanagement van betrokken directieleden
en managers in kaart gebracht aan de hand van de Q-sort methode. Hiermee
worden subjectieve opvattingen, houdingen en standpunten van een groep res-
pondenten in kaart gebracht en empirisch vergeleken. Inzicht in de visies die
achter de door verschillende partijen naar voren gebrachte argumenten liggen,
kan de discussie over operationeel risicomanagement bevorderen en verdiepen.
Wij lichten allereerst de methodologie toe alvorens in te gaan op de details van
het onderzoek.

120



b- INSTITUTIONALISERING VAN OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

6.3.1 De ~-methodologie
Q-methodologie is ontwikl:eld door Stephenson (1953) en onder andere verder
uitgewerkt en toegepast door Brown (199t~1992 en 1996). Wij geven hier alleen
de hoofdpunten van de methodologie weer en verwijzen voor een gedetailleer-
dere bespreking naar de betreffende literatuur. Q-methodologie komt oorspron-
kelijk uit de psychologie, maar wordt ook toegepast in de politicologie en be-
stuurskunde, veelal als hulpmiddel in discussies over controversiële onderwerpen.
Voorbeelden van toepassingen in Nederland zijn Van Eeten (1997) met een studie
over de Nederlandse luchtvaartinfrastructuur en Hogewind et al. (2003) over
integriteit in het bedrijfsleven.

Q-methodologie biedt een basis voor de systematische studie van subjectiviteit en
maakt het mogelijk dominante patronen in de opvattingen van mensen over een
bepaald onderwerp te beschrijven. Het is een kwalitatieve onderzoeksmethode,
die gebruik maakt van kwantitatieve, statistische, technieken (factoranalyse). Een
essentieel kenmerk is dat de Q-methodologie de uitspraken van de respondenten
generaliseert en niet de respondenten. Geconcludeerd wordt niet dat een bepaald
percentage van de respondenten iets vindt. Gezocht wordt naar de kenmerken
van patronen in opvattingen (visies) en naar de mate waarin die overeenkomsten
vertonen en verschillen. Daarvoor is in tegenstelling tot veel kwantitatief onder-
zoek geen groot aantal respondenten nodig. Er zijn zelfs Q-studies gedaan met
slechts één respondent die gedurende een langere periode werd gevolgd.

In een Q-studie zijn de volgende stappen te onderscheiden:
1. Opbouwen van het `concourse' en selecteren van de Q-sample
2. Afnemen van de Q-sorts
3. Analyseren,interpreteren van de factoren.

Een Q-sort onderzoek begint met het verzamelen en selecteren van uitspra-
ken over het onderwerp. Het geheel van uitspraken dat in het debat over een
bepaald onderwerp aan de orde is, wordt het concourse genoemd. Overigens is
het concourse niet noodzakelijkerwijs beperkt tot woorden, maar kunnen ook
kunstvoorwerpen, foto's, striptekeningen en geluidsfragmenten of muziek worden
gebruikt. Het concourse wordt samengesteld aan de hand van interviews, litera-
tuur, persberichten en dergelijke. Het gaat daarbij uitsluitend om subjectieve stel-
lingen of ineningen, niet om objectieve waarheden.

Vervolgens wordt uit het ruwe materiaal dat de concourse is, een selectie
gemaakt, de zogenaamde Q-sample. Dit zijn de uitspraken die aan de respon-
denten worden voorgelegd. De selectie moet zodanig worden gemaakt dat een
representatieve miniatuur ontstaat van het grote geheel. Daartoe worden de stel-
lingen gecategoriseerd en wordt binnen de categorie vastgesteld dat de stellingen
het hele spectrum aan meningen afdekken en dat een aantal stelling onderling
onverenigbaar is.
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Wij hebben derhalve uit de literatuur en uit discussies met verschillende groepen
medewerkers en managers uitspraken over risicomanagement verzameld, die
verschillende aspecten weergeven van de opvattingen over risicomanagement. De
Q-methodologie stelt geen eisen aan het aantal categorieën, het aantal stellingen
per categorie of een evenredige verdeling van het aantal stellingen per categorie.
Daar komt bij dat de interpretatie van de categorieën en stellingen van de onder-
zoeker kan afwijken van die van de respondenten. De reflectie van de respondent
is belangrijker dan de categorisering die door de onderzoeker is bedacht.

Bij de selectie van uitspraken is overlap zoveel mogelijk vermeden. De 31 reste-
rende uitspraken vormen naar ons oordeel een afspiegeling van de discussie over
risicomanagement. Bij wijze van controle op representativiteit is aan het einde
van elk interview is gevraagd of de respondenten aspecten van de discussie en
van hun eigen opvatting in de selectie misten.

Het belangrijkste criterium bij de selectie van de respondenten is wederom dat
het hele spectrum aan opvattingen over het onderwerp wordt omvat. Met andere
woorden, de respondenten moeten representatief zijn voor de aanwezige visies
in het debat. Representativiteit voor bepaalde groepen is niet nodig, omdat, zoals
gezegd, in de Q-methodologie de opvattingen worden gegeneraliseerd en niet de
respondenten. Het aantal respondenten is dan ook relatief onbelangrijk.

De 31 stellingen zijn aan 28 respondenten voorgelegd in december 2004 en janu-
ari 2005. Respondenten waren de directieleden (Management Team), de operati-
oneel managers en de medewerkers van de afdeling Risk Management. Daarmee
is iedereen gesproken die direct invloed kan uitoefenen op de bepaling van het
risicomanagementbeleid. Gevraagd is de stellingen te ordenen van "helemaal mee
oneens" (-3) tot "helemaal mee eens" (t3) in een quasi-normaalverdeling. De
stellingen waarover de respondent geen duidelijke mening heeft, komen in het
midden terecht als "neutraal" (0).

De respondenten is ook gevraagd de stellingen tijdens het verdelen hardop voor
te lezen en daarop te reageren. Daarmee is inzicht verkregen in de redenering die
de respondent volgt. Bovendien ondersteunen de opmerkingen de interpretatie
van de uitkomsten van de factoranalyse.

De stellingen zijn op kaartjes gedrukt, die als volgt verdeeld moesten worden. Een
vel (op A3-formaat), zoals hieronder weergegeven wordt gebruikt om de kaartjes
op te leggen.
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Figuur 6.2 Sorteerblad voor Q-onderzoek

De stellingen zijn bij wijze van proef eerst voorgelegd aan een drietal mensen.
Daarbij is op de volgende aspecten nagegaan of het onderzoek en de stellingen
goed functioneren:
- Eenduidige interpretatie van de stellingen. Bij de respondenten rezen geen

vragen over de betekenis van de stelling of over de uitleg daarvan. De vertaling
van de stelling naar de persoonlijke situatie en ervaring verschilde wel, maar
dat had niet te maken met de wijze waarop de stellingen waren geformuleerd.

- Balans tussen het aantal stellingen waarmee men het eens en oneens is. Als
er een hele scheve verhouding ontstaat tussen het aantal stellingen waarmee
men het eens en oneens is, wordt het normaal verdelen van de stellingen lastig.
Daar bleek geen sprake van te zijn, zodat geen van de respondenten in de situ-
atie terechtkwam dat een stelling waarmee men het eens is toch in de kolom
"niet eens" terecht moest komen als gevolg van de geforceerde verdeling.

- Onderling verschil van mening. De drie proefpersonen waren het onderling
niet eens, hetgeen als een indicatie is opgevat dat er inderdaad verschillende
visies (factoren) uit de analyse naar voren zullen komen.

- Ontbrekende stellingen. Gevraagd naar de stellingen die de proefpersonen
hadden gemist of zouden toevoegen, werden geen dingen genoemd die aanlei-
ding gaven tot aanpassing van stellingen.

- Twee proefpersonen vroegen naar de scope van het onderzoek. Naar aan-
leiding hiervan is aan de instructie toegevoegd dat het perspectief AEGON
Schade is.
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De instructie aan de respondenten luidt:
1. Het perspectief is AEGON Schade.
2. Lees de kaartjes eerst allemaal door om een indruk te krijgen van het spectrum

van de stellingen en om in het onderwerp te komen.
3. Sorteer de stellingen in drie stapeltjes: 1) de stellingen waar je het mee eens

bent, 2) de stellingen waar je het niet mee eens bent en 3) de rest.
4. Selecteer vervolgens uit de stellingen waar je het mee eens bent de drie stellin-

gen die het meest met je eigen opvatting overeenkomen en leg die in de rechter
kolom. Doe hetzelfde voor de drie stellingen waar het helemaal niet mee eens
bent en leg die in de linker kolom.

5. Werk vervolgens afwisselend van rechts naar links, naar het midden toe.
6. Je mag de stellingen zo vaak verplaatsen als je wilt.

De quasi-normaalverdeling heeft tot gevolg dat sprake is van een gedwongen
ordening: het aantal stellingen per kolom staat vast en de respondent moet van
evenveel stellingen aangeven dat hij het hier mee eens is als oneens. In de analyse
is de plaats van de ene stelling ten opzichte van de andere belangrijker dan de
individuele score op een stelling. Het resultaat van deze ordening heet een
Q-sort.

De Q-sorts van alle respondenten worden statistisch geanalyseerd. Hiervoor is
gebruik gemaakt van gratis software, PQMethod versie 2.11 (November 2002),
van www.rz.unibw-muenchen.de~~p4lbsmklqmethodl. De statistiek wordt hier-
onder op hoofdlijnen besproken.

In de eerste plaats wordt de correlatie tussen de uitspraken van de ene respon-
dent met die van de andere respondent bepaald. Welke respondenten zijn het
met elkaar eens en oneens? Interessanter is de factoranalyse, waarmee wordt
gezocht naar patronen in de sorteringen van de verschillende respondenten.
Hieruit komen factoren naar voren, dat wil zeggen stelsels van met elkaar samen-
hangende uitspraken. Iedere factor vertegenwoordigt een bepaalde visie op het
onderwerp. Het aantal factoren dat uit de analyse naar voren komt, is afhankelijk
van de Q-sorts en de mate van verscheidenheid daarin.

De software ondersteunt twee verschillende methoden voor factoranalyse. Wij
hebben gebruik gemaakt van de `Principal Component Analysis (PCA); een stan-
daard en mathematisch onomstreden procedure, die in standaardwerken over
factoranalyse wordt beschreven (Schmolck, 2002). Hetzelfde geldt voor de wijze
van factorrotatie (varimax-rotatie).

Door de factoren te roteren, kunnen clusters van respondenten bijeen worden
gebracht. Dit geschiedt niet alleen getalsmatig, maar ook op inhoudelijke gron-
den. Waar uit de interviews is gebleken dat bepaalde menseEi het ergens met
elkaar zeer over eens zijn, kunnen die op één van de factoren worden geroteerd
en daarmee die factor definiëren. Enige `trial and error' is hierbij aan de orde,
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evenals bij het bepalen van het aantal factoren dat zinvol kan worden onder-
scheiden. In dit onderzoek zijn drie factorenlvisies naar voren gekomen. De
analyse van meer factoren leidde niet tot een inhoudelijk zinvol onderscheid.

Bij iedere visie~factor hoort een ordening van de uitspraken in de Q-sample,
weergegeven in een tabel "factorscores van de stellingen" Bestudering hiervan
leidt tot interpretatie van de visies. Daarbij zijn zowel de uitspraken waar men het
mee eens is als de uitspraken waarmee men het oneens is relevant. Vervulgens
wordt de correlatie tussen de factoren bepaald.

Er is, zoals aangegeven, enige ruimte voor eigen interpretatie van de onderzoeker,
vooral in het roteren van de factoren, waarmee een groot aantal combinaties kan
worden gemaakt met verschillende uitkomsten, die allemaal statistisch verant-
woord zijn. Ook kan de onderzoeker bepalen welke respondenten tot de gevon-
den factoren worden gerekend. Dit wordt `flagging' genoemd. De software geeft
een `pre-flagging' aan op basis van statische waarschijnlijkheid, maar de onder-
zoeker kan ook zelf kiezen welke Q-sorts tot welke factor of factoren moeten
worden gerekend op basis van een beargumenteerd inhoudelijk oordeel.

Tegenover de invloed die de onderzoeker heeft op de analyse van de gegevens
staat dat vooraf niet was te voorspellen hoeveel factoren uit het onderzoek zou-
den komen en hoe die zich ten opzichte van elkaar zouden verhouden. Dat er
verschillen van inzicht bestaan, was duidelijk, maar welke structuur daarachter
schuilging en welke stellingen daarvoor bepalend zijn niet.

Ook de correlatie tussen de visies (factoren) en de respondenten zijn onderzocht.
Hoe mate van correlatie wordt uitgedrukt in een factorscore van de respondent
en bedraagt tussen -1,0 en t1,0. Respondenten kunnen een correlatie hebben
met geen, één of ineer factoren. De correlatie kan zowel positief als negatief zijn.
Een sterk negatieve correlatie geeft aan dat de respondent de stelling belangrijk
vindt, maar precies de tegenovergestelde mening heeft. Dit is terug te vinden in
de tabel "factorscores van de respondenten".

6.3.2 De stellingen
In het Q-sort onderzoek van Hogewind et al. (2003, pp. 46-49) zijn de stellingen
georganiseerd volgens een narratieve structuur. Verhalen over schandalen en risi-
co's blijken onveranderlijk dezelfde logische structuur te hebben. Deze begint met
de vraag naar de omvang van de schade of de ernst van het probleem. Soms is dit
in geld uit te drukken, maar vaak blijft het bij kwalitatieve inschattingen. Schade
aan het imago is moeilijk kwantificeerbaar. Hoe groot het effect daarvan op aan-
delenkoersen, verkopen en personeelsverloop is, is nauwelijks meetbaar.
De tweede vraag in een verhaal over een risico of probleem gaat over de oor-
zaken. Hoe heeft het probleem of schandaal kunnen ontstaan? Welke omstandig-
heden hebben daaraan bijgedragen? Daarop volgt de vraag naar de verantwoor-
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delijken. Wíe zijn er betrokken en wie heeft wat gedaan of niet gedaan? Tenslotte
gaan sluitende verhalen over de maatregelen die getroffen zijn en getroffen had-
den moeten ~~~orden.

Wij hebben 31 stellingen voorgelegd, die betrekking hebben op de volgende
onderwerpen:
- Bewustzijn van de aanwezigheid, ernst en omvang van operationele risico's.
- Nut van operationeel risicomanagement.
- Verantwoordelijkheid voor risicomanagement en de te nemen maatregelen.

Daarmee volgen wij in grote lijnen de narratieve structuur van Hogewind et al.,
met dien verstande dat wij in plaats van naar de oorzaken van een probleem,
vragen naar nut van het nemen van maatregelen om problemen op te lossen en
te voorkomen. In het kader van het actieonderzoek kijken wij liever meer naar
de toekomst dan achterom. Ten aanzien van de te nemen maatregelen hebben wij
ons beperkt tot een aantal algemene benaderingen in het omgaan met de betrok-
kenen bij het operationeel risicomanagement. Het aantal concrete maatregelen
dat mogelijk is, is te groot om in deze Q-sort op een hanteerbare manier onder-
zocht te worden. In de hierop volgende fase van het actieonderzoek zal meer aan-
dacht worden besteed aan te nemen maatregelen. Welke consequenties verbinden
mensen aan hun verantwoordelijkheid voor operationeel risicomanagement?

De stellingen zijn gebaseerd op publicaties en literatuur, zoals in eerdere hoofd-
stukken aan de orde is geweest, en aflcomstig uit verschillende gesprekken die wij
over risicomanagement hebben gevoerd. De gemaakte selectie maakt het mogelijk
verschillende fasen in het (denken over) risicomanagement vast te stellen.

De eerste tien stellingen hebben betrekking op het bewustzijn van de aanwezig-
heid, omvang en ernst van operationele risico's. Daarin onderscheiden we ver-
schillende fasen van bewustzijn, namelijk ontkenning, een gevoel van onrust en
perspectief op de impact van operationee] risico. In de laatste fase is men niet
alleen overtuigd van het bestaan van operationele risico's, maar ziet ook welke
impact die kunnen hebben, zowel voor de interne organisatie als extern. Het
antwoord op deze stellingen geeft een indicatie voor de noodzaak van risico-
beheersing.

Ontkenning 1,

1 2.
3.

Onrust 4'

Incidenten moet je niet bestrijden
Risicobeheersing zit hier wel goed
Schandalen kunnen bij ons niet gebeuren
Fouten zullen er altijd zijn, jammer maar helaas
We zijn verwend met goede resultaten in het verleden
Verliezen door operationeel risico onbekend: reden voor onderzoek
Wij lopen opbrengsten mis en maken te veel kosten
Wij hebben te weinig aandacht voor structurele issues
Publiciteitsrisico's zijn aanzienlijk
Operationele bhinders schaden vertrouwen klanten en aandeelhouders
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De volgende stellingen zijn voorgelegd:
1. Verliezen door menselijke fouten of fouten in processen en systemen komen

nauwelijks voor in dit bedrijf. Het gaat om incidenten en het loont niet de
moeite deze te bestrijden.

2. We zijn als bedrijf zover gekomen zonder expliciete aandacht voor operatio-
nele risico's, dat betekent op zichzelf al dat het wel goed zit met de risicobe-
heersing in dit bedrijf.

3. Schandalen zoals bij andere ondernemingen, denk aan Enron, Ahold, Shell en
Marsh, kunnen bij ons niet gebeuren.

4. Incidenten en fouten zijn betreurenswaardig, maar helaas onvermijdelijk. Dat
zal altijd zo blijven. Ze zijn verdisconteerd in onze kosten en verkoopprijzen.
Jammer, maar helaas.

5. Wij zijn verwend met goede resultaten in het verleden. We moeten nu een
veel grotere inspanning leveren om dezelfde resultaten te behalen. Er is nu
minder ruimte voor fouten en kosten.

6. Wij weten niet precies hoeveel we verliezen door operationele fouten en risi-
co's. Dat is een reden om dit te onderzoeken en actie op te ondernemen.

7. Wij lopen opbrengsten mis en maken te veel kosten door operationele mis-
sers.

8. Wij hebben te veel aandacht voor korte termijn resultaten en te weinig aan-
dacht voor de structurele issues in onze bedrijfsvoering en processen.

9. Er is een aanzienlijk publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en
van mensen.

10. Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders
in de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze
groei en winstgevendheid.

De volgende elf stellingen gaan in op het nut van risicomanagement. Enige correlatie
tussen de eerste tien stellingen en deze elf ligt in de lijn der verwachting. Het nut
varieert van geen ("risicomanagement is een hype") tot iets dat concurrentievoordeel
oplevert.

Geen~beperkt nut 11. Risicomanageinent is een compliance issue

1 12. Risicomanagement is een hype
13. Risicomanagement is een preventief middel, voorkomt problemen

Operationeel 14. Risicomanagement levert operationele winst op
(intern) 15. Risicomanagement beperkt de volatiliteit van het bedríjfsresultaat

1
16. Risicomanagement draagt bij aan een lerende organisatie
17. Risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes

Strategisch 18. Risicomanagement is een middel voor kapitaalallocatie
(extern) 19. Risicomanagement is goed voor de aandelenkoers

20. Risicomanagement voorziet in een klantbehoefte
21. Risicomanagement levert concurrentievoordeel op
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De volgende stellingen zijn voorgelegd:
11. Operationeel risicomanagement is vooral een compliance issue. We doen het

omdat het van toezichthouders moet. Wat voldoende is voor de toezichthou-
der, is wat wij maximaal doen.

12. Risicomanagement is een hype, die weer voorbij gaat.
13. Risicobeheersing is een preventief middel. Het voorkomt fouten in processen

en problemen met toezichthouders en klanten.
14. Risicobeheersing levert operationele winst op. De efficiency in processen en

de kwaliteit worden hierdoor verbeterd en kosten worden bespaard door min-
der fouten.

15. De volatiliteit in het resultaat van ons bedrijf wordt beperkt door te anticipe-
ren op risico's, risico's te kwantificeren en te rapporteren en een beheersings-
kader in te richten.

16. Pro-actief risicomanagement draagt bij aan een lerende organisatie, die steeds
op zoek is naar verbeteringen en veranderingen doorvoert.

17. Pro-actief risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes en besluitvor-
ming dan het herstellen van problemen achteraf (crisismanagement).

18. Risicomanagement is een middel om interne middelen en kapitaal beter te
alloceren.

19. Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat
we de situatie onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet.

20. Klanten geven de voorkeur aan een verzekeraar die communiceert en aan-
toont dat het bedrijf is voorbereid op calamiteiten en een effectieve risicobe-
heersingcultuur en -structuur kent.

21. Door onze kennis van key business drivers en risico's te communiceren aan
aandeelhouders en andere belanghebbenden (klanten) kunnen we concurren-
tievoordeel behalen.

De laatste 10 stellingen hebben betrekking op de vraag wie verantwoordelijk is
voor de risicobeheersing en op welke manier risicobeheersing moet worden afge-
dwongen c.q. bevorderd. Dit varieert van een top-down tot een bottom-up bena-
dering. Moet de ruimte voor medewerkers worden verkleind of juist vergroot?

Top-down~controle 22. Afdeling Kisk Management
verantwoordelijk

23. Sturing door de top: goede
I voorbeeld en richtlijnen.1 24. Proceseigenaar is primair

verantwoordelijk
25. ledere medewerker moet

verantwoordelijkheid nemen
Bottom-uplcultuur 26. Ik streef naar integriteit,

transparantie, foutloosheid

27. Ruimte om naar eigen inzicht te
handelen beperken

28. Integer gedrag belonen en
bestraffen

29. Strakkere auditing, controle en
regelgeving noodzakelijk

30. Meer betrokkenheid van
medewerkers bij besluitvorming

31. Integer en foutloos handelen in
cultuur integreren.
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De volgende stellingen zijn voorgelegd:
22. De afdeling Risk Management is verantwoordelijk voor het voorkomen en

beheersen van operationele risico's. Als ik iets moet doen, hoor ik het van hen.
23. Meer en betere sturing door de top is de beste remedie tegen operationeel

risico. De directie moet het goede voorbeeld en richtlijnen uitvaardigen, dan
zal er wat veranderen.

24. Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risicds in
het proces en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen,
monitoren, oplossen en rapporteren.

25. Iedere medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar doen
en laten en handelen naar de geest van de richtlijnen en in het bredere belang
van het bedrijf.

26. Ik streef in mijn dagelijkse werk expliciet naar integriteit, transparantie en
foutloosheid. Ik voel me medeverantwoordelijk voor het resultaat en imago
van dit bedrijf en doe dat daarom vrijwillig, zonder dat het van mij gevraagd
wordt.

27. Om operationele risico's te beheersen, moeten we de ruimte voor medewer-
kers om naar eigen inzicht te handelen beperken.

28. Een structuur van belonen en straffen is nodig om gedrag te veranderen.
Integer gedrag zou onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse beoordelingen en
beloningsrondes.

29. Een veel strakkere controle, auditing en regulering is noodzakelijk.
Vertrouwen is goed, maar controle is beter.

30. Er moet meer betrokkenheid en participatie van medewerkers komen bij de
besluitvorming als remedie tegen operationele risicós.

31. Risicomanagement wordt alleen etfectief als we de bedrijfscultuur zodanig
aanpassen, dat integer en foutloos handelen en kwaliteit leveren vanzelf-
sprekende waarden worden.

6.3.3 De interviews
Alvorens in te gaan op de verschillende visies op risicomanagement die naar
aanleiding van de sorteringen van de stellingen zijn gevonden, geven wij hieronder
eerst de verschillende reacties weer per stelling aan de hand van de opmerkingen
die tijdens de interviews zijn gemaakt. De reacties, die zoveel mogelijk letterlijk
zijn weergegeven, geven inzicht in de interpretatie van de stellingen door de
verschillende respondenten en verklaren waarom bepaalde keuzes worden gemaakt.
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1. Verliezen door menselijke fouten of fouten in processen en systemen komen nauwelijks voor in
dit bedrijf. Het gaat om incidenten en het loont niet de moeite deze te bestrijden.

Geen van de respondenten is het met de stelling eens: "De feiten wijzen uit dat fouten voorkomen';
"Kijk maar in de pers'; "Daar zitten we nog niet ;"Kan ik me nauwelijks voorstellen" en "Kijk naar
ons foutenpercentage. We besteden ook veel om fouten op te lossen, mede omdat onze systemen
administratief zijn en niet handelingsondersteunend:' In die laatste reactie wordt ook iets gezegd
over de oorzaak van verliezen door fouten. Een ander zegt daarover: "We hebben te weinig
sturingsmiddelen hier wat aan te doen:'

Een ander merkt op: "Wij denken dat fouten nauwelijks voorkomen, maar ik durf dat niet te zeggen.
Ook a] zijn het incidenten, dan nog loont het de moeite die te bestrijden" Een optimistischer geluid
is er ook: "Het valt wel mee. Fouten worden zowel positief als negatief gemaakt. Soms valt het goed
voor de klant uit, soms ook niet:'

-3: 12 -2: 11 -1: 5 0: 0 f1:0 f2: 0 t3: 0 Gemiddeld: -2,3

2. We zijn als bedrijf zover gekomen zonder expliciete aandacht voor operationele risico's, dat
betekent op zichzelf al dat het wel goed zit met de risicobeheersing in dit bedrijf.

Ook met deze stelling is niemand het eens. Pertinente uitspraken zijn: "Dit is om te lachen;
"Lariekoek'; "Dit is echt onzin ;"Lijkt me nog niet zo'; "Je moet nooit in slaap vallen'; "Te makkelijk';
"Onzin ;"Niet mee eens. We hebben er ook een beetje geluk bij gehad'; "Je weet ook niet hoe ver je
had kunnen komen'; "Je weet niet ofhet nog beter had gekund. Een risico kan gebeuren, maar hoeft
niet. Dat zegt dus niets" en "Nee, we gaan goed omdat we goede mensen hebben"

Een ander merkt op dat het verschil met vroeger is dat "we het eerst verlies noemden en afboekten
en nu risico:' Opgemerkt wordt ook: "In een andere vorm, minder gestructureerd, hebben we wel
aan risicobeheersing gedaan, met minder focus" en "De excessen zijn beperkt in aantal, alleen waren
de excessen die er waren wel dermate groot dat dat ineteen een probleem gaf."

Twee mensen gaan in op het specifieke karakter van het schadeverzekeringsbedrijf: "Het
schadebedrijf heeft (in tegenstelling tot leven) altijd aandacht gehad voor risico's, genoodzaakt door
kleine marges" en "Bij Schade heb je toch wel snel in de gaten als het niet goed gaat:'

-3: 7 -2: 9 -1:9 0: 3 t1:0 t2: 0 f3: 0 Gemiddeld: -1,7
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3. Schandalen zoals bij andere ondernemingen, denk aan Enron, Ahold, Shell en Marsh, kunnen
bij ons niet gebeuren.

Met deze stelling is niemand het eens. In de antwoorden wordt een aantal keren verwezen naar een
voormalig financieel directeur, die veroordeeld is voor fraude: "Pertinent niet waar'; "Kan bij ons
ook gebeuren:; "Ik heb die overtuiging niet;"Dit is te optimistisch;"Zou bij ons ook kunnen. Wij
hebben ook wel eens wat gedaan" en "Helemaal oneens. Als je even kijkt naar de zaak met onze
voormalige financieel directeur':

De stelling wordt door een aantal mensen naïef genoemd. Waar mensen werken, kunnen altijd
dingen misgaan: "Helemaal oneens, schandalen kunnen altijd als je mensen hun gang laat gaan';
"Onzin. Het zijn gewoon mensen;"Het is naïef te veronderstellen dat hier niets kan gebeuren. Vaak
weten we het gewoon niet Dit is alleen te achterhalen als we 1000~o controleren en dat is niet haalbaar
en niet gewenst. Ook de externe accountant kan dit niet garanderen ;"Ik acht de kans klein, maar zeg
nooit nooit:'

In een paar antwoorden komt iets terug van de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen
om de beheersing te verbeteren: "Dit kan bij ons nu nog wel gebeuren, we zijn er nog niet'; "F,ven
afwachten nog maar;"Kan hier natuurlijk gebeuren. Wij doen wij er wel wat aan, dus niet helemaal
oneens"

-3: 13 -2: 10 -1: 3 0: 2 t1:0 t2: 0 f3: 0 Gemiddeld: -2,2

4. Incidenten en fouten zijn betreurenswaardig, maar helaas onvermijdelijk. Dat zal altijd zo
blijven. Ze zijn verdisconteerd in onze kosten en verkoopprijzen. Jammer, maar helaas.

