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Dit is een uitgave in de reeks ‘Handhaving en gedrag’.
Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdrachtgever 
voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van regelgeving.  
Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten grondslag liggen 
aan naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan 
beïnvloeden. De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen 
kan worden verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, 
waaronder de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.

Bedrijven tuigen een risicomanagementsysteem op om risico’s integraal, objectief en effectief in 
te schatten. Dit maakt dat ze in control kunnen zijn en dat aan kunnen tonen. Tegelijkertijd echter 
worstelen bedrijven met potentieel perverterende organisatorische krachten als fragmentatie, 
subjectiviteit en doel-middelverschuiving. Bedrijven bieden aan deze aspecten, die intrinsiek met 
organisaties en organiseren samenhangen, het hoofd door hun eigen, alternatieve risicobenadering te 
voeren, die afwijkt van gangbare theorie en methoden van risico-inschattingen. 

In plaats van het volledig en gedisciplineerd voeren van managementsystemen, het kwantificeren 
van risico-inschattingen en het formaliseren van verantwoordelijkheden, geven zij naar bevind van 
zaken meer ruimte aan het belang van relaties en professionele intuïtie. Dit boek biedt allereerst food 
for thought, direct inzicht in hoe bedrijven uit verschillende sectoren met de genoemde dilemma’s 
omgaan. Ten tweede is in dit boek een instrument ontwikkeld om als bedrijf of toezichthouder zelf 
inzicht in de omgang met dilemma’s te verkrijgen en ernaar te handelen. Dit instrument leert bedrijven 
of toezichthouders in hoeverre ze zich bewust zijn van en bekwaam zijn in het dilemma-denken.

Within control

D
e B

ruijn, D
e B

ruijne, Steenhuisen &
 Van der Voort

Hans de Bruijn

 Mark de Bruijne

 Bauke Steenhuisen

 Haiko van der Voort 

Over de organisatie van risico-inschattingen

ISBN: 978-94-6236-522-3

9 7 8 9 4 6 2 3 6 5 2 2 3



Within control

Within control.indd   1 15-12-2014   15:22:08



Within control.indd   2 15-12-2014   15:22:08



Within control

Over de organisatie van risico-inschattingen

Onderzoek in het kader van het Programma Handhaving en Gedrag, 
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Bauke Steenhuisen, 
Haiko van der Voort

Met medewerking van Bram Klievink

Boom Lemma uitgevers
Den Haag

2014

Within control.indd   3 15-12-2014   15:22:09



Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdracht-
gever voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van 
regelgeving. Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten 
grondslag liggen aan naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid 
dit gedrag kan beïnvloeden. De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrij-
ven en instellingen kan worden verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep 
en de omgevingsfactoren, waaronder de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan 
de kwaliteit van de handhaving.

Handhaving en gedrag is een samenwerkingsprogramma van:
– Belastingdienst
– De Nederlandsche Bank
– Inspectie voor de Gezondheidszorg
– Inspectie Leefomgeving en Transport
– Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid
– Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
– Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid

Begeleidingscommissie: Cor van Montfort (Algemene Rekenkamer), Karin Bongers (CCV), Kiek 
Singels (Inspectie Leefomgeving en Transport), David-Jan Jansen (De Nederlandsche Bank) en 
David Rijsbergen (De Nederlandsche Bank).

Omslagontwerp: Haagsblauw, Den Haag
Opmaak binnenwerk: Textcetera, Den Haag

© 2014 Hans de Bruijn, Mark de Bruijne, Bauke Steenhuisen, Haiko van der Voort & Bram Klie-
vink | Boom Lemma uitgevers

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm 
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zon-
der voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond 
van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan 
de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp, www.reprorecht.nl). Voor het overnemen 
van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (art. 16 
Auteurswet) kan men zich wenden tot de Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten 
Organisatie, Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, www.stichting-pro.nl).

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means 
without written permission from the publisher.

ISBN 978-94-6236-522-3
ISBN 978-94-6274-221-5 (e-book)
NUR 741

www.boomlemma.nl

Within control.indd   4 15-12-2014   15:22:09



 Inhoud

 Samenvatting 7

1 Risico-inschatting door bedrijven 11
1.1 Het belang dat bedrijven in control zijn 11
1.2 Hoe schatten bedrijven risico’s in? 11
1.3 Hoe verhouden toezichthouders zich tot de risico-inschatting 

van bedrijven? 13
1.4 De opzet van dit boek 14

 Intermezzo 1: 
Overzicht van belangrijke definities 15

2 Twee raadgevers voor risico-inschatting bij bedrijven 19
2.1 Wie beschermt ons tegen onheil? Een voortdurende roep om 

toezicht 19
2.2 De raadgever van de risicobenadering: risico-inschattingen in en 

door bedrijven 21
2.3 Kritiek op de risicobenadering 22
2.4 Scherven oprapen: de kritiek en haar implicaties 26
2.5 Een tweede raadgever voor risico-inschatting bij bedrijven: 

de netwerkbenadering 27
2.6 Kritiek op de netwerkbenadering 28
2.7 Een analysekader voor risico-inschatting op de werkvloer: 

twee raadgevers 29
2.8 Consequenties voor toezichthouders: vervlechting met bedrijven 30

3 Methode van onderzoek 33
3.1 Onderzoeksaanpak 33
3.2 Selectie van sectoren, bedrijven en respondenten 34
3.3 Dataverzameling 35
3.4 Duiding van de data en verslaglegging 37

 Intermezzo 2: 
Vertrouwen aanboren 39

4 Integraliteit 41
4.1 Hindernissen voor integrale risico-inschattingen 41
4.2 Manieren om integraal risico’s in te schatten 49

Within control.indd   5 15-12-2014   15:22:09



4.3 Integraliteit als managementopgave 54
4.4 Is er een probleem? Een reflectie van twee raadgevers 55

 Intermezzo 3: 
Wijsheid met de jaren 59

5 Draagvlak 63
5.1 Hindernissen om draagvlak voor risicobeheersing te krijgen 63
5.2 Manieren om risico-inschattingen draagvlak te geven 68
5.3 Draagvlak bevorderen als managementopgave 74
5.4 Is er een probleem? Een reflectie van twee raadgevers 75

