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INTRODUCTIE RISICO-DIALOOG 

1. 



Ondernemen met risico’s 

Doorbreek een taboe over risicomanagement, 

 creëer return on risk. 

• Ondernemen doe je met risico’s 

• Benut het potentieel van risico’s  

• Zet deze om in kansen voor ondernemers 

• Blijf binnen uw eigen risk appetite 

Voer de risico-dialoog,  

 een uitdaging voor ondernemer en accountant  



Aanleiding onderzoek 

• MKB-ondernemers: behoefte aan bouwstenen voor 
een goede en efficiënte risicobeoordeling.  

• NEMACC onderzoek (onderzoeksvragen):   

– Op welke wijze krijgt de mkb-accountant meer zicht op de 
doelstellingen (financieel zowel als niet-financieel) van 
mkb-ondernemers in relatie tot risico’s. 

– Welke methoden en technieken van risicomanagement 
zijn toepasselijk voor het mkb . 

– Op welke wijze kan de mkb-accountant de ondernemer 
ondersteunen bij het efficiënt en effectief omgaan met 
risico’s c.q. bedreigingen. 



Onderzoeksfasen  

• Ontwikkelen prototype van het model 
– Analyse bijdragen uit COSO, ABIB, COSO ERM, CoCo,  

ISO Risk Management, … 
– MKB-model construeren en vormgeven 

• Valideren model 
– Voeren van pilot-gesprekken met mkb-accountants 

• Ten behoeve van een praktijktoetsing van voorgestelde model 
• Voor verschillende typologieën 

– Definitief model vormgeven 

• Rapporteren 
– Handreikingen voor gebruik 
– Praktisch toepasbare aanpak  

• Presentatie op NEMACC symposium 



Bron: https://robertthart.files.wordpress.com/2015/03/naamloos.png 



Risicomanagement voor het MKB 

Rapporten Dialoog 

Retrospectief Prospectief 



Risico-dialoog 

Voor-
bereiding  

R2MKB 
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ming 

Uitvoe-
ring 
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De aanpak 

• Handreikingen voor gebruik 

– Introductie bij klant 

– Voorbereiding van de risico-dialoog 

• Werkschrift 

– Voorbereiding voor en ondersteuning van de 
risico-gesprekken 

– Basis voor vastlegging uitkomsten, rapportage en 
vervolg afspraken 



Eigen klant casus 

• Wilt u bij de interactieve toelichting op de 
methode van risicomanagement een klant uit 
uw eigen praktijk voor ogen houden.  

• Aan de hand van deze klant-organisatie 
doorlopen wij de zes verschillende stappen 
van de risico-dialoog en belangrijke 
onderwerpen per stap. 



In welke branche valt uw klant? 

Cat. CBS indeling 

01 Handel 

02 Productie 

03 Bouw 

04 Overheid 

05 Non-Profit 

06 Gezondheidszorg 

07 Zakelijke dienstverlening 

08  Financiële dienstverlening 

09 Anders dan bovenstaande 



Hoeveel medewerkers heeft uw klant? 

Antwoord Aantal medewerkers 

1 0-10 

2 11-20 

3 21-50 

4 51-100 

5 >100 



Geeft een eigenaar/DGA leiding? 

Antwoord Eigenaar/DGA/manager 

1 Nee, professioneel manager  

2 Nee, leiding door bestuur 

3 Ja, eigenaar/DGA met 100%  

4 Ja, eigenaar/DGA met 51% - 99% 

5 Ja, eigenaar/DGA met ≤ 50% 

6 Anders dan bovenstaande  



Heeft uw klant een actief  
governance orgaan? 

Antwoord Governance orgaan 

1 Grootaandeelhouder 

2 Actieve AvA  
(meerdere aandeelhouders) 

3 RvC/RvT 

4 RvA 

5 Anders 

6 Niet Aanwezig 



Heeft uw klant afgelopen jaar te 
maken gehad met een risico-incident? 

Antwoord Risico-incident 

1 Neen  

2 Ja, met geringe impact 

3 Ja, met grote impact 

4 Niet bekend 



Voor-
bereiding  

Risico- 
gesprek 

2. VOORBEREIDING & RISICO GESPREK 



1. Voorbereiding 

1. Voorbereiding 

Oriëntatie – begrijp de mkb-ondernemer en zijn organisatie 

Planning – geef aan welke stappen volgen 
 

Afspraken – spreek af welk doel, tijd, scope je gaat hanteren & welke rapportage 

 formuleer de opdracht 



U gaat in ieder geval spreken met de DGA/eigenaar/algemeen directeur. Met 
welke andere functionaris wilt u in ieder geval spreken om een goed beeld 

over risicomanagement te verkrijgen? 