Hier lopen de meningen uiteen. Er is een groep die meent dat fouten en incidenten goed te vermijden
zijn: "Risico's zijn met controls af te dekken; "Je kan fouten sterk inperken'; "Fouten zijn niet
onvermijdelijk:'

Anderen vinden fouten wel te beperken, maar ook bij een normale bedrijfsvoering horen: "Door
goede regels, procedures en richtlijnen kun je daar wat aan doen. Je kan er echt op sturen en het
verminderen ;"Ten dele mee eens. Het is mogelijk fouten tot een minimum te beperken, maar zolang
er mensen zijn, worden fouten gemaakt. Dit is onvermijdelijk, maar wel tot aanvaardbare proporties
terug te brengen'; "Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Je moet wel zo minimaal mogelijk fouten
maken en een beheersingskader hebben waarmee je er zoveel mogelijk uithaalt" en "Waar gehakt
worden, vallen spaanders. Er zijn ook fouten die niet acceptabel zijn. Over een grote schade moeten
we niet te spastisch doen, daar zijn we verzekeraar voor. Oordeel over deze stelling is afhankelijk van
welke fouten je voor de geest haalt. Deel van de fouten hoort bij de business en bij ondernemen"

De toevoeging "jammer, maar helaas" doet een aantal mensen voor oneens kiezen: "Dit zegt
impliciet dat je er ook niets aan doet:; "Te vrijblijvend:; "Te makkelijk:; "Ik ben het niet eens met
`jammer, maar helaas; wel met de rest van de stelling:; "Eens met de letterlijke tekst van de stelling,
maar gevoelsmatig verzet ik me ertegen. Het is te berustend" en "Wel mee eens, maar dit is wel erg
laconiek"

De volgende nuances worden aangebracht: "Dit is een wel heel erg boute stelling. Je kan ook zeggen
dat we die kosten onder opleidingskosten zouden moeten boeken:' en "In zekere zin is dat zo. Fouten
gaan beide kanten op. Over fouten ten nadele van de klant krijg je meer telefoon~en `Als we ondanks
het beheersingskader fouten maken, dan is het triester"

Degene die het helemaal eens met de stelling is zegt: "Waar mensen werken, worden fouten gemaakt:'

-3: 3 -2: 11 -1:6 0: 5 t1:2 t2: 0 t3: 1 Gemiddeld: -1,1
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5. Wij zijn verwend met goede resultaten in het verleden. We moeten nu een veel grotere
inspanning leveren om dezelfde resultaten te behalen. Er is nu minder ruimte voor fouten en
kosten.

Een lastige stelling, waarbij de meeste mensen uiteindelijk voor neutraal kiezen.

Aan de oneens-kant worden opmerkingen gemaakt als: "Onzin'; "Ruimte voor fouten was er vroeger
ook niet. Juist als het goed gaat, moet je streng blijven:; "Resultaten waren in het verleden ook
niet zo denderend'; "Het mag niet zo zijn dat als de economie meezit, risicomanagement minder
belangrijk is. Dat moet altijd. Laatste zin is onzin, er is altijd minder ruimte voor fouten" en "We
hebben nu ook goede resultaten. Het verbazend dat wij op een aantal onderdelen met zo weinig
management zoveel winst kunnen maken:' Drogreden.

Mensen die het met de stelling eens zijn, zeggen: "Alsofhet mijn eigen zin in'; "De afgelopen 5 tot
10 jaar is met al die hypes veel geld verdiend. Door verandering van het marktsentiment moeten
ook wij nu harder werken. Als de markt niet aantrekt, moet het resultaat komen uit kostenverlaging
en minder fouten ;"Ja, maar dat heeft niet alleen met fouten te maken, maar ook met de markt" en
"Absoluut. Vijfof tien jaar geleden kwam het geld nog met bakken binnen';

Meer mensen maken onderscheid tussen AEGON Schadeverzekering en de andere
bedrijfsonderdelen: "Ik vraag me dit af voor Schade:; "We zijn als AEGON NV misschien wel
verwend, maar bij Schade niet. Op sommige onderdelen gaat het misschien nog steeds wel te
goed:' en "Ik weet niet of dat voor Schade geldt. Wij kunnen niet teren op wat in het verleden in
binnengehaald en moeten ieder jaar de budgetten halen en worden daarop afgerekend. Het wordt
wel allemaal scherper, concurrentie neemt toe. We zitten in een ontwikkelingsfase die inspanning
vraagt:'

F.én persoon zet de stelling af tegen een algemene verloedering in de maatschappij: "Ik ervaar een
maatschappelijke daling van het kwaliteitsbewustzijn. Er is meer ruimte om fouten te maken omdat
het kwaliteitsbewustzijn nivelleert:'

Ook maakt iemand onderscheidt tussen fouten en kosten: "Minder niimte voor fouten klopt, voor
kosten niet"

-3: 1 -2: 2 -1:6 0: 10 t1:7 f2: 2 t3: 0 Gemiddeld: -0,1

6. Wij weten niet precies hoeveel we verliezen door operationele fouten en risico's. Dat is een
reden om dit te onderzoeken en actie op te ondernemen.

Uit verschillende reacties blijkt dat precies inzicht niet eenvoudig te verkrijgen is: "Ik denk dat je het
nooit helemaal weet:'

In de stelling wordt gebrek aan inzicht aangevoerd als reden voor onderzoek. Die redenering wordt
niet door iedereen gedeeld: "Je doet het niet alleen omdat je het niet weet'; "Kosten en baten zijn
natuurlijk belangrijk, maar meer nog gaat het om imago en een solide bedrijfsvoering. Los van
meetbare effecten is dat al reden genoeg om aan risicomanagement te doen'; "[k heb liever een
indicatie van wat het oplevert, dat is een andere uitgangssituatie" en "Wij besteden veel tijd aan het
herstellen van fouten. Wij zouden faalkosten moeten rapporteren van de boekhouding en IT. Je kan
er dan beter actie op ondernemen. Actie is belangrijker dan onderzoek:'

Eén persoon vindt het inzicht in operationele fouten en risico's nog niet zo slecht: "We nemen nu
actie omdat er wat gebeurd is, zowel bij ons als bij andere bedrijven en omdat we SOX hebben. We
nemen al steekproeven, dus we weten wel wat"

-3: 0 -2: 1 -1:5 0: 11 t1: 7 t2: 3 t3: 1 Gemiddeld: 0,3
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7. Wij lopen opbrengsten mis en maken te veel kosten door operationele missers.

Mensen die het met deze stelling eens zijn, verwijzen vaak naar concrete voorbeelden: "Waar, als
fraude een operationele misser is'; "Absoluut, doordaC we klanten niet goed voorlicht(t)en en ook
grote fouten kosten geld ;"Klanten blijven weg als we veel fouten maken, onbereikbaar zijn en
niet commercieel meedenken. Fouten herstellen kost altijd meer dan het in één keer goed doen;
"Voorbeelden zijn er genoeg'; "Absoluut waar" en "Natuurlijk mee eens:'

Velen hebben echter moeite om de impact in te schatten: "Waarheid als een koe, maar tod~ neutraal
omdat we dit niet goed in kaart hebben gebracht ;"Kan ik niet inschatten'; "Geen idee'; "]k kan nu
alleen op basis van gevoel hierover oordelen. Denk concreet wel aan één van de polissystemen"
en "Ongetwijfeld waar, dit is aantoonbaar het geval. De vraag of we te veel kosten maken, is een
waardeoordeel, waaraan ik twijfel. Alle kosten bestrijden kost te veel en verlamt de organisatie:'

Nog twee mensen waarschuwen voor bureaucratie en de kosten daarvan: "Stelling is te eenzijdig
geformuleerd. Gevaar bij risicomanagement is bureaucratie. Je kan alles helemaal dichttimmeren en
drie keer controleren, maar dan maak je ook kosten en dat heett ook een afschrikwekkend etFect op
ondernemerschap" en "We lopen opbrengsten mis en maken te veel kosten door bureaucratie"
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8. Wij hebben te veel aandacht voor korte termijn resultaten en te weinig aandacht voor de
structurele issues in onze bedrijfsvoering en processen.

De meesten zijn het met deze stelling eens: "Dit is een inkoppertje" en "Deze stelling heb je er
voor mij ingedaan" Een ander nuanceert "Wat is korte termijn. Als dat 1-3 jaar, dan is dat waar.
Naar meer dan 10 jaar kijken we minder" Een enkeling legt een verband met het tempo van
functieverandering.
Daarnaast wordt door verschillende mensen aangegeven dat de organisatie op dit punt het
afgelopen jaar veranderd is: "Was vroeger wel zo, maar is laatste jaar anders;"Dit is al voorbij;
verschilt wel per hiërarchische laag; is nog niet eenduidig. (ielangen van verschillende groepen
zijn anders ;"Op een paar uitzonderingen na, is dat helaas zo. We worden door wetgeving, SOX,
IFRS gedwongen ook over de lange termijn na te denken'en "Ik was het voorheen hier helemaal
mee eens, maar het laatste jaar is dat niet meer zo extreem en richten we ons iets meer op de
lange termijn. We hebben ook wel tikken gekregen van het korte termijn bejag:'
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9. Er is een aanzíenlijk publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en van mensen.

Over publiciteit wordt in het algemeen genuanceerd gedacht. Velen merken op dat publiciteitsrisico
afhankelijk is van hetgeen is misgegaan en van de reactie hierop: "Verschilt per geval ;"Is wel een
risico, maar niet aanzienlijk'; "Dit is wel waar, maar te oppervlakkig geformuleerd. Bij een vergissing
is het publiciteitsrisico niet zo groot, bij opzet juist heel groot ;"Dit hangt af van het type fout. Een
inhoudelijk, verzekeringstechnische fout komt harder aan dan een menselijke fout die overal kan
ontstaan'; `Als je stomme dingen doet, is dat zo. Het risico is echter niet aanzienlijk. We doen veel
stomme dingen die níet in de krant komen. Je kan er ook heel veel uithouden" en "Fouten kan je ook
op een goede manier oplossen:'

Een veel gehoorde opmerking is dat onze reactie op publiciteit onnodig schrikachtig is: "Een fout
is vaak wel de aanleiding voor een publiciteitsrisico, maar dat is niet altijd te voorkomen. Je bent
overgeleverd aan een toevalligheid ofeen publiciteitsrisico ontstaat en dat ligt vaak aan de persoon
waarmee je te maken hebt en wijze waarop je ermee omgaat. Dit is niet te beïnvloeden. Het risico
blijft. We doen hier ook wel onterecht paniekerig en eng over" en "Bij gewone fouten geloof ik daar
geen fluit van. Als je heel veel fouten maakt, dan gaat het wel ten koste van je naam. Als je beperkt
fouten maakt, word je daar niet op afgerekend"
Ook wordt erop gewezen dat het voeren van een schadeverzekeringsbedrijf inherent
publiciteitsrisico met zich meebrengt: "Publiciteitsrisico is zeer duidelijk aanwezig, bijvoorbeeld
letselschadebehandeling is zeer gevoelig voor acties van consumenten, vakbonden etc:'
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10. Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders in
de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze groei en
winstgevendheid.

Deze stelling is door verschillende mensen in verband gebracht met de vorige stelling, ook al werden
de stellingen in willekeurige volgorde gepresenteerd, en kon op brede instemming rekenen:
Als wij veel verkeerde polissen afgeven, denkt de klant ook `wat voor een bedrijf is dat"; `Als je
een verkeerde brief krijgt of geen groene kaart, denk je toch `wat een sufferds, ik ga ergens anders
heen' ;"Dit raakt de kernwaarden van ons bedrijf, omdat wij het van onze prijs niet moeten hebben.
Vertrouwen van klanten hangt vooral van wat je tegenover operationele blunders zet'; Als je eenmaal
blunders gemaakt hebt, ook al ben je niet schuldig, zullen ze het je aanrekenen. Imagoschade zal zich
vertalen in lagere groei en winst" en "Blunders maken altijd inbreuk op vertrouwen"
Waar de één zegt: "Ja, zonder meer" of "helemaal mee eens'; brengen anderen nuances aan: "Dit
hangt af van de omvang van de fout. Als een blunder een grote fout is, is dit waar'; "Valt wel mee ;
"Hangt ervan af wat een operationele blunder is. Verkeerd product: ja, verkeerde polis: nee;"Het
gaat er meer om hoe je er daarna mee oingaat. Blunders kunnen ook kansen zijn'; "Groei en winst
zijn meer athankelijk van de beleggingen dan van onze core business. Zit wel een kern van waarheid
in'en "Deze komen niet altijd naar buiten:'
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11. Operationeel risicomanageinent is vooral een compliance issue. We doen het omdat het van
toezichthouders moet Wat voldoende is voor de toezichthouder, is wat wij maximaal doen.

Er waren veel stellige reacties op deze stelling: "Onzin. Je moet het zelf willen'; "Onzin. Hier moeten
we zelf een mening over hebben'; "Flauwekul, ga ik niet eens toelichten; Absoluut niet mee eens';
"Het woord moeten gaat bij mij al fout" en Als je het hiermee eens zou zijn, kun je beter stoppen met
risicomanagement" en "Je moet het zelf willen. Het levert geld op als je het goed regelt"

Desalniettemin wordt wel verband gelegd tussen compliance en risicomanagement: "Compliance
speelt in belangrijke mate mee'; "Risicomanagement moet onderdeel uitmaken van de strategie en
op alle lagen terugkomen. Risicomanagement overstijgt compliance;"We doen er meer mee dan
compliance;"Het gaat over de klant, niet over de toezichthouders" en "Het is wel zo dat compliance
zo ver gaat, dat als je daaraan voldoet, je ook al heel ver bent met je operationeel risicomanagement.
Dan heb je ook de juiste geest daarvoor in het bedrijf:'

De enige die het met deze stelling eens was, deed dat met tegenzin. Soms wordt compliance
gebruikt als middel om iets voor elkaar te krijgen. Ook al zouden we meer willen, in de gegeven
omstandigheden en krachtenvelden lukt dat niet altijd: "In een concurrerende markt is het helaas zo
dat je je begeeft tussen verkoop, techniek en hoe we willen opereren en gezien willen worden. Door
die wisselwerking kun je niet alles doen. Toezicht helpt ons en wij doen dan maximaal wat moet. Ik
onderschrijf dit helaas"
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12. Risicomanagement is een hype, die weer voorbij gaat.

t2: 0 f3: 0 Gemiddeld: 1,9

Slechts één persoon is het met de stelling eens: "Naar aanleiding van een aantal akl:evietjes wordt
risicomanagement nu extreem doorgevoerd. Dat zal afzwakken, maar niet weggaan:'

Ook de meeste anderen geven aan dat risico;nanagement op dit moment iets van een hype
heeft, maar benadrukken dat het niet meer weg te denken is en - wellicht onder een andere
naam - een normaal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt: "Risicomanagement wordt een
onderdeel van de bedrijfsvoering. Zal later wel minder prioriteit krijgen;"Hoop en denk het niet.
Risicomanagement is een blijver. Is ook altijd al belangrijk geweest, misschien onder een andere
naam'; "Risicomanageinent is op dit moment een hype, omdat alles daaronder wordt geschaard.
Maar het gaat niet voorbij'; "Risicomanagement zal vanzelfsprekend worden, maar zal en moet niet
verdwijnen. In die zin is het nu wel een hype ;"Hype ja, voorbij nee ;"Het gaat om professionalisering
van de bedrijfsvoering. Risicomanagement is geen hype, maar moet niet te ver doorslaan met
procedures en voorwaarden waardoor medewerkers met handen en voeten gebonden zitten;"Is
op dit moment een beetje waar. Is nu wel erg hot'; "Risicomanagement zal wel evolueren naar een
normaal onderdeel van de bedrijfsvoering als het inhaaleffect bereikt is;"Nee, geen hype. Misschien
dat het een andere naam krijgt. Het fenomeen dat je naar je processen kijkt, is een gegeven. Zal wel
andere vormen krijgen" en "Hype is onzin. Risicomanagement bestaat al jaren. Dat het nu zo sterk in
de organisatie wordt neergezet, is wel een hype:'

Een paar mensen denken dat we nog niet aan de top van de hype zitten: "Risicomanagement gaat
nooit meer voorbij, het bestaat gewoon. We zitten nu nog niet aan de top van de regelgeving, die
komt nog met de Wfd" en "We zitten nu nog in een beginstadium, waar risicomanagement gekoppeld
is aan wetgeving en regulering:'

Een laatste wijze raad: "We moeten de tijden dat het slecht ging onthouden, ook als het weer beter
gaat; risicomanagement is een duurzaam iets; we hebben in het verleden geleerd dat het er moet zijn:'
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13. Risicobeheersing is een preventief middel. Het voorkomt fouten in processen en problemen met
toezichthouders en klanten.

Deze stelling leidde tot weinig reacties. De meeste respondenten zijn het met de stelling eens,
maar kunnen zich er weinig bij voorstellen. Opmerking bleven meestal beperkt tot: "Waar'; "Dat
is natuurlíjk wel waar'; "Dat is zo'; "Eens'; Absoluut ;"Kan nog wel eens waar zijn'; "Niet in alle
gevallen zo'; "Kan, maar niet altijd. Helpt wel'; "Risicomanagement is soms preventief, soms
reactief'en "Zwaar statement, risicomanagement gaat verder dan een preventief middel.
Eén persoon legde een verband tussen risicomanagement en risico-inspecties: "Inspecties doen
we in verband met het bedrijfsresultaat, dat feitelijk ons enige doel is. Indirect voorkomt dat ook
problemen met toezichthouders:'
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14. Risicobeheersing levert operationele winst op. De efficiency in processen en de kwaliteit worden
hierdoor verbeterd en kosten worden bespaard door minder fouten.

Over deze stelling is een redelijk debat mogelijk. Meningen variëren van "open deur" en "Dit is waar,
ik heb niets toe te voegen aan de verklaring op het kaartje" tot "geloof ik geen fluit van"
Onder de voorstanders van deze stelling bevonden zich ook enige twijfelaars, omdat het verband
tussen risicomanagement en winst niet eenvoudig meetbaar is: "Is zo, maar ik weet niet hoeveel';
"Moet aantoonbaar zijn'; "Uiteindelijk wel, maar moet het nog zien ;"Met meer inzicht kun je sturen
en fouten vermijden. We zouden de besparingen in kaart moeten brengen om het nut hiervan aan te
tonen. RM betaalt zich uit in efiiciency.
Degenen die het niet of in mindere mate eens waren met de stelling voerden daarvoor uiteenlopende
argumenten aan: "Ik vind kostenbesparing niet van doorslaggevend belang ;"Ik zie ook voorbeelden
waar risicomanagement tot extra stappen in het proces en tot inefficiency leidt, zoals extra codering
in systemen, waardoor mutaties langer duren;`Als je ORM extreem doortrekt, durf je niks meer, zie
je geen kansen meer en bloedt het ondernemerschap dood. Hangt er dus erg van af hoe je het doet"
en "Risicomanagement gebeurde voorheen door goede managers ook al:'
Door een aantal mensen wordt onderscheid gemaakt tussen de korte en de langere termijn: "Dit is
waar als je in een ideale situatie verkeert. Als het eenmaal werkt, klopt de stelling. Het lastigste is om
van A naar B te komen. De efficiency wordt uiteindelijk wel verbeterd, maar in eerste instantie niet
zo beleefd'; "Op korte termijn kost risicomanagement alleen maar geld, maar op lange termijn levert
het wel op" en "Dat vraag ik me af op lange termijn. Wat is winst? Hoe steek je RM in en welke lasten
maak je daarvoor? RM is ook acceptatie van een bepaalde foutmarge. Dan klopt het en dan moet je
duidelijke factoren hebben waar je op stuurt:'
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15. De volatiliteit in het resultaat van ons bedrijf wordt beperkt door te anticiperen op risico's,
risico's te kwantitïceren en te rapporteren en een beheersingskader in te richten.

Deze stelling is voor sommigen gewoon "heel logisch:' Anderen die het met deze stelling
eens zijn, voeren verschillende argumenten aan: "Dit is wel mogelijk, vooral omdat je betere
sturingsmechanismen in handen hebt ;"In algemene zin geldt dat Dat geeft een voorspellend
karakter en daar kun je de organisatie op inrichten'en "Klopt. Het kader is richtlijnen,
herverzekering, groeiambitie:'

Een aantal mensen brengt naar voren dat volatiliteit hoort bij een schadeverzekeringsbedrijf en dat
het vooral de schadelast is die de volatiliteit bepaalt "Risicomanagement zal nooit alles dekken.
Een dikke storm geeft nog steeds schade en volatiliteit'; "Volatiliteit heb je níet zelf in de hand, is
athankelijk van zaken buitenaf, zoals een ramp in F,nschede'; "Dankzij een risico-inventarisatie kun
je middelen beter inzetten, maar natuurrampen zijn niet te voorkomen. We leren ook van de ellende
van een anderen" en "Volatiliteit wordt ook bepaald door de schadelast"

Anderen vragen zich af of risicomanagement voor de volatiliteit zo zwaarwegend is en voldoende
is: "Risicomanagement krijgt de risico's in de portefeuille nu niet in beeld. Kijkt wel naar processen,
maar nu niet inhoudelijk naar branches en marktontwikkelingen (omgevingsanalyse)"

Andere interessante opmerkingen waren: "Je kan de volatiliteit heel erg beïnvloeden en terugdringen,
ook door risicomanagement. Als je je heel erg op de risico's richt en dan geen kansen meer benut,
wordt het totaalresultaat wel lager ;"De betrouwbaarheid van het resultaat wordt wel beter, de vola-
tiliteit niet; dat hopen we wel, maar daar is geen zekerheid over; dit verandert in de loop van de tijd:'
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16. Pro-actief risicomanagement draagt bij aan een lerende organisatie, die steeds op zoek is naar
verbeteringen en veranderingen doorvoert.

De meesten zijn het wel met deze stelling eens: "Ja, absoluut. Ik zie risicomanagement ook zeker als
een stimulator om daarbij prikkelend te opereren, zodat het in de genen van de operatie komt te
zitten'; "Dit is wel een leuke. Eens" en "Hier zijn we zelf continu mee bezig"

Iemand merkt op: "Dit is mijn visie op risicomanagement, vooral het woord pro-actief spreekt me
echt aan. We moeten uit de hoek van de compliance. Nut en opbrengst moeten naar voren worden
gebracht. Waar je naar op zoek bent, is het verder onder controle krijgen (als subdoel) en uiteindelijk
meer winst maken:'

Terughoudendheid is er ook, bijvoorbeeld omdat er meer nodig is om een lerende organisatíe te
realiseren: `Alles draagt bij aan een lerende organisatie, dat is een combinatie van veel factoren'; "Niet
zo'n pregnante stelling. Alles wat je doet, draagt bij aan een lerende organisatie;
"Kan ik niks mee. Hoeft niet speciaal risicomanagement te zijn'; "Ja, maar dat geldt niet voor de hele
organisatie, gaat niet bij iedereen;"Ja, maar het mag nog pro-actiever;"Pro-actief risicomanagement
is heel goed, maar niet in het extreme doortrekken:' en "Is AOIIC een kostenpost of een investering.
Dit is een historische golfbeweging, waar we blijkbaar niet van leren:'

Interessant is ook de visie van iemand die de tegenovergestelde redenering volgt en zich afvraagt:
"Of is risicomanagement een uitvloeisel van een lerende organisatie: wij bestaan omdat we geleerd
hebben te bestaan"
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17. Pro-actief risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes en besluitvorming dan het
herstellen van problemen achteraf (crisismanagement).

Deze stelling kan op brede instemming rekenen: "Zonder mee. Open deur:; "Waar, regeren is
vooruitzien; "Zeker zo; "F,en feit'en "Waarheid':

Twee mensen lichten dit nader toe: "Vooral pro-actief risicomanagement biedt meer
sturingsmechanismen om processen efficiënter te maken en problemen voor te zijn. Dan kunnen
ook betere strategische keuzen worden gemaakt en de time-to-market worden gereduceerd.
Crisismanagement is achter de feiten aanlopen" en "Je kan beter kiezen als je risico's kent, dan kun je
beter monitoren, adequaat handelen en scenario's klaar hebben:'
Toch is niet iedereen overtuigd en vrezen sommigen dat risicomanagement een te zwaar stempel op
de besluitvorming zal drukken: "Het moet allemaal een beetje in balans zijn. We zijn een beetje aan
het doorslaan in risicomanagement'; "Wanneer wordt risicomanagement een doel op zichzelt? Dit
wil zeggen dat je een keuze hebt. We wegen risicomanagement nu niet mee als één van de aspecten"
en Als dat risicomanagement weer gewoon als kritische noot is, ok:'
Eén persoon is het in principe wel met de stelling maakt een voorbehoud voor de aard en cultuur
van het bedrijf: "Risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes, maar besluitvorming werkt
in deze organisatie beter in crisismanagement:'
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18. Risicomanagement is een middel om interne middelen en kapitaal beter te alloceren.

Een moeilijke stelling, waar de meesten zich weinig voorstelling bij konden maken en voor een
neutrale positie kozen: "Zie ik niet zo direct Kan ik geen handjes en voetjes geven;"Die link leg ik
niet;"Tot nu toe niet gemerkt ; Als je erin gelooft. Allocatie kan ook op andere gronden geschieden
en waarom zou dit dan beter zijn;"Hier heb ik geen voorstelling bij, is te abstract'; "Geen idee ;"Zou
wel eens kunnen;"Die associatie heb ik er niet bij" en "Ik weet ik niet of dat zo is:'
Degenen die het met de stelling eens zijn, zeggen: "In wezen wel. Uiteindelijk geef je risico een
waarde en maak je er economische besluitvorming van. Je kan dit ook zien als een atgeleide vorm';
"Budgetteren en plannen helpt de allocatie'en "Risicomanagement kan een bijdrage leveren door
zwakke schakels in de organisatie te traceren en te benoemen in combinatie met andere disciplines':
Sommigen benadrukken dat risicomanagement niet allesbepalend moet zijn: `Allocatie is een mana
gementverantwoordelijkheid. Risicomanagement kan input geven, meer niet" en "Meer inzicht leidt
tot een betere allocatie. Dit is maar één facet van de totale managementinformatie:'
Eén persoon is het pertinent met de stelling oneens: Als verzekeraar neem je dan geen risico meer."
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19. Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat we de situatie
onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet.

De meeste mensen zijn het met de stelling eens en onderkennen het belang van aandeelhouders:
"We blijven een beursgenoteerd bedrijf'; Aandeelhouders zijn tenslotte te eigenaren'; "Open deur';
"Dit is wel bewezen, denk aan de gevolgen van de reserveafboeking bij Shell'; "Openheid naar
aandeelhouders lijkt me wel handig. Naar klanten niet ;"Dat vinden aandeelhouders belangrijk" en
"Absoluut waar, maar je moet het ook voor jezelf willen:'

F,én persoon denkt dat het belang van risicomanagement voor de aandeelhouders sinds de
terroristische aanslagen in de Verenigde Staten sterk is toegenomen: "Aandeelhouders zijn
risicomijdend. Daarover moet het bedrijf verantwoording afleggen. Als de zaak onder controle is,
leidt dat tot een hogere koers. Zeker na 9~11 is er meer focus op de continuïteit van het bedrijf"

Anderen zien risicomanagement niet iets dat de aandelenkoers ten goede komt als je het goed
doet, maar wel kan schaden als je het niet goed doet "Risicomanagement is een hygiënische
randvoorwaarde, wel een dissatisher, geen satisher"en "Bij grote calamiteiten blijf je neutraal als je
een nette schadeafwikkeling hebt, slecht oplossen van een calamiteit tikt hard door in imago:'

Andere opmerkingen waren: "Is dat het voornaamste voor de koers?'; "We moeten de situatie wel
onder controle hebben, maar niet voor de aandelenkoers;"Koers wordt ook heel sterk bepaald door
externe factoren'; "Ja, want slecht of verkeerd in het nieuws zijn, heeft effect op de aandelenkoers,
maar niet altijd" en `Aandelenkoers is een gevolg. Je moet de structuur zo hebben dat je een
calamiteit kan behandelen. Dat is voor alle stakeholders van belang, dus ook de aandeelhouders:'
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20. Klanten geven de voorkeur aan een verzekeraar die communiceert en aantoont dat het bedrijf is
voorbereid op calamiteiten en een effectieve risicobeheersingcultuur en -structuur kent.

Hier zijn de meeste mensen het niet mee eens. Zij geven andcrc factoren aan die voor klanten
belangrijker zijn in de keuze voor een product en verzekeraar: "Het helpt wel, maar prioriteit van
de klant is nog steeds prijs'; "Klant denkt daar nauwelijks over na'; "Voor de klant niet zo heel
belangrijk. Die wil een goed product. Het interesseert de gemiddelde klant niet en dat hoeft het ook
niet te doen'; "90o~o van de klanten is daar niet mee bezig;"Klanten kijken naar merken, spotjes, wat
de tussenpersoon denkt en of het leld:er goedkoop is'; "Het voorbereid zijn op calamiteiten is niet het
enige waarvoor klanten voor ons kiezen'; "Klanten geven de voorkeur aan de laagste prijs. Ze gaan er
zondermeer vanuit dat het risicomanagement goed geregeld is ;"Maakt klanten niets uit. Als ze hun
schades maar op tijd betaald krijgen'; "Klant wil gewoon een verzekeraar die doet wat hij moet doen"
en "Markt kijkt gewoon naar prijs"

Van degenen die het wel met de stelling eens zijn, zijn er ook die betwijfelen of klanten
risicomanagement daadwerkelijk meewegen. Zij vinden dat klanten dat wel zouden moeten doen of
verwachten dat dat nog komt: "Zou zo moeten zijn, maar is helaas niet zo;"Dit hoop ik'; "Lijkt me
toch wel'; "Ik vind in ieder geval dat klanten dat moeten doen;"Dit speelt bij een verzekeraar wel een
rol'; "Klanten verwachten dat al. Het zet ons op achterstand als we dat gaan communiceren. Bij een
restaurant wil je ook niet weten hoe ze de vis schoonmaken'en "Ik geloof niet dat dit op deze manier
bij de klant speelt. We staan nog aan de vooravond van dat bewustwordingsproces. Klant wil dat
een verzekeraar liquide en solvabel is, bij Schade maken we zelden mee dat een klant vraagt naar het
calamiteitenplan:'
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21. Door onze kennis van key business drivers en risico's te communiceren aan aandeelhouders en
andere belanghebbenden (klanten) kunnen we concurrentievoordeel behalen.