 Intermezzo 4: 
Gevaar op het spoor 79

6 Doeloriëntatie 83
6.1 Hindernissen voor doeloriëntatie 84
6.2 Manieren om doeloriëntatie te bevorderen 92
6.3 Het behouden van doeloriëntatie als managementopgave 95
6.4 Is er een probleem? Een reflectie van twee raadgevers 96

 Intermezzo 5: 
Een workshop over risico-inschatting in transportketens 99

7 Conclusie en discussie 103
7.1 Samenvatting van empirische beelden 103
7.2 De beheersingsparadox: hoe meer beheersing, hoe minder 

beheerst  106
7.3 Moeilijke vragen voor de toezichthouder 108
7.4 De betekenis van in control zijn 110
7.5 Naar een instrument voor risico-inschattingen: schipperen 

tussen de adviezen van twee raadgevers 112

 Literatuur 119

 Reeds verschenen in de Handhaving en Gedrag reeks 122

6 Within control

Within control.indd   6 15-12-2014   15:22:09



 Samenvatting

Aanleiding

Vele bedrijven nemen risico’s met een potentieel desastreuze en maatschap-
pelijke impact. De samenleving eist van deze bedrijven dat ze in control zijn. 
Met dat doel streven bedrijven naar een systematiek om risico’s in te schatten 
en te beheersen. In toenemende mate proberen toezichthouders hun metho-
den en regimes te verbinden met en te baseren op de risicobeheersing van de 
onder toezicht staande bedrijven zelf. Dit kan toezicht doelmatiger en effectie-
ver maken, maar het maakt toezichthouders ook afhankelijker en het vergt een 
groot vertrouwen in de risicobeheersing van bedrijven.

Onderzoeksvraag

Hoe schatten bedrijven risico’s in? De inschatting van risico’s vormt een essen-
tiële basis voor risicobeheersing. Relatief onbekend is wat er allemaal bij komt 
kijken om binnen een bedrijf de kennis over mogelijke risico’s continu voor 
ogen te hebben en deze kennis aan te wenden voor actie, namelijk het beheer-
sen van risico’s.

Onderzoeksmethode

Drie sectoren zijn onderzocht: gaswinning op zee, pensioenfondsen en goede-
renvervoer per spoor. Risico’s rond veiligheid en financiële betrouwbaarheid 
staan centraal in dit onderzoek. Het empirisch onderzoek bestond grotendeels 
uit interviews in de bedrijven met managers uit staf en lijn, op bestuurlijk en 
operationeel niveau. Vervolgens zijn ook hun externe toezichthouders geïnter-
viewd. Een workshop over internationaal goederentransport, met toezichthou-
ders en bedrijven, gold als validatie.

Bevindingen

Bedrijven tuigen een risicomanagementsysteem op om risico’s integraal, objec-
tief en effectief in te schatten. Dit maakt dat ze in control kunnen zijn en dat aan 
kunnen tonen. Tegelijkertijd echter worstelen bedrijven met latente maar poten-
tieel perverterende organisatorische krachten als fragmentatie, subjectiviteit en 
doel-middelverschuiving. Bedrijven bieden aan deze aspecten, die intrinsiek 
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met organisaties en organiseren samenhangen, het hoofd door hun eigen, alter-
natieve risicobenadering te voeren, die afwijkt van gangbare theorie en metho-
den over risico-inschattingen. In plaats van het volledig en gedisciplineerd voe-
ren van managementsystemen, het kwantificeren van risico-inschattingen en 
het formaliseren van verantwoordelijkheden geven zij naar bevind van zaken 
meer ruimte aan het belang van relaties en professionele intuïtie.

• ‘Waar ik ’s nachts wakker van lig, hoef ik niet te melden.’
• ‘Als er veranderende omstandigheden zijn, dan kun je niet altijd aan het pro-

tocol vasthouden en dan dien je onderbouwd af te wijken of te stoppen.’
• ‘Scenariodenken leidt tot meer integraliteit dan probabilistisch denken.’
• ‘Iedereen interpreteert regels anders. Draai dit dicht. Wat betekent dat?’
• ‘Ja maar er staat toch nergens dat ik dat niet mag? zei de operator dan. Daar was 

inderdaad nog geen beleid voor. Tijdens regulier overleg met de shift super-
visors vroeg men zich af of er beleid nodig was. We vonden van wel. Dat 
deden we niet op basis van een risico-impactanalyse. Veiligheid is soms ook 
een stuk gevoel. Het moet bovendien ook fair zijn.’

Schipperende managers

Het schipperen tussen het volgen en afwijken van gangbare methoden van 
risico-inschattingen creëert natuurlijk dilemma’s voor verschillende vraag-
stukken. Bijvoorbeeld: Hoe gedetailleerd moeten verantwoordelijkheden voor 
risico’s worden beschreven? Heel gedetailleerd voor eenduidigheid of minder 
gedetailleerd om flexibel te blijven? Zowel het gangbare risicodenken als het 
bewust afwijken ervan vormt een fundament voor goede risico-inschattingen. 
Er bestaat een te veel en een te weinig hanteren van een risicobenadering, zoals 
geïllustreerd in figuur 1 hiernaast.

Er bestaat echter geen expliciet denkkader over wanneer af te wijken en om 
welke redenen. Bovendien wordt hierover in formele zin nauwelijks gecommu-
niceerd tussen bedrijven en toezichthouders. De bedrijven zijn zich over het 
algemeen bewust van de dilemma’s maar ontberen een geaccepteerde manier 
om erover te communiceren. In control zijn blijkt meer te zijn dan het minuti-
eus en systematisch bijhouden en volgen van formele methoden en systemen. 
Het betekent ook verantwoord kunnen omgaan met dilemma’s wanneer deze 
methoden en systemen niet toereikend blijken.