Antwoord Functionaris 

 1 Hoofd Boekhouding / Controller / 
Financieel Directeur 

 2 Manager Personeelszaken  

 3 Manager Operations / Bedrijfsvoering 

 4 Relatiemanager Bank  

 5 Klanten  

 6 Andere functionaris  

 7 Niemand anders  



2. Risicogesprek 

2. Risicogesprek 

Aanpak – gebruik het instrument met concrete vragen en voorbeelden 

Doelen – vorm een beeld van de doelen van de mkb-ondernemer 

Gesprek – krijg een goed beeld van de klant, de risico’s en het omgaan met de 
risico’s 

Dialoog – vraag, luister, vraag door, vat samen en leg vast 

 leg de sterke en te verbeteren punten van risicomanagement vast 



Werkschrift (voorbeeld) 
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A4	Risico-analyse		
Aandachtspunten	

1.	Opzet	/	beleid	

· Op	welk	tijdstip	worden	interne	en/of	externe	risico’s	geïdentificeerd?	

· Met	welke	frequentie	worden	risico-analyses	uitgevoerd?	

· Hoe	worden	de	resultaten	van	risico-analyses	gedocumenteerd?	

· In	hoeverre	wordt	gebruikgemaakt	van	risico-analyse	bij	organisatieveranderingen?	

· Hoe	is	de	participatie	van	de	medewerkers	bij	het	definiëren	van	risico’s?	

· In	welke	mate	kunnen	risico-analyses	in	alle	openheid	worden	uitgevoerd	(vb.	voorkomen	van	dominantie	
medewerkers	en	directeur-grootaandeelhouder?	

· Hoe	worden	de	gehanteerde	begrippen	bij	risico-analyse	geformuleerd	(risicodefinities)?	

· …	

· …		

· …			

2.	Uitvoering	

· In	hoeverre	worden	de	resultaten	van	risico-analyse	gebruikt	bij	het	nemen	van	beslissingen?	

· In	welke	mate	zijn	tijd	en/of	middelen	beschikbaar	voor	het	in	kaart	brengen	van	risico’s?	

· Hoe	worden	de	financiële	en/of	niet-financiële	gevolgen	van	bedrijfsrisico’s	in	kaart	gebracht?	

· In	hoeverre	worden	naast	bedreigingen	ook	kansen	geïdentificeerd	tijdens	risico-analyse?	

· In	hoeverre	wordt	bij	geïdentificeerde	risico’s	ook	de	kans	bepaald	dat	deze	risico’s	daadwerkelijk	optre-
den?	

· In	hoeverre	wordt	bij	geïdentificeerde	risico’s	de	prioriteit	voor	de	onderneming	bepaald?	

· In	hoeverre	wordt	bij	het	formuleren	en	aanpassen	van	ondernemingsdoelstellingen	ook	een	inventarisatie	
van	mogelijke	risico’s	gemaakt?	

· …	

· …	

· …		

3.	Toetsing	

· In	hoeverre	zijn	de	medewerkers	die	risicoanalyses	toetsen	onafhankelijk	en	deskundig?	

· Hoe	worden	risicoanalyses	getoetst?	

· Hoe	betrouwbaar	zijn	de	resultaten	van	risicoanalyses?	

· Met	welke	frequentie	worden	risicoanalyses	getoetst?	

· Wat	is	de	kwaliteit	van	de	uitgevoerde	risicoanalyses?	

· …	

· …	

· …	

4.	Evaluatie	en	bijsturing	

· Wat	is	de	bijdrage	van	uitgevoerde	risicoanalyses	aan	het	realiseren	van	de	ondernemingsdoelstellingen?	

· Hoe	adequaat		worden	de	risicoanalyses	uitgevoerd?	

· In	hoeverre	worden	de	ondernemingsdoelstellingen	aangepast	naar	aanleiding	van	de	resultaten	van	risi-
coanalyse?	

· In	hoeverre	worden	de	uitkomsten	van	risicoanalyses	geëvalueerd	en	toegepast?	

· …	

· …	

· …	
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A4	Risico-analyse	-	Werkpagina	

	
Begripsbepaling:	Risico-analyse	schat	de	kans	in	dat	externe	en	interne	bedreigingen	het	realiseren	van	de	
ondernemingsdoelstellingen	bemoeilijken	en	evalueert	de	mogelijke	gevolgen	daarvan	voor	de	onderneming.	

Doel:	Beheersing	van	het	proces	van	risico-analyse	is	gewenst	om	risico’s	vroegtijdig	te	identificeren	en	waar	
nodig	maatregelen	te	treffen	om	de	realisatie	van	doelstellingen	te	bevorderen.	
Zie	ook	deelcomponent(en):	A1,	A2,	A3	en	B1.	
	