Een minderheid is voor openheid: "Transparantie is een groot goed en leidt tot concurrentie-
voordeel'; "Openheid creëert voordeel. Ik denk daarbij vooral aan aandeelhouders. Als die meer
inzicht krijgen in hoe wij de business controleren, geeft dat een hogere koers'; "Dat geloof ik wel"
en "Openheid kan geen kwaad:'

Eén persoon denkt dat het nog te vroeg is om concurrentievoordeel te behalen door middel van
transparantie over risicomanagement: "Zo werkt het voor schadeverzekeringen nog niet. Zakendoen
is op dit moment nog erg plat. Tijd is daar nog niet rijp voor"
De meeste mensen zijn terughoudender, of omdat openheid ook tot concurrentienadeel kan leiden
of omdat klanten en aandeelhouders er niet op zitten te wachten: "Het moet wel aantoonbaar zijn en
we moeten het zelf willen. Duurzaamheid levert concurrentievoordeel op en we moeten laten zien
dat het geen mode is'; "Hier moet ik over nadenken. Het is niet raar, maar ik zie ook niet waar het
voordeel te behalen is. Eigenlijk is het te gek om hiermee reclame te maken, omdat het vanzelfspre-
kend is'; `Als wij weten wat klanten beweegt'; "Daar geloof ik niet in. Je kunt wel meer ver-trouwen
krijgen bij aandeelhouders, maar je kan door te veel te publiceren ook concurrentievoordeel weg-
geven'; "Ik vraag me dat af'; "Ik zie wel voordeel van communicatie aan klanten, aan aandeelhou-
ders weet ik niet ;"Klanten en aandeelhouders maken geen keuze op kwaliteit van het risicomanage-
ment. Die abstracties liggen te ver uit elkaar'; "Dat moet dan wel verder gaan dan de huidige indica-
toren. Het zegt klanten en aandeelhouders niet veel als we zeggen dat we SOX doen. Dit behoort tot
de hygiënische factoren" en "Klanten interesseert dat allemaal niet. Als je maar doet wat je belooft:'
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22. De afdeling Risk Management is verantwoordelijk voor het voorkomen en beheersen van
operationele risico's. Als ik iets moet doen, hoor ik het van hen.

Met deze stelling is niemand het eens. Algemeen wordt risicomanagement primair gezien als een
verantwoordelijkheid van de operaties en niet van de afdeling Risk Management "Dit is het grote
gevaar van zo'n afdeling. Risicomanagement moet altijd de eerste verantwoordelijkheid van de
medewerker zijn;"Dit is te passief'; "De business is verantwoordelijk;"Iedereen is verantwoordelijk;
"Niet helemaal waar, te makkelijk'; "Lekker passief'; "Dacht ik niet. Verantwoordelijkheid hebben we
samen met RM en de operationele afdelingen. Traject samen doorlopen;"Nee, risicomanagement
hoort in de operaties"

Ook worden door verschillende mensen suggesties gedaan voor wat de rol van de afdeling Risk
Management wel moet zijn: "Risk Management heeft alleen een controle- en bewustwordings-
functie'; "Het moet juist uit de operaties komen en Risk Management moet daarop toezien ;
"Risk Management moet aansturen en onder de aandacht brengen. Operationeel management
is verantwoordelijk. Het gaat om de mindset die in hun werkwijze tot uiting moet komen. Risk
Management is controlerend en faciliterend'; "Iedereen die hier werkt, is zelf verantwoordelijk.
Men moet het zelf doen, met de hulp van Risk Management voor een scan, SOX en dergelijke ;"De
afdeling Risk Management is meer katalyserend dan sturend" en `Absoluut niet waar. Afdeling Risk
Management als inspírator, bron om te analyseren, inventariseren en aan de kaak te stellen. Het moet
intrinsiek in de organisatie zitten. Ik zie wel dat het meer gaat leven dan voorheen, omdat er een
afdeling Risk Management is:'

-3: 10 -2: 13 -1: 4 0: 1 t1:0 t2: 0 f3: 0 Gemiddeld: -2,1

I40



6- INSTITUTIONALISERING VAN OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

23. Meer en betere sturing door de top is de beste remedie tegen operationeel risico. De directie
moet het goede voorbeeld en richtlijnen uitvaardigen, dan zal er wat veranderen.

Over deze stelling lopen de meningen sterk uiteen. De meeste mensen vinden dat risicomanagement
niet (alleen) top-down kan worden bereikt: "Er is juist bewustzijn op lagere niveaus nodig'; "Het
moet toch vooral van de werkvloer komen. De ideeën komen van boven, maar beneden moeten we
zelf aan het werk ;"Raad van Bestuur moet wel het goede voorbeeld geven, maar de beheersing zit
bij jezelf'; "Dit is te afwachtend van onderaf. De verantwoordelijkheid ligt niet alleen in de top, maar
overal in de organisatie'; "Dit is te veel afschuiven. Het besef moet er van boven- en onderaf in de
organisatie zijn. [k twijfel of we dat bereiken via de directie'; "De directie moet het risicomanagement
wel dragen en steunen, maar het is niet zo dat het dan verandert'; "Dit speelt wel een rol, maar het
moet toch echt van de mensen zelf komen. Dit is te dirigistisch" en "De hele organisatie moet willen
dat we zaken goed georganiseerd hebben. Ook directie moet dat uitstralen, maar dan gaat het niet
vanzelf. Te makkelijk:'

Eén persoon noemt top-down sturing een "hygiënische voorwaarde': Een ander vreest vooral voor
bureaucratie: "Geloof ik niet in. Richtlijnen betekent in de regel meer hiërarchie, meer regels, meer
bureaucratie. Voor je het weet zijn we het Ministerie van Verzekeren:'
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24. Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risico's in het proces
en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen, monitoren, oplossen en
rapporteren.

Hier zijn de meeste mensen het mee eens. Breed wordt niet alleen erkend dat risicomanagement
tot de taken van de proceseigenaar moet worden gerekend, velen hechten hier ook veel waarde aan,
gelet op het grote aantal mensen dat het hier helemaal mee eens is: "Eigenlijk heel erg mee eens;
"Hartgrondig mee eens;"Ja, daar doet het probleem zich voor, daar ligt de verantwoordelijkheid en
de bevoegdheid;"Logisch;"Eens. Dit is de verantwoordelijkheid leggen waar die hoort'; "Kan je niet
mee oneens zijn;"Is mij uit het hart gegrepen" en "Eén iemand moet de knoop doorhakken; staf is
alleen adviserend; anders is het verwarrend"

Een aantal mensen maakt de kanttekening dat het van een proceseigenaar ook teveel gevraagd kan
zijn: "Lastig. Veel processen zijn zo ingewikkeld dat je bijna niet meer kan verwachten dat iemand
alles overziet en daarvoor verantwoordelijk is. Tegelijkertijd moet er wel iemand verantwoordelijk
zijn en ben je niet voor niets proceseigenaar ;"Eigenlijk helemaal mee eens, maar niet iedereen kan
dat. De waan van de dag regeert. Proceseigenaren mogen control en risk management daarbij wel
gebruiken'; "Je moet niet verwachten van iemand die op het proces zit, dat die dit integer kan doen.
Die kent ook de externe factoren en dwarsverbanden niet allemaal. Dat zal wel zo moeten zijn, maar
werkt in de praktijk niet zo" en "Dit is gedeeltelijk waar, maar dit is teveel gevraagd. Er zijn teveel
dingen waar iemand aan moet denken:'

Andere opmerkingen: "Het is de verantwoordelijkheid van iedereen om risico's te signaleren of
efficiencyverbetering te durven rapporteren" en "F,en verantwoordelijkheid voor de proceseigenaar is
er wel, maar zoals hier geformuleerd gaat die te ver in het kader van functiescheiding"
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25. Iedere medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn ofhaar doen en laten en
handelen naar de geest van de richtlijnen en in het bredere belang van het bedrijf.

Hier is vrijwel iedereen het mee eens: "Zeer belangrijk'; "Helemaal mee eens;"Waarheid als een
koe ; "Maar natuurlijk'; "Dooddoener'; "Zo vanzelfsprekend ; "Dat is wel prettig; "Logisch" en "Ja,
helemaal mee eens. Wij propageren de eigen invulling door de medewerker heel erg, waar andere
verzekeraars veel strakkere richtlijnen neerleggen:'

Toch zijn veel mensen niet overtuigd dat dit daadwerkelijk kan en gebeurt: "Dat zou je willen';
"Iedereen heeft ook een individueel belang, dat kan botsen met het bedrijfsbelang;"De vraag
is of de medewerker dat kan'; "Kerstgedachte'; "Of inedewerkers dat doen is daargelaten, maar
ik vind wel dat het moet ;""Lou wel moeten, maar dat gebeurt toch niet. Als iedereen dat doet,
zijn we er zo" en "Het moet duidelijk zijn ~vaarvoor medewerkers verantwoordelijk zijn. Dat
betekent 1) doelstellingen duidelijk communiceren en 2) empowerment: mensen in staat stellen
verantwoordelijkheid te nemen:'
Eén persoon vindt dat je het met de stelling niet oneens kan zijn, maar dat deze zo algemeen is
geformuleerd, dat je hier niets mee kan: "Je moet als organisatie de richtlijnen zo maken dat het
helder is en niet op meer manieren uit te leggen. Tekstueel ben ik het met deze stelling niet eens:'
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26. Ik streef in mijn dagelijkse werk expliciet naar integriteit, transparantie en foutloosheid. Ik
voel me medeverantwoordelijk voor het resultaat en imago van dit bedrijf en doe dat daarom
vrijwillig, zonder dat het van mij gevraagd wordt.

Hier kan niemand het mee oneens zijn: "Zou iedereen als basis moeten hebben ;"Zou iedereen het
mee eens moeten zijn'; "Zouden alle medewerkers moeten hebben" en "Super!"
Verschillende mensen associëren de stelling met hogere sferen: "Met deze stelling kan ik mezelf
heilig verklaren'; "Wat is vrijwillig? Moeder 17ieresa ~eígen naam~'; "Dit is wel heel erg jezelf
ophemelen" en "EO-kaartje. Ik kan hier niets mee. Heeft niet met werk te maken"
Andere interessante toelichtingen: "Ik doe dit niet vrijwillig, dit is mijn vak;"Dit is z.o'n slogan. Daar
wordt ik voor betaald en het zit ook in mij;"Kanttekening: belangrijker is dat hoger management
dit uitstraalt, want dan volgt de rest wel'; "Ik ben een perfectionist'; "Dat is toch wel wat ik wil';
"Je bent zelf verantwoordelijk voor het resultaat en het imago van dit bedrijf'; Als ik mezelf een
beetje relativeer, leg ik het niet helemaal rechts'; "Ja, ik vind van weL Hangt wel samen met de
verbondenheid die je hebt met het bedrijf'; "Dit ligt in mijn aard" en "Dit vraagt om een sociaal
wenselijk antwoord. Impliciet doe ik dat:'
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27. Om operationele risico's te beheersen, moeten we de ruimte voor medewerkers om naar eigen
inzicht te handelen beperken.

Hier lopen de meningen sterk uiteen en de meeste mensen gaan op zoek naar een combinatie van
een duidelijk kader en ruimte voor eigen inbreng. "Niet zo absoluut. Je moet wel grenzen aangeven,
maar daar moet je, bijvoorbeeld na overleg met een chef, wel overheen kunnen'; "Nee, we moeten
de medewerkers juist richten op hun verantwoordelijkheden ;"Beperken is niet echt handig. We
vragen juist aan mensen om na te denken. Je moet wel een helder kader zetten'; "Je moet mensen
niet monddood maken'; "We moeten wel een goed kader hebben. Als medewerkers de risico's maar
kennen en binnen het kader werken. Binnen de richtlijnen mogen ze opereren" en "Je kan niet alles
in hokjes doen:'

Tegenstanders van het beperken van de ruimte voor medewerkers zijn daarnaast bang voor
bureaucratisering en het ondermijnen ondernemerschap. Zij zeggen: "Dit moeten we juist niet doen.
Dit beperkt ook de innovatiedrang naar efficiency. Risicobeheersing en ruimte laten, gaan samen en
moeten we juist stimuleren;"Nee, want dan nemen ze ook geen verantwoording meer, in niets ;"Je
moet ruimte geven, anders ben je geen ondernemer meer en dan heb je alleen ambtenaren hier. We
moeten wel goed in de gaten houden wat ze met die ruimte doen'; "Als je dat doet, ga je veel andere
slagen missen en ondernemerschap wegnemen. Je moet wel kaders aangeven'; "Nee, eigen inzicht
veranderenwergroten en de ruimte gelijk laten. Anders doe je altijd alles hetzelfde" en "Dat is het
einde van het ondernemerschap en dat gebeurt nu ook al:'

Voorstanders van het beperken van ruimte zien dat vaak als een noodzakelijk kwaad: "Ik vrees
dat het waar is;"Helaas mee eens; we moeten mensen niet als dom en onwetend beschouwen;
vertrouwen hebben mag ook'; "Dualistisch: inbreng van de medewerker is belangrijk, er moet ruimte
zijn voor ontwikkeling, we moeten niet doorreguleren, maar eigen hobbyisme kan ook niet meer.

Voor anderen is de stelling te generiek: "Het één sluit het ander niet uit. Hangt af van de afdeling.
Op de Service Unit moet je helemaal geen ruimte geven, in de rest van het bedrijf beperken, zodanig
dat er wel ruimte voor commerciële afwegingen blijft'; "Niet voor iedereen. Je moet kijken naar de
skills van mensen'; `Als je beperken leest als kaderen: eens. Je moet een duidelijk kader hebben.
Ruimte voor eigen inbreng is afhankelijk van niveau, bijvoorbeeld bevoegdheden. Daarbinnen moet
je vrijelijk kunnen opereren" en "Dit veronderstelt dat er nu ruimte is en dat die te groot is. Op
bepaalde vlakken is dat zo:'
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28. Een structuur van belonen en straffen is nodig om gedrag te veranderen. Integer gedrag zou
onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse beoordelingen en beloningsrondes.

Ook over deze stelling is geen overeenstemming, al is het merendeel van de respondenten tegen
beloning en straf als middelen om integer gedrag te bevorderen. Argumenten hebben onder andere
te maken met uitvoerbaarheid en met nadelige bijeffecten: "Dit werkt averechts, leren van fouten
moet de insteek zijn'; "Onuitvoerbaar'; "Op deze manier is het te belerend. Deze methode dringt
mensen in de verdediging'; "Kanttekening hierbij is dat het moeilijk meetbaar is en subjectief blijft';
"Dit is een wassen neus. Persoonlijk, afdelings- en bedrijfsbelang gaan niet altijd samen. Ik geloof
niet in belonen. Je moet anders motiveren;"Daar geloof ik niet zo in. Er zijn ook fouten die je
met open ogen maakt, bijvoorbeeld dat je ook terrorisme dekt. Oplossing daarvoor moet je niet
in belonen en straffen zoeken'; "Het zou mooi zijn als dat kan, maar is niet meetbaar te maken.
Daarmee is het een illusie, die je niet moet hebben'; "Hier geloof ik niet in. Dit is niet constructief. Ik
ga uit van verantwoordelijke medewerkers, ook al is dat helaas niet altijd waar'; "Ik heb altijd geleerd
dat belonen zinvol is en straffen niet. Met excessen moet je korte metten maken. Als je veel straft,
hoor je niets meer. Een open cultuur is nodig waarin fouten maken mag'én "Nee. Dat is hetzelfde als
een bordje op de deur `hier wordt niet gemoord'. Dan ga je ook denken waarom hangt dat daar?"
Voorstanders zijn er ook: "Waar je op beloont, daar ga je je naar gedragen;"Hier kunnen we over
praten. Ik vind wel dat we te lief voor elkaar zijn;"Niets is zo moeilijk bespreekbaar als integriteit.
Als je erover spreekt, is het eigenlijk al bezoedeld. Wie integer is, praat er niet over. Het lijkt me
moeilijk om wie niet integer is, dat wel te maken. Het gaat om zuiver verantwoord gedrag. Per saldo
toch mee eens'; "Het is ook zo dat integer gedrag wordt beoordeeld" en "Helemaal mee eens. Een
weeffout in het afgelopen jaar. Heb niet het idee dat is afgerekend op integer gedrag. Je moet belonen
wat je wil hebben. Er is wel een meetprobleem:'

Tenslotte zijn er mensen die integriteit een voorwaarde vinden voor mensen die hier werken en
daarom belonen en straffen niet nodig vinden: "Misschien wat naïef, maar integriteit heb je als je hier
werkt Iedereen is integer, tenzij. Je moet wel meer toetsen voordat mensen hier binnenkomen, maar
daarna aannemen dat integriteit aanwezig is ;"Mensen die het spel niet meespelen zoals het hoort,
moeten hier niet werken. Het is wel belangrijk dat je geen perverse prikkels inbouwt, want dan gaan
mensen zich misdragen ; Als je niet integer bent, kun je wel ophouden en hoor je hier niet thuis.
Dus je moet dat ook niet expliciet belonen. Integriteit is iets dat er moet zijn:'
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29. Een veel strakkere controle, auditing en regulering is noodzakelijk. Vertrouwen is goed, maar
controle is beter.

Veel mensen twijfelen over nut en noodzaak van controle en vragen zich af of er geen andere
methoden zijn: "Híer zit ik dubbel in. Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten'; "Ik ben van de
controle, maar ook van vertrouwen;"Ik ben niet wars van controle, mits die is om de kwaliteit te
verbeteren. Als controle ontaardt in straffen, dan is het een slecht destructief middel. De wijze van
controle bepaalt het succes;"Controle, auditing en regulering zijn van belang, maar het moet ook uit
de organisatie zelf komen. Sluit aan bij integer zijn en uit onszelf laten komen. Neemt niet weg dat
je altijd moet controleren; "Zo wel erg sterk geformuleerd, hangt af van de situatie, kan me er wel
iets bij voorstellen'; Als iedereen zich aan de regels houdt, hoett dit niet" en "Controle is een manier,
maar niet noodzakelijk. Integriteit is belangrijker. Je kwit blijven auditen, maar dan haal je er nog
niet alles uit. Controle kan ook de cultuur verzieken. Dit is afhankelijk van de insteek van de controle.
Je moet een RM methodiek kiezen die mensen stuurt en bijstaat in plaats van een agent aan de zijlijn
zijn:'

Een aantal tegenstanders van strakkere controle zeggen: "Nee, vind ik niet. Ben bang dat je
ondernemerschap verkwanselt;"Hier verzet ik mij standaard tegen; Als controle een doel op zich
wordt, ben ik het daar niet mee eens. Oneens'; "Ben ik nooit zo van. Als het proces goed geregeld is
en je goede mensen hebt, is af en toe controle genoeg'en "Controle slaat op dit moment een beetje
door:'

Uitgesproken voorstanders zijn er ook: "Controle is noodzakelijk'; "Je moet altijd controleren. Als je
er alles aan doet om mensen zich integer te laten gedragen, dan moet je nog steeds wel controleren,
maar is een veel strakkere controle niet nodig'en "Natuurlijk mee eens"
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30. Er moet meer betrokkenheid en participatie van medewerkers komen bij de besluitvorming als
remedie tegen operationele risico's.

De meerderheid is hier voor, maar er zijn ook veel sceptici. Voorstanders zeggen: "Dat is zo, die
hebben er verstand van; Absoluut, dat valt of staat het mee;"Ja, zij moeten het tenslotte uitvoeren';
"Een heleboe] medewerkers weten heel goed waar risico's liggen. Denk zeker dat medewerkers veel
kunnen bijdragen bij inventarisatie.lbch ook bij besluitvorming: ja'; "Ik vind dat ik dit wel doe" en
"Zit wel een kern van waarheid in:'

Tegenstanders van meer participatie bij besluitvorming zetten daar de volgende argumenten
tegenover: "Betrokkenheid is leuk, maar participatie ben ik niet voor. Een bedrijf is geen democratie,
dat is flauwekul ;"Participatie in de zin van een mening kunnen geven en meedenken is goed. De
besluitvorming moet hoger liggen. Je moet geen poldermodel hebben, maar een daadkrachtige
leiding die een besluit durft te nemen;"De gemiddelde medewerker ziet de risico's en belangen niet,
een paar specialisten daargelaten;"Of dat nu echt van de mensen zelf uit moet gaan, weet ik niet" en
"Dit gaat niet uit de verf komen:'

Eén persoon geeft de twijfel die veel mensen ervaren treffend weer: "Hier ben ik na 8 jaar
werkervaring nog niet uit:'
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31. Risicomanagement wordt alleen effectief als we de bedrijfscultuur zodanig aanpassen, dat
integer en foutloos handelen en kwaliteit leveren vanzelfsprekende waarden worden.

Een ruime meerderheid is het met de stelling eens, maar de meningen lopen ver uiteen, van helemaal
mee oneens tot helemaal mee eens.

Degenen die het met de stelling eens zijn, zeggen: "Risicomanagement moet een vast begrip in de
bedrijfscultuur worden'; "Risicomanagement moet vanzelfsprekend worden'; "Heel vanzelfsprekend';
"Je moet het besef bij mensen losmaken. Anders is het dweílen met de kraan open'; "Open deur. Het
is vaak ook een kwestie van integriteit ;"Hier kan je het niet mee oneens zijn;"We hebben al een
behoorlijke bedrijfscultuur die zich daarop richt ;"Helemaal mee eens;"Uiteindelijk wel. Je kunt het
wellicht ook op andere manieren realiseren, maar dat kost meer tijd, heeft meer om handen en is van
kortere duur. Als je de cultuur hebt, kan het vanzelf gaan" en "Risicomanagement is om duidelijk te
maken dat fouten gemaakt worden en daar kun je een cultuur van krijgen. Het verstrekt elkaar:'

Sommigen stellen dat risicomanagement niet alleen afhankelijk is van de cultuur, maar ook kan
helpen om een cultuurverandering tot stand te brengen: "Of andersom. Risicomanagement is een
aanjager om een cultuurverandering te bewerkstelligen" en "Ga je eerst cultuur aanpassen en dan aan
risicomanagement doen? Dat is onzin. Risicomanagement kan een middel zijn om de cultuur aan te
passen"

Een aantal respondenten vindt cultuur niet noodzakelijk voor risicomanagement of ziet daarin geen
oplossing: "Zachte elementen, zoals cultuur, zijn belangrijk, maar ook door harde maatregelen is RM
te regelen, bijvoorbeeld door bevoegdhedenbeheer'; "Dit is overdreven. Risicomanagement kan ook
effectief zijn voordat de cultuur er is. Het is ook niet mogelijk om de cultuur zo aan te passen, dat
je alles uitbant'; "Hoeft niet per se, zou wel het mooiste zijn;"We moeten veel harder sturen, zodat
medewerkers geen fouten kunnen maken;"Cultuur helpt wel heel erg, maar is niet de enige manier.
Met een goede risicomanagement opzet en het uitdragen kan ook eftèctief zijn ;"Dit is een wassen
neus. Dit moet in iedereen zitten die hier werkt. Cultuur helpt wel. Als het bedrijf op orde is, wordt
alles makkelijker ;'Als bedrijfscultuur ook het nakomen van afspraken is, ben ik het hiermee eens.
Het lukt echter niet alleen door de bedrijfscultuur aan te passen" en "Het woord alleen staat me
tegen. Stelling is te absoluut:'
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Aan de respondenten is, nadat alle stellingen waren gesorteerd, gevraagd of
de stellingen een goed beeld gaven van hun mening over risicomanagement
of dat bepaalde onderwerpen ontbraken. Dit was enerzijds een controle op
de representativiteit van de stellingen en anderzijds een gelegenheid voor de
respondenten om een nadere toelichting te geven op hun visie.

Hieronder geven wij de belangrijkste suggesties weer:

Waarschuwingen voor bureaucratie en overreactie:
-"Ik heb er moeite mee dat het hele proces om risicomanagement heen wordt

gebouwd. Risk Management hoort aan de zijlijn te staan als middel om te kijken
of er geen dingen fout gaan en of er niks efficiënter kan. De business moet cen-
traal staan. Er wordt nu te zwaar aan risicomanagement getild. Het moet er zijn ter
ondersteuning en niet allesbepalend voor de processen:'
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"Er wordt nu veel aandacht gegeven aan risicomanagement en dat kost veel tijd van
de afdeling, die daarvoor niet is uitgerust. Dat wordt als belastend ervaren, bijvoor-
beeld de audits. Je zou ook meer aan de voorkant moeten afsluiten en dan wordt
risicomanagement op termijn overbodig:'
"Ik ben een voorstander van pro-actief risicomanagement als verantwoordelijkheid
in alle lagen van de organisatie. Dat is moeilijk realiseerbaar en moet niet bureau-
cratisch worden. Het gaat om verantwoordelijkheid durven nemen en ruimte geven:'
"We doen soms alsof RM de oplossing is voor ons bedrijE Het echte probleem is
menselijk kapitaal:'

Over de afdeling Risk Management (in tegenstelling tot de risicomanagement-
functie):
-"De stellingen zeggen weinig over de rol van de afdeling Risk Management. Veel

over de visie op risicomanagement, minder over de manier waarop je daar komt
en wat de afdeling Risk Management dan doet. Daar zouden grote verschillen van
mening over kunnen bestaan. Issue daarbij is ook de scheiding van verantwoorde-
lijkheden: wetgevend, controlerend, uitvoerende macht.

-"Risk Management mag best meer positie opeisen binnen het bedrijf en meer lea-
ding zijn. Veel managers vinden dat ze het zelf wel kunnen, maar het risico is dat
risicomanagement dan incidenteel wordt. Er ligt nu wel heel veel op het bord van de
operationeel manager. Ik heb behoefte aan een duidelijke structuur en verdeling van
verantwoordelijkheden. Ik zou willen dat Risk Management ook analyses uitvoert
op schadetrends en daarover terugkoppelt. Aan de ene kant is risicomanagement
heel analytisch (volgen marktontwikkelingen en schadetrends), aan de andere kant
heel operationeel met controlemomenten.

-"Voor schade staan we aan het begin van risicomanagement met een groeistuip
die even pijn doet en die niet moet doorslaan. Hoe richt je risicomanagement zo
in dat het als hulp wordt ervaren of dat het onvermijdelijk is dat je eerst bij Risk
Management langsgaat voordat je aan een project begint. Dat is nu nog niet gewoon.
Balans tussen operationeel meedenken en afstand houden om controle te houden is
lastig. Om risicomanagement intern in te vullen als hulp ligt de bewijslast bij Risk
Management:'

-"Ik schrik van een medewerker die tegen me zei: `we hebben toch altijd fouten
gemaakt: Risicomanagement moet iets van iedereen zijn. Het moet meer samenspel
worden tussen medewerkers van de operationele afdelingen en de afdeling Risk
Management, zodat het bewustzijn lager in de organisatie wordt gebracht"

Over bewuste keuzes en risicoacceptatie:
-"Je kan deze methode ook gebruiken om te bepalen wat de belangrijkste risico's

zijn in processen, systemen en mensen. Je krijgt dan een gedetailleerdere discussie.
Hoeveel energie steek je erin, de verhouding zoeken tussen omvang van de risico's
en de controle daarop:'

-"Iedereen zou met risicomanagement bezig moeten zijn en bewuste keuzes moeten
voorleggen. Daar zijn we onvoldoende mee bezig. We hebben daar te weinig tijd
voor en zijn nog met andere problemen bezig. Operationeel managers laten zich
verleiden door achterstanden en er wordt nog veel afgeschermd. Afdeling Risk
Management moet mensen er met de haren bijslepen:'
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Naar een organisatie waarin risicobeheersing goed geregeld is:
-"Uitgaande van het goede van de mens, wordt in de huidige organisatie naar de

mening van betrokkenen ook slagvaardig en beheerst geopereerd, maar stellen we
daar nu andere eisen aan. Hoe nemen we die horde, zodanig dat iedereen ook zegt
dat het anders moet:'

-"Vervolgvraag, zeker als we het redelijk eens zijn over het belang van risicomanage-
ment, is: "Wat zijn dan de consequenties van die keuzen?"

Suggesties:
-`Als ik kijk naar verzekeraars heb ik het idee dat wij het wiel uitvinden, terwijl ban-

ken op een aantal aspecten veel verder zijn. Kan me voorstellen dat er industrieën
zijn die verder zijn, bijvoorbeeld vanwege publiciteitsrisico, vanwege risico voor
mens en omgeving. Zou aardig zijn om daarmee parallellen te vinden. Zou ons kun-
nen helpen om slagen te maken:'

-"Wat mij opvalt is het abstracte verschil tussen de effecten naar klantenl
aandeelhouders en operaties:'

6.3.4 Drie visies op operationeel risicomanagement
Uit het onderzoek zijn drie visies naar voren gekomen, die hieronder in detail
worden behandeld. Bij iedere visie hoort een ordening van de uitspraken of stel-
lingen in de Q-sample. Zie de tabel "factorscores van de stellingen" hieronder.
Vet gedrukt zijn scores die kenmerkend zijn voor een factor. Dat betekent dat de
score uitgesproken is (heel hoog of heel laag) enlof afwijkt van de score op de
stellingen in de andere factoren.

I Factor: 1 2 3
1 Verliezen door menselijke fouten of fouten in processen en systemen komen

nauwelijks voor in dit bedrijf. Het gaat om incidenten en het loont niet de
moeite deze te bestrijden. (1) -3 -3 -3

2 We zijn als bedrijf zover gekomen zonder expliciete aandacht voor
operationele risico's, dat betekent op zichzelf al dat het wel goed zit met de
risicobeheersing in dit bedrijf. (6) -2 -2 -2

3 Schandalen zoals bij andere ondernemingen, denk aan Enron, Ahold, Shell en
Marsh, kunnen bij ons niet gebeuren. (10) -2 -2 -3

4 Incidenten en fouten zijn betreurenswaardig, maar helaas onvennijdelijk. Dat
zal altijd zo blijven. Ze zijn verdisconteerd in onze kosten en verkoopprijzen.