8 Within control
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handelen volgens de denkwijze van de risicobenadering

beheersing van risico’s

Figuur 1 De beheersingsparadox

Toepassing

Dit boek is op twee manieren bruikbaar. Ten eerste biedt dit boek food for thought, 
direct inzicht in hoe bedrijven uit verschillende sectoren met de genoemde 
dilemma’s omgaan. Ten tweede is in dit boek een instrument ontwikkeld om 
als bedrijf of toezichthouder zelf inzicht in de omgang met dilemma’s te verkrij-
gen en erop te handelen. Dit instrument leert bedrijven en toezichthouders in 
hoeverre ze zich bewust zijn van en bekwaam zijn in het dilemma-denken. We 
onderscheiden drie niveaus van bekwaamheid in het dilemma-denken. Mind-
fulness is het bewustzijn van de dilemma’s die komen kijken bij risico-inschat-
tingen. Mitigation is de kunde om de negatieve gevolgen van deze dilemma’s 
te minimaliseren. Mastery, ten slotte, is geïnternaliseerd meesterschap om met 
deze dilemma’s te spelen en erover met gezag en inhoud te communiceren. Dit 
instrument helpt zowel bedrijven als toezichthouders om hun omgang met 
dilemma’s bewuster, inzichtelijker en steviger te verankeren.
We concluderen dat er nog geen definitieve organisatievorm is om risico’s te 
beheersen. Dit schijnbare onvermogen is geen tekortkoming. We kunnen het 
maar beter erkennen, zelfs koesteren, omdat een geloof in een definitieve orga-
nisatievorm zelf weer nieuwe risico’s oproept.
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1 Risico-inschatting door bedrijven

1.1 Het belang dat bedrijven in control zijn

Risico’s laten zich moeilijk beheersen. In het Belgische Wetteren ontspoort een 
trein en goederenwagons met chemische lading liggen onverwacht brandend 
naast het spoor in de bebouwde kom. Nederlandse pensioenfondsen kondigen 
plotseling aan te moeten korten op de uit te keren pensioenen. Het boorplat-
form Deep Water Horizon stond weliswaar in de Golf van Mexico, maar ook op 
de Noordzee kunnen boorplatforms enorme schade aanrichten. De meeste 
eindverantwoordelijke bedrijven die in hun bedrijfsvoering risico’s nemen, 
beschikken over grootschalige en uitgebreide programma’s op het gebied van 
risicomanagement. Sommige bedrijven hebben het inschatten en beheersen van 
risico’s zelfs tot hun kernactiviteit verheven.

De voorbeelden geven aan hoe afhankelijk de maatschappij is van de manier 
waarop dit soort bedrijven risico’s inschatten. Simpel gezegd, in sommige 
bedrijfstakken heeft de wijze waarop een bedrijf risico’s inschat, potentieel 
enorme externe effecten. De maatschappij eist daarom min of meer van deze 
bedrijven dat ze in control zijn. Sommige mensen vinden dat bedrijven totaal 
geen maatschappelijke risico’s moeten nemen. Dat is misschien niet reëel (cf. 
Douglas en Wildavsky, 1982). Maatschappelijke risico’s zijn inherent aan som-
mige processen waar we maatschappelijk ook weer afhankelijk van zijn. Boren 
naar olie gaat bijvoorbeeld zelden zonder maatschappelijk risico. Een milder 
standpunt is dat bedrijven in elk geval te allen tijde moeten kunnen verdedigen 
welke risico’s ze waarom wel en niet nemen. De gevolgen van de handelingen 
van deze bedrijven gaan immers veel verder dan alleen maar de consequenties 
waarmee de bedrijven zich geconfronteerd zien. Als zich incidenten voordoen, 
is er sprake van een potentieel desastreuze en maatschappelijke impact. Het 
enorme belang dat bedrijven in control zijn, roept de brandende vraag op hoe 
bedrijven momenteel risico’s inschatten.