	
Voorbeeld:	Denk	aan	de	beweeglijkheid	van	de	markt,	het	afhankelijk	zijn	van	een	leverancier	voor	essentiële	
toeleveranties,	de	continuïteit	van	kernfuncties	binnen	de	onderneming.	
	

Sterke	punten	 (Opzet/beleid)	 Te	verbeteren	punten	

	 	

Sterke	punten	 (Uitvoering)	 Te	verbeteren	punten	

	 	

Sterke	punten	 (Toetsing)	 Te	verbeteren	punten	

	 	

Sterke	punten	 (Evaluatie	en	bijsturing)	 Te	verbeteren	punten	

	 	

5.	Slotevaluatie	 Heel		
effectief		

Voldoende		
effectief	

Weinig	effec-
tief					

Niet		
effectief	

Wat	is	uw	beeld	over	de	effectiviteit	van	de	toepassing	
van	de	risicoanalyses?	

	 	 	 	

Gezamenlijke	toelichting:	
	
	

	
	
	
	

Indien	noodzakelijk;	een	(afwijkende)	interpretatie	accountant:	
	
	

	
	
	



VRAAG risicogesprek (1)  

Antwoord Hoe goed bent u bekend met de lange 
termijn & strategische doelen van uw klant 

(organisatie)? 

1 Zeer goed bekend  

2 Redelijk goed bekend 

3 Enigszins bekend  

4 Globaal bekend  

5 Niet bekend  



VRAAG risicogesprek (2)  

Antwoord Hoe goed bent u bekend met de 
persoonlijke doelen van de eigenaar/DGA? 

1 Zeer goed bekend  

2 Redelijk goed bekend 

3 Enigszins bekend  

4 Globaal bekend  

5 Niet bekend  



VRAAG risicogesprek (3)  

Antwoord Wat zijn de belangrijkste risico’s voor 
uw klant? 

1 Klant risico’s (afzet) 

2 Debiteuren risico’s 

3 Aansprakelijkheid risico’s 

4 Juridische risico’s 

5 Liquiditeit risico’s 

6 Product risico’s 

7 Fraude risico’s 

8 Operationele risico’s 

9 Overige risico’s 

10 Geen idee 



 
3. Rapporteren & afstemming 

 

Rappor-
teren 

Afstem-
ming 



3. Rapporteren 

3. Rapporteren 

Analyse – evalueer systematisch de besproken en verzamelde informatie 

Rapportage – maak een systematische samenvatting op basis van de 
gespreksnotities deelonderwerp 

 rapporteer bevindingen met het beeld van de effectiviteit van risicomanagement 
inclusief sterke en te verbeteren punten 



VRAAG rapporteren (1)  

Antwoord Welke fase vindt u het belangrijkste bij 
risicomanagement? 

1 Plan – opzet & beleid 

2 Do – uitvoering   

3 Check – toetsing   

4 Act – evaluatie & bijsturing  

5 Anders dan bovenstaand 



5 Componenten & 23 Thema’s  

• D1 Prestatieniveau 

• D2 Veronderstellingen en 
uitgangspunten 

• D3 Follow-up-procedures 

• D4 Effectiviteitsmeting 

-D- 
Bewaking 

• E1 Taken, bevoegdheden 
en 
verantwoordelijkheden 

• E2 Personeelsbeleid 
• E3 Kennis en 

vaardigheden 

• E4 Stijl van leidinggeven 

• E5 Ethisch gedrag 
• E6 Intern 

toezichthoudende 
functie  

-E- 
Beheersings-
kader 

• C1 Communicatie 

• C2 Informatiebehoeften 
• C3 Planning 

• C4 Informatievoorziening 
en informatiesystemen 

-C- 
Informatie & 
Communicatie 

• A1 Ondernemingsdoelen 

• A2 Externe en interne 
omgeving 

• A3 Kritieke 
succesfactoren, kritieke 
risico- en prestatie-
indicatoren 

• A4 Risico-analyse 

• A5 Frauderisico’s -A-  
Risicobeheersing 

• B1 Interne-
beheersingsmaatregelen 

• B2 Procedures 

• B3 
Coördinatiemechanismen 

• B4 Beheersing van ICT 

-B- 
Beheersings-
maatregelen 



VRAAG rapporteren (2)  

Antwoord Welke component vindt u het 
belangrijkste bij risicomanagement? 

 1 Risicobeheersing 

 2 Beheersingsmaatregelen 

 3 Informatie & Communicatie 

 4 Bewaking  

 5 Beheersingskader  

 6 Geen mening  

-D- Bewaking 

-E- Beheer-
singskader 

-C- Informatie & 
Communicatie 

-A- 
Risicobeheersing 

-B Beheersings-
maatregelen 



VRAAG rapporteren (3)  

Antwoord Geeft u een “accountants oordeel” of formuleert 
u een “gemeenschappelijk beeld”? 

