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DOORSTAAT UW 
RISICOMANAGEMENT DE APK? 

DOOR M. HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT 

Risicomanagement is tegenwoordig een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. 

Dagelijks wordt er aandacht aan besteed in de pers en in vakliteratuur. In veel 

bedrijfstakken zijn zelf opgelegde Governance Codes van toepassing. Onderdeel van 

deze Governance Codes is de ‘In Control’-verklaring, die wordt opgenomen in het 

jaarverslag. Ieder bedrijf loopt risico’s, dat is eenmaal inherent aan ondernemen. 

Belangrijker is de vraag of uw organisatie in staat is deze risico’s te beheersen. In de 

‘In control’- verklaring verklaart het bestuur op welke wijze de organisatie met risico’s 

omgaat en in hoeverre de organisatie daar ook daadwerkelijk in slaagt. 

Veel organisaties richten eenmalig een risicomanagement systeem in. Dit is vaak een 

tijdrovende en kostbare aangelegenheid. Zonder periodiek onderhoud zal het ook een 

nutteloze aangelegenheid blijken. Vergelijk uw risicomanagement systeem met een 

auto. Na verloop van tijd slijten (cruciale) onderdelen, is de veiligheid niet meer up-to-

date met de laatste snufjes en zijn er afstemmingsproblemen tussen de diverse 

systemen die de motor laten functioneren. Uw auto wordt geregeld onderhouden, en 

nadat uw auto vier jaar is geworden, is de Algemene Periodieke Keuring (APK) 

verplicht. 

Deze whitepaper geeft een aantal handvatten voor het uitvoeren van een Algemene 

Periodieke Keuring van uw risicomanagement systeem. Het helpt om vast te stellen 

welke onderdelen mogelijk versleten zijn, bij het up to date houden van uw 

risicomanagement systeem en het zorgt ervoor dat het management van de organisatie 

het zwaar bevochten risicobewustzijn niet verliest.  
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Fig.1 Risicomanagement cyclus 

 

 

Bovenstaand model toont een risicomanagementproces, zoals dat bij veel 

ondernemingen is ingericht. In de volgende paragrafen worden per onderdeel een korte 

inhoudelijke toelichting gegeven en een korte opsomming van attentiepunten die u bij 

de APK van uw risicomanagementsysteem kunt betrekken. Een aparte paragraaf is 

ingeruimd voor de rapportage over risico’s, omdat dit in elk onderdeel van het proces 

een rol speelt. 

 

RISICOANALYSE 

Op basis van uw organisatie doelstellingen en de strategie zijn de belangrijkste risico’s 

in kaart gebracht. Alle risico’s worden beoordeeld op urgentie en impact en 

geclassificeerd naar risicocategorie. De door het bestuur van de organisatie 

vastgestelde risicobereidheid levert het normenkader dat de organisatie in staat stelt 

om te bepalen voor welke risico’s beheersmaatregelen gewenst zijn. Alle componenten 

van het risicomanagement systeem zijn opgenomen in het risicoregister.  

Tijdens de APK zijn de volgende zaken van belang: 

 Zijn de (jaarlijkse wijzigingen in de) doelstellingen van uw organisatie 

beschreven en formeel vastgesteld? 
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 Zijn de uit deze doelstellingen afgeleidde KPI’s helder (SMART) omschreven en 

vastgesteld? 

 Zijn de bij de doelstellingen behorende risico’s helder en eenduidig beschreven 

 Is voor iedere risico een impactanalyse gemaakt?  

 Zijn er situaties - gebeurtenissen (fusie, overname, grote (des)investeringen 

e.d.) benoemd die er toe leiden dat tussentijds een nieuwe risicoanalyse wordt 

uitgevoerd?  

 

RISICOBEHEERSING 

De voorgaande stap was gericht op het creëren van voldoende inzicht in de voor uw 

organisatie belangrijke risico’s. Voor de ‘In control’-verklaring dient u vast te stellen dat 

voor de risico’s die niet binnen de grenzen van uw risicobereidheid vallen er voldoende 

beheersmaatregelen aanwezig zijn en dat deze beheersmaatregelen voldoende 

functioneren. 

De volgende zaken zijn bij de APK van belang: 

 Is de risicobereidheid van uw organisatie beschreven en formeel vastgesteld? 

 Is voor elk risico waar een beheersmaatregel voor is benoemd deze ook 

aanwezig?  

 Zijn de beheersactiviteiten voldoende en op een standaard wijze beschreven? 

 Is er aandacht voor verander management als gevolg van wijzigingen in 

processen, organisatiestructuur en systemen? 

 Is voor iedere beheersmaatregel duidelijk wie verantwoordelijk is 

(proceseigenaar, control eigenaar)? 

 Worden verantwoordelijken aangesproken op onjuiste of niet werkende 

beheersmaatregelen? 