' Jammer, maar helaas. (5) -1 -2 0

S Wij zijn verwend met goede resultaten in het verleden. We moeten nu een veel
grotere inspanning leveren om dezelfde resultaten te behalen. Er is nu minder

I

ruimte voor fouten en kosten. (9) -1 0 I 1

6 Wij weten niet precies hoeveel we verliezen door operationele fouten en
risico's. Dat is een reden om dit te onderzoeken en actie op te ondernemen. (2) 1 0 -1

7 ~'ij lopen opbrengsten mis en maken te veel kosten door operationele ~ i
missers. (3) 2 I 1 -1
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8 Wij hebben te veel aandacht voor korte termijn resultaten en te weinig
aandacht voor de structurele issues in onze bedrijfsvoering en processen. (8) 3 2 0

9 Er is een aanzienlijk publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en
van mensen. (4) -1 0 ~ 2

10 Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders
in de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze
roei en winstgevendheid. (7) 1 0 3

11 Operationeel risicomanagement is voora] een compliance issue. We
~ doen het omdat het van toezichthouders moet. Wat voldoende is voor de
~ toezichthouder, is wat wij maximaal doen. (24) -3 -3 -2

12~ Risicomanagement is een hype, die weer voorbij gaat. (21) -1 -2 -2

~ 13 Risicobeheersing is een preventief middel. Het voorkomt fouten in processen
en problemen met toezichthouders en klanten. (22) 1 1 1

14 Risicobeheersing levert operationele winst op. De efficiency in processen
en de kwaliteit worden hierdoor verbeterd en kosten worden bespaard door
minder fouten. (25) 2 -1 0

15 De volatiliteit in het resultaat van ons bedrijf wordt beperkt door te
anticiperen op risico's, risico's te kwantificeren en te rapporteren en een
beheersingskader in te richten. (26) 0 -1 2

16 Pro-actief risicomanagement draagt bij aan een lerende organisatie, die steeds
op zoek is naar verbeterin en en veranderingen doorvoert. (23) 2 1 1

17 Pro-actief risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes
en besluitvorming dan het herstellen van problemen achteraf
(crisismana ement). (29) 3 2 1

18 Risicomanagement is een middel om interne middelen en kapitaal beter te
alloceren. (31) 0 -1 -1

19 Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat
we de situatie onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet. (27) 0 0 3

20 Klanten geven de voorkeur aan een verzekeraar die communiceert en ~
aantoont dat het bedrijf is voorbereid op calamiteiten en een effectieve ~ ~
risicobeheersingcultuur en -structuur kent. (28) -2 0 0

21 Door onze kennis van key business drivers en risico's te communiceren
aan aandeelhouders en andere belanghebbenden (klanten) kunnen we
concurrentievoordeel behalen. (30) -1 0 1

22 De afdeling Risk Management is verantwoordelijk voor het voorkomen en
beheersen van operationele risico's. Als ik iets moet doen, hoor ik het van hen.
(15) -3 -3 -2

23 Meer en betere sturing door de top is de beste remedie tegen operationeel 1
risico. De directie moet het goede voorbeeld en richtlijnen uitvaardigen, dan
zal er wat veranderen. (13) 0 ', -1 -3

24 Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risico's in
het proces en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen,
monitoren, oplossen en rapporteren. (11) 1 3 3

25 Iedere medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn ofhaar doen
en laten en handelen naar de geest van de richtlijnen en in het bredere belang
van het bedrijf. (12) 1 3 2
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26 Ik streef in mijn dagelijkse werk expliciet naar integriteit, transparantie en
foutloosheid. Ik voel me medeverantwoordelijk voor het resultaat en imago
van dit bedrijf en doe dat daarom vrijwillig, zonder dat het van mij gevraagd ,
wordt. (14) 3 I 3 2

27 Om operationele risico's te beheersen, moeten we de ruimte voor I ~
medewerkers om naar eigen inzicht te handelen beperken. (16) ~ 0 -1 -1

28 Een structuur van belonen en straffen is nodig om gedrag te veranderen.
Integer gedrag zou onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse beoordelingen en
belonin srondes. (20) -2 1 0

29 Een veel strakkere controle, auditing en regulering is noodzakelijk.
I Vertrouwen is goed, maar controle is beter. (17)
-

0 1 -1
30 Er moet meer betrokkenheid en participatie van medewerkers komen bij de

besluitvorming als remedie tegen operationele risico's. (19) 0 2 0
31 Risicomanagement wordt alleen effectief als we de bedrijfscultuur

zodanig aanpassen, dat integer en foutloos handelen en kwaliteit leveren
vanzelfsprekende waarden worden. (18) 2 I 2 0

Nadere bestudering van de tabel leidt tot interpretatie van de drie visies. Daarbij
zijn zowel de uitspraken waar men het mee eens is als de uitspraken waarmee
men het oneens is, relevant.

Visie 1:focus op interne processen voor verbetering van efficiency en kwaliteit
Aanhangers van deze visie zijn vooral intern gericht en beschouwen risicoma-
nagement als een middel om de efficiency en de kwaliteit van de bedrijfsvoe-
ring te verbeteren. Zij streven een bedrijfsvoering na die als een goed geoliede
machine is. Beslissingen dienen weloverwogen genomen te worden, zodat we
niet achteraf in de problemen komen en geen crisismanagement nodig is om de
problemen weer op te lossen. Op dit moment worden opbrengsten misgelopen
en onnodige kosten gemaakt als gevolg van operationele missers, terwijl te weinig
aandacht wordt besteed aan structurele issues in de bedrijfsvoering en processen.

17 Pro-actief risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes en besluitvorming
dan het herstellen van problemen achteraf (crisismanagement). (29) 3 2 1

8 Wij hebben te veel aandacht voor korte termijn resultaten en te weinig aandacht
voor de structurele issues in onze bedrijfsvoerin en processen. (8) 3 2 0

14 Risicobeheersing levert operationele winst op. De efficiency in processen en de
kwaliteit worden hierdoor verbeterd en kosten worden bespaard door minder
fouten. (25) 2 -1 0

7 Wij lopen opbrengsten mis en maken te veel kosten door operationele missers. (3) 2 1 -1
6 Wij weten niet precies hoeveel we verliezen door operationele fouten en risico's. I

Dat is een reden om dit te onderzoeken en actie op te ondernemen. (2) 1 ~ 0 -1

150



b. INSTITUTIONALISERING VAN OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

Stelling 18, over risicomanagement als middel om interne middelen en kapitaal te
alloceren kon in de hele populatie op weinig instemming rekenen, maar relatief
gezien, kan deze groep zich er nog het meest bij voorstellen.

18 Risicomanagement is een mide{el om interne middelen en kapitaal beter te
alloceren. (31)

Strak geregisseerde processen laten weinig ruimte voor eigen inbreng van mede-
werkers. Deze groep is dan ook meer dan de andere geneigd om de ruimte voor
medewerkers te beperken en ziet niets in meer betrokkenheid van medewerkers
bij besluitvorming. Beoordelen van medewerkers op integer gedrag is niet nodig
of heeft geen nut. Aan de eigen verantwoordelijkheid van mensen wordt weinig
belang gehecht. Als processen zodanig zijn ingericht dat de ruimte om fouten te
maken beperkt is, is dat ook niet nodig. De benadering is eerder top-down dan
bottom-up.

25 Iedere medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar doen en
laten en handelen naar de geest van de richtlijnen en in het bredere belang van het

~ bedrijf (12) , I 3 2
24 Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risico's in I

het proces en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen,
monitoren, oplossen en rapporteren. (11) I 3 3

30 Er moet meer betrokkenheid en participatie van medewerkers komen bij de
besluitvorming als remedie tegen operationele risico's. (19) 0 2 0

27 Om operationele risico's te beheersen, moeten we de ruimte voor medewerkers
om naar eigen inzicht te handelen beperken. (16) 0 -1 -1

23 Meer en betere sturing door de top is de beste remedie tegen operationeel risico.
De directie moet het goede voorbeeld en richtlijnen uitvaardigen, dan zal er wat I ~

Iveranderen. (13) 0 -1 -3
28 Een structuur van belonen en straflèn is nodig om gedrag te veranderen.

Integer gedrag zou onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse beoordelingen en
beloningsrondes. (20) -2 1 I 0

De interne focus van de aanhangers van deze visie wordt nog eens benadrukt
door de afwijkende negatieve scores op een tweetal stellingen over de voorkeuren
van klanten en de mogelijkheden om met risicomanagement concurrentievoor-
deel te behalen.

20 Klanten geven de voorkeur aan een verzekeraar die communiceert en aantoont dat
het bedrijf is voorbereid op calamiteiten en een effectieve risicobeheersingcultuur
en -structuur kent. (28)

21 Door onze kennis van key business drivers en risico's te communiceren
aan aandeelhouders en andere belanghehbenden (klanten) kunnen we

i ~ concurrentievoordeel behalen. (30)

0
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Visie 2: focus op gedragen eigen verantwoordelijkheid van mensen
Deze groep benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van mensen en het gedrag
dat daar bij hoort. Van iedereen wordt een manier van werken verwacht die in het
belang van het bedrijf is en in overeenstemming van de geest van de richtlijnen. Ook
de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar wordt nadrukkelijk onderschreven.
Participatie van medewerkers bij besluitvorming wordt belangrijk gevonden.

26 Ik streef in mijn dagelijkse werk expliciet naar integriteit, transparantie en
foutloosheid. Ik voel me medeverantwoordelijk voor het resultaat en imago van
dit bedrijf en doe dat daarom vrijwillig, zonder dat het van mij gevraagd wordt.
(14) 3 3 2

24 Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risico's in
het proces en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen,

' monitoren, oplossen en rapporteren. (11) ' 1, 3 3
25 Iedere medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn ofhaar doen en

laten en handelen naar de geest van de richtlijnen en in het bredere belang van het I
bedrijf. (12) 1 3 2

30 Er moet meer betrokkenheid en participatie van medewerkers komen bij de ~
besluitvormin als remedie te en operationele risico's. (19) 0 2 0

31 Risicomanagement wordt alleen effectief als we de bedrijfscultuur zodanig
aanpassen, dat integer en foutloos handelen en kwaliteit leveren vanzelfsprekende
waarden worden. (18) 2 2 0

Opvallend is dat, hoewel deze groep het belang van integer gedrag en de eigen
verantwoordelijkheid van mensen voorop stelt, dit niet samengaat met een groot
vertrouwen in mensen. Meer dan de aanhangers van de andere visies wordt con-
trole noodzakelijk geacht en kan integer gedrag onderdeel van de beoordeling
zijn.

29 Een veel strakkere controle, auditing en regulering is noodzakelijk. Vertrouwen is
~ goed, maar controle is beter. (17) 0 1 -1

28 Een structuur van belonen en straffen is nodig om gedrag te veranderen.
Integer gedrag zou onderdeel moeten zijn van de jaarlijkse beoordelingen en
beloningsrondes. (20) -2 1 0

Visie 3:focus op extern imago bij aandeelhouders en klanten
Voor deze groep wordt risicomanagement ingegeven door het imago van het
bedrijf bij aandeelhouders en klanten. Operationele blunders schaden het ver-
trouwen en belemmeren daarmee de groei en winstgevendheid van het bedrijf.
Een aanzienlijk publiciteitsrisico wordt onderkend, dat voor de andere groepen
geen rol speelt. Door risicomanagement expliciet zichtbaar te maken, kan de aan-
delenkoers positief worden beïnvloed en concurrentievoordeel worden behaald.
De druk op de bedrijfsvoering is toegenomen en er is nu meer inspanning nodig
voor het hetzelfde resultaat dan voorheen.
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10 Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders in
de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze groei en '
winstgevendheid. (7) 1 ~ 0 3

19 Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat we i
de situatie onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet. (27) 0 0 3

9 Er is een aanzienlijk publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en van T
mensen. (4) -1 0 2

21 Door onze kennis van key business drivers en risico's te communiceren
aan aandeelhouders en andere belanghebbenden (klanten) kunnen we
concurrentievoordeel behalen. (30) -1 ' 0 1

5 Wij zijn verwend met goede resultaten in het verleden. We moeten nu een veel
grotere inspanning leveren om dezelfde resultaten te behalen. Er is nu minder
ruimte voor fouten en kosten. (9) i-1 0 1

Deze groep hecht, in het belang van de aandeelhouders, aan beperking van de
volatiliteit en ziet risicomanagement als een middel daarvoor, ook als zijn fouten
en incidenten (vrijwel) niet te vermijden.

15 De volatiliteit in het resultaat van ons bedríjf wordt beperkt door te anticiperen
op risico's, risico's te kwantificeren en te rapporteren en een beheersingskader in i
te richten. (26) ' 0 -1 2

4 Incidenten en fouten zijn betreurenswaardig, maar helaas onvermijdelijk. Dat ~
zal altijd zo blijven. Ze zijn verdisconteerd in onze kosten en verkoopprijzen.
Jammer, maar helaas. (5) -1 -2 0

Tenslotte onderscheidt deze groep zich door het minst overtuigd te zijn dat
schandalen hier niet kunnen gebeuren en iets meer belang aan compliance toe te
kennen als drijfveer voor risicomanagement.

3 Schandalen zoals bij andere ondernemingen, denk aan Enron, Ahold, Shell en
Marsh, kunnen bij ons niet~uren-(10) - -2 -2 -3

11 Operationeel risicomanagement is vooral een compliance issue. We doen het
omdat het van toezichthouders moet. Wat voldoende is voor de toezichthouder, is
wat wij maximaal doen. (24) -3 -3 -2

De correlatie tussen de visies (factoren) en de respondenten zijn ook onderzocht.
De mate van correlatie wordt uitgedrukt in een factorscore van de respondent en
bedraagt tussen -1,0 en f1,0. Een sterk negatieve correlatie geeft aan dat de res-
pondent de stelling belangrijk vindt, maar precies het tegenovergestelde vindt. Zie
de tabel "factorscores van de respondenten" hieronder.
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Respondent Factor 1 Factor 2 Factor 3
1 0.8454 X 0.0136 ~i 0.3091
2 0.3361 0.6919 X 0.1834
3 0.6374 X -0.0134 0.4692
4 0.3626 0.4532 X 0.1238
5 0.5180 0.2568 0.5464
6 0.5111 X 0.3184 0.3888
7 0.3207 0.7013 X ~ 0.4065
8 0.7685 X 0.0801

~
0.2438

9 0.7798 X 0.0478 0.3542
10 0.6093 X 0.3645 0.2787
11 0.5376 0.4248 0.3925
12 0.1868 0.5109 X 0.4369
13 0.2354 0.5846 X 0.4541
14 0.1234 0.5362 0.6555 X
15 0.6672 X ~ Q3469 -0.2536
16 0.6631 X I 0.4661 0.1214
17 0.5808 0.6803 X 0.1652
18 0.6623 X 0.3919 0.1305
19 0.3588 0.4112 0.5667 X
20 0.4762 0.3145 0.3946
21 0.2651 ~ 0.0013 L 0.5889 X
22 0.5185 0.6250 X 0.3435
23 0.5840 X 0.4069 0.3483
24 0.5843 X 0.0657 0.4760
25 0.5888 X 0.5228 0.2426
26 0.4816 0.7551 X 0.2004
27 -0.0795 0.2824 0.7138 X
28 0.3454 0.2659 0.5961 X

De correlatie tussen de factoren is redelijk hoog en varieert van 590~o tot 750~0.
Hieruit moet worden opgemaakt dat het vooral om nuanceverschillen gaat. Dit
effect wordt mede veroorzaakt doordat de respondenten een vrij homogene groep
vormen. Het zijn allemaal collega's en die hebben een weinig onderscheidend
referentiekader. De hoge correlatie kan ook worden beschouwd als een indicatie
dat de visies naast elkaar kunnen bestaan en elkaar niet uitsluiten. Zie de tabel
"Correlatie tussen de factorscores':

Factor 1 2 3
1 1.0000 0.7480 0.5890
2 0.7480 ~ 1.0000 0.7140
3 0.5890 0.7140 1.0000
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In de factoranalyse van de drie factoren zijn 25 van de 28 sorteringen meegeno-
men. Dit zijn de respondenten die in de tabel "factorscores van de respondenten"
een "X" hebben meegekregen. Vuistregel is dat een correlatie of factorscore van
meer dan 0,4-0,5 (ongeveer 2-2.5 maal de standaarddeviatie) als significant kan
worden beschouwd (Brown, 1991I1992). De andere drie hadden een te weinig
oi~derscheidende voorkeur voor één van de drie factoren. Waren alle 28 sorterin-
gen meegenomen, dan zouden dezelfde drie factoren gevonden zijn, maar zou de
correlatie tussen de factoren hoger zijn geweest.

Na het sorteren van de stellingen heeft een aantal respondenten een nadere alge-
mene toelichting gegeven op de gemaakte keuzen. Waar deze toelichting aansluit
bij de uit het onderzoek gedestilleerde visies zijn die hieronder weergegeven.

Visie 1: focus op interne processen voor verbetering van efficiency en kwaliteit

"Mijn visie is dat het doel van risicomanagement is kostenbesparing en kwaliteitsverbetering
door het voorkomen van fouten, zorgen dat processen goed lopen en dat er bewustzijn van risico
is. Dit is een belangrijke functie voor een goedlopende organisatie:'
"Risk Management moet een vooraf ingebed kader organiseren van processen die zo zijn
ingericht dat mensen geen fouten kunnen maken. Gevolg is dat de ruimte om naar eigen inzicht
te handelen wordt beperkt. Dat is fabrieksmatig werken onder strakke controle. Vrijheid is er in
de beoordeling die mensen maken. Ofwel: risicomanagement toepassen voordat je de fabriek
openstelt"
"Risicomanagement is essentieel voor de continuïteit van het bedrijf en maakt het mogelijk
om een afweging te maken tussen welke zaken en processen anders moeten worden geregeld
en welke zaken we voor lief nemen, dat wil zeggen waar we een gecalculeerd risico op nemen.
Actief risicomanagement leidt tot beter management en een gecontroleerd proces. Je moet de
speelruimte voor medewerkers beperken. Als medewerker moet je actief inet het risico omgaan
en niet wachten op een signaal, want dan ben je al te laat. We kunnen er ook niet vanuit gaan dat
er niets aan de hand is. Belangrijk is dat je bewust weet wat je doet:'

Visie 2: focus op gedrag en eigen verantwoordelijkheid van mensen

"Ik leg sterk de nadruk op verantwoordelijkheid. Compliance moet in de genen van een bedrijf
zitten. Je doet het omdat je het wil en omdat je denkt dat het geheel er beter van wordt. Slaat
uiteindelijk terug op jezelf en de organisatie. Daarom is risicomanagement ook missionarissen-
werk. Als je korte termijn afrekent, krijg je korte termijn resultaat. Heeft ook te maken met hoe
je als mens in elkaar zit:'
"Ik kijk niet zo erg naar de klant en aandeelhouder, maar meer naar de eigen ambitie om dingen
goed te doen. Risicomanagement moet worden verankerd op de vloer. Het belang van risico-
management is abstract, terwijl de uitvoering heel operationeel is. Ik betoog om de verantwoor-
delijkheid laag in de organisatie te leggen door medewerkers vertrouwen te geven en te contro-
leren of dat vertrouwen niet wordt beschaamd. Communicatie van risicomanagement breed de
organisatie in naar de medewerkers toe is daarbij een issue"
"Het gaat mij er erg om dat we mensen niet monddood maken"
"Belangrijke elementen zijn dat risicomanagement vanzelfsprekend in de cultuur moet zitten,
pro-actief. Controle is niet alleen om te zeggen wat niet klopt, maar om te leren en fouten te
voorkomen. Je komt er níet alleen met korte klappen en een richtlijn, maar moet dieper kijken
naar de cultuur waarin iedereen zich verantwoordelijk voelt voor risico's en de beheersing
daarvan:'
"Risicomanagement moet niet opgelegd worden, maar als vanzelfsprekend bestaan. Kan
wel allemaal worden opgedragen vanuit staf en directie, maar het besef moet bij de mensen
doordringen"
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Visie 3: focus op extern imago bij aandeelhouders en klanten

"Met name voor een verzekeraar is risicomanagement belangrijk. Dat is wat men van je
verwacht. Als je dat niet doet, kost het je aandelenkoers, publiciteitsrisico en vertrouwen van de
klant. Je moet altijd opletten, ook als het goed gaat:'
"Risicomanagement is de essentie van je werk als je verzekeraar bent en dus doe je het niet
omdat het moet. Het kan ook allemaal nog veel beter"
"De stellingen waar ik het het meest mee eens ben, hebben allemaal te maken met hoe de
buitenwereld tegen ons aankijkt:'
"Ook publiciteitsrisico is groot. We zijn beursgenoteerd, een groot bedrijf en met veel klanten:'

6.3.5 Consequenties van de verschillende visies op
risicomanagement
Achter de drie onderscheiden visies, die we hierboven hebben beschreven, gaan
drie verschillende probleemdefinities schuil, die in meer of mindere mate met
elkaar contlicteren. Probleemdetinities zijn verschillende constructies van de
werkelijkheid en bevatten niet alleen normen en waarden waarmee men de wer-
kelijkheid bekijkt, maar ook andere veronderstellingen over die werkelijkheid. Er
is geen duidelijke scheiding aan te brengen tussen de feiten en de in het geding
zijnde waarden. Elk van de visies wijst andere feiten aan als juist en relevant en
oordeelt daarbij op basis van verschillende waarden. Het resultaat is dat geen van
de visies eenvoudigweg als `waar' of `niet waar' is te typeren (Van Eeten, 1997, p.
10).

In alle visies wordt het belang van risicomanagement onderschreven, maar de
oorzaak van dat belang en de wijze waarop daaraan invulling moet worden gege-
ven verschillen. Aanhangers van de drie visies opereren vanuit een ander kader,
zien andere problemen en staan andere oplossingen voor. Daardoor komen zij
tot verschillende keuzen. Visie 1 stelt interne problemen in efficiency en kwali-
teit centraal en ziet risicomanagement als middel om de processen te verbeteren.
Voor visie 2 gaat het om de eigen verantwoordelijkheid en het gedrag van mensen
in de overtuiging dat risicomanagement alleen door mensen effectief kan worden.
Een bottom-up benadering geniet de voorkeur, maar controle is noodzakelijk. In
visie 3 wordt risicomanagement gedreven door externe overwegingen, zoals de
belangen van aandeelhouders en klanten en het voorkomen van schandalen en
negatieve publiciteit.

Illustratief voor de verschillende probleemdefinities zijn de commentaren van
de respondenten bij de stellingen, waarbij we regelmatig gezien hebben dat de
één een stelling `een waarheid als een koe' noemt en een ander het daar pertinent
mee oneens is. Bijvoorbeeld ten aanzien van de vraag of fouten te vermijden zijn
(stelling 4), komen beide extremen voor, van "fouten zijn niet onvermijdelijk" tot
"waar mensen werken, worden fouten gemaakt". Bij de vraag of risicobeheersing
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bijdraagt aan het verbeteren van de efficiency in processen (stelling 14), werd
gezegd: "open deur" en "geloof ik geen tluit van" Ten aanzien van transparantie
(stelling 25) zijn de meningen als volgt verdeeld: "openheid creëert concurrentie-
voordeel" en "door te publiceren geef je concurrentievoordeel weg"

Bij sommige stellingen waarover consensus bestaat is het mogelijk dat een sociaal
wenselijk antwoord is gegeven (stelling 26, `ik streef in mijn werk naar integriteit,
transparantie en foutloosheid) of dat de stelling voor de hand liggend was (stel-
ling 1, `verliezen door operationele risico's komen nauwelijks voor in dit bedrijf).

Toch sluiten de verschillende visies elkaar niet geheel uit en zijn zij op de meeste
punten niet tegengesteld. We zagen al dat de correlatie tussen de visies rede-
lijk hoog is. Bovendien valt uit de tabel `factorscore van de respondenten' op te
maken dat (bijvoorbeeld) van de aanhangers van visie 1 de ene helft als 2e voor-
keur visie 2 heeft en andere helft visie 3. Vanuit verschillende probleemdefïnities
kan bovendien tot dezelfde acties worden gekomen. In zowel visie 1 als visie 2
is het aanpassen van de bedrijfsctiltuur nodig om risicomanagement effectief te
laten zijn, ook als zijn zij via een andere gedachtegang tot dit oordeel gekomen.
Visie 3 is op dit punt neutraal, dat wil zeggen dat die hier weinig waarde aan
hecht, maar zich er ook niet tegen verzet.

Consensus is geen haalbaar doel en dat is ook niet nodig. Uit de analyse van de
drie visies blijken voldoende aanknopingspunten om gezamenlijk aan risicobe-
heersing te werken. Een oplossing kan dan ook niet worden gevonden in een
keuze voor één van de drie visies, maar in een pakket maatregelen waarin een
balans tussen de verschillende belangen wordt bereikt. Hiermee wordt voorko-
men dat een deel van de mensen, wier problemen niet worden geadresseerd,
alhaakt.

6.4 Naar betere besluitvorming door operationeel
risícomanagement
Uit het onderzoek tot dusverre is duidelijk geworden dat de betrokken managers
operationeel risicomanagement als een `fact of life' beschouwen en een goed beeld
hebben van waar wel ze het voor doen. Men voelt zich bovendien proceseigenaar
en medeverantwoordelijk voor operationeel risicomanagement. In de volgende
ronde gaan we op zoek naar de mogelijkheden om met behulp van operationeel
risicomanagement strategisch voordeel te behalen en tot betere besluitvorming te
komen. Dit gebeurt onbewust bekwaam als het risicomanagement niet langer zelf
onderwerp van gesprek is, maar op een vanzelfsprekende manier onderdeel van
de discussie over strategie en beleid is.

Het doel van de tweede cirkel in het actieonderzoek, op weg naar de vierde fase,
is dat risicomanagement geïntegreerd wordt in de besluitvorming en strategische
beleidsvorming, ofwel in de wijze van ondernemingsbestuur of governance. Dit
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vraagt een andere manier van denken over bedrijfsvoering. Het gaat dan niet
alleen over het voorkomen van de downside van operationele risico's, maar ook
over de upside van het nemen van risico. Risicobeheersingmaatregelen worden
onderworpen aan een kosten-batenanalyse, zodanig dat beheersing een positieve
toegevoegde waarde heeft. Door een beter begrip van de balans (trade-off) tussen
risico, risicobeheersing en toegevoegde waarde, is een snellere reactie mogelijk
op veranderingen en nieuwe kansen in de markt, worden veranderingsprocessen
beter doordacht en daardoor effectiever, wordt actief geanticipeerd op ontwikke-
lingen in de pers en de mogelijke gevolgen daarvan, kan een betere allocatie van
middelen plaatsvinden en wordt daarmee meer aandeelhouderswaarde gecre-
eerd.

Bij deze fase past een pro-actief risicomanagement. In plaats van bestaande pro-
cessen achteraf te analyseren en beheersbaar te maken, wordt bij het ontwerpen
van processen en projecten reeds rekening gehouden met de daaraan verbonden
risico's en beheersingsmaatregelen. Concreet hebben we hieraan invulling gege-
ven door het organiseren van een aantal Risk 8r Control Self-Assessment (RCSA)
workshops. In de twee workshops die hieronder worden beschreven, zijn operati-
onele risico's nader onderzocht die voorkomen in de kwartaallijst van 15 grootste
operationele risico's. Met Risk 8z Control Self-Assessment workshops streven wij
er naar om risico's vroegtijdig te signaleren en daar actie op te ondernemen.

6.4.1 Risk 8~ Control Self-Assessment workshops - opzet
Een Risk 8r Control Self-Assessment is een methode om met direct betrokkenen
risico's en beheersingsmaatregelen te identiticeren en te beoordelen. De voor-
delen en de beperkingen hiervan zijn in hoofdstuk 4 reeds aan de orde geweest.
Self-Assessments komen in twee varianten voor. De eerste is een vragenlijst of
checklist aan de hand waarvan de bestaande situatie in een ondernemíng kan
worden beoordeeld. Het eveneens in hoofdstuk 4 behandelende Analyse- en
Beoordelingsinstrument Interne Beheersing (ABIB) van het NIVRA is als zoda-
nigte gebruiken.

De tweede variant van self-assessments is een workshop met een facilitator die
het proces begeleidt. Wij kiezen voor self-assessment workshops omdat die de
betrokkenheid van de deelnemers en hun verantwoordelijkheidsgevoel voor risi-
co's en risicobeheersing vergroten. Dit bevordert de cultuur ten aanzien van ope-
rationeel risicomanagement. Door de groep deelnemers divers samen te stellen,
kan synergie ontstaan, waardoor de resultaten beter zijn dan als de deelnemers
afzonderlijk hun beoordeling zouden geven.

De workshop levert daarnaast het volgende op:
- Voorbereiding op en inzicht in mogelijke risicogebeurtenissen.
- Bewuste afweging tussen risico's die kunnen worden geaccepteerd en die moe-

ten worden gereduceerd, gedeeld of vermeden.
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Voorkoming van actie op onbeduidende risico's.
Afspraken over acties ten behoeve van risicobeheersing die nadien kunnen
worden gemonitord.

