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Wat wel Wat niet 

Verhoging van risicokennis en -inzicht in de techniek 

 Uitwisseling en verbreding van kennis en ervaring m.b.t. risicobeheer 
tussen disciplines: 

o common issues 
o best (&bad) practices 

 Sector-specifiek risicobeheer (methoden, organisatie, voorschriften, ....) 
o ontwikkelen van systemen en normen voor veiligheid 
o beheer financiële risico's 

 Alleen veiligheidsrisico's 

Integrale, interdisciplinaire risicoafweging mogelijk maken 

 Risico's interdisciplinair inzichtelijk en vergelijkbaar maken, inclusief: 
o onderlinge beïnvloeding en samenhang 
o de restrisico's en hun consequenties 

 Kader, voorwaarden en vereisten voor een samengestelde afweging en 
integraal beheer van risico's.  

 Nieuwe, alles omvattende theorie, model, methode, proces voor risico 
management. 

 Vervanger voor ISO31000, COSO, .... 
(wel: gebruik maken van, bouwen op, aanvullen, ...) 

De menselijke factor inbrengen 

 Toepassen van kennis en ervaring uit de gedragswetenschappen in de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke/overkoepelende modellen, 
methoden en technieken om risico's te inventariseren, beoordelen en 
beperken. 

 De risicoperceptie en risicoacceptatiegraad een plaats geven bij het 
inrichten van risicobeheersystemen en -processen. 

 Vervanging voor traditionele RM 

 Separaat / losstaand proces 

 (Zelfstandig) onderzoek naar menselijk gedrag en (bedrijfs)cultuur 
(wel: gebruik maken van, bouwen op, aanvullen, ...) 

De communicatie over risico's verbeteren (plaats in het bedrijfsproces) 

 Methoden en systemen voor structureel en samenhangend rapporteren 
en communiceren over (rest)risico’s, afwegingen en consequenties t.b.v. 
de interne besturing van organisaties, inclusief: 

o de begrippen en hun betekenis die nodig zijn om de essenties 
van het risicobeheer vast te leggen 

o de relevante aspecten van gedrag, cultuur en maatschappij voor 
overall besturing en beleid.  

 Inzicht in bestaande best (&bad) practices 

 Herdefiniëring,  
o Bedrijfsorganisatie en -management methoden 
o Kwaliteitbeheersingsmodellen  
o Projectmanagementsystemen 

(wel: aansluiten op, inpassen in, aanvullen, ..) 

De dialoog aangaan met de omgeving 

 Begrip (en acceptatie) creëren voor de altijd aanwezige restrisico's  

 Input bieden aan en faciliteren van maatschappelijke afwegingen. 

 Communiceren van betreffende informatie, argumenten en 
consequenties met betrokken partijen en relevante fora. 

 Op de stoel van politiek, beleid en bestuur 
(wel: meedenken, inleven, inzicht in hoe het werkt / wat er nodig is, ..) 

 