 

INTERNE OMGEVING 

Risicobewustzijn is iets dat in de aderen van een organisatie zou moeten zitten. Op elk 

niveau van de organisatie moeten medewerkers en management zich bewust zijn van 

de risico’s die de organisatie loopt. Een aantal zaken kunt u in de jaarlijkse APK 

beoordelen: 

 Wordt in het bestuur en het management team van de organisatie regelmatig 

over risicomanagement gesproken? 

 Is er een periodieke rapportage aan het bestuur en management team over 

risicomanagement?  

 In hoeverre wordt er in de communicatie naar medewerkers aandacht aan 

richtlijnen en risico’s besteed? 

 Wordt er in (werk)instructies/beleidsdocumenten voldoende aandacht besteed 

aan risico’s? 

 Is het risicomanagement beleid vastgesteld en zijn de verantwoordelijkheden 

voldoende belegd en omschreven? 

 Op welke wijze betrekt het management risicobewustzijn in hun beoordeling van 

medewerkers? 

 Is risicobeheersing onderdeel van het beloningsbeleid voor het management? 
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CONTROLE ORGANISATIE 

Voor het vellen van een oordeel over het bestaan en de werking van het 

risicomanagementsysteem is een zekere mate van controle noodzakelijk. Om de 

uitkomsten van deze controles als basis te kunnen gebruiken voor de ‘In control’- 

verklaring is er een verklaring nodig van een onafhankelijk controleorgaan (vaak de 

afdeling interne audit). 

De volgende vragen maken onderdeel uit van de APK: 

 Is er een formeel controle orgaan opgezet? 

 Wat zijn de taken en bevoegdheden van de organisatiedelen die deel uit maken 

van het controle orgaan en heeft het bestuur deze formeel vastgesteld? 

 Aan wie rapporteert het controle orgaan en wordt hiermee een onafhankelijk 

oordeel geborgd? 

 Zijn er voldoende instrumenten aanwezig om de controle activiteiten te kunnen 

monitoren?  

 

RAPPORTAGE 

Het laatste beoordelingsvlak voor uw risicomanagement organisatie is de 

(management) rapportage. Om te kunnen bijsturen is het van belang dat de juiste 

informatie juist en tijdig bij de juiste personen aanwezig is. Zoals eerder gesteld is 

rapportage een cruciaal onderdeel van elke stap van het risicomanagementproces. 

Daarom behandelen we de rapportage apart. 

Vragen die u zich ten behoeve van de APK kunt stellen zijn de volgende: 

 Hoe vaak wordt er gerapporteerd en is dat voldoende? 

 Is er voldoende informatie beschikbaar om een goed oordeel te kunnen vellen 

over de status van het risicomanagement systeem? 

 Door welke organen wordt er gerapporteerd en is dat de meest juiste keuze? 

 Aan wie wordt gerapporteerd en zijn dat in het kader van functiescheiding de 

juiste personen? Er moet natuurlijk worden voorkomen dat managers hun eigen 

beoordeling kunnen beïnvloeden. 

 

FINACE  

Met deze whitepaper hebben wij u een aantal handvatten gegeven voor het 

onderhouden van uw risicomanagement systeem en hebben de noodzaak van een 

Algemene Periodieke Keuring van uw risicomanagement systeem benadrukt. 

 

Een goed uitgevoerde APK draagt bij tot: 

 

Effectief risicomanagement 

Uw organisatie beheerst de juiste risico´s. De externe omgeving waarin uw organisatie 

opereert wijzigt continu, nieuwe technieken, nieuwe concurrenten of gewijzigde 

regelgeving. Uw risicobeheersing moet daar periodiek op aangepast worden.  

Maar ook de interne omgeving verandert continu, denk aan andere producten, 

organisatiewijzigingen en er komen nieuwe medewerkers. 
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Efficiënt risicomanagement 

Door frequent en gestructureerd naar uw risico’s en de beheersing daarvan te kijken 

bent u in staat om kostenvoordeel uit uw risicomanagement te behalen. U beheerst 

immers alleen de risico’s die echt noodzakelijk zijn.  

 

Uiteraard helpen wij u graag met deze periodieke analyse van uw risicomanagement 

systeem. 

Daarnaast hebben wij de diverse oplossingen op het gebied van risicomanagement en 

compliancy, zoals: 

  

 Adviseren over en ondersteunen bij uw risicoanalyse. 

 

 Ontwikkelen, inrichten en onderhouden van uw Business Control Framework. 

 

 Inrichten, coördineren en uitvoeren van Control Self Assessment. 

 

 

 

Voor meer informatie neemt u contact op met: 

Martin Hoogerwerf 

Mobiel:+31 (0)6 22 56 70 90  

Email: martin.hoogerwerf@finace.nl

 

FINACE 

Van der Hooplaan 241  

1185 LN Amstelveen  

T 020-311 38 00  

www.finace.nl  
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