In de workshops is een aantal elementen uit de waarderende onderzoeksmethode
(appreciative inquiry, zie hoofdstuk 5) terug te vinden. Allereerst worden alle
direct betrokkenen uitgenodigd aan de workshop deel te nemen, zodat communi-
catie met elkaar in plaats van over elkaar plaatsvindt. In de eerste ronde, de brain-
storm, mag niet worden gediscussieerd over de risico's die door de deelnemers
naar voren worden gebracht. Men mag vragen stellen ter naar verduidelijking,
maar het ingebrachte punt niet in twijfel trekken of daarop defensief reageren. In
zekere zin geldt immuniteit voor degene die een risico noemt. Wie het daar niet
mee eens is, heeft in de tweede ronde, de stemronde, de kans om zijn mening
kenbaar te maken.
In de derde ronde, de actieplanning, wordt het accent verlegd van de problemen
naar de oplossingen. Als de workshop goed verloopt, ontwikkelen de deelnemers
een gevoel van een gedeeld belang en betrokkenheid of psychologisch eigenaar-
schap, waaruit vertrouwen ontstaat in de gezamenlijke kracht om risico's te
beheersen.

Het programma van een Risk 8z Control Self-Assessment workshop is als volgt:

1. Vaststellen van de scope
Allereerst moet het onderwerp duidelijk worden afgebakend. Workshops kun-
nen als onderwerp zowel een verwerkingsproces hebben dat reeds geruime tijd
bestaat als een project om een nieuw product te ontwikkelen. De doelstelling van
het proces of project moet expliciet gemaakt worden, omdat die het kader geeft
voor de identificatie van gebeurtenissen die tot risico's kunnen leiden. In de prak-
tijk zal de scope voorafgaand aan de workshop in samenspraak met de eerstver-
antwoordelijken worden vastgesteld en tijdens de workshop worden bevestigd.

2. Identificeren van gebeurtenissen
Dit is een brainstormsessie waarin gebeurtenissen worden benoemd die van
invloed kunnen zijn op het realiseren van de doelstelling van het proces of pro-
ject. Alle deelnemers aan de workshops noemen gebeurtenissen en geven een
toelichting op zowel de oorzaken als de gevolgen daarvan. Dit leidt tot een tabel
in drie kolommen (oorzaak, gebeurtenis, effect).

Een algemene categorisering van gebeurtenissen kan hierbij behulpzaam zijn
(COSO, 2004a, p. 24), maar is geenszins beperkend:
- Externe factoren: economisch, natuurlijke omgeving, politiek, sociaal, techno-

logíe.
Interne factoren: infrastructuur, personeel, proces, technologie.

Ook de categorieën die in de risicoanalyses worden gehanteerd, kunnen aankno-
pingspunten geven als de inventarisatie minder soepel verloopt.
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3. Risicobeoordeling
In een stemronde geven de deelnemers vervolgens per gebeurtenis hun oordeel
over zowel de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet als de impact
die dat zal hebben. De volgende kwalitatieve 5-puntsschaal wordt gebruikt:

Waarschijnlijkheid
Niveau Omschrijvin
I Zelden
2 Onwaarschijnli~k
3 Mo eli'k
4 Waarschi nli~k
5 Vri~wel zeker

Impact
Niveau Omschrijvin
1 Verwaarloosbaar
2 Klein
3 Middelmati
4 Groot
5 Catastrofaal

4. Actieplannirig
Aan de hand van de risk map, waarin de gebeurtenissen gratisch worden gepre-
senteerd, is af te lezen welke risico's nadere actie vragen. Schematisch loopt de
grens tussen risico's die een onderneming wel en niet wil beheersen als volgt.
Deze illustratie is ook in hoofdstuk 4 terug te vinden.

Exceeding
Risk Appetite

J
7
G.
C

Withln

Risk Appetite

Low Medium

Likelihood

Figuur 6.3 Risk map (COSO, 2004a, p. 17)

High

De grens tussen `within risk appetite' en `exceeding risk appetite' is subjectief en
zal in de workshop nader worden bepaald. Op basis van de 80-20 regel is aan-
nemelijk dat 200~o van de gebeurtenissen 800~o van het totale risico bepalen. Op
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voorhand lijkt het redelijk tussen de vijf en tien risicogebeurtenissen vast te stel-
len, waarvoor een actieplanning nader wordt uitgewerkt. In het algemeen zijn
drie acties mogelijk, namelijk vermijden, verminderen en delen. Een vierde actie,
namelijk accepteren, heeft betrekking op de risico's die zich binnen het `risk appe-
tite' bevinden. Bij de actieplanning komen ook Key Risk Indicators aan de orde,
ofwel meetwaarden die periodiek kunnen worden geinonitord en een `early
warning' signaal geven.

5. RapPortage ert rnonitoring
Van de workshop wordt een rapportage gemaakt ten behoeve van de projectleider
of proceseigenaar. Aan de hand hiervan kunnen zowel Risk Indicators als de afge-
sproken acties worden gemonitord.

6.4.2 Risk 8~ Control Self-Assessment workshops -
resultaten 1
Eén van de Risk 8i: Control Self-Assessment workshops die volgens bovenstaand
programma is uitgevoerd vond plaats in april 2005 in het kader van een call cen-
ter project, dat als doel heeft een call center in Leeuwarden te sluiten en in Den
Haag op te zetten. Mensen verhuizen niet, dus in Den Haag moeten ongeveer 60
nieuwe medewerkers worden geworven en opgeleid. Vooral vanuit het oogpunt
van klanttevredenheid is dit project kritisch. In de hierboven reeds genoemde
kwartaalrapportage over operationele risico's is dit project als hoog risico opge-
nomen. Aan de workshop deden 12 mensen mee: alle projectleiders en direct
betrokken managers.

Programma

14.30 Inleiding, vaststellen van de scope

1435 Identificeren van risicogebeurtenissen
brainstorinsessie

15.45 Risicobeoordeling (en pauze)
stemronde

16.15 Beheersingsmaatregelen
actieplanning

17.30 Einde
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Doelstelling van de workshop
Aan het begin van de workshop is de doelstelling van de workshop kort geschetst.
Het project kent ambitieuze doelstellingen en met deze workshop willen we meer
zekerheid krijgen omtrent de realisatie van die doelstellingen door gezamenlijk
een risico-inventarisatie te maken en af te spreken welke acties we naar aanlei-
ding daarvan nemen.

Doelstelling workshop

Ambitieuze doelstellingen voor project telefonie
- 980~o bereikbaarheid, 800~o service level, 800~0 oplossend vermogen

Meer zekerheid omtrent de realisatie van die
doelstellingen

. Gezamenlijke risico-inventarisatie en
actieplanning

Inventarisatie van risicogebeurtenissen
In een brainstormronde zijn 50 risicogebeurtenissen geïdentificeerd. Voor zover
de tijd het toestond zijn hierbij ook gevolgen en oorzaken aangegeven.

Risicogebeurtenissen

Gehectr~enis

Oorzaak

Gevolg

Voorbeeld

. Gebeurtenis - telefoon niet op tijd
beschikbaar

. Gevolg - agents in DH niet inzetbaar

. Oorzaak - te laat besteld, verkeerd
geleverd, leverancier failliet, fout in
sokware, centrale server down, etc.
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Risicobeoordeling
In een stemronde hebben alle deelnemers vervolgens de 50 risicogebeurtenissen
gescoord op waarschijnlijkheid en impact. Ondanks de instructie om de scores
te spreiden en niet alles gemiddeld te scoren, laat de Risk Map een redelijk com-
pacte wolk zien.

~ ~~
~c a ~j -

'x ~~
. ~ ~ .

x x

t
~

Actieplanning
In deze laatste ronde zijn mogelijke beheersingsmaatregelenlacties benoemd
ten aanzien van de grootste risico's. Wij hebben daartoe de risicogebeurtenissen
gesorteerd op het product van waarschijnlijkheid en impact.

Beheersingsmaatregelen

. Actieplanning op grootste risico's.

. Wat zijn de grootste risico's (SOI20 regel)?

~ Oorzaken - maatregelen.

~ Wat hebben we (nu al) in huis om risico's
te beheersen en doelstellingen te realiseren?
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Resultaten
Na afloop van de workshop zijn de 50 geïdentificeerde risicogebeurtenissen in
een zevental categorieën ingedeeld. Het grootste risico heeft betrekking op de
kennis van de nieuwe call center medewerkers, gevolgd door achterstand in de
verwerking en beschikbare capaciteit, zowel in het call center als bij de andere
afdelingen die ondersteuning moeten verlenen aan het call center. Verder zijn de
beschikbaarheid van systemen, interne samenwerking en het draagvlak voor het
call center belangrijke risicds.

Risicocategorie Issues

1. Kennis van de CC Opleiding, kennissystemen, kwaliteit medewerkers, snelheid
medewerkers bij beantwoorden van vragen, gebruik maken van aanwezig

specialisme.
2. Achterstand Achterstand in verwerkin .
3. Capaciteit (zowel bij CC als Beschikbaarheid medewerkers voor opleiding, instroom te klein,

andere afdelingen) te vroege uitstroom in Leeuwarden, onjuiste calculatie FTE,
verloo .

4. Beschikbaarheid systemen Netwerkproblemen, beschikbaarheid van systemen, inzicht in
commerciële afspraken, s steembevoe dheden.

5. Interne samenleving, Follow up van gemaakte afspraken in CC blíjft uit, onduidelijke
nalevin procedures afbakenin le en 2e li'n.

6. Draagvlak voor CC ont- Nummerplan werkt niet, klanten bellen willekeurig in of weigeren
breekt, intern en extern het CC te bellen, CC wordt een eiland en niet serieus enomen.

7. Overig Huisvesting, aansturing, definities van doelstellingen,
vakantieperiode, calamiteiten.

Tenslotte bleek uit de discussie dat betrokkenen nog niet hetzelfde beeld
hebben van de wijze waarop het call center functioneert. Nadere uitwerking
en coinmunicatie is nodig van de samenwerking tussen call center en andere
afdelingen, het nummerplan en afspraken met tussenpersonen.

Evaluatie
Een self-assessment workshop is te beschouwen als een vorm van actieleren
(zie hoofdstuk 5.1), omdat die een gelegenheid biedt voor reflectie op wat
gepland en gedaan is. Het leereffect hebben we gemeten door middel van een
evaluatieformulier dat enkele dagen na de workshop aan de deelnemers is
toegestuurd. De vragen en reacties zijn hieronder weergegeven.
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1. Is je beleving van het risico dat in ditproject aanwezig is als gevolg van de workshop ver-
anderd? Op welke manier?

Mijn risico beleving is enigszins veranderd. Ik heb gemerkt dat er nogal wat verschillende
opvattingen zijn over de uiteindelijke inhoud van het project, hetgeen natuurlijk ook een risico
is. Verder kreeg ik bevestiging van wat in de projectgroep ook al als risico was ingeschat.
Risico is door de workshop helder in kaart gebracht en zichtbaar geworden.
Het is me wel duidelijk geworden wat de grootste bottlenecks zijn. Dit is me helder geworden
door de aanwezigheid van verschillende collega's, die op verschillende manieren kijken naar het
project. De scope wordt derhalve breder dan je eigen blik.
Niet zozeer de beleving, maar wel het inzicht ín het risico. Het is niet zo zeer een technisch risico
(alhoewel in beperkte mate aanwezig) maar vooral een menselijk risico (gedragenheid).
Het risico is niet veranderd, het is wel goed benoemd en krijgt daardoor de juiste aandacht.
Ja, je wordt meer bewust dat er risico's aanwezig zijn op het moment dat je een grootschalig
project opzet. Je krijgt een beter beeld van de risico's die zich voor kunnen doen. Dit zijn risico's
die ook in andere projecten weer naar voren kunnen komen.
Helderder geworden. Eigen gedachten werden bevestigd.
Tijdens de vergaderingen in de projectgroep zijn de rísico's ook geïdentificeerd. Derhalve geen
nieuwe risico's, maar wel goed om ze één voor één nogmaals te benoemen en te concretiseren.

2. Is je beleving van de beheersing van het risico in ditproject als gevolg van de workshop ver-
anderd? Op welke manier?

Het is van groot belang om een breed draagvlak te hebben voor hetgeen wij nastreven. Hierop
zal actie moeten worden ondernomen.
Ik heb nog niet gevoel dat er heel bewust keuzes zijn ~ worden gemaakt naar aanleiding van de
workshop, heeft dat te maken met follow up?
Het is duidelijk dat je bepaalde risico's zo klein acht dat je er niet veel aandacht aan hoeft
te besteden. Het wordt pas echt interessant als je ziet dat de waarschijnlijkheid dat het zich
voordoet groot is en tevens de impact enorm is. Daar moet je dus van wakker liggen (en dat
gebeurt ook).
Er is goed inzichtelijk gemaakt wat het niet goed Eunctioneren van een call center kan
veroorzaken. Het benoemen c.q. herkennen van de oorzaken maakt het mogelijk vooraf
oplossingen te bedenken, zodat voorkomen kan worden dat de problemen zich voordoen.
Niet echt, ik vind het heel goed dat we met elkaar op deze wijze gesproken hebben, dat was
echt nodig. Alles staat of valt mijns inziens nog steeds met commitment vanuit alle hoeken,
investeren in systemen, en korte en lange termijn visie.
Ja, ik denk dat er nu op voorhand veel meer mogelijke risico's zijn gedefinieerd. Dus je kunt ze
nu gaan afvinken.
Niet door gemaakte afspraken, wel door het gemeenschappelijk maken van de analyse.
Geen hele nieuwe zaken maar de analyse zet een en ander nog eens op een rijtje en is daarmee
een zeer handzame instructielhandboek voor het project.

165



RISICOBEHEERSING MET TOEGEVOEGDE WAARDE

3. Wat wil je met de resultaten van de workshop doen?

De resultaten hebben bevestigd dat de ingeslagen weg de juiste is en dat de risicds voor een
groot deel in beeld zijn. De workshop zorgt ervoor dat ik met vertouwen verder kan met dit
project.
Prioriteiten duidelijk stellen en benoemen.
De resultaten van de workshop hebben mij als projectleider laten zien waar de heikele punten
zitten en waar vooral aandacht aan besteed moet worden. Nog meer dan er al aan gedaan werd.
Hiermee rekening houden bij de werkgroep.
Goede vraag, na de sessie liep ik naar buiten en dacht een hoop meer aandachtspunten zijn nu
naar voren gekomen. Wie voelt zich hier nu eigenaar van? Zelfvind ik het belangrijk om de
punten die ik zelf heb aangedragen - en twee punten stonden bovenaan - te volgen en er voor te
zorgen dat deze beperkt wordenlblijven.
Zorgen dat de lijst wordt bewaakt en dat de punten worden afgevinkt als zijnde afgehandeld.
Punten vastleggen voor het maken van een soort basisset van zaken waar je in elk project
mogelijk mee te maken krijgt.
Mooi zou zijn de risico's te determineren en daardoor te verkleinen.
Betrokkenen hebben geen eenduidig beeld bij diverse zaken van en rond het call center.
Communicatie zal hier de komende weken op in moeten spelen. Wellicht handig om enkele
onderwerpen in kleinere sessies te bespreken en toe te lichten. Mogelijk komen daar nog
bruikbare adviezen naar voren. Ook communicatie naar de rest van de organisatie over enkele
zaken. De zorgen die tijdens de sessie naar voren zijn gekomen, leven ongetwijfeld ook bij
medewerkers. In onze nieuwsbrief kunnen we hier aandacht aan besteden.

4. Doe je volgende keer weer met een dergelijke workshop mee? Waarom wel~niet?

Ja, het is altijd nuttig om een project op een dergelijke manier te analyseren.
Graag.
Ik doe zeker een volgende keer weer met een workshop mee, als zich dat voordoet. Overigens
opteer ik dan wel voor een langere tijdsduur zodat echt alle ins en outs aan bod kunnen komen.
Ja, zonder meer. Het geett mij de gelegenheid in een vrij korte periode inzicht te krijgen in
de mening van anderen. Dat is belangrijk om snel te weten te komen op welke wijze risico's
onderkend kunnen worden en welke oplossingen het efiïciëntst ingezet kunnen worden.
Ja graag. Ik vind dit heel goed, het gaat mij dan meer om met elkaar over een onderwerp na te
denken, dit blijft in onze organisatie heel belangrijk
Ja, mits dit dan niet te veel gaat plaatsvinden. Het kan een nuttig tool zijn voor grotere projecten
maar ik kan mij ook voorstellen dat veel punten bij verschillende projecten zullen terugkeren. Je
kunt dan een soort basisset maken die je telkens kunt gebruiken. Je hoeft dan niet elke keer op
deze wijze bij elkaar komen.
Graag. Goed om eigen inschatting te delen met anderen. Gemeenschappelijk maken van de
echte risico's.
Ik vind deze workshop zeer zinvol geweest. Zaken worden duidelijk gerubriceerd. Duidelijk
blijken ook onderlinge verschillen in interpretatie.
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5. Andere opmerkingen en suggesties?

Er namen nu voornamelijk mensen deel met veel kennis van telefonie en een wellicht al
gevormde mening. Ik zou zeer benieuwd zijn naar de meningen van "buitenstaanders"
In eerste instantie had ik zo iets van "dat kost weer een heleboel tijd': Maar na afloop, zoals een
collega me ook had voorspeld, heb ik het een nuttige bijeenkomst gevonden.
Elk project, dat organisatorische consequenties heefr zou moeten beginnen met een dergelijke
workshop. Nu is het zo dat de projecten zondenneer opgestart worden. Tijdens of vlak voor de
implementatiefase worden potentiële problernen gesignaleerd en opgepakt. Reactief in plaats van
pro-actief.
Ik zou ook een dergelijke sessie nog eens doen een maand voor implementatie van het call
center. Zijn er veranderingen in de risico's die we toen zagen? Zijn er punten verdwenen, bij
gekomen, etc?
Misschien is het een idee om het volgende keer met de laptops te doen, dan kun je de vragen er
in zetten en direct verwerken.
Wat meer tijd nemen voor het vervolg.
Enkele acties kunnen nu reeds worden voorbereid. Zeker gezien de korte tijd is het goed nu al te
beginnen. Voor de agenda eerstkomende overleg.

Over het algemeen hebben de deelnemers de sessie heel positief beoordeeld en als
nuttig ervaren. Uit de terugkoppeling valt op te maken dat het daarbij niet alleen
ging om de bruikbaarheid van de lijst van geïdentificeerde risico's, maar ook om
het proces dat de deelnemers gezamenlijk hebben doorgemaakt. De analyse is
gezamenlijk gemaakt en dat bevordert het gedeelde eigenaarschap. Slechts een
enkeling heeft het als een nadeel ervaren dat de sessie onder tijdsdruk plaatsvond,
waardoor weliswaar acties zijn benoemd, maar geen eigenaar per actie is overeen-
gekomen.

6.4.3 Risk 8~ Control Setf-Assessment workshops -
resultaten 2
Een tweede workshop vond plaats 1 juni 2005 in het kader van een project over
de verplaatsing van uitbestede administratieve werkzaamheden van het kantoor
in Den Haag naar een locatie van de uitbestedingspartner (in het noorden van
het land). Het gaat om relatief eenvoudige administratieve werkzaamheden op het
gebied van de polisadministratie die reeds zijn uitbesteed en thans in eigen huis
door medewerkers van de uitbestedingspartner worden uitgevoerd.

Met de verplaatsing van de activiteiten worden efficiencyvoordelen nagestreefd
van meer dan 1 miljoen euro in 5 jaar. Daarnaast is het een doelstelling van het
project dat de werkverplaatsing gebeurt met behoud van de continuïteit en kwali-
teit van de verwerking.

De opzet van de workshop was identiek aan de vorige. In een brainstormronde
zíjn 50 risicogebeurtenissen geïdentificeerd, daarover is gestemd en op de groot-
ste risico's zijn mogelijke acties vastgesteld. Interessant aan deze workshop is dat
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vier deelnemers werkzaam zijn voor AEGON en vier bij de uitbestedingspartner.
Dat beide partijen ongelijke belangen hebben, is ook in de resultaten zichtbaar.

De Risk Maps, waarin de scores van de mensen van AEGON en van de uitbe-
stedingspartner afzonderlijk zijn weergegeven, verschillen aanzienlijk. Vooral
ten aanzien van de mate van waarschijnlijkheid dat risico's zich voordoen, schat
AEGON de risico's groter in dan de partner.

De risico's die tijdens de workshop naar voren zijn gekomen, zijn onderverdeeld
in zes categorieën (zie pagina hiernaast).

De Top 10 van geïdentificeerde risico's, gesorteerd op het product van waarschijn-
lijkheid en impact verschilt ook tussen beide partijen. Opvallend is bovendien dat
een groot aantal gebeurtenissen is genoemd met betrekking tot de uitgangspun-
ten voor de samenwerking tussen AEGON en de partner. Dit roept de vraag op of
het noodzakelijk commitment en draagvlak voor een dergelijk ambitieus project
voldoende aanwezig zijn. Tijdens de discussie bleek ook dat beide partijen niet
hetzelfde beeld hebben van de voortgang van het project en de milestones daarin.
De afbouw in Den Haag is reeds begonnen en wordt een knelpunt naarmate
besluitvorming verder wordt uitgesteld. Tijdens de sessie spraken beide partijen
reeds af "tijdens een etentje" op korte termijn te proberen de klokken meer gelijk
te zetten.

6.4.4 Nadere institutionalisering van risicomanagement
In het eerste halfjaar van 2005 is operationeel risicomanagement op een aantal
manier verder geïnstitutionaliseerd. Ieder kwartaal wordt een risicorapportage
opgeleverd en komt het Risk Committee bijeen. Bovendien wordt nieuwe soft-
ware uitgerold, waarin processen, risico's en beheersingsmaatregelen vastliggen en
worden bewaakt.
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Risicocategorie Issues

1. Personeel Verloop, niet genoeg personeel, key players niet beschikbaar,
(wettelijke) wijzigingen m.b.t. personeel, OR niet akkoord,
te enwerkin vanuit de werknemers.

2. Verandering in de Aanpassing normen, terugloop werkvolume, grotere instroom, ter
uitgangspunten voor discussie stellen van de uitgangspunten voor uitbesteding, productie
samenwerking tussen even goedkoop op beide locaties, veranderende verhoudingen in
AEGON en de werkvolumes, instroom onvoorspelbaar, wettelijke wijzigingen, effect
uitbestedingspartner ketenintegratie op werkaanbod, beëindiging project, levert partner

niets op, beleidswijzigingen, investeringsruimte wordt projectgroep
ontnomen.

3. Projectuitvoering en Uitstel project, gefaseerde uitvoering, rolverdeling binnen project,
timing (incl. uitstel) samenwerking, uitstel~afstel project, risicoweging tussen Partner

en AEGON verschílt, point of no return onduidelijk, geen fall back
scenario, functioneren project roep, conflict met de prakti'k.

4. Procesbeheersing: Postrouting, huidige procesbeheersing onvoldoende, werkinstructies
kwaliteit en efficiency onduidelijk, management informatie, uitwijk niet geregeld,
voor en na verplaatsin kennisbor in , bestaand kwaliteitspro ramma faalt ofduurt te lan .

5. Facilitair: systemen en Applicaties draaien op nieuwe locatie niet goed, werkplekken niet
huisvesting beschikbaar, fysieke verplaatsing van stukken, systemen langzamer

dan edacht.
6. Organisatievermogen: Telefonieproject wordt een drama, werkzaamheden worden

"kan de organisatie het emotioneel niet losgelaten, onzuivere weging door onzichtbare
pro~ect aan" belan en.

Risicorapportage
Ieder kwartaal wordt een rapportage opgeleverd van de 15 grootste operationele
risico's. De inhoud van deze rapportage is hier niet relevant, het proces van de
totstandkoming van de rapportage wel. Dit is geen invuloefening die door de Risk
Manager alleen van achter het bureau wordt gedaan.

Ieder kwartaal vinden over deze rapportage twee overleggen plaats. In het eerste
overleg komt een expert team bijeen van een vijftal managers dat goed op de
hoogte is van de gang van zaken binnen het bedrijf en de operationele risico's
daarin goed kent. Aanwezig zijn leidinggevenden van de afdelingen Control,
Juridische Zaken, Compliance en Speciale Zaken alsmede de Risk Manager, die
de rapportage verzorgt. Deelname aan het overleg hangt niet alleen samen met
de aard van de functie die deze mensen bekleden, maar ook met hun (informele)
positie binnen het bedrijf. Bespreking van de operationele risico's op deze manier
bevordert de inhoud van de rapportage en draagt bij aan het bewustzijn en de
beheersing van de risico's.

De operationele risicorapportage wordt formeel vastgesteld in het Risk
Committee, dat bestaat uit de directie~het management team en de Risk Manager
(zie hieronder). De rapportage wordt verspreid onder alle leidinggevenden.
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Risk Committee
Omdat risicomanagement nog relatief nieuw is en gestreefd wordt naar inbedding
van risicomanagement in het beleid is het gehele management team toegetreden
tot het Risk Committee, samen met de Risk Manager. Door het Risk Committee
niet op enige afstand van het management team te plaatsen, wordt voorkomen
dat (onbedoeld) een extra filter op de risicorapportage ontstaat en dat de invloed
die daarvan uitgaat kleiner wordt, hetgeen in deze fase niet wenselijk is.

De verantwoordelijkheden van het Risk Committee zijn:
- Vaststellen en implementeren risicomanagement beleid.
- Vaststellen periodieke risicorapportage.
- Initiëren, beleggen en monitoren van maatregelen voor risicobeheersing (wie,

wat, hoe).
- Management van incidenten.
- Uitdragen van risicomanagement, zodat iedereen binnen het bedrijf zijn ver-

antwoordelijkheid voor het identificeren, beoordelen en beheersen van risico's
begrijpt en accepteert.

Het Risk Committee komt minimaal eens per kwartaal, voorafgaand aan aanleve-
ring en definitieve vaststelling van de risicorapportage bijeen. Ook de voortgang
in het oplossen van bekende auditbevindingen en de status van het SOX dossier
worden besproken. In geval van belangrijke nieuwe issues en incidenten, naar
beoordeling van de leden van het Risk Committee, kan het Risk Committee ook
ad hoc bijeen komen.

Software
In 2005 wordt een softwaretool in gebruik genomen ter ondersteuning van het
operationeel risicomanagement Alle significante processen, die eerder al zijn
beschreven, worden in de applicatie opgenomen met de bijbehorende risico's
en controlemaatregelen. De software faciliteert zowel het beoordelen van de
opzet van de controlemaatregelen alsmede het testen van de werking ervan.
Opdrachten aan mensen die testen uitvoeren of goedkeuren worden automatisch
gegenereerd en de testresultaten worden vastgehouden. Ook kunnen bevindin-
gen, incidenten en geleden verliezen worden vastgelegd en de opvolging daarvan
worden gemonitord.

In het Q-sort onderzoek vonden we een groep die de nadruk legt op het gedrag
en de eigen verantwoordelijkheid van mensen (visie 2). De software biedt hier-
voor een goede ondersteuning. Via lntranet worden de gegevens over processen,
risico's en controles in eerste instantie aan alle proceseigenaren ter beschikking
gesteld en in een volgende fase waarschijnlijk aan alle medewerkers. De software
helpt de proceseigenaar om diens rol invulling te geven en de verantwoordelijk-
heid voor risicomanagement niet bij een afdeling Risk Management te leggen,
maar bij de operaties.
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6.4.5 Relatie tussen operationeel risicomanagement en
procesmanagement
De eerste (van de drie) visies op operationeel risicomanagement in het Q-sort
onderzoek van eind 2004 legt de nadruk op de mogelijkheden om efficiency en
kwaliteit te verbeteren door interne processen beter te beheersen. De relatie tus-
sen operationeel risicomanagement en procesmanagement heeft concreet invul-
ling gekregen in een gewijzigde opzet van interne audits, die minder als controle
en meer als ondersteuning bij het optimaliseren van processen worden ingezet.
Het resultaat hiervan is geweest dat de afdeling Risk Management niet alleen
zelf op onderzoek uitgaat, maar vaker nog door operationeel verantwoordelijke
managers wordt verzocht om assistentie.

In 2004 zijn een paar duizend dossiers aan een controle onderworpen. Elke
maand werd uit elk proces een steekproef gehaald, die aan de hand van een
vast sjabloon werd beoordeeld. Onder andere werd gecontroleerd op aanwezig-
heid van alle relevante stukken, de wijze waarop de gegevens van het dossier in
de systemen zijn overgenomen, naleving van de richtlijnen, dossiervorming en
doorlooptijd. Na een jaar werd geconstateerd dat dit controleproces te veel de op
automatische piloot werd uitgevoerd en daarmee zo weinig dynamiek kende dat
de toegevoegde waarde ervan afnam.

Per 2005 is de opzet derhalve gewijzigd, wetende dat ook deze opzet weer tijde-
lijk zal zijn. Voortdurende ontwikkeling en regelmatige verandering is nodig om
resultaat te blijven boeken. Controles op dossierniveau zijn opgegaan in zoge-
naamde process reviews. Nog steeds worden dossiers bij wijze van steekproef
beoordeeld. De focus ligt echter op de beoordeling van het onderliggende proces,
dat wordt geanalyseerd op vooraf bepaalde items in drie categorieën:
- Financieel: juiste invoer in systemen, werking interfaces.
- Compliance: voldoen aan de (interne) richtlijnen, in het bijzonder de accep-

tatie- en schadebehandelingsrichtlijnen.
- Effectiviteit, efficiency en kwaliteit (in overleg met proceseigenaren te benoe-

men prestatie-indicatoren).

