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door Ernst Visser

VERSLAG BIJEENKOMST
KRING RISK MANAGEMENT
Woensdag 19 juni 2013 was de eerste bijeenkomst van de Kring Risk Management in
stadion Galgenwaard te Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter Pim van Diepen werd het
thema Risk Appetite behandeld. Het was een dag waarop zowel tropische hitte als
stortbuien werden verwacht. De deelnemers deden daarom zelf ook aan Risk Management.
‘Draag ik een pak in deze hitte en neem ik een paraplu mee?’ Gastsprekers waren Gertjan
Stoker (Nederlands Adviesbureau Risicomanagement), Joeri Potters (Cardano) en Estelle
Jonkergouw (Achmea). De kring rekent Risk Management binnen en buiten de financiële
sector tot haar aandachtsgebied.

Tijdens zijn presentatie keek Gertjan Stoker, deskundige
op het gebied van Risk Management in de publieke
sector, naar verschillende frameworks binnen Risk
Management: COSO II, dat in grote ondernemingen en
in de financiële sector wordt gebruikt, en vanuit M_o_R
(Management of Risk) dat ontwikkeld is vanuit de Britse
overheid. Risk Management wordt toegepast voor
strategie, projecten en processen en is onderdeel van
goed bestuur. Het vaststellen van de risicobereidheid is
een onderdeel van de strategie. Uit de risicobereidheid
volgt een risicotolerantie. Bij key risico’s worden key
risk indicators (KRI’s) bepaald. Deze KRI’s worden
gerapporteerd en geanalyseerd. Waar nodig wordt het
beleid bijgesteld en vervolgens wordt de cyclus
opnieuw doorlopen. De vraag of in de eigen organisatie
actief met Risk Appetite wordt gewerkt, werd door de
deelnemers aarzelend positief beantwoord. Natuurlijk,
want het is verplicht, maar blijkbaar moet men er nog
wel aan wennen.
Joeri Potters benaderde Risk Appetite vanuit de
gedragseconomie. Hierin worden effecten van
cognitieve, sociale en emotionele factoren op
besluitvorming van mensen en organisaties
bestudeerd. Vaak is sprake van een ‘cognitive bias’,
waarvan een aantal voorbeelden nader wordt
toegelicht.

Ambiguity Aversion is het fenomeen mensen een
voorkeur hebben voor bekende risico’s. Onzekerheden
worden vervangen door risico’s met modellen en
kansen. Een model dat in 95% van de tijd accuraat is
wordt soms geaccepteerd terwijl het falen in 5% van de
tijd ernstige gevolgen kan hebben.
Attribute substitution is het vervangen van een moeilijk
sociaal probleem door een eenvoudig probleem. De
oplossing voor het simpele probleem wordt gezien als
oplossing voor het algemene probleem.
Overconfidence is het bekende verschijnsel dat mensen
hun eigen accuraatheid overschatten. Opvallend genoeg
neemt dit toe naarmate het probleem complexer is!
Affect heuristic is het fenomeen dat lage risico’s worden
ervaren bij hoge verwachte opbrengsten, terwijl men
rationeel het omgekeerde mag verwachten.
Estelle Jonkergouw belichtte Risk Appetite ten slotte
vanuit het perspectief van de verzekeraar. Zij liet zien hoe
een Risk Appetite framework tot stand komt. Weergegeven
in een piramide staat visie bovenaan en is risicocultuur de
basis. In het framework worden key performance
indicators en key risk indicators met elkaar verbonden.
Estelle besteedde ruim aandacht aan risicocultuur. Enkele
belangrijke principes die werden benoemd zijn: ‘no risk
no return’, ‘know what you don’t know’, de ‘tone at the
top’ is belangrijk en ‘it is better to be roughly right than
precisely wrong’.
De eerste bijeenkomst van de Kring Risk Management,
met een opkomst van 150 deelnemers, was interessant en
geslaagd. In november 2013 wordt een volgende
bijeenkomst georganiseerd waar Risico Management in
‘day-to-day business’ centraal zal staan. Graag tot dan!
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