1 Als accountant voer ik een zelfstandige beoordeling uit 

2 Als accountant draag ik bij aan het beeld van de  
mkb-ondernemer 

3 Als accountant draag ik bij aan het gemeenschappelijke 
beeld over risicomanagement 

4 Anders dan bovenstaand 



4. Afstemming 

4. Afstemming 

Bespreken – bespreek het beeld met de mkb-ondernemer 

Dialoog – vraag, luister, vraag door, vat samen en leg vast 

 formuleer een gemeenschappelijk beeld van de effectiviteit van 
risicomanagement en de verbeterpunten 



4. Uitvoering & evaluatie 
 

Uitvoering 

Evaluatie  



5. Uitvoering 

5. Uitvoering 

Uitvoeren – verbeter de doelrealisatiekracht van de organisatie  

Begeleiden – begeleid de uitvoering van verbeterstappen 

 verbeter de effectiviteit van risicomanagement 



VRAAG uitvoering 

Antwoord Hoe wilt u betrokken zijn bij de eventuele 
advisering na afloop? 

1 Als accountant geef ik geen adviezen over de 
verbetermogelijkheden 

2 Als accountant geef ik terughoudend adviezen over de 
verbetermogelijkheden 

3 Vanuit het gemeenschappelijke beeld bespreek ik de 
verbetermogelijkheden  

4 Na deze aanpak kan ik aan de klant gerichte adviezen geven 

5 Anders dan bovenstaand 



6. Evaluatie 

6. Evaluatie 

Bespreken – bespreek en evalueer de resultaten met de mkb-ondernemer 

Leren – verander de vragenlijst op basis van ervaringen met de risicogesprekken en 
doorgevoerde verbeteringen in de organisatie 

Dialoog – vraag, luister, vraag door, vat samen en leg vast 

 verbeter de vaardigheden in het omgaan met risico’s 



VRAAG evaluatie  

Antwoord Bespreking evaluatie verbeteringen? 

1 Bij bespreking Management Letter 

2 Bij afronding & bespreking werkzaamheden 
interim controle  

3 Bij slotbespreking 

4 In een aparte bespreking 

5 Niet  



TOEPASBAARHEID 
 

5. 



VRAAG toepasbaarheid (1) 

Antwoord Bestaat bij uw klant behoefte aan 
bespreking risicomanagement? 

1 Ik verwacht van wel  

2 Weet ik wel zeker  

3 Geen idee 

4 Niet  



VRAAG toepasbaarheid (2) 

Antwoord Kan de methode u ondersteunen bij 
bespreking risicomanagement? 

1 Ik verwacht van wel  

2 Weet ik wel zeker  

3 Geen idee 

4 Niet  



VRAAG toepasbaarheid (3) 

Antwoord Op welke termijn verwacht u een 
bespreking over  risicomanagement? 

1 Binnen een maand 

2 Binnen het kwartaal 

3 Binnen een jaar  

4 Geen idee  

5 Nooit  



Bron: http://www.businessheadspace.co.nz/coaching/risk-management/ 



Waarom de MKB-accountant? 

De werkelijkheid 
• Risicomanagement, ach dat is zo’n ruim begrip,…….  

– Uw accountant is in staat te ordenen en overzicht te bieden. 

• Tja, wie kent m’n organisatie nu goed genoeg, …… 
– Uw accountant heeft een goed beeld. 

• Al die vertrouwelijke bedrijfsinformatie, deel je toch niet met iedereen, …… 
– Uw accountant is gewend om vertrouwelijk en deskundig met uw gegevens om te gaan. 

• Risicomanagement, dat kost toch alleen maar geld,…. 
– Uw accountant kan laten zien hoeveel het steeds herstellen van risico-schade u kost. 

• Over risico’s gesproken, ……. 
– Accountant en ondernemer, voer samen een goed gesprek over doelstellingen en 

risico’s: een risico-dialoog.  

Het resultaat 
“Ik dacht dat risicomanagement alleen maar geld en tijd kost, maar ik kan 

nu veel makkelijker met succes ondernemen.”  



Na het risicogesprek … 

...herkent de klant de kracht van risicomanagement. 

...weet de klant beter wat nodig is om 
risicomanagement effectief uit te voeren. 

… kent de mkb-accountant de klant veel beter om te 
kunnen adviseren. 

...kan de mkb-accountant proactief en begrijpelijk 
ondernemer adviseren over risicomanagement. 

… kan de klant nog beter ondernemen. 



 
“Risicomanagement voor het MKB”  

kunt u downloaden als pdf op de  
NEMACC website onder “publicaties” 

Zie: www.nba.nl/NEMACC 
 

SUCCES MET HET GEBRUIK 