De dossiersteekproeven hebben vooral betrekking op de onderdelen Financieel en
Compliance. De review door de afdeling Risk Management licht het gehele proces
op de drie componenten door, waarbij vooral de aandacht voor de effectiviteit,
efficiency en kwaliteit van de primaire processen nieuw is. Beoordeeld wordt in
hoeverre de doelstellingen en resultaten van een proces worden behaald (effecti-
viteit van een proces), of de inzet van middelen efficiënt is en de kwaliteit van de
geleverde diensten adequaat.

Bijkomend voordeel van deze opzet is dat er nadrukkelijk ruimte is voor proces-
eigenaren om specifieke aandachtspunten toe te voegen en prestatie-indicatoren
te benoemen, bijvoorbeeld op het gebied van snelheid, bereikbaarheid, werking
van de keten en klanttevredenheid.
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De proces reviews moeten leiden tot:
- Een gestructureerdere manier van aansturing van de processen.
- Verbetering van de beheersing en transparantie van de processen.
- Procesoptimalisatie en verbetering van de efficiency en kwaliteit door concrete

leer- en verbeteracties voor te stellen vanuit de resultaten van het onderzoek.

Naast proces reviews zijn ook zogenaamde specials benoemd. Dit zijn audit-
projecten die te groot zijn voor een proces review of procesoverstijgend zijn.
De selectie van deze specials komt voort uit eigen observaties van de dagelijkse
praktijk en uit signalen vanuit de organisatie. De ruimte voor proceseigenaren om
hieraan mede invulling te geven is groot, evenals de gekozen auditmethode. Tot
de specials worden ook de Risk 8r Control Self-Assessment (RCSA) workshops
voor projecten en processen gerekend, zoals hierboven uitvoeriger beschreven.

6.5 Visies op implementatie van operationeel
risicomanagement
In een tweede Q-sort onderzoek hebben wij nogmaals de opvattingen van direc-
tieleden en managers gepeild om vast te stellen hoe de houding ten aanzien
van risicomanagement in deze fase is. In dit tweede onderzoek zijn 24 mensen
ondervraagd, die ook aan het eerste onderzoek hebben meegedaan. In het eerste
onderzoek waren 28 mensen betrokken, maar vier van hen waren, in de meeste
gevallen als gevolg van functieverandering, niet meer in beeld voor het tweede
onderzoek. Ongeveer de helft van de respondenten in de Q-sort heeft ook deel-
genomen aan één of ineer Risk Self-Assessment Workshops.

In de tweede Q-sort worden grotendeels andere stellingen voorgelegd dan in
de eerste Q-sort. Het doel is namelijk niet om een re-test uit te voeren naar
de betrouwbaarheid van een eerdere meting, zoals in positivistisch onderzoek
gebruikelijk is. Het is inherent aan actieonderzoek dat de uitkomst verandert,
mede vanuit het besef dat een meting een interventie is. In de tweede Q-sort kie-
zen we stellingen die helpen te bepalen in welke fase het operationeel risicoma-
nagement zich thans bevindt.

Uit de eerste Q-sort werd duidelijk dat het bewustzijn van nut en noodzaak van
risicomanagement in ruime mate aanwezig is. In de tweede Q-sort zijn we in het
bijzonder op zoek naar opvattingen over de wijze waarop risicomanagement in
de organisatie moet worden verankerd en wat de rol van risicomanagement bin-
nen de organisatie moet zijn. Moeten mensen aan de hand van strikte protocollen
werken of kan risicomanagement ook effectief zijn als mensen primair op hun
eigen oordeel en ethiek afgaan?
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In deze vervolgdiscussie over operationeel risicomanagement komen ook de
vooronderstelde paradox tussen risicomanagement en ondernemerschap en de
positieve kant van het nemen van risico nemen aan de orde. Deze twee onder-
werpen werden met enige regelmaat genoemd in de commentaren van de res-
pondenten en zijn belangrijk voor de vraag op welke wijze het nut van risicoma-
nagement voor de onderneming kan worden gemaximaliseerd. Daarnaast speelt
een discussie over de relatie tussen risicomanagement en ondernemerschap. Kan
risicomanagement bijdragen aan het realiseren van de ondernemingsdoelstellin-
gen zonder innovatiekracht en creativiteit te beperken? Gaan risicomanagement
en innovatie samen?

De eerste vijf stellingen hebben betrekking op de mate waarin risicomanage-
ment leidt tot centralisatie van beheer en bestuur en de rol van de afdeling Risk
Management daarbij. Is de rol van risicomanagement vooral een kader voor de
operaties neer te zetten (vooraf) of ligt het accent op het controleren van uitge-
voerde operaties (achteraf)? Deze stellingen komen direct voort uit de reacties
van respondenten op de eerste Q-sort:

Centraal 1. Risicomanagement moet de bedrijfsprocessen dwingend voorschrijven.
Dit leidt tot fabrieksmatig werken onder strakke controle met beperkte
ruimte voor eigen inzichten.

2. Risk Management moet de eisen waaraan de bedrijfsprocessen moeten
voldoen eenduidig voorschrijven als een raamwerk waarbinnen de

~ afdelingen zelf processen kunnen ontwerpen en uirvoeren.

3. Risk Management moet mensen er met de haren bijslepen om te bereiken
dat zij bewuste keuzes maken over het wel of niet aangaan van risico's.

4. De business moet centraal staan en risicomanagement heeft een plaats aan
de zijlijn om te controleren of er niks fout gaat.

5. Verantwoordelijkheid voor risicomanagement moet op het laagste niveau
in de organisatie worden belegd, bij medewerkers die het vertrouwen
krijgen. Controle dient om vast te stellen dat het vertrouwen niet wordt

Decentraal beschaamd.

De volgende stellingen gaan over de impact van risico- en procesbeheersing op
ondernemerschap, innovatie en creativiteit. Dit hangt samen met de visie op con-
trole. Zijn die een kans of bedreiging voor medewerkers en de wijze waarop zij
hun werk doen? De stellingen zijn gebaseerd op reacties van respondenten uit de
eerste Q-sort en op een discussie in NRC Handelsblad (2005) over procesdenken:
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Innovatie- 6. Innovatie, ondernemerschap en creativiteit worden belemmerd
belemmerend door een overvloed aan regels, protocollen en controles inzake

risicomanagement.
7. Risicomanagement leidt tot een dusdanig risicomijdend gedrag dat

~ deze organisatie vastloopt en haar innoverend vermogen verliest.
8. Je moet niet naar stroomlijning van processen streven, maar naar

variëteit en diversiteit, omdat innovatie en creativiteit ontstaan als je
grenzen verlegt en dwarsverbanden kan leggen.

9. Geprotocolleerde en beheerste processen scheppen tijd en ruimte voor
innovatie en bevorderen de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Innovatie- 10. Omdat risicomanagement het vinden van antwoorden is op nieuwe of
bevorderend veranderde risico's, is risicomanagement een stimulans voor innovatie.

De stellingen over controles en audits:

Positief 11. Wij kunnen controleurs, auditors en toezichthouders niet meer missen.
(kans) Zij zijn soms een plaag voor de medewerkers, maar dienen de belangen

van premiebetalers en aandeelhouders.
12. Risicomanagers en auditors zijn noodzakelijk vanwege het gebrek aan

zelfcorrigerend vermogen in de organisatie.
I 13. Controles geven werknemers de gelegenheid te laten zien dat zij hun
i werk naar behoren hebben gedaan.

14. Controles, audits en andere acties van toezichthouders houden
professionals af van hun eigenlijke werk, dat zij door alle rompslomp en
bemoeienis met steeds minder animo verrichten.

15. Controles geven in feite te kennen dat de werknemer wordt
Negatief gewantrouwd. Hierdoor voelen mensen zich niet serieus genomen en

(bedreiging) wordt hun beroepseer ondermijnd.

Tenslotte komen stellingen terug uit de eerste Q-sort die kenmerkend zijn voor
de drie gevonden visies. Mogelijk is een verband vast te stellen tussen de drie
visies uit de eerste Q-sort en de onderwerpen die in deze tweede Q-sort zijn toe-
gevoegd. Kenmerkend voor visie 1(focus op interne processen voor verbetering
van efficiency en kwaliteit) waren de volgende stellingen (8, 14 en 17):
16. Pro-actief risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes en besluitvor-

ming dan het herstellen van problemen achteraf (crisismanagement).
17. Wij hebben te veel aandacht voor korte termijn resultaten en te weinig voor

de structurele issues in onze bedrijfsvoering en processen
18. Risicobeheersing levert operationele winst op. De efficiency in processen en

de kwaliteit worden hierdoor verbeterd en kosten worden bespaard door min-
der fouten.

Visie 2(focus op gedrag en eigen verantwoordelijkheid van mensen) komt in de
volgende stellingen (24, 25 en 29) terug:
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19. Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risico's in
het proces en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen,
monitoren, oplossen en rapporteren.

20. Iedere medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar doen
en laten en handelen naar de geest van de richtlijnen en in het bredere belang
van het bedrijf.

21. Een veel strakkere controle, auditing en regulering is noodzakelijk.
Vertrouwen is goed, maar controle is beter.

Visie 3(focus op extern imago bij aandeelhouders en klanten) wordt gerepresen-
teerd door de volgende stellingen (9, 10 en 19):
22. Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders

in de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze
groei en winstgevendheid.

23. Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat
we de situatie onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet.

24. Er is een aanzienlijk publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en
van mensen.

In dit tweede Q-sort onderzoek zijn wederom drie visies gevonden, waarvan er
één sterk overeenkomt met een visie die ook uit het eerste onderzoek naar voren
kwam. Uit onderstaande tabel "factorscores van de stellingen" kan worden afge-
lezen welke stellingen kenmerkend zijn voor de drie factoren. Een vet gedrukte
score betekent een score die uitgesproken hoog of laag is en~of afwijkt van de
score op dezelfde stelling in de andere factoren.

Factor: 1 2 3
1 Risicomanagement moet de bedrijfsprocessen dwingend voorschrijven. Dit leidt

tot fabrieksmatig werken onder strakke controle met beperkte ruimte voor eigen
inzichten. -3 -2 -2

2 Risk Management moet de eisen waaraan de bedrijfsprocessen moeten voldoen
eenduidig voorschrijven als een raamwerk waarbinnen de afdelingen zelf

Iprocessen kunnen ontwerpen en uitvoeren. 1 ' 3 0

3 Risk Management moet mensen er met de haren bijslepen om te bereiken dat zij
bewuste keuzes maken over het wel of niet aan aan van risico's. -2 0 -1

4 De business moet centraal staan en risicomanagement heefr een plaats aan de
zijlijn om te controleren of er niks fout gaat. 0 1 0

5 Verantwoordelijkheid voor risicomanagement moet op het laagste niveau in de
organisatie worden belegd, bij medewerkers die het vertrouwen krijgen. Controle
dient om vast te stellen dat het vertrouwen niet wordt beschaamd. 1 -3 -1

6 Innovatie, ondernemerschap en creativiteit worden belemmerd door een
overvloed aan regels, protocollen en controles inzake risicomanagement. 0 1 -1

7 Risicomanagement leídt tot een dusdanig risicomijdend gedrag dat deze
organisatie vastloopt en haar innoverend vermo en verliest. -1 0 -3
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8 I Je moet niet naar stroomlijning van processen streven, maar naar variëteit en
diversiteit, omdat innovatie en creativiteit ontstaan als je grenzen verlegt en
dwarsverbanden kan leggen. - 2 ~ -2 -1

9 Geprotocolleerde en beheerste processen scheppen tijd en ruimte voor innovatie I
~i en bevorderen de verdere ontwikkelin van de or anisatie. 1 1 0

~ 10 Omdat risicomanagement het vinden van antwoorden is op nieuwe ofveranderde , i
risico's, is risicomanagement een stimulans voor innovatie. ~ 0 0 0

11 Wij kunnen controleurs, auditors en toezichthouders niet meer missen. Zij
zijn soms een plaag voor de medewerkers, maar dienen de belangen van
premiebetalers en aandeelhouders. -1 1 0

12 Risicomanagers en auditors zijn noodzakelijk vanwege het gebrek aan ~
zelfcorri~erend vermogen in de organisatie. -1 -1 -2

13 Controles geven werknemers de gelegenheid te laten zien dat zij hun werk naar
behoren hebben edaan. 0 -1 1

14 Controles, audits en andere acties van toezichthouders houden professionals af
van hun eigenlijke werk, dat zij door alle rompslomp en bemoeienis met steeds
minder animo verrichten. -3 0 -2

15 Controles geven in feite te kennen dat de werknemer wordt gewantrouwd.
Hierdoor voelen mensen zich niet serieus genomen en wordt hun beroepseer
ondermijnd. -2 ~-3 -3

16 Pro-actief risicomanagement leidt tot betere strategische keuzes en besluitvorming ~
dan het herstellen van problemen achteraf ( crisismanagement). 2 2 1

17 Wij hebben te veel aandacht voor korte termijn resultaten en te weinig voor de
structurele issues in onze bedrijfsvoering en processen. 0 3 2

18 Risicobeheersing levert operationele winst op. De et~iciency in processen en de
kwaliteit worden hierdoor verbeterd en kosten worden bespaard door minder
fouten. 2 2 1

19 Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risico's in
het proces en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen,

I, monitoren, oplossen en rapporteren. 3 0 1
20

I
Iedere medewerker moet verantwoordelijkheid nemen voor zijn of haar doen en

Ilaten en handelen naar de geest van de richtlijnen en in het bredere belang van het I
bedrijf 2 2 2

21 Een veel strakkere controle, auditing en reguleríng is noodzakelijk. Vertrouwen is
goed, maar controle is beter. -1 -2 0

22 Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders in
de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze groei en

i winst evendheid. 3 0 3
23 ~ Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat we I

de situatie onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet. ~ 0 -1 2
24 Er is een aanzienlijk publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en van

mensen. 1 -1 3

Nadere bestudering van de tabel leidt tot de volgende interpretatie van de drie
visies. Daarbij zijn zowel de uitspraken waar men het mee eens is als de uitspra-
ken waarmee men het oneens is, relevant.
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Visie 1: voorkeur voor bottom-up en decentrale implementatie van risicoma-
nagement
Degenen die deze visie aanhangen, nemen zelf de verantwoordelijkheid voor risi-
comanagement op zich en zien voor een afdeling Risk Management een rol op de
achtergrond, vooral ter ondersteuning en advisering. Verantwoordelijkheid moet
zo laag mogelijk in de organisatie worden belegd en controle is een noodzakelijk
kwaad, waardoor medewerkers zich niet van hun eigenlijke werk laten afhouden.

19 Het is primair de verantwoordelijkheid van de proceseigenaar om de risico's in
I het proces en de mogelijke externe of interne verstoringen daarin te begrijpen,
monitoren, oplossen en rapporteren. 3 0 1

5 Verantwoordelijkheid voor risicomanagement moet op het laagste niveau in de
organisatie worden belegd, bij medewerkers die het vertrouwen krijgen. Controle
dient om vast te stellen dat het vertrouwen niet wordt beschaamd. 1 -3 -1

11 Wij kunnen controleurs, auditors en toezichthouders niet meer missen. Zij
zijn soms een plaag voor de medewerkers, maar dienen de belangen van
premiebetalers en aandeelhouders. -1 1 0

3 Risk Management moet mensen er met de haren bijslepen om te bereiken dat zij
bewuste keuzes maken over het wel of niet aangaan van risico's. -2 0 -1

14 Controles, audits en andere acties van toezichthouders houden professionals af
van hun eigenlijke werk, dat zij door alle rompslomp en bemoeienis met steeds
minder animo verrichten. -3 0 -2 ~

Opvallend is dat deze groep ook hoog scoort op de negatieve invloed die operati-
onele blunders kunnen hebben op het vertrouwen van klanten en aandeelhouders
in de onderneming. We zien deze stelling ook terug in visie 3(focus op extern
imago). Een verklaring kan zijn dat aanhangers van visie 1 vooral reageren op het
begrip `vertrouwen; dat samenhangt met verantwoordelijkheid hebben en vooral
het verantwoordelijk durven maken van anderen.

Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders in
de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze groei
en winstgevendheid.

Visie 2: voorkeur voor top-down en centraal gecodrdineerde implementatie van
risicomanagement
Deze groep geeft de voorkeur aan centrale sturing. Er zijn structurele issues in
de bedrijfsvoering op te lossen die meer aandacht behoeven. Het is goed als door
een afdeling Risk Management duidelijke kaders worden gegeven en eisen wor-
den gesteld. Controle is onmisbaar en de verantwoordelijkheid voor risicoma-
nagement moet beslist niet op een laag niveau in de organisatie worden belegd.

2 Risk Management moet de eisen waaraan de bedrijfsprocessen moeten voldoen
eenduidig voorschrijven als een raamwerk waarbinnen de afdelingen zelf
processen kunnen ontwerpen en uitvoeren. 1
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17 Wij hebben te veel aandacht voor korte termijn resultaten en te weinig voor de
structurele issues in onze bedri~fsvoerin en processen. 0 3 2

11 Wij kunnen controleurs, auditors en toezichthouders niet meer missen. Zij
zijn soms een plaag voor de medewerkers, maar dienen de belangen van
remiebetalers en aandeelhouders. -I 1 0

5 Verantwoordelijkheid voor risicomanagement moet op het laagste niveau in de
organisatie worden belegd, bij medewerkers die het vertrouwen krijgen. Controle
dient om vast te stellen dat het vertrouwen niet wordt beschaamd. 1 -3 -1

Aanhangers van deze visie laten zich niet leiden door de aandelenkoers of publi-
citeit.

23 Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat we
de situatie onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet. 0 -1 2

24 Er is een aanzienlijk publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en van
mensen. 1 -1 3

De relatie tussen risicomanagement en innovatie (in de stellingen 6 tot en met 10)
is door de respondenten niet als zeer onderscheidend opgepakt. In visie 2 zien we
ondanks de voorkeur voor centralisatie relatief ook de meeste reserve ten aanzien
risicomanagement in verband met een mogelijk negatief effect op ondernemer-
schap en innovatie.

6 Innovatie, ondernemerschap en creativiteit worden belemmerd door een
overvloed aan regels, protocollen en controles inzake risicomanagement. 0 1 -1

7 Risicomanagement leidt tot een dusdanig risicomijdend gedrag dat deze
organisatie vastloopt en haar innoverend vermogen verliest. -1 0 -3

Visie 3: focus op extern imago bij aandeelhouders en klanten
Deze groep vertoont sterke overeenkomsten met visie 3 in de eerste Q-sort De
stellingen die daarvoor kenmerkend waren in de eerste Q-sort en in de tweede
Q-sort terugkwamen (22 tot en met 24) scoren ook nu weer hoog.

22 Operationele blunders schaden het vertrouwen dat klanten en aandeelhouders in
de verzekeringsindustrie en ook in AEGON hebben. Dat belemmert onze groei en
winstgevendheid. 3 0 3

24 Er is een aanzienliik publiciteitsrisico verbonden aan fouten in processen en van
mensen. 1 -1 3

23 Het is voor de aandelenkoers van belang dat we aandeelhouders laten zien dat we
de situatie onder controle hebben als zich een calamiteit voordoet. 0 `-1 ~

Deze groep heeft geen onderscheidende mening over controle en over centrale of
decentrale implementatie van risicomanagement. Opvallend is wel dat deze groep
risicomanagement het minst als een beperking voor innovatie en ondernemer-
schap beschouwt.
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6 Innovatie, ondernemerschap en creativiteit worden belemmerd door een
overvloed aan re els, protocollen en controles inzake risicomanagement. 0 1 -1

7 Risicomanagement leidt tot een dusdanig risicomijdend gedrag dat deze
or anisatie vastloopt en haar innoverend vermogen verliest. -1 0 -3

De correlatie tussen de visies (factoren) en de respondenten is weergegeven in
onderstaande tabel "factorscores van de respondenten" Een sterk negatieve corre-
latie (-1) geeft aan dat de respondent de stelling belangrijk vindt, maar precies het
tegenovergestelde vindt.

Respondent Factor 1 Factor 2 Factor 3
1 0.6180X 0.4444 0.3385
2 0.6568X 0.2712 -0.0286

I3 0.2113 0.1258 0.8519X
4 0.6816X -0.0400 0.2466
5 0.2618 0.4771 0.6261X
6 0.4839 0.3842 0.4794
7 -0.2609 0.6506X 0.3935
8 0.4286 0.3900 0.3945
9 0.6387X 0.3472 0.3147
10 0.6577X 0.2124 0.4474
11 0.2837 0.4777 0.6319X
12 0.2089 0.1858 0.8773X
13 0.3259 0.7097X -0.1076
14 0.4949 0.3050 0.6347X
15 0.6492X 0.4478 I 0.3470 I
16 0.2264 0.8280X -0.0834
17 0.2553 0.5100X I 0.0930
18 0.6074X -0.0177 0.5301
19 0.7714X 0.2958 0.2651
20 0.6006X 0.0842 0.5016
21 0.3066 0.2667 , 0.7389X
22 0.5888X 0.3991 I 0.1887
23 -0.1205 0.7825X I 0.2338
24 0.6707X 0.4175 . 0.2305

In de factoranalyse zijn 22 van de 24 sorteringen meegenomen, aangegeven met
een "X" achter de factorscore. De andere twee hadden een te weinig (niet signi-
ficante) onderscheidende voorkeur voor één van de drie factoren. De correlatie
tussen de factoren varieert van 400~o tot 690~o en is daarmee lager dan de correlatie
in de eerste Q-sort ( 59~~o tot 750~0). Desondanks blijkt ook hier dat de responden-
ten een vrij homogene groep vormen. Zie de tabel "Correlatie tussen de factor-
scores"
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Factor
1.0000 0.4521 0.6873

-1.0000 0.4030
0.4030 1 A000

1 2 3
1
2
3

0.4521
0.6873

Na het sorteren van de stellingen is aan de respondenten gevraagd hun visie
op risicomanagement toe te lichten. Opmerkingen die de drie gevonden visies
illustreren zijn hieronder weergegeven.

Visie 1: voorkeur voor bottom-up en decentrale implementatie van risicomanagement

Risk Management moet vooral een ondersteunende rol hebben en aantonen toegevoegde waarde
te hebben. De afdeling Risk Management heeft op een positieve manier een plek veroverd. Niet
als Big Brother, maar als ondersteuning bij processen.
Risicomanagement moet niet vanuit een stafafdeling komen, maar in de operaties tussen de oren
zitten. Alleen dan werkt het goed. Ik zie Kisk Management niet als politieagenten die wijzen op
wat wel en niet mag. Het is in eerste instantie een adviserende functie die toegevoegde waarde
creëert in plaats van alles in strakke kaders plaatst.
De business moet centraal blijven staan en stafafdelingen zijn er als `facilitators: Het gaat erom
dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt en begrijpt hoe het werkt.
Risicomanagement en eigen verantwoordelijkheid van mensen bijten elkaar niet, maar
versterken elkaar. Risicomanagement en audits maken het mogelijk dat iedereen bewust met zijn
verantwoordelijkheid omgaat, anders naar zijn werk kijkt, actief zorgt dat het goed gaat en de
juiste beslissingen neemt, ook als het druk is.
Het is goed om processen te standaardiseren en een kader te hebben waarbinnen je kan werken.
Het moet geen keurslijf worden. Er moet niimte blijven om beslissingen te nemen en af te
wijken van standaarden. Ik geloof in medewerkers die verantwoordelijkheid nemen, maar
daar moet wel controle op plaatsvinden. Dat is geen afrekenmodel, maar leidt tot een lerende
organisatie.
Risk Management is noodzakelijk en onmisbaar, maar je moet een goede balans vinden. Niet
doorslaan, wel een bepaalde foutmarge tolereren. Risk Management werkt als je het heel
rationeel doet.
De lijnmanager is verantwoordelijk voor het proces en moet Risk Management daarbij ter
onderstewTing inschakelen waar dat nodig is, maar geen verantwoordelijkheid verplaatsen. En
het blijh natuurlijk lastig om kritiek te ontvangen.
Risicomanagement is een gegeven en staat ten dienste van het eigen resultaat en de kwaliteit
voor de klant. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitvoerende en bij diens manager.
Procesbeheersing is ter preventie van fouten. Ik geloof niet in dwingen, strakke regels en externe
controle, want dat rappelleert aan de onverantwoordelijkheid van mensen en dan krijg je lange
rapportages van wat fout gaat en geen verandering. Rísk Management is wel adviserend.
We kunnen uit risícomanagement wel degelijk voordelen halen. Er moet een goede match zijn
tussen de operaties en Risk Management en het moet niet zo doorslaan dat Risk Management
de bepalende factor wordt. Anders krijg je wel alles onder controle, maar gebeurt er niets. We
worden nog te veel afgerekend op de korte termijn en lange tennijn is `wie dan leeft, dan zorgt:
Medewerkers moeten verantwoordelijkheid pakken, maar durven dat niet altijd.
Je moet niet doorschieten in je doel. De business moet centraal blijven staan. Controles zijn er
niet om de boel te frustreren.
Risicomanagement kan katalyserend werken, bijvoorbeeld in het optimaliseren van processen,
maar inoet daarin niet doorslaan, niet belemmerend werken of alleen korte termijn scoren. Er
zit ook een repressieve kant aan risicomanagement. Pro-actief spreekt me wel aan, dwingend
voorschrijven niet.
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Visie 2: voorkeur voor top-down, centraal gecoórdineerde implementatie van risicomanagement

Ik ben voor het stellen van kaders. Je moet je structuur en visie helder hebben en dan mag je
best richtlijnen hebben. Wij documenteren vaak slecht, houden ons niet altijd aan richtlijnen
en updaten onvoldoende. We zijn nog te veel met ad hoc zaken bezig en te weinig met de lange
termijn. Daardoor lopen we vaak nog achter de feiten aan. Ook moeten we 1000~o van een
probleem oplossen en niet SO~~o, want dat komt later altijd terug. Je moet vooraan beginnen en
dan komt de aandelenkoers vanzelf.
Wat ik hier uit haal is dat standaardisatie, efficiency en beheersbaarheid belangrijk zijn voor
het operationeel proces. Daarmee houdt je het in de tang voor klant, stakeholders en de eigen
kostenstructuur. De totale organisatie moet daarvan doordrongen zijn. Dat wordt soms als een
last gezien, maar helpt ons verder. Op een gegeven moment is het geen kar meer die je moet
voortduwen, maar gaat het vanzelf. In eerste instantie lijkt er minder ruimte voor innovatie te
zijn en kan risicomanagement worden gezien als belemmering, maar het is vooral een kwestie
van wennen om anders te leren denken.
Het is echt samen tussen operaties en Risk Management en niet aan de zijlijn. Je moet het
met elkaar doen en we zetten daar echt stappen in. Ik geloof in "vertrouwen is goed, controle
is beter'; maar hadden we maar meer controle in de systemen, zodat we pro-actief kunnen
handelen in plaats van achteraf herstellen.
Controle is zeker nodig, maar ik ben liberaal genoeg om er van uit te gaan dat mensen hun
werk goed willen doen. Zij doen het alleen niet goed als ze de mogelijkheid niet krijgen of niet
worden ondersteund. Mensen maken niet expres fouten, hebben daar geen belang bij.
Controle is geen negatief signaal, maar moet je gewoon doen. Proceseigenaren zouden geen
afdeling Risk Management nodig moeten hebben om verantwoordelijk voor hun proces te
kunnen zijn.

Visie 3: focus op extern imago bij aandeelhouders en klanten

Ik leg erg de nadruk op extern imago. Dat komt ook door de fase waarin we zitten en door wat
we hebben meegemaakt ten aanzien van klachten. Ik ben ook wel voor het laag in de organisatie
leggen van verantwoordelíjkheid, maar niet alles hoeft democratisch te worden.
Risicomanagement is geen noodzakelijk kwaad, maar kan iets opleveren. Ik vind publiciteit en
imago steeds belangrijker. Defensief kan door risicomanagement ellende naar de pers worden
voorkomen. Pro-actief zijn strategische voordelen te behalen en kan het ook operationeel op
termijn baten opleveren. Je moet wel eerst door de pijn heen, voordat je winsten gaat zien.
Je ziet de omgeving steeds zwaardere eisen stellen aan de wijze waarop wij processen uitvoeren.
Anderzijds gaan wij prat op slagkracht en innovatie. De uitdaging is de balans tussen beide te
vinden.
Als zich een calamiteit voordoet, kun je goed scoren naar je klant en diens vertrouwen winnen,
als je laat zien de situatie onder controle te hebben. Een ramp wordt kleiner als je alert reageert.

Hoewel de relatie tussen risicomanagement en innovatie niet tot sterk
onderscheidende kenmerken voor de drie gevonden visies heeft, hebben
verschillende respondenten in hun commentaar wel iets over innovatie gezegd.
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Commentaar op de relatie tussen risicomanagement en innovatie

Misschien dat ik over een jaar wel de vruchten van risicomanagement voor innovatie zie. Nu is
risicomanagement nog te jong en daarom naar binnen gekeerd.
Innovatie wordt belemmerd door bureaucratie, mensen die geen keuzes durven te maken en
geen verantwoordelijkheid durven nemen. Dat heeft niets met risicomanagement te maken.
Als de processen lekker lopen, weet je waar mee kunt spelen en kun je innoveren. Ik vind ook
dat iedereen verantwoordelijkheid voor risicomanagement moet nemen, maar helaas kan niet
iedereen die verantwoordelijkheid aan.
Ik moet nadenken over de relatie tussen innovatie en risicomanagement en heb maar de veilige
weg gekozen door die in het midden te leggen.
Risicomanagement is een integraal onderdeel van het totale interne controle raamwerk en mag
je niet los zien van de rest van de bedrijfsvoering. Het doel is betere keuzes te maken in het
belang van het bedrijf en daar valt ook innovatie onder. Voor innovatie moet je tijd hebben
naast de dagelijkse operaties. Risicomanagement kan helpen die op orde te brengen. We moeten
af van het imago dat risicomanagement er is om te controleren.
Over innovatie heb ik geen mening. Dat heeft meer te maken met een cultuur waarin mensen
hun ideeën kwijt kunnen en de ruimte hebben om processen te veranderen. Dat wordt niet
belemmerd door risicomanagement, wel door te strikt voorschrijven wat moet.