1.2 Hoe schatten bedrijven risico’s in?

De empirische vraag hoe bedrijven risico’s inschatten, staat centraal in dit boek. 
De normatieve vraag hoe bedrijven risico’s zouden moeten inschatten, wordt 
opvallend veel vaker gesteld en beantwoord.
Een normatief antwoord kan heel mathematisch zijn. Het zou goed zijn om 
risico’s uit te rekenen door de kans op een incident te vermenigvuldigen met 
de gevolgen van dat incident. Vervolgens is de uitdaging hoe de kans en de 
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gevolgen te bepalen (cf. Ale, 2009). Andere normatieve antwoorden openbaren 
zich in vele kwaliteitshandboeken en proces- en managementmodellen die de 
organisatieliteratuur rijk is. Deze handboeken en modellen adviseren bedrijven 
om middels tal van methodieken en procedures hun risico’s in te schatten en 
te beheersen. Er bestaat een enorme variëteit aan voorgeschreven meetmetho-
dieken, procedures, taakverdelingen, functiescheidingen en checks & balances. 
Denk hierbij aan ‘kwaliteitsbenaderingen’ als Total Quality Management, Lean, 
Business Process Improvement en Six Sigma.
Deze normatieve benadering hoe bedrijven hun risico’s zouden moeten inschat-
ten, die we grofweg samengenomen de ‘risicobenadering’ noemen, is invloed-
rijk in sectoren met grote maatschappelijke risico’s. In onze gesprekken met 
allerlei soorten managers en toezichthouders in dergelijke sectoren bijvoorbeeld 
kregen we een scala aan geavanceerde methoden en modellen voorgespiegeld 
waarmee ze risico’s zeiden in te schatten. Daarmee was onze nieuwsgierigheid 
echter nog niet bevredigd.
De belofte van de risicobenadering is dat bedrijven kunnen zeggen dat ze na 
het volgen van de voorgeschreven methoden redelijkerwijs in control zijn. In dit 
onderzoek nemen wij daar geen genoegen mee. We willen weten wat er achter 
een dergelijke verklaring schuilgaat. Wat gebeurt er in een organisatie voordat 
iets dergelijks wordt verklaard? We nemen een kijkje within control.
De risicobenadering biedt een heldere richtlijn, maar weinig zicht op de context 
waarbinnen bedrijven deze methoden en modellen om risico’s in te schatten 
toepassen. Deze context bestaat in eerste instantie uit een organisatie. Een orga-
nisatie laat zich niet als software programmeren of als een machine inregelen. 
Een organisatie bestaat niet zelden uit veel mensen, met alle gevolgen van dien. 
In tweede instantie bestaat de context ook uit de omgeving van organisaties 
waarin vele partijen op allerlei manieren invloed uitoefenen. Denk aan aan-
nemers, klanten, toezichthouders en burgers in het algemeen. Wat zijn de con-
sequenties van deze tweeledige context voor het inschatten van risico’s op basis 
van de risicobenadering?
We gaan in dit onderzoek puur empirisch beschrijven hoe bedrijven risico’s 
inschatten. We baseren ons daarbij primair op interviews en op onze inter-
pretatie van datgene wat de respondenten ons vertelden. Het bedrijf als orga-
nisatie nemen we daarbij als eenheid van analyse. We interpreteren vervol-
gens onze bevindingen met behulp van twee theoretische perspectieven op 
 risico-inschatting. We zullen ze in dit boek als raadgevers over onze schouder 
mee laten kijken.
De eerste raadgever denkt vanuit de risicobenadering. Deze raadgever specia-
liseert zich in het optimaliseren van risico-inschatting en adviseert structuren 
en processen zodanig in te richten, dat eenduidige en bewuste risico-inschat-
ting de resultante is. Onze tweede raadgever hanteert de netwerkbenadering. 
Deze raadgever beschouwt organisaties als een netwerk van wederzijds afhan-
kelijke personen met een diversiteit aan percepties en doelstellingen. Welis-
waar onderschrijven deze personen in abstracto de collectieve doelstelling om 
zo goed mogelijk risico’s in te schatten, zoals ook door raadgever één wordt 
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 voorgesteld. Er bestaan echter ook veel andere, deels strijdige, doelstellingen 
en verschillen van opvatting over de manier waarop de collectieve doelstelling 
dient te worden verwezenlijkt. De tweede raadgever gaat er daarom van uit 
dat er binnen organisaties verschillen bestaan over de manier waarop risico’s 
dienen te worden ingeschat en beheerst.
De beide raadgevers zijn contentieus en deskundig. Ze benadrukken de com-
plexiteit van risico-inschatting, maar op verschillende manieren. Wanneer 
beide perspectieven naast elkaar worden gezet, herkennen we drie grote vraag-
stukken die beide raadgevers belangrijk vinden, hoewel anders benaderen. 
Deze vraagstukken vormen de leidraad voor het empirisch onderzoek.
1. Het vraagstuk van integraliteit. Risico-inschattingen vinden op verschillende 

plekken in de organisatie plaats. Hoe krijgt een bedrijf het klaargespeeld 
om al die risico-inschattingen integraal naast elkaar te beschouwen en af te 
wegen?

2. Het vraagstuk van draagvlak. Risico-inschattingen zijn doorgaans subjectief en 
betwistbaar. Hoe komt een bedrijf van subjectieve risico-inschattingen tot 
risico-inschattingen met een breed draagvlak om afwegingen op te baseren?

3. Het vraagstuk van doeloriëntatie. Methoden om risico’s in te schatten en te 
beheersen kunnen enorm belangrijk zijn voor bedrijven, maar het volgen 
van die methoden is geen doel op zich. Hoe voorkomt een bedrijf dat de 
aandacht naar middelen ten koste gaat van het uiteindelijke doel?

1.3 Hoe verhouden toezichthouders zich tot de risico-
inschatting van bedrijven?

Als het handelen van bedrijven rampzalige gevolgen kan hebben, zijn logischer-
wijs externe toezichthouders permanent geïnteresseerd in onze hoofdvraag hoe 
bedrijven hun risico’s inschatten. De afgelopen decennia heeft deze interesse 
van toezichthouders in Nederland er toe geleid dat hun werkwijzen ingrijpend 
zijn veranderd (Helderman en Honingh, 2009; Mascini en Van Wijk, 2009; Mer-
tens, 2011; Van der Voort, 2013). Via systeemtoezicht bouwen toezichthouders 
in toenemende mate hun toezicht steeds vaker rondom de risicomanagement-
systemen van bedrijven. Dit systeemtoezicht sluit goed aan bij raadgever één, 
die denkt vanuit de risicobenadering. De tweede raadgever zal echter stellen dat 
toezichthouders via deze werkwijze maar beperkt zicht krijgen op de feitelijke 
organisatorische context waarbinnen risico-inschattingen tot stand komen. Dit 
is lastig uit te leggen zodra zich incidenten voordoen met grote maatschap-
pelijke schade bij bedrijven die onder systeemtoezicht staan.
Externe toezichthouders zijn niet alleen geïnteresseerde toeschouwers. Zij kun-
nen zelf ook een belangrijke factor zijn in de manier waarop bedrijven risico’s 
inschatten. Als een externe toezichthouder beslist om een toezichtregime te 
bouwen op de risicobeheersing van bedrijven, kan dit sterk bepalend zijn voor 
de wijze waarop bedrijven hun risicobeheersing verder ontwikkelen. Bedrij-
ven houden rekening met toezichthouders en zullen hun risico’s anders gaan 
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inschatten. Daarom beschrijven we in dit boek toezichthouders niet slechts als 
passieve partijen, maar als medebepalers van risico-inschattingen door bedrij-
ven.

1.4 De opzet van dit boek

Dit boek beschrijft hoe risico-inschatting in de praktijk plaatsvindt binnen 
bedrijven en welke rol de omgeving, met name toezichthouders, daarin speelt. 
Onze bevindingen leiden tot handreikingen naar zowel bedrijven als toezicht-
houders om de vraagstukken en dilemma’s rond het inschatten van risico’s 
beter te herkennen en het hoofd te bieden.
Allereerst introduceren we in hoofdstuk 2 onze twee raadgevers en hun theore-
tische achtergrond in de literatuur over risicomanagement en netwerkmanage-
ment. We lichten onze methoden van onderzoek kort toe in hoofdstuk 3. Vervol-
gens nemen we u mee in ons empirisch onderzoek naar risico-inschatting door 
bedrijven. We beschrijven drie sectoren: gaswinning op zee, pensioenfondsen 
en goederenvervoer per spoor. We besteden drie hoofdstukken aan onze bevin-
dingen. Elk hoofdstuk neemt een centraal vraagstuk als uitgangspunt: integra-
liteit, draagvlak en doeloriëntatie. We sluiten dit boek af met een overzicht van 
de bevindingen, enkele handreikingen voor bedrijven en toezichthouders en 
een aantal ‘grote vragen’ voor toezichthouders in het bijzonder.
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 Intermezzo 1: 
Overzicht van belangrijke definities1

De wereld van risico-inschattingen heeft zo haar eigen taal. Het is daarom 
op  deze  plaats handig om de belangrijkste termen, te weten ‘risico’, ‘risico- 
inschatting’, ‘ risicobeheersing’ en ‘risicomanagement’, te omschrijven en te laten 
zien hoe wij die termen gebruiken. Wij sluiten in de regel aan bij gezaghebbende 
definities uit de literatuur, maar niet altijd.

Risico
Risico’s zijn er in veel soorten en maten. Dat geldt ook voor de definities van 
het begrip (WRR, 2008:53). Een min of meer klassieke definitie is dat een risico 
bestaat uit een ongewenste gebeurtenis (gevolg), vermenigvuldigd met een be-
paalde kans dat die gebeurtenis plaatsvindt. Risico is kans maal gevolg (WRR, 
2008:53). De WRR (2011:14-15) beschrijft risico’s verder als ‘calculeerbare veilig-
heidsproblemen, omdat de aard en omvang van het potentiële gevaar, de kansen 
en de effecten voldoende bekend en onbetwist zijn.’1 Wij hanteren hier echter 
een iets ander risicobegrip. Wij onderkennen dat er geen uniforme of onbetwiste 
gewaarwording van een risico bestaat (Renn, 1998:50-51), omdat risico’s sociale 
constructen zijn (Renn 1998; Horlick-Jones, 1998). Volgens Slovic (2001:23) bete-
kent dit dat risico een onderhandelbaar en bespeelbaar begrip is in de context 
van besluitvorming.

Risico-inschatting
In de klassieke risicobenadering is risico-inschatting slechts de eerste fase. Het 
betreft ‘het identificeren en beoordelen van risico’s’ (WRR, 2008:53-54). De En-
gelse term risk assessment, waarvan in deze studie het begrip risico-inschatting 
is afgeleid, omschrijft Renn (1998:51-52) als een wetenschappelijk proces om 
de aspecten van een risico precies, liefst kwantitatief, uit te drukken. Volgens 
de WRR (2008:54) vormt het schatten van risico’s ‘de kern van wat doorgaans 
 risicoassessment wordt genoemd’. De WRR onderscheidt drie stappen:
1. identificatie en zo mogelijk een schatting van een gevaar;
2. bepalen van de mate van blootstelling of kwetsbaarheid voor het gevaar;
3. een risicoschatting in termen van kans maal gevolg op basis van de eerste 

stappen.

1 De WRR zet het begrip risico tegenover het begrip ‘onzekerheid’ waarbij ‘het zicht op de 
relaties tussen oorzaken en effecten gebrekkig is, niet onomstotelijk vast staan’, en waarvan 
‘de effecten controversieel zijn en de meningen over wat normatief en wel en niet acceptabel 
is, uiteen lopen’. In dit onderzoek zal onzekerheid worden meegenomen.
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In de praktijk van toezicht wordt risico-inschatting echter verschillend gedefini-
eerd. Voor bijvoorbeeld de actor Health and Safety Executive, een toezichthouder 
in Groot-Brittannië, betreft risico-inschatting een hele cyclus en bestaat deze uit 
een vijftal stappen die sterk lijken op de PDCA-cyclus van Deming, gericht op 
kwaliteitsmanagement (zie verderop).
Wij kijken naar risico-inschatting in de context van de gehele risicomanagement-
cyclus. Of, om in termen van de WRR te spreken: Wij beschouwen risicoassess-
ment in brede zin en nemen daarbij ook nadrukkelijk risicomanagement mee. 
Het gaat ons erom dat een bedrijf in een proces tot een uitspraak komt over een 
risico én de omgang met het risico.
Risico-inschatting en management zijn echter formeel gescheiden stappen die 
op verschillende plaatsen in bedrijven gemaakt worden. De inschatting of as-
sessment vindt plaats door experts – diegenen die de risico’s in hun dagelijkse 
praktijk tegenkomen – de risicomanagers bepalen de maatregelen. ‘Zodra de in-
schatting en beoordeling van risico’s heeft plaatsgevonden kunnen er processen 
van risicomanagement in werking treden’ (WRR, 2008:56).

Risicobeheersing of risicomanagement
Risicobeheersing of risicomanagement is de logische stap na risico-inschatting. 
Het betekent om naar bekende risico’s te handelen, indien die dat waard zijn. 
Of anders gezegd: ‘Als assessment op de noodzaak of wenselijkheid van maat-
regelen wijst, ontstaat er behoefte aan risicomanagement’ (WRR, 2008:56). Risico-
management kan worden gedefinieerd als ‘the process of reducing the risks to a level 
deemed tolerable by society and to assure control, monitoring, and public communication’ 
(Morgan, 1990 in: Renn, 1998:51). Beheersing hoeft niet het uitsluiten van risico’s 
te betekenen. Het kennen van risico’s biedt de gelegenheid om strategisch te kie-
zen welke risico’s wel en welke niet geaccepteerd worden. Het is dus mogelijk om 
bewust een risico niet te matigen en toch van risicobeheersing te spreken.
Risicobeheersing of risicomanagement klinkt wellicht rechttoe rechtaan, maar 
dit kan wel degelijk veel vergen van een organisatie. Het kan zijn dat de plaats 
en het moment waarop een risico wordt gedetecteerd, verschillen van de plaats 
en het moment dat risico’s worden afgewogen, en opnieuw verschillen van de 
plaats en het moment om een beheersingsmaatregel te implementeren. Dit bete-
kent dat er communicatie over risico’s door de organisatie en door de tijd heen 
moet plaatsvinden. Dit kan om complexe processen gaan met vele risico’s die 
onderling samenhangen. Veel personen moeten op diverse momenten ingewik-
kelde informatie over risico’s aan elkaar doorgeven. Mede hierom kan het handig 
zijn om risico’s te kwantificeren en te expliciteren. De formule ‘risico is kans maal 
gevolg’ helpt, maar er zijn uiteraard geavanceerdere versies in omloop.