6.5.1 Toegevoegde waarde van operationeel
risicomanagement
Bij wijze van hypothese is aan de respondenten van de tweede Q-sort tenslotte
onderstaande grafiek voorgelegd, die de relatie weergeeft tussen operationeel
risicomanagement en toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde is positief als de
baten van operationele risicobeheersing (bijvoorbeeld betere elficiency, kwaliteit,
minder fouten en gemiste kansen) hoger zijn dan de kosten ervan. Bij punt A is
compliance bereikt. Dit is een minimumeis, die geen toegevoegde waarde levert,
maar een noodzakelijke voorwaarde is voor het bestaan van de onderneming.
Voorbij punt B slaat risicobeheersing te ver door. De marginale kosten van
risicobeheersing worden hoger dan de marginale opbrengsten. Voorbij punt C is de
toegevoegde waarde van risicomanagement negatief. Alle risico's zijn geëlimineerd,
alle processen kloppen, maar de kosten van risicobeheersing zijn enorm en het
ondernemerschap is verloren gegaan.

Aan de respondenten is gevraagd AEGON Schade per augustus 2005 op de grafiek
hiernaast te positioneren op basis van hun perceptie. De meerderheid oordeelt
dat een goede ontwikkeling is ingezet, maar het optimum nog niet is bereikt.
Procesbeheersing kan nog verder worden verbeterd, auditresultaten kunnen nog
beter worden gebruikt en risicomanagement kan nog vanzelfsprekender worden. Op
deelaspecten wordt ook aangegeven dat de organisatie is doorgeslagen en meer eisen
stelt dan noodzakelijk is en daarmee de snelheid van handelen en innovatie beperkt.
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Figuur 6.4 Relatie tussen mate van operationeel risicomanagement en toegevoegde waarde

Tussen A en B, dichter bij A dan bij B(7x):
- Kennen managers en medewerkers het proces wel echt? Hebben ze er echt grip op?
- Vooral in efficiëntie zijn we nog niet zo ver. Sommige simpele processen zijn nog zo weinig onder

controle en dat heeft toch lange tijd kunnen doorslepen.
- We weten nog niet wat er allemaal misgaat. We hebben nog iedere dag klachten. We weten onge-

veer wat we doen. We weten niet op welke manier we medewerkers beter kunnen toerusten om
dingen goed te doen en hoe we controles in het proces kunnen inbouwen die voorkomen dat fou-
ten worden gemaakt (in plaats van controle achteraf).

- Controleprocessen moeten nog verder verbeterd worden en efficiënter worden gemaakt, zodat
deze beter worden toegepast.

- We hebben nog een hoop te doen. Het is noodzakelijk kwaad dat we momenteel veel controles
uitvoeren en het vier ogen principe toepassen. Dan heb je het proces nog niet onder controle.
Ook zijn we nog niet gewend processen soepel op elkaar aan te sluiten.

- We gaan de goede kant op, maar laten we alsjeblieft niet denken dat we er al zijn. Ik zie wel dat
we er allemaal hard aan trekken, maar dat zou nog meer gezamenlijk kunnen.

- We zitten nog aan het begin, maar komen ook van heel ver. We hebben nog stappen te gaan.

Halverwege A en B (8x):
- Risk Management is goed bezig. Het besef komt erin, het kwartje is gevallen, maar is er nog veel

te verbeteren en te winnen.
- Controles en audits zíjn in de organisatie intussen breed geaccepteerd en mensen zien ook in dat

zij hiermee hun voordeel kunnen doen. Waar ik wel tegen ageer is dat wij vaak het braafste jon-
getje van de klas willen zijn. Wij zijn vrij zuiver in de leer en doen daarom een aantal dingen niet,
die andere bedrijfsonderdelen wel doen.

- De boel is goed opgeschud en het stof moet nu neerdalen, zodat er meer rust komt. Als er meer
overzicht is en je meer `in control' bent , kun je doorstoten naar het optimum.

- Toezicht is een kwestie van optimaliseren. Op deelgebieden zijn we helemaal doorgeslagen, in de
operaties kunnen we nog veel verder en is het nu nog te veel houtje-touwtje.
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Vooral in de operaties kunnen we nog veel doen en kan de kwaliteit worden verbeterd als we
meer inzicht in processen hadden en die beter beheersten.
We hebben een stijgende lijn te pakken en kunnen op deelgebieden, bijvoorbeeld de wijze waar-
op we audits uitvoeren, verder professionaliseren. Ook in het vinden van creatieve en innovatieve
oplossingen is nog een weg te gaan. We moeten nog meer lerend vermogen ontwikkelen.
Er wordt vee] gedaan. Nadrukkelijke profilering van Risk Management leidt tot het concreet
oppakken van zaken en bewustwording van de noodzaak van foutloos werken. Aan de andere
kant zijn enkele hele basale zaken, zoals het schrijven van goede brieven, nog nain~~eliiks vol-
doende. ~

Tussen A en B, dichter bij B dan bij A(7x):
- We moeten niet al te veel verder meer gaan. Als we serieus uitvoeren wat we nu aan informatie

en bevindingen hebben, hebben we al heel veel voor elkaar.
- Vooral de laatste tijd zie ik dat risicomanagement veel meer toepasbaar is geworden, bijvoorbeeld

ten aanzien van kwaliteit. Op onderdelen, vaak van buiten komend, zitten we voorbij C.
- Mijn gevoel zegt dat we nog in de opbouwfase zitten. Processen en beslismodellen zijn nog

niet volledig transparant en beschreven. De afgelopen anderhalf jaar is veel meer aandacht
besteed aan het inzicht in hoe de organisatie werkt en zijn we een eind op de goede weg. Risk
Management heeft een rol in het creëren van een lerende organisatie. Het gevaar is een keurslijf
waarin niets meer kan.

- Op onderdelen hebben wij profijt gehad van risicomanagement om de business beter te doen.
Door te monitoren, terug te koppelen en te verbeteren is ook het verantwoordelijkheidsgevoel bij
medewerkers versterkt.

- We zijn met een grote achterstand begonnen. Nu gaat het vooral nog om de risico's die we nog
niet kennen.

- De essentie van risicomanagement zit hem in de verbindingen met de operationele afdelingen.
Als die verbinding niet goed is, gebeurt er niets. De kunst is om de kennis van risico's te kop-
pelen aan de processing en te zorgen dat het zodanig in de hoofden van mensen zit, dat het goed
gaat werken. We doen risicomanagement niet omdat het moet, maar omdat we het willen.

- Risk Management en de operaties kunnen in samenwerking nog veel van elkaar leren. I-Iet einde
is nog niet in zicht, er is nog meer te halen.

Op het optimum, punt B(lx):
- De risico's zijn goed in kaart en we geven daar goed en rationeel antwoord op.

Voorbij B op deelaspecten (4x):
- Eisen die gecentraliseerde functies op het gebied van rapportage en automatisering stellen, schie-

ten wel eens door. Die willen ons over punt B heen trekken.
- We slaan door in voorzichtigheid. Daarbij wordt te veel in beperkingen gedacht en wordt risico-

management misbruikt als argument om iets niet te doen.
- Sommige standaarden die wij door andere partijen krijgen opgelegd, komen uit de lucht vallen

en regelen te veel. Dat is suboptimaal.
- Een te veel aan regels, bijvoorbeeld bij het aangaan van overeenkomsten met externe partners,

leidt tot verstoring en verstarring en kost te veel tijd en geld.

Voorbij C op deelaspecten (3x):
- Het accorderingstraject soms duurt te lang door verregaande juridisering.
- In delen van het acceptatieproces hebben we voorbij punt C gezeten, met als gevolg dat accep-

tanten niets meer durfden. Dit is intussen gecorrigeerd en wordt weer in oplossingen gedacht.
- Sommige nieuwe tooling is zo onwerkbaar, dat die voorbij punt C zit.
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6.6 Conclusie
In dit hoofdstuk is in een actieonderzoek de ontwikkeling van operationee]
risicomanagement bij AEGON Schadeverzekering beschreven. De beschrijving
start eind 2003 als langzaam maar zeker het bewustzijn groeit van de noodzaak
van risicomanagement. Dit werd niet alleen ingegeven door nieuwe regelgeving,
zoals de Sarbanes-Oxley Act en de Nederlandse corporate governance code van
Tabaksblat, maar ook door enkele incidenten, die negatieve publicitaire implica-
ties haddrn.

In de loop van 2004 verschuift de aandacht van de noodzaak van operationeel
risicomanagement naar het nut daarvan. In een eerste Q-sort onderzoek is vooral
gevraagd naar het waarom van risicomanagement. Regelgeving bleek toen al niet
meer dan een katalysator voor risicomanagement te zijn. Nadruk werd gelegd op
de toegevoegde waarde voor de onderneming, zowel in defensieve zin (geen nega-
tieve publiciteit) als in offensieve zin (verbetering van efficiency en kwaliteit).

De ontwikkeling van risicomanagement van iets dat moet tot iets dat de mensen
die de onderneming vormen kunnen en willen, hangt samen met de vraag waar
de verantwoordelijkheid voor risicomanagement is belegd. Verantwoordelijkheid
en eigenaarschap zijn regelmatig terugkerende thema's in de discussie over opera-
tioneel risicomanagement. Wij hebben ervoor gekozen de verantwoordelijkheid
bij lijnmanagers te leggen (of te laten liggen) binnen een kader en met onder-
steuning van een stafafdeling Risk Management. In samenwerking is verdere ont-
wikkeling nagestreefd. De balans tussen controle en ruimte voor eigen inbreng,
decentralisatie en centralisatie en de grenzen van ieders verantwoordelijkheid is
regelmatig onderwerp van discussie geweest.

In een actieonderzoek wordt onderkend dat het onderzoek een interventie is en
invloed heeft op de situatie die onderwerp van het onderzoek is. Voor de twee
Q-sort onderzoeken geldt dat ook. Alle belangrijke spelers binnen het bedrijf
hebben aan het onderzoek meegedaan en hebben door de stellingen te sorteren
een mening over risicomanagement gevormd en verder ingevuld. Het in kaart
brengen van de mening van direct betrokkenen komt de verdere ontwikkeling ten
goede, terwijl door het vragen naar die mening ook het draagvlak helpt vergroten
voor die ontwikkeling.

In de laatste paragraaf is expliciet gevraagd naar de toegevoegde waarde van risi-
comanagement. Breed werd erkend dat risicomanagement toegevoegde waarde
biedt en dat er nog ruimte is voor verdere risicobeheersing. Het punt waarop er
meer risicobeheersing plaatsvindt dan goed is voor de onderneming, is nog niet
bereikt. Terugkijkend naar het fasenmodel waarmee wij dit hoofdstuk begonnen,
is onze inschatting dat de onderneming zich tussen fase 3 en fase 4 bevindt. Een
trein is in beweging gezet en de ontwikkeling gaat door, maar onze beschrijving
stopt hier.
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Risk 8r Control Self-Assessments, nieuwe softwareapplicaties ter ondersteuning
van lijnmanagers bij het procesmanagement en om geleden verliezen vast te leg-
gen alsmede methoden om risico's te kwantificeren worden ook na afronding van
dit onderzoek verder ontwikkeld. Mogelijk dat dan ook de toegevoegde waarvan
van operationeel risicomanagement voor innovatie en concurrentievoordeel door
meer mensen wordt onderkend en ervaren.
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7. DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN
OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT

Wij hebben in dit onderzoek operationeel risicomanagement benaderd vanuit
het perspectief van de onderneming. We hebben daarbij in het bijzonder gezocht
naar een antwoord op de vraag op welke wijze operationeel risicomanagement
toegevoegde waarde kan hebben voor de onderneming, dat wil zeggen dat niet
alleen wordt voldaan aan de eisen van regelgevers en toezichthouders, maar dat
ook de kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt verbeterd en de concurrentiepositie
wordt versterkt, bijvoorbeeld door een efficiëntere aanwending van het vermo-
gen. Voor de implementatie van operationeel risicomanagement is actieonder-
zoek ingezet als middel voor organisatieontwikkeling. Dat lukt niet door alleen
aandacht te besteden aan overlegstructuren, rapportages en softwareapplicaties.
Wij hebben ook veel of misschien wel vooral aandacht besteed aan de beleving
van risico en risicobeheersing in de onderneming. Wij vatten in dit hoofdstuk de
bereikte resultaten en inzichten samen.

7.1 Risico is een keuze
Volgens Van Dale is risico "gevaar voor schade of verlies, de gevaarlijke of
kwade kans of kansen die zich bij iets voordoen" In deze definitie is, evenals
in het dagelijks spraakgebruik, alleen sprake van mogelijke negatieve gevolgen.
Desalniettemin is risico nemen inherent aan ondernemen en een voorwaarde
om winst te kunnen maken. Voor een schadeverzekeringsmaatschappij is risico
bovendien kernactiviteit. In het kader van risicomanagement is risico de combi-
natie van de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet en het gevolg
daarvan op het realiseren van de ondernemingsdoelstelling, zowel in positieve als
negatieve zin. Eigenlijk moeten we terug naar de oorspronkelijke betekenis van
het word risico, dat afkomstig is van het vroeg-Italiaanse `risicare' en dat durven
betekent (Bernstein, 1996, p.8). Risico is dan een keuze en niet iets dat je over-
komt.

Risicomanagement behoort tot de grootste uitdagingen voor ondernemingen.
De risico's die samenhangen met bedreigingen moeten worden beheerst, zodanig
dat de kans dat het risico zich voordoet wordt verkleind en als dat toch gebeurt,
dat de impact daarvan dan kleiner is. De kans dat een `business opportunity' zich
voordoet en het mogelijke voordeel daaruit, moeten worden gemaximaliseerd.
Het gaat erom de juiste balans tussen risico en opbrengst te vinden. De taak van
de risicomanager is niet risicobeperking, maar het bevorderen dat risico's bewust
worden genomen.
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Er tekent zich een samenhang af tussen de verschillende subdoelstellingen van
risicomanagement en de balans tussen kansen en bedreigingen. We volgen COSO
in het onderkennen van vier niveaus in de doelstellingen van risicomanagement
(hoofdstuk 4):
- Strategie: doelen in overeenstemming met de missie van de onderneming.
- Operaties: effectief en efficiënt gebruik van middelen.
- Rapportages: betrouwbaarheid van de verslaggeving.
- Compliance: voldoen aan wet- en regelgeving.

Op het strategisch niveau moet het accent meer op de kansen liggen, bij com-
pliance is vooral sprake van bedreigingen, ofwel de negatieve consequenties van
het niet voldoen aan wet- en regelgeving. Een trade-off tussen het risico en de
opbrengst is op het strategisch niveau aan de orde, compliance is in enge zin
vooral een kostenpost. Ook op operationeel niveau wordt een afweging tussen
risico en beheersingsmaatregelen en tussen kosten en opbrengsten gemaakt. Deze
afweging is vooral intern georiënteerd, terwijl de afweging op strategisch niveau
sterk extern georiënteerd is.

Op alle niveaus is sprake van onzekerheid. Zijn waarschijnlijkheid en impact van
zowel het risico als de beheersingsmaatregelen goed ingeschat? Kennen we alle
risico's die zich kunnen voordoen? De onzekerheid is op het niveau van compli-
ance beperkt en op strategisch niveau groot. Risicomanagement beoogt ook de
mate van onzekerheid te beperken, besluitvormingsprocessen te verbeteren en
een goede balans te vinden tussen de ondernemingsdoelstellingen en de risico's
die worden genomen om die doelstellingen te bereiken.

7.2 ledereen is risicomanager
Acceptatie en implementatie van operationeel risicomanagement in ondernemin-
gen vergt niet alleen "harde" maatregelen met betrekking tot strategie, structuur
en systemen. Ook de "softe"maatregelen op het gebied van vaardigheden, mensen,
waarden en stijl zijn kritische succesfactoren. Het proces ten aanzien van opera-
tioneel risicomanagement moet in alle verschijningsvormen consistent zijn. Een
gemeenschappelijk taalgebruik, om te beginnen in de definitie van operationeel
risico, hoort daarbij.

Operationeel risicomanagement heeft op verschillende manieren altijd al bestaan,
zodat nieuwe werkwijzen voor de geco~rdineerde beheersing van risico's gemak-
kelijk als extra werk worden ervaren. Risicomanagement wordt ook niet effectief
als het wordt beschouwd als een aanvulling op andere managementmethoden en
instrumenteel wordt benaderd. Het is geen trucje met een vast recept, dat van
achter het bureau kan worden geprepareerd. Als compliance niet de hoofddoel-
stelling is, is meer nodig dan het invullen van lijstjes en het uitvoeren van con-
troles. Het gaat evenzeer om een verandering in houding en gedrag. Wij hebben
daarom veel aandacht besteed aan:
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aandacht en support van senior managers en directieleden,
betrokkenheid en risico- en proceseigenaarschap van lijnmanagers, en
discussies over risico's en risicobeheersing.

Senior management moet ervan overtuigd zijn dat risicobeheersing noodzakelijk
is en nut heeft en moet dat expliciet uitdragen, bijvoorbeeld in presentaties en
door bepaalde initiatieven te ondersteunen. Zichtbaar leiderschap in woord en
daad is een voorbeeld voor anderen en inspireert, waarbij er geen verschil mag
zijn tussen woorden en daden.

Daarnaast zijn openheid en transparantie van processen, systemen en handelin-
gen van mensen noodzakelijke voorwaarden voor effectief operationeel risico-
management. Dat kan bedreigend zijn, omdat werkelijke prestaties en zwakke
plekken daarin aan de oppervlakte komen. Een open cultuur is nodig, omdat
alleen als er ruimte is om fouten te melden, adequate acties kunnen worden
ondernomen en de organisatie kan leren. Een cultuur waarin angst voor repre-
sailles overheerst en mensen gebreken verborgen houden, belet dat het maximale
nut van operationeel risicomanagement wordt bereikt.

Betrokkenheid van de juiste mensen met de juiste training en motivatie op alle
niveaus in de organisatie is een kritische succesfactor. Het uitdragen van en han-
delen in lijn met het operationeel risicomanagement, is de verantwoordelijkheid
van iedereen. Daarmee is iedereen een Risk Manager. Op den duur zal operati-
oneel risicomanagement een intrinsiek onderdeel van de ondernemingscultuur
worden, zeker in de financiële dienstverlening. Verankering van operationeel risi-
comanagement in de cultuur werkt bovendien preventief.

7.3 Introductie van risicomanagement als middel voor
organisatieontwikkeling
Wij hebben in dit onderzoek een ontwikkeling van operationeel risicomanage-
ment gezien in vier fasen. Daarmee is niet gezegd dat alle ondernemingen het-
zelfde proces moeten of zullen doormaken. Het is goed mogelijk dat er verschil-
lende startpunten zijn en verschillende wegen die naar hetzelfde doel leiden. Voor
een duurzame verankering van risicomanagement in de organisatie, is de reis die
de onderneming aflegt vrijwel net zo belangrijk als de eindbestemming.

Operationeel risicomanagement kan zodanig worden opgezet en geïmplemen-
teerd dat niet alleen rekening wordt gehouden met de behoeften en eisen vanuit
operationeel risicomanagementperspectief, maar ook met de organisatie zelf en
de mensen daarin. De toegevoegde waarde voor de lijnorganisatie zal dan veel
groter zijn. Een centraal proces met als doel gegevens te verzamelen voor de
directie is gedoemd te mislukken. Operationeel veranrivoordelijken moeten het
voordeel hiervan voor zichzelf ervaren.
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Figuur 7.1 Fasen in de ontwikkeling van operationeel risicomanagement

Tegelijkertijd kan operationeel risicomanagement een katalysator voor procesver-
betering zijn en daarmee een middel voor organisatieontwikkeling. Als mensen
bereid zijn te veranderen en te leren, ontstaat een lerende organisatie (fase 4).

7.4 Kwantificering van operationeel risico helpt, maar
hoeft niet
Operationeel risicoinanagement moet ook in de structuur van de organisatie wor-
den ingepast, bijvoorbeeld inet informatiesystemen, rapportages en overleggen.

Het is aantrekkelijk om operationeel risico te kwantificeren. Wat gemeten kan
worden, is eenvoudiger aan te sturen. Kwantificeren wordt echter bemoedijkt
door de breedte van het spectrum aan mogelijke operationele verliezen en door
het ontbreken van voldoende en goede gegevens. De bekende methoden voor
het kwantificeren van operationele risico's hebben slechts beperkt nut, zeker als
zij niet met andere, kwalitatieve methoden worden gecombineerd. Kwalitatieve
operationele risico's met een geringe kans en grote gevolgen krijgen in een uitslui-
tende gekwantificeerde benadering van operationeel risico te weinig aandacht.

Pogingen om tot kwantificering van operationeel risico te komen, zullen de
komende jaren ongetwijfeld worden voortgezet, al is het maar omdat in verschil-
lende nieuwe kapitaalmodellen ook vermogen moet worden aangehouden voor
het operationeel risico dat de onderneming loopt.

Ook met beperkte kwantificering is doorlopende prestatiemeting en terugkop-
peling noodzakelijk. Het helpt om mijlpalen te definiëren, voortgang te meten
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en succes te vieren. Externe terugkoppeling, van accountants of toezichthouders,
maken duidelijk of het beleid goed in actie in omgezet.

Wij hebben in dit onderzoek goede resultaten gezien van Risk 8~ Control Self-
Assessment workshops, waarbij direct betrokkenen gezamenlijk een risicoanalyse
maken en daarmee meer zekerheid krijgen omtrent de realisatie van de beoogde
doelstellingen van een project.

7.5 Risicomanagement moet dynamisch blijven
Het proces van operationeel risicomanagement moet dynamisch blijven. Je moet
voortdurend blijven zoeken naar nieuwe risico's en naar verbeteringen in de wijze
waarop risico's worden gemeten en beheerst Het beoordelingsproces moet geva-
rieerd zijn, processen moeten regelmatig herzien worden en nieuwe maatregelen
moeten worden onderzocht op effectiviteit. Het helpt daarbij ook om resultaten
tussen verschillende bedrijfsonderdelen en tussen bedrijven te benchmarken en
best practices uit te wisselen.

Dynamiek in het proces is vooral van belang om alert te blijven op de operatione-
le risico's met lage frequentie en grote impact. Die risico's komen zo weinig voor,
dat een individuele onderneming daar geen ervaring mee opbouwt en daardoor
minder goed in staat is die risico's te identificeren en te beheersen.

7.6 Risicomanagement is geen garantie tegen faillissement
Operationeel risicomanagement kent ook beperkingen. Om te beginnen is ope-
rationeel risicomanagement geen garantie dat de onderneming niet failliet gaat.
Zonder risicobeheersing zal faillissement zich zeer waarschijnlijk sneller aandie-
nen, maar ook met effectieve risicobeheersing is niet gezegd dat alle doelstellin-
gen altijd worden gerealiseerd. De toekomst is onzeker, niet alle gebeurtenissen
zijn te voorzien en niet alles gebeurt zoals tevoren bedacht.

Besluitvorming is altijd gebaseerd op imperfecte informatie en wordt ook beperkt
door de menselijke capaciteit alle oorzaken en gevolgen te overzien. Achteraf is
het makkelijk praten. Onvermijdelijk is ook dat mensen fouten maken en dingen
verkeerd begrijpen. En dan hebben het niet over acties om moedwillig procedures
te omzeilen, regels te overtreden en samen te spannen.

Hierboven beschreven we ook dat totale operationele risicobeheersing meer kost
dan oplevert. De uitdaging is een zodanige balans te vinden dat de toegevoegde
waarde van risicomanagement maximaal is en dat betekent minder dan maximale
risicobeperking. Volledige beheersing is een mythe en wij bepleiten dan ook zeker
geen `auditexplosie'
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7.7 Risicomanagement de hype voorbij
Operationeel risk management is geen hype, maar een blijvend fenomeen, ook
voor financiële instellingen. Dat komt in eerste aanleg door de toenemende
juridisering van de samenleving in het algemeen en de uitgebreide nationale en
internationale regelgeving in het bijzonder, waarvan wij de belangrijkste hebben
beschreven, zoals Basel, Sarbanes-Oxley en Tabaksblat. Een deel van de Sarbanes-
Oxley wetgeving mag dan voor niet-Amerikaanse ondernemingen zijn uitgesteld
tot halverwege 2006 (effectief ineestal 1 januari 2007), maar de meeste onderne-
mingen zullen hun inspanningen om aan de volledige wet te voldoen nauwelijks
temporiseren.

Wet- en regelgeving is een belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van ope-
rationeel risicomanagement. Empirisch hebben wij in deze studie vastgesteld dat
het voldoen aan wetten en regels niet meer de enige drijfveer is voor een betere
interne beheersing en operationeel risicomanagement. Voordelen als verbetering
van efficiency en kwaliteit van interne processen alsmede de positieve invloed op
het imago bij aandeelhouders en klanten maken operationeel risicomanagement
van iets noodzakelijks tot iets nuttigs.

Operationeel risicomanagement kan worden beschouwd als een essentieel onder-
deel van goed ondernemerschap anno 2005. Hoe meer het operationeel risicoina-
nagementbeleid en het ondernemingsbeleid op elkaar worden afgestemd of nog
beter, hoe meer het operationeel risicomanagementbeleid in het ondernemings-
beleid is geïntegreerd, hoe effectiever het is. De manier waarop beslissingen tot
stand komen, afspraken met klanten en leveranciers worden gemaakt en mede-
werkers worden opgeleid, moeten in overeenstemming zijn met het beleid ten
aanzien van operationeel risico.

7.8 De business case voor operationeel risicomanagement
Wij hebben in dit onderzoek voldoende aanwijzingen gevonden dat (operatio-
neel) risicomanagement toegevoegde waarde voor een onderneming heeft. Er is,
met andere woorden, een business case voor risicobeheersing. Wij hebben geen
cijfermateriaal om de business case te kwantificeren, maar kunnen die wel als
volgt kwalitatief aangeven.

In onderstaande grafiek is de relatie weergegeven tussen toegevoegde waarde en
de mate van operationele risicobeheersing. Toegevoegde waarde is positief als de
baten van operationele risicobeheersing hoger zijn dan de kosten ervan. Baten
kunnen bestaan uit (in geld uitgedrukte) voordelen als gevolg van betere manage-
mentinformatie, operationele efficiency, kwaliteit van de verwerking, minder fou-
ten, meer zekerheid omtrent het realiseren van de doelstellingen van de onderne-
ming, minder volatiliteit in het resultaat, het voorkomen van `opportunity losses'
(geen kansen missen), efficiëntere aanwending van vermogen, snellere reactie
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op veranderingen in de markt en een betere reputatie. Ook een reductie van het
vermogen dat een verzekeraar op last van toezichthouders als DNB moet aanhou-
den, is een opbrengst van operationeel risicomanagement.

Toegevoegde waarde

0

Figuur ï.2 Relatie tussen mate van operationeel risicomanagement en toegevoegde waarde

Punt A in de grafiek is het punt waarop compliance is bereikt. Dit is een
minimumeis, een noodzakelijke voorwaarde voor het bestaan van de onder-
neming. Beleidsruimte voor de onderneming is niet of nauwelijks aanwezig.
Risicomanagement levert op dit punt nog geen toegevoegde waarde.

Voorbij punt B slaat risicobeheersing te ver door. De marginale kosten van risico-
beheersing worden hoger dan de marginale opbrengsten.

Voorbij punt C is de toegevoegde waarde van risicomanagement negatief. Als
alle risico's worden geëlimineerd, treedt fatale verlamming op. Als alle processen
kloppen en alle controlemaatregelen worden uitgevoerd, maar er geen onder-
nemerschap meer is, dat wil zeggen geen risico meer wordt genomen, gaat de
onderneming "in schoonheid ten onder': Meer is niet altijd beter.
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BIJLAGE
PSYCHOLOGISCHE DILEMMA'S VOOR
OPERATIONEEL RISICOMANAGEMENT
In het empirisch onderzoek hebben wij een vier fasemodel gepresenteerd, waarbij
het verschil tussen fase drie en vier vooral het verschil is tussen het beperken van
verliezen in fase 3 en het bewust afwegen van zowel de downside als de upside
van risico in fase 4. We hebben geconstateerd dat de onderzochte organisatie
moeite heeft om de stap te zetten naar het bewust risico nemen in de laatste fase.
In deze bijlage wordt een verklaring hiervoor aangedragen vanuit psychologische
hoek (`behavioral economics').

We zetten hieronder eerst de `prospect theory' en het sociale vergelijkingsproces
uiteen en werken vervolgens de implicaties hiervan voor operationeel risicoma-
nagement uit, mede aan de hand van een beknopt empirisch onderzoek.

Prospect theory
Prospect theory van Kahneman en Tversky (1979) beschrijft de wijze waarop
individuen keuzes maken en verlies en winst evalueren. Mensen blijken winst-
kansen anders te beoordelen dan evenredige verlieskansen en een klein risico
anders dan een gemiddeld risico. Bovendien is de wijze waarop een probleem
wordt gepresenteerd, van invloed is op de evaluatie van de opties en op de
beslissing die wordt genomen.