Risicomanagementsysteem
Om bovengenoemde processen van risico-inschatting en risicomanagement 
goed en geordend te laten verlopen, gebruiken organisaties specifieke manage-
mentsystemen. Voorbeelden van risicomanagementsystemen zijn bijvoorbeeld 
ISO 31000 en AS/NZ4360:2004. ISO 31000 beschrijft principes en generieke richt-
lijnen voor de implementatie van organisatie-breed risicomanagement binnen 
organisaties ongeacht grootte en aard van activiteiten. Deze principes en richt-
lijnen zijn toe te passen op een scala aan activiteiten, projecten, producten en 
assets. Risicomanagementsystemen hebben niet tot doel om risico uit te sluiten 
of alle onzekerheid in risico’s te vertalen. Het doel is volgens Holt (2004:254) ‘to 
contain risks within parameters of strategy, thereby allowing the organization to exploit 
the potential of uncertainty without undue exposure’.
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Via managementsystemen tonen bedrijven soms ook de buitenwacht, zoals toe-
zichthouders, welke normen zijn gehaald, welke doelen zijn bereikt of bereikt 
gaan worden en op welke manier. Daarnaast worden managementsystemen in-
tern ingezet voor het bereiken van dit doel. Het dient ter sturing en controle. 
Managementsystemen zijn eigenlijk niets meer of minder dan samenhangende 
afspraken en werkwijzen die bijdragen aan de realisatie van bedrijfsdoelstellin-
gen in termen van efficiëntie en effectiviteit (Gerritsen en Van den Berg, 2009:97). 
Met andere woorden, het idee achter managementsystemen is dat het topma-
nagement een bedrijfsstrategie kan uitvoeren en monitoren: management control 
(Anthony, 1965 in: Langfield-Smith, 1997:208; Simons, 1990:127).
Bij bedrijven zijn managementsystemen vaak ingericht om klanttevredenheid 
te verhogen. Hiertoe wordt een ‘procesbenadering’ gehanteerd (NEN-EN-
ISO9001:6). Dit betekent dat bedrijven middels het vastleggen van en sturen op 
processen het gewenste kwaliteitsniveau van producten of diensten trachten te 
borgen. Deze procesbenadering vergt zoveel mogelijk procesbeschrijvingen. Een 
managementsysteem genereert daarom veel informatie over de gang van zaken 
binnen onder toezicht gestelde bedrijven.
Veel managementsystemen zijn gebaseerd op de zogeheten PDCA-cirkel van 
 Deming. PDCA staat voor plan, do, check en act (Ishikawa, 1985; Powell, 1995; 
 Deming, 2000). De gedachte hierachter is dat er allereerst beleid moet zijn om 
normen te halen of doelen te bereiken (plan). Vervolgens moet dit plan ten uitvoer 
worden gebracht (do). Deze uitvoering dient te worden geëvalueerd (check) en tot 
slot dienen bedrijven de lessen uit deze evaluatie te gebruiken om het eerdere 
plan te verbeteren (act). PDCA is dus een cyclus. Op deze wijze is er sprake van 
continue verbetering.
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2 Twee raadgevers voor risico-
inschatting bij bedrijven

In de literatuur herkennen we twee belangrijke raadgevers om risico-inschat-
tingen binnen bedrijven beter te begrijpen en te verbeteren. De ene raadgever 
is aanhanger van de risicobenadering. De andere raadgever vertegenwoordigt 
de netwerkbenadering. Beide raadgevers zullen ons helpen bij het interpreteren 
van de empirische bevindingen. In dit hoofdstuk beschrijven we de ideeën en 
de achtergrond van elke raadgever afzonderlijk en ook hoe ze zich tot elkaar 
verhouden. We beginnen en eindigen deze uiteenzetting met het perspectief 
van toezichthouders.

2.1 Wie beschermt ons tegen onheil? Een voortdurende roep 
om toezicht

Nederland ontwikkelt zich tot een maatschappij die risico’s uit de weg gaat. De 
tolerantie voor onheil lijkt dalende (Raad voor het openbaar bestuur, 2012:3). 
Een slogan als ‘pech moet weg’ (Mertens c.s., 2003) weerspiegelt deze geringe 
acceptatie van risico’s en getuigt tegelijkertijd van een geloof in de stuurbaar-
heid van risicovolle activiteiten door bedrijven en dat de ongewenste manifes-
tatie van risico’s is uit te bannen.
In de risicomaatschappij (Beck, 1992) is de omgang met en de verantwoording 
over risico’s door bedrijven van groot maatschappelijk belang. In het gedachte-
goed van Beck vinden risico’s hun oorsprong veelal in de mens en niet de tech-
niek. De mens schiet systematisch tekort in zijn pogingen om risico’s te beheer-
sen. Maar als de mens onderdeel van het probleem is, wie moet ons dan tegen 
onheil beschermen?
Er is van oudsher veel aandacht voor de rol van ‘de overheid’ om maatschap-
pelijke risico’s het hoofd te bieden. Een klassieke reflex is om voor elk risico een 
regel te bedenken. De negatieve effecten van deze risico-regelreflex zijn echter 
alom bekend. Nog altijd buigen vele experts zich het hoofd over hoe dit tegen 
te gaan (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, 2011; Raad voor het 
openbaar bestuur, 2012).
Er wordt ook veel verwacht van publieke toezichthouders om op de naleving 
van regels toe te zien. Vanuit hun rol en verantwoordelijkheid wordt bij onheil 
in eerste instantie gekeken naar de wijze waarop de toezichthouder met de risi-
co’s is omgegaan. Zijn de risico’s onderkend en is er flink genoeg opgetreden om 
te voorkomen dat het risico zich zou manifesteren? In de media en de politiek 
zijn de oproepen voor meer toezicht en de verwijten van falend toezicht niet 
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meer weg te denken. Het wordt een publieke toezichthouder kwalijk genomen 
als hij niet heeft voorkomen dat een bedrijf of instelling zich onverantwoor-
delijk heeft gedragen of dat er eenvoudigweg iets niet goed is gegaan.
Illustratief in dat verband is bijvoorbeeld de reactie op de commotie rond de 
Fyra. Columnist Marc Chavannes (2013) bekritiseert het optreden van de toe-
zichthouder, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), op de volgende 
manier.

‘Die [ILT] heeft de V250’s [de Fyra-treinstellen] goedgekeurd voor mensenver-
voer op het Nederlandse spoor. Nogal een verantwoordelijkheid. Zonder ooit zelf 
tegen de bodemplaten te hebben geschopt. Of een rit op zo’n gloeiende accuzetel 
te hebben gemaakt. De ILT heeft de vereiste vergunningen afgegeven omdat de 
papieren in orde waren. Lloyd’s, dat ook voor de Italianen werkte, zei dat het 
goed was. Op grond van welke criteria? Toezicht, het universele alibi van de 
terugtredende overheid, is een zware verantwoordelijkheid. De ILT heeft die, 
onder toezicht van opeenvolgende bewindslieden, niet waargemaakt.’

Kortom, dit dominante en normatieve ideaalbeeld over toezicht brengt publieke 
toezichthouders in een lastige positie. Toezichthouders hebben namelijk een 
beperkte capaciteit. Ze kunnen niet op alle bedrijven en alle relevante proces-
sen en detail toezien (Mertens, 2011). Er kan dus simpelweg niet tegen bodem-
platen, dan wel alle andere onderdelen van een nieuwe trein worden geschopt. 
De omgang met schaarse capaciteit is inherent aan toezicht en wordt doorgaans 
breed geaccepteerd – tot zich een incident voordoet (Steenhuisen en Van der 
Voort, 2012). Uiteraard hebben toezichthouders tal van maatregelen genomen 
om ondanks beperkte middelen hun taken zo goed mogelijk uit te voeren.
Elkaar opvolgende beleidsnota’s benadrukken het streven naar kwaliteit van 
toezicht in combinatie met hoge efficiëntie, waarbij efficiëntie geldt voor zowel 
de toezichthouder als voor de onder toezicht staande bedrijven. Een geaccep-
teerde en breed toegepaste wijze van omgang met schaarste in de toezicht-
capaciteit vormt het zogenaamde risico-gebaseerde toezicht. De Nederlandsche 
Bank (2012) pas dit bijvoorbeeld toe. Deze omgang houdt in dat toezicht daar 
wordt ingezet waar het risico op overtreding en ongewenst gedrag het grootst 
is. Dit vergt risicoanalyses en een aangepaste rol voor toezichthouders. Risico-
analyses stellen toezichthouders in staat om beter te onderbouwen wat efficiënt 
gebruik is van hun capaciteit (Hutter, 2005; Black en Baldwin, 2012). Anderzijds 
kunnen risicoanalyses ook worden gevoed door het gedrag van bedrijven. Dit 
maakt toezicht idealiter responsiever (Ayres en Braithwaite, 1992).
Het gedrag van bedrijven kan dus een aangrijpingspunt vormen voor risico- 
gebaseerd toezicht. Risico-inschattingen door bedrijven bieden een voor de 
hand liggend aangrijpingspunt voor het publieke toezichtregime. Indien 
bedrijven zelf overtuigend kunnen aantonen dat zij hun risico’s goed hebben 
ingeschat en kunnen beheersen, dan verandert dit mogelijk de rol van toe-
zichthouders. Het kan dan efficiënter zijn over te gaan op systeemtoezicht en 
de verantwoor delijkheid voor een holistische en integrale risico-benadering 
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bij het bedrijf zelf te beleggen. De toezichthouder richt zich vervolgens op het 
managementsysteem en minder op de operationele details. Met andere woor-
den, toezichthouders toetsen of bedrijven in control zijn. Dit vergt een hoge mate 
van vertrouwen (Gunningham en Sinclair, 2009). Gangbaar is om dit vertrou-
wen met een convenant tussen toezichthouders en ondertoezichtstaanden te 
bekrachtigen.

Risico-gebaseerd toezicht versus programmatisch toezicht
Het verschil zit in de toedeling van toezichtcapaciteit. Programmatisch toezicht 
neemt een vaste cyclus van inspectiebezoeken en van toezichtprioriteiten als 
uitgangspunt. Risico-gebaseerd toezicht kiest een minder vastomlijnde aanpak 
van problem solving (Sparrow, 2000) en stelt prioriteiten en inspectiebezoeken per 
 periode vast op basis van een risicoanalyse.

Risico-gebaseerd toezicht versus regel-gedreven toezicht
Risico-gebaseerd toezicht wordt vaak toegepast in een context van een terug-
tredende overheid. Regel-gedreven toezicht zou een concurrerend model kun-
nen worden genoemd, omdat in een dergelijk model de overheid strikte regels 
formuleert die door bedrijven moeten worden gevolgd. De toezichthouder kijkt 
vervolgens ‘slechts’ of deze regels zijn gevolgd. Risico-gebaseerd toezicht gaat 
uit van meer eigen verantwoordelijkheid van bedrijven. Bedrijven moeten zelf 
aangeven op basis van welke normen zij publieke waarden borgen (o.a. Lodge en 
Wegrich, 2012:85-89).

2.2 De raadgever van de risicobenadering: risico-
inschattingen in en door bedrijven

Bedrijven worden geacht risico-inschattingen te maken en bewust met risi-
co’s om te gaan. Dit is een complexe opgave. Er is veel expertise nodig, zowel 
 technisch als bestuurlijk. Voor het laatste onderwerp trekken bedrijven vaak 
externe deskundigen en adviseurs aan. Het is een grote markt voor adviseurs 
en onderzoeksbureaus om bedrijven te helpen zich de risicobenadering eigen 
te maken. Hieronder beschrijven we deze risicobenadering als een coherent 
gedachtegoed van een enkele raadgever. Bedenk: het gaat slechts om een 
 ideaaltypische raadgever. De risicobenadering kent vele varianten en een goede 
adviseur levert maatwerk. Eerst beschrijven we kort de generieke adviezen van 
onze raadgever. Daarna bespreken we een aantal academische kritieken op de 
risicobenadering.
Het inschatten van risico’s gebeurt door de gehele organisatie van een bedrijf 
heen. Daarom is er volgens de risicobenadering centraal gezag nodig om alle 
inschattingen samen te brengen en te coördineren. Dit doet de top van het 
bedrijf, die immers formeel verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen in de 
organisatie.
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Het is aan de top om een risk appetite te formuleren. Met andere woorden, hoe 
veel risico wil het bedrijf accepteren? Op basis van deze risk appetite worden 
individuele risico’s geëvalueerd, afwegingen gemaakt tussen risico’s en beslui-
ten over bijbehorende maatregelen. Op basis van de juiste kennis vermindert 
een bedrijf sommige risico’s met een reeks maatregelen, terwijl een bedrijf 
andere risico’s zonder maatregelen accepteert.
Als de risicotolerantie hoog is, dan worden risico’s vaker genomen en eerder 
afgewogen tegen andere waarden, zoals efficiency of duurzaamheid. Het for-
muleren van een risk appetite is dan ook een strategische beslissing. Temeer daar 
de risk appetite ook essentieel is voor de verantwoording naar de omgeving. 
De hele omgeving, bestaande uit toezichthouders, aandeelhouders, klanten, 
maatschappelijke groeperingen, verzekeraars enzovoort, is geïnteresseerd hoe 
bedrijven met bepaalde risico’s en andere waarden omgaan. Hierop kan de 
omgeving op haar beurt haar gedrag, investeringen of regimes aanpassen.
De risk appetite bepaalt hoe een bedrijf risicoanalyses en risicomodellen inter-
preteert. Veelgebruikt is de risicomatrix waarin de kans en de impact van 
concreet geïdentificeerde risico’s staan aangegeven. Door middel van kleuren, 
bijvoorbeeld rood, oranje en groen, wordt de relatieve ernst van risico’s aan-
gegeven. Een ander model is de bow tie, die visualiseert welke technische en 
organisatorische barrières er bestaan om concrete onwenselijke gebeurtenissen 
te voorkomen.
De top van de organisatie bekrachtigt de prioriteiten van de risicoanalyses en 
richt de organisatie overeenkomstig in. Met betrekking tot risicomanagement 
wordt vaak gerefereerd aan het model three lines of defence. Het lijnmanagement 
in een bedrijf vormt een continue eerste verdedigingslinie tegen onheil. Een 
stafafdeling richt zich als tweede verdedigingslinie op projectbasis op risico’s 
die in het bijzonder aandacht vragen. Een interne toezichthouder moet een laat-
ste zekerheid bieden. Op deze wijze belegt de top in veel bedrijven de verant-
woordelijkheden voor het omgaan met risico’s.

Samengevat biedt de risicobenadering een vocabulaire en een veelheid aan 
concrete tools om aan de slag te gaan. De tools zijn sterk geoperationaliseerd 
en voor veel bedrijven toepasbaar. De benadering gaat uit van de formele ver-
antwoordelijkheid van de top, een functionele verdeling van verantwoordelijk-
heden, het expliciteren van risico’s en een ordentelijk en traceerbaar verloop van 
processen. Op deze wijze en onder deze voorwaarden kan sprake zijn van een 
verantwoorde inschatting en beheersing van risico’s. Op deze basis moeten de 
risico’s worden gekend, gewogen en voor zover nodig verminderd. Althans, zo 
stelt de raadgever van de risicobenadering,

2.3 Kritiek op de risicobenadering

De risicobenadering is vrij dominant en universeel aanwezig in het bedrijfs-
leven. Geholpen door praktisch uitgewerkte modellen voor risicomanagement 
heeft de benadering veel bijgedragen aan het bewustzijn van de manier waarop 
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bedrijven met risico’s omgaan en ongetwijfeld zijn met behulp van de benade-
ring grote stappen gezet in het voorkomen van ongewenste incidenten. Er is 
echter ook de nodige kritiek mogelijk op de risicobenadering. We onderschei-
den drie soorten kritiek.

Kritiek 1: Vele soorten risico’s

Er bestaan natuurlijk heel veel soorten risico’s. Dit maakt het afwegen bijzonder 
lastig. Er zijn grote en kleine risico’s, maar hoe groot is groot? Als iemand zegt 
‘hij heeft een te groot risico genomen’, dan is dat geen eenduidige uitspraak. 
Sommigen zullen het mogelijke gevaar, anderen de kans erop en weer anderen 
de vermenigvuldiging van beide bedoelen. Als iemand verweten wordt een te 
groot risico te hebben genomen, betekent dat bovendien meestal simpelweg dat 
het risico zich daadwerkelijk heeft gemanifesteerd. Maar die gebeurtenis alleen 
zegt weer niets over hoe groot het risico in werkelijkheid was.
Anders gezegd, risico’s zijn niet alleen een technisch en berekenbaar gegeven. 
Haines (2011:36-58; 2013) onderscheidt drie categorieën risico’s. Er bestaat het 
idee van feitelijke risico’s (actuarial risks) die technisch zijn te meten en bureau-
cratisch zijn te onderkennen. Tegelijkertijd zijn dezelfde risico’s op te vatten als 
sociaal-culturele fenomenen (socio-cultural risks). Risico’s zijn sociale construc-
ten als resultante van complexe interacties tussen vele actoren. Onderlinge 
sociale verhoudingen, belangen, machtsverhoudingen en morele grenzen zijn 