Traditionele nutstheorie is lange tijd algemeen geaccepteerd als een normatief
model voor rationele keuze en toegepast als model voor de beschrijving van eco-
nomisch gedrag. De theorie gaat ervan uit dat mensen rationeel handelen en als
zij verschillende opties krijgen voorgelegd, kiezen voor de maximale verwachte
opbrengst. Dit blijkt echter niet altijd zo te zijn. Zo kennen mensen meer gewicht
toe aan uitkomsten die zeker zijn dan aan uitkomsten die alleen waarschijnlijk
zijn. Kahneman en Tversky (1979) noemen dit het `certainty effect' en illustreren
dit met het volgende experiment.
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Probleem 1: Kies tussen

A: 2500 met 330~o waarschijnlijkheid
2400 met 660~o waarschijnlijkheid
0 met lo~o waarschijnlijkheid
(gewogen gemiddelde: 2409)

B: 2400 met zekerh~i~1

Probleem 2: Kies tussen

A: 2500 met 33oIo waarschijnlijkheid
0 met 67oIo waarschijnlijkheid
(gewogen gemiddelde: 825)

B: 2400 met 340~o waarschijnlijkheid
0 met 660~o waarschijnlijkheid
(gewogen gemiddelde: 816)

Uitkomst:

A: 180~0

B: 824~0

Uitkomst:

A: 830~0

B: 170~0

Bij probleem 1 kiest het overgrote deel van de respondenten voor keuze B, bij
probleem 2 kiezen de meeste respondenten voor keuze A. Een meerderheid van
610~o van de respondenten veranderde van keuze, terwijl rationeel keuzegedrag
op basis van de nutstheorie altijd tot keuze A had moeten leiden, omdat de statis-
tisch verwachte uitkomst daar hoger is dan bij keuze B. Bij probleem 1 is keuze B
echter aantrekkelijk vanwege de zekerheid van de uitkomst.

In dit experiment is het verschil tussen beide problemen dat in probleem 2 beide
opties met een 660~o kans op 2400 winst zijn verlaagd ten opzichte van probleem
1. Rationeel gezien zou dat geen aanleiding moeten geven de keuze te veranderen.
Toch is dat precies wat er gebeurt.

Naast het `certainty effect' speelt ook het `reflection effect' een rol. Dit treedt op
als de uitkomsten geen mogelijke winsten zijn, maar verliezen. Bij positieve uit-
komsten zijn mensen risicomijdend, bij negatieve uitkoinsten risicozoekend.
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Probleem 1: Kies tussen Uitkomst:

A: 4000 met SO~~o waarschijnlijkheid A: 20~~0
0 met 200~o waarschijnlijkheid
(gewogen gemiddelde: 3200)

B: 3000 met zekerheid B: 80"s,

Probleem 2: Kies tussen Uitkomst:

A: -I- 4000 met 800~o waarschijnlijkheid A: 920~0
0 met 20oIu waarschijnlijkheid
(gewogen gerniddelde: -3200)

B: ~~ 300(~ met rekerheid B: 180~0

In dit experiment kiest SOo~, van de respondenten voor de zekerheid van 3000
winst in plaats van 800~o kans op 4000 winst. 920~o kiest daarentegen voor de kans
van 800~0 op 4000 verlies in plaats van het zekere verlies van 3000. Opmerkelijk is
hier dat men in beide problemen niet kiest voor de statistisch hoogste verwachte
opbrengst.

En dan is er nog het `isolation effect; geïllustreerd in het volgende spel in twee
fasen.

Probleem 1: In de eerste fase van dit spel is de kans 25~~0 op toegang Uitkomst:
tot de tweede fase en 750~o kans dat het spel direct eindigt. Maak nu,
voordat de eerste fase begint, een keuze voor de tweede fase, mocht ~
die bereikt worden:

A: 4000 met 80~~o waarschijnlijkheid A: 224~0
(gewogen gemiddelde: 3200)

B: 3000 met zekerheid B: 780~0

Probleem 2: Kies tussen Uitkomst:

A: 4000 met 200~o waarschijnlijkheid A: 650~0
(gewogen gemiddelde: 800)

B: 3000 met 250~o waarschijnlijkheid B: 35o~0
(gewogen gemiddelde: 750)

In het spel in twee fasen kiest 780~o van de respondenten voor de zekerheid van
3000 winst als de tweede fase wordt bereikt. Dit impliceert dat zij het probleem
in de tweede fase in isolatie hebben beschouwd. Neem je namelijk beide fasen
samen, dan is het de keuze tussen 200~0 (250~o x 800~0) op 4000 en 250~0 op 3000.
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Als je die keus aan respondenten voorlegt, kiest 650~o voor de eerste kans, zoals
voorgelegd in probleem 2. Als gevolg van dit effect is de uitkomst van een keuze
die mensen maken te beïnvloeden door de wijze waarop het probleem wordt
geformuleerd.

Het `isolation effect' wordt in onderstaand voorbeeld nogmaals geïllustreerd aan
de hand van twee verschillende uitgangssituaties die dezelfde einduitkomst ken-
nen. In het eerste probleem wordt vooraf een kleine winst gegeven en kan extra
winst gewonnen worden. In het tweede probleem wordt een grote winst vooraf
gegeven en kan een deel daarvan verloren worden.

Probleem 1: Je hebt 1000 bonus gekregen en moet nu kiezen tussen Uitkomst:

A: 1000 met 500~o waarschijnlijkheid A: 160~0

B: 500 met zekerheid B: 840~0

Probleem 2: Je hebt 2000 bonus gekregen en moet nu kiezen tussen Uitkomst:

C: -~- 1000 met 500~o waarschijnlijkheid C: 690~0

D: -~- 500 met zekerheid D: 310~0

Hoewel het eindresultaat gelijk is, kiest de meerderheid voor B in probleem 1
en voor C in probleem 2. De bonus wordt niet meegenomen in de afweging.
De implicatie hiervan is dat niet het huidig bezit de keuze bepaalt c.q. nut geeft,
maar de verandering in het bezit.

Het succes van loterijen (probleem 1) en verzekeringen (probleem 2) valt op te
inaken uit het volgende voorbeeld.

Probleem 1: Kies tussen Uitkomst:

A: 5000 met 0,10~o waarschijnlijkheid A: 720~,

B: 5 met zekerheid B: 280~0

Probleem 2: Kies tussen Uitkomst:

C: -~- 5000 met O,lo~o waarschijnlijkheid C: 170~0

D: -I- 5 met zekerheid D: 830~0

De prospect theory van Kahneman en Tversky, waarvoor Kahnetnan in 2002 de
Nobelprijs kreeg, geeft naar aanleiding van bovenstaande en andere empirische
voorbeelden een alternatieve beschrijving van de besluitvorming met risico en
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introduceert rivee additionele variabelen. In de eerste plaats wordt de waarschijn-
lijkheid geassocieerd met een besluitvormingsgewicht (decision weight), dat de
mogelijkheid aangeeft dat de beslisser een waarschijnlijkheid over- of onderschat.
Zekerheden en kleine (onwaarschijnlijke) kansen op winst en verlies (zoals bij
loterijen en verzekeringen) worden vaak overschat ten opzichte van de kans op
een uitkomst met gemiddelde waarschijnlijkheid.

In de tweede plaats wordt niet van de objectief ineetbare uitkomst uitgegaan,
maar van de subjectieve waarde van die uitkomst. "Loals hierboven geïllustreerd,
worden uitkansten gewaardeerd in relatie tot een referentiepunt, dat wil zeggen
in termen van winst en verlies. De verandering in rijkdom of welzijn is meer dan
de absolute omvang bepalend bij de evaluatie van opties. Kahneman en Tversky
(1979, p. 279) schetsen de waardefunctie enigszins intuïtief - zij spreken van
hypothetisch - in een S-vorm zoals hieronder afgebeeld. De waardefunctie is (1)
gedelïnieerd in afwijkingen van het referentiepw~t, (2) concaaf voor winsten en
convex voor verliezen en (3) steiler voor verliezen dan voor winsten. Relatieve
verliezen leiden relatief sneller tot subjectieve waardevermindering dan gelijke
relatieve winsten tot waardevermeerdering leiden.

VALUE

LOSSF.S GAINS

Figuur I3.1 Waardefunctie in afwijkingen van het referentiepunt ( Kahneman en Tversky, 1979,
p. 279)

Het sociale vergelijkingsproces
Rijsman (1979, 1983) heeft in diverse studies het verschil in de evaluatie van
winst en verlies verklaard aan de hand van het sociale vergelijkingsproces.
Analyse hiervan laat zien dat sociale vergelijking een combinatie is van een gelijk-
stellingtendens en een positieve onderscheidingsdrang. Enerzijds wil iemand
zichzelf (IK, Pi) volledig gelijk schakelen op de relevante vergelijkingsdimensie
(dx) aan de ander (Pa). Dit is een streven naar gelijkheid als vorm van rechtvaar-
digheid. Anderzijds wil iemand zichzelf volledig en positief onderscheiden van de
ander, omdat dit iemands meerwaarde of subjectieve zelfwaarde bevestigt.
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Als deze principes in een stelsel van vergelijkingen worden uitgedrukt, ontstaat
een functie met het volgende verloop. De functie geeft de theoretische relatie
weer tussen de subjectieve uitkomst van de vergelijking tussen een individu zelf
en iemand anders (x-as) enerzijds en de neiging die de eerste persoon heeft om
de uitkomst van de vergelijking te veranderen anderzijds (y-as).

Y

o to,s` rt
d

Figuur B.2 Theoretische relatie tussen de subjectieve uitkomst van de vergelijking tussen een
individu zelf en iemand anders (x-as) en de neiging die de eerste persoon heeft om de uit-
komst van de vergelijking te veranderen (y-as) (Rijsman, 1983, p. 284)

Van links naar rechts moet de functie als volgt worden gelezen (Rijsman, 1979, p.
297):
- Als Pi helemaal inferieur (of helemaal superieur) is ten opzichte van Pa, dan

treedt bij IK geen enkele tendens op om zijn relatieve positie te verbeteren,
vanwege een gevoel van onvergelijkbaarheid.

- De neiging van IK om zijn positie opwaarts te veranderen ten opzichte van Pa
neemt toe naarmate IK zichzelf minder inferieur begint te voelen en is maxi-
maal als IK zichzelf net minder voelt dan Pa.

- De neiging om Pa te overstijgen is nog steeds relatief hoog als IK zichzelf gelijk
voelt aan Pa.

- Als Pa eenmaal voorbijgestoken is, neemt de neiging van IK om zijn positie te
verbeteren versneld af en wordt nul op het moment dat IK zich tamelijk supe-
rieur voelt aan Pa.

- Wanneer IK zich meer dan tamelijk superieur voelt, maar nog niet zo zeer dat
de vergelijkingsmogelijkheid wegvalt, dan ondervindt IK een lichte neiging
zijn relatieve positie te verlagen.

Uit de analyse van Rijsman is af te leiden dat de inotivatie om vanuit een positie
van vermeende inferioriteit de relatieve positie te verbeteren veel groter is dan de
tnotivatie om superioriteit te bereiken of te behouden. In de grafiek is bij inferio-
riteit zowel de piek hoger als het totale volume van de druk op prestatieverbete-
ring. In experimenten blijken mensen ook meer keuzes te maken die inferioriteit
vermijden dan keuzes die superioriteit zoeken. Dit is dezelfde asymmetrie die
we ook terugvinden in de prospect theorie van Kahneman en Tversky. Mensen
hebben er meer voor over c.q. nemen meer risico om verlies te beperken dan om
winst te maken.
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Waar Kahneman en Tversky door een descriptieve (beschrijvende) analyse tot de
conclusie komen dat rationele beslissingsmodellen zoals de traditionele nutstheo-
rie tekortschieten, geeft Rijsman hier de psychologische verklaring vour. Rijsman
(1979, p. 301) schrijft: "De kern van de vergissing bestaat erin dat de menselijke
rationaliteit niet alleen dient om complexe kansen op winst en verlies te over-
zien, maar ook om betekenis te verlenen aan de vitale objecten `zelf' en `ande-
ren: Winst en verlies worden `teken van de persoon; en de dramatische paradox
bestaat dan juist hierin dat de wetmatigheden van de menselijke rede de mens
ertoe dwingen om zichzelf gunstig te onderscheiden van anderen, waardoor men
bereid is om winst en verlies in economische zin juist op te offeren om het `eigen-
belang' in de sociaal-psychologische zin op te bouwen:'

Korte empirische test voor operationeel risicomanagement
Wij hebben in een beperkt empirisch onderzoek de implicaties van bovenstaande
bevindingen voor operationeel risicomanagement onderzocht en aan 12 mede-
werkers van AEGON Schadeverzekering de volgende problemen voorgelegd.

Probleem I: De marketingafdeling heeft een nieuw product Citkomst:
ontwikkeld in twee mogelijke varianten en jij moet bepalen welke
variant wordt geïntroduceerd.

A levert met zekerheid een winst op van 2,4 miljoen euro. ,~: S3"~~

B levert met 250~o kans een winst op van 10 miljoen euro en met 750~, B: 170~0
kans helemaal niets.

Probleem 2: Eén van de bestaande producten blijkt veel meer risico Uitkomst:
in zich te hebben dan oorspronkelijk verwacht en moet uit de markt
worden gehaald. Dit kan op twee voor de klant gelijkwaardige
manieren. Welke variant kies je?

G levert zeker een verlies op van 7,5 miljoen euro. C: 25"~,

D levert met 75'Yo kans een verlies op van 10 miljoen euro en met 250~o D: 75'!„
kans helemaal geen verlies.

In deze uitkomsten zien we duidelijk het door Kahneman en Tversky beschreven
`reflection effect': mensen nemen winst wel, maar verlies niet. Hoewel veel res-
pondenten snel hebben uitgerekend dat de verwachte opbrengst van optie B 2,5
rniljoen is, kreeg optie A met een lagere opbrengst van 2,4 miljoen toch de voor-
keur.
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In een tweede dileinma hebben we het effect van isolatie en formulering getest.

Probleem 1: Stel je voor dat wij ons voorbereiden op een wereldwijde Uitkomst:
pandemie, waaraan naar verwachting 600 medewerkers zullen
overlijden. "Twee alternatieve programma zijn voorgesteld om hier iets
aan te doen. Welke geniet de voorkeur:

A leidt ertoe dat 200 mensen worden gered. A: 670~0

B geeft I l3 kans dat 600 mensen worden gered, B: 330~0
2l3 kans dat geen van de 600 mensen wordt gered.

Probleem 2. Nog even terug naar de dreigende pandemie, waaraan Uitkomst:
naar verwachting 600 medewerkers overlijden. Hier zijn nog twee
alternatieve programma om uit te kiezen:

C leidt ertoe dat 400 mensen overlijden. C: 500~0

D geeft ll3 kans dat niemand overlijdt, D: 500~0
2~3 kans dat 600 mensen overlijden.

Het verschil in antwoord tussen probleem 1 en 2 kan alleen maar verklaard wor-
den door een verschil in referentiepunt. In probleem 1 wordt de nadruk gelegd op
het redden van mensen en kiezen mensen voor de zekerheid. De keuze verandert
(iets) als de nadruk wordt gelegd op het overlijden van mensen. Op het gebruikte
vragenformulier waren bovenstaande twee problemen gescheiden door de vragen
over de twee producten. Desalniettemin is het hier gemeten effect kleiner dan in
het onderzoek van Kahneman en Tversky, die vergelijkbare problemen aan twee
verschillende groepen voorlegden.

Conclusie
Voor operationeel risicomanagement in de praktijk levert kennis van deze wijze
van kiezen interessante aanknopingspunten op. Door risico's in termen van winst
ofverlies te formuleren, kan de keuze die mensen maken, worden beïnvloed en
daarmee ook de wijze en mate van risicobeheersing.

Daarenboven zien we dat operationeel risicomanagement iets tegennatuurlijks in
zich heeft. Mensen hebben slechts beperkt de neiging om mogelijke verliezen te
beperken en om risico te lopen om meer winst te kunnen maken. Bekende pro-
blemen in de bedrijfsvoering blijven daardoor langer bestaan en kansen worden
onvolledig benut.

De toegevoegde waarde van risicobeheersing wordt alleen ten volle benut als
besluitvormers zich bewust zijn van de psychologische verschillen tussen beleids-
vonning en -implementatie ten aanzien van het beperken van risico vanuit
defensief of wetgevingsperspectief enerzijds en ten aanzien van het bewust nemen
van risico vanuit commerciële en organisatorische belangen anderzijds.
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Risk management with added value -
Action research into the introduction of operational risk
management in an insurance company
All companies deal with operational risks, varying from damage to buildings
after a storm to the departure of key employees, accounting errors, fraud and
misleading of shareholders. A number of highly publicized events since the
1990's, new legislation and the increased interest of supervisors for operational
risks have placed the subject high on the corporate agenda. Infamous cases are
BCCI, Barings, Enron, Arthur Andersen, Ahold and Shell.

Risk management is the process whereby organisations methodically address the
risks attached to their activities with the goal of achieving sustained benefit. It is
not about eliminatíng risk altogether, but about reducing risks to an acceptable
level and taking risks deliberately. We take the viewpoint that risk management
is also about better decision making and taking opportunities, for example by
reacting in a timely manner to changes in technology, legislation and markets.

In this dissertation we are looking for an answer to the question which
opportunities operational risk management offers and how operational risk
management can be implemented so that value is added. The scope is the
(general) insurance industry.

Defining operational risk
Early definitions of operational risk described it as all risks that are not market
or credit risks. Although this emphasises the broad scope of operational risk,
it does not support the management of risk. Consensus has risen about the
following definition: operational risk is the risk of loss resulting from inadequate
or failed internal processes, people and systems, or from external events.

Operational risk can be analysed on three different aspects: causes (process,
people, system, external event), risk events (e.g. internal~external fraud,
business practices, damage to physical assets, business interruption) and
effects (e.g. loss of assets, loss of market share, opportunity costs such as missed
opportunities). Several classifications of operational risks on these aspects are
available. Nevertheless the line between operational risk and other business risks
may be somewhat blurred. Operational risk may result in reputational risk and
we do not consider reputation risk an operationa] risk in itself.

Regulation and supervision
Regulation, often from American and European origin, has had a big impact on
Dutch corporations and functions as a catalyst for the development of operational
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risk management. The Capital Adequacy Framework from the Basel Committee
on Banking Supervision (Basel II) demands that capital is being held to cover
for operational risks as well. Even though only banks are in scope of the Basel
Committee, the same will come to apply to insurance companies: the European
Uiiion is working on Solvency II regulation, which is constructed along similar
lines.

Corporate governance legislation has also led to more focus on operational risk
management. The American Sarbanes-Oxley Act of 2002 as well as the Dutch
corporate governance code (Tabaksblat) demand that a risk management and
internal control system is in place. Supervisory entities (De Nederlandsche Bank)
and rating agencies (Standard 8z Poor's, Moody's) explicitly pay attention to
operational risks in their evaluations.

Regulation, although much of it is still under development, is here to stay and
helps to ensure that operational risk management is not just the flavour of the
month.

Tools for operational risk management
There are a variety of frameworks for internal control and (operational) risk
management purposes available to assist management in taking the right
decisions to manage operational risks appropriately and comply with regulation.
Most often used and accepted as a standard is the COSO framework, according
to which enterprise risk management consist of eight interrelated components:
internal environment, objective setting, event identification, risk assessment, risk
response, control activities, information 8z communication and monitoring.

The company culture towards risk management is critical for the way the
company deals with risk and risk management. This may vary from reactive
(crisis management) to active (on time) and pro-active (anticipative, monitoring,
prevention, wide-spread commitment). Without an open and transparent
culture it is nearly impossible to identify risks and use these for learning and
improvement purposes.

Objectives for operational risk management may range from compliance with
the law to enhancing customer service and process optimisation by reducing
errors and risks. Other objectives are limiting losses to predetermined tolerance
levels and reduction of solvency for operational risk.

Tools for risk identification, assessments and measurement include self-
assessments (questionnaires, interviews or workshops), scorecards (tables), risk
maps (graphics) and risk indicators. Risks are assessed in both impact~severity
and likelihoodlfrequency. Loss databases are used to model operational risk in a
quantitative way and calculate economic capital, i.e. capital a corporation needs
to prevent insolvency resulting from unexpected operational losses.
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Four types of risk responses are avoidance (not taking the risk), sharing
(insurance, cooperation with 3rd parties), reduction (enhanced control and
preparation) and acceptance (e.g. because the risk is within accepted tolerance
levels).

At the end of the day risk management is about better decision-making. Any
tool should be an aid instead of a goal in itself and risk management should
remain a business responsibility. Risk management departments and the Chief
Risk Officer (CRO) are there to steer risk management policy, support
operational management and control risk management.

Methodology and organisational theory
The main methodology used in the empirical research part of this dissertation
is action research, which aims to gain knowledge about the day-to-day business
and to influence this business froin the research. This makes action research a
method for organisational change. It is usually conducted in a cyclical process of
action and reflection, narrowing the scope in the course of the research. The role
of the researcher is not distant: he can't just observe, register and analyse.
In action research he is neither impartial nor uninvolved and whilst learning,
he works with the organisation towards the goal.

Where possible action research is conducted in an appreciative manner.
Appreciative inquiry assumes that solutions are available inside the organisation
and brings about a positive discussion with (instead of about) those directly
involved. A top-down command is often less effective to realise a long-lasting
change than a process that involves and commits many. This insight is critical for
the implementation of risk management in a way that supports the development
of the organisation and the achievement of objectives rather than merely comply
with intensified regulatory and supervisory deinands.

Modern management theory contains many aspects from action research and
action learning, e.g. in teamwork, change management and the learning
organisation.

Institutionalising operational risk management
The empirical (action) research was conducted at the non-life insurance coinpany
of AEGON in The Netherlands, AEGON Schadeverzekering N.V. We describe
not only the development and implementation of an operational risk framework,
but also the change in perception and behaviour towards risk management.

Although risk management until 2003 was not known as a ftmction, it was
conducted on an ad-hoc basis, e.g. concerning Y2K. From early 2004 onwards
the awareness of the necessity of more structured operational risk management
was built up and a risk management department was established. Risk reports
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were produced and presentations were given explaining what risk management
is and who is responsible (line management). Some critical newspaper articles
as well as the Spitzer investigation in the US heightened awareness. Emphasis in
this phase is still very much on compliance with all sorts of regulation, especially
Sarbanes-Oxley.

From Q4 2004 we started to move from the necessity of operational risk
management to the added value thereof We aimed to change the perception
about operational risk management towards a positive instrument for further
improvement of the way the company conducts its business. The opinion
and attitude of directors, operational managers and risk managers regarding
operational risk management was assessed using the Q-method (explained in
paragraph 6.3.1). We found that there are three different, but not mutually
exclusive, visions on the reason for operational risk management:
1. Focus on internal processes for efficiency and quality improvement.

Supporters of this vision are internally focussed and regard operational risk
management as a method for improving efticiency and quality. They aim for
smooth processing and conscious decision-making. They realise that costs are
too high because of unnecessary errors.

2. Focus on people's behaviour and responsibility. This group emphasises that
all employees are expected to behave in the best interest of the company
and in compliance with regulation. Responsibility and participation of
employees is regarded as the most important condition for effective
operational risk management.

3. Focus on the company's image with shareholders and customers. For this
group risk management is driven by the consideration that operational
blunders hurt the company's reputation and hinder growth. Reputational
risk and negative publicity are considered big issues.

Asking managers to sort statements is an intervention in the process and
contributes to the development of their way of thinking about operational risk
management. All three visions confirm the added value of risk management,
though for different reasons, as they stem from different perceptions of the
problem. Consensus is neither likely, nor necessary.

It is Q2 2005 when the first managers start to regard operational risk
management as a strategic tool and look for ways to integrate it into their
decision-making. They no longer regard operational risk management as a way
to reduce risks, but aim for risk-optimisation. At this stage the operational risk
framework is (more) fully implemented, and risk management is conducted in
a more pro-active manner. A Risk Committee is established, risk reports are
produced in a more structural manner and a software application is introduced
to support process management.

Also at this stage, Risk 8r Control Self-Assessment workshops were introduced at
the start of a number of big projects. All involved in the project came together to
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identify and assess the events that may prevent the project froin being
completed successfully and to agree actions to manage the most critical risks.
From the feedback we learned that people not only appreciated the outcome,
but also the process, which encourages common ownership.

A second Q-sort research was conducted to establish the current status of
operational risk management. In action research it is expected that outcomes
change and the second Q-sort therefore is not as a re-test of the tirst Q-sort, but
a sequel. Reactions after the first Q-sort were used as statements for the second
Q-sort. Focus is on views about the way operational risk management is to be
implemented in the company and the role of risk management. Do we need strict
guidelines or may we rely on people taking responsibility? Is operational risk
management good or bad for entrepreneurship and innovation? Again we found
three visions:
1. Preference for bottom-up and decentralised implementation of risk

management. Supporters of this vision take responsibility for operational risk
management theinselves and need a Risk Management department only in a
supporting and advisory role.

2. Preference for top-down and centrally co-ordinated implementation of risk
management. This group prefers a strong Risk Management department,
which establishes guidelines and procedures to solve some structural issues in
the operations. Controls are considered inevitable.

3. Focus on the company's image with shareholders and customers. This group
is similar to the third group in the first Q-sort. The reputational risk must
be managed carefully. They don't have a strong opinion about the way risk
management is implemented.

We believe that operational risk management has a signiticant added value, e.g.
from more efficiency, better quality, lower costs and less missed opportunities.
Too much risk management however will hurt the company: if all risks have
been eliminated and all processes are right, but too much money is spent and
entrepreneurship has disappeared. At the end of the research we asked all
respondents about the added value of operational risk management. Almost all
said that there is still room for more stringent risk management and that the
point at which the added value starts to diminish has not yet been reached. To
get to the final stage of operational risk management, the company should pay
more attention to risk-taking, which is also part of risk management, but this
is found difficult.

The added value of operational risk management
Risks are commonly regarded as negative events that result in damages and
losses. Nevertheless risks are inherent to entrepreneurship and need to be taken
to make profit. For an insurance company especially, risks are core business. In
risk management a risk is a combination of probability that an event takes place
and the impact of that event on the achievement of the company's objectives:
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both in negative and positive terms. The ultimate goal of risk management is
to reduce uncertainty, improve decision-making processes and strike the right
balance between risk and reward.

Effective implementation of risk management is not just about strategy, structure
and systems. Also soft elements, like people, values and style are critical success
factors. An open culture is needed for risks to be identified and learning to take
place. Commitment at all levels is essential. If operational risk management is to
become an integral part of the company's culture and way of doing business,
everybody is a risk manager.

We believe there are several ways to implement operational risk management
effectively, depending on the needs and demands of the organisation im~olved.
We gained commitment from operational management by emphasising that risks
management may be a catalyst for process improvement.

Operational risk management helps management to take better decisions, but
there are limitations. People will keep making mistakes and risk management
cannot guarantee that bankruptcy is prevented. Total control is a myth. Also,
operational risk management must remain dynamic. One must keep looking for
new risks and adjust the methods used, especially to identify low frequencylhigh
impact risks.

Operational risk management started as a reaction to legislation, but is now
regarded as an essential element of good governance. Moreover, we have found
enough (qualitative) prove that there is a business case for operational risk
management, i.e. that is has added value, if the right balance is found between
reducing risk and maintaining entrepreneurship.
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alleen een geldelijk verlies op, maar in ernstige gevallen ook reputatieschade. Diverse
schandalen, ook in Nederland, hebben risicomanagement hoog op de agenda geplaatst
van ondernemingen, wetgevers en toezichthouders.

Financiële instellingen zien zich geconfronteerd met corporate governance codes
fTabaksblat in Nederland en de Sarbanes-Oxley Act of 2002 in de Verenigde Statenl,
uitgebreid toezicht van instellingen als De Nederlandsche Bank en de Autoriteit
Financiële Markten en nieuwe eisen van het Basel Committee en Solvency II. Operatio-
neel risicomanagement is een noodzakelijke voorwaarde geworden om in de financiële
dienstverlening actief te kunnen zijn.

Risicomanagement is niet alleen noodzakelijk, maar ook nuttig. In de beginfase geven
wet- en regelgeving een duidelijke impuls aan operationeel risicomanagement, moge-
lijk versterkt door incidenten met negatieve publiciteit. Vervolgens kan het beleid op-
schuiven van defensief naar offensief. Toegevoegde waarde van operationeel risico-
management wordt gevonden in verbetering van efficiency en kwaliteit en in een beter
imago bij aandeelhouders en klanten.

Risicomanagement is geen garantie tegen faillissement, omdat volledige beheersing
een mythe is. Bovendien leidt maximaal operationeel risicomanagement niet tot maxi-
male toegevoegde waarde, maar tot een auditexplosie, die meer kost dan oplevert.
Goed risicomanagement leidt tot bewust risico nemen in verhouding tot de onder-
nemingsdoelstellingen, zodat risico's je niet overkomen, maar een keuze zijn.

Willem Peter de Ridder (1970) studeerde bedrijfseconomie en Japankunde aan de
Erasmus Universiteit Rotterdam. Van 1994 tot 2000 was hij werkzaam bíj een olie-
maatschappij, waarvan enkele jaren internationaal. In 2000 is hij overgestapt naar
AEGON, waar hij diverse managementfuncties heeft bekleed, laatstelijk die van
operationeel risicomanager voor het schadeverzekeringsbedrijf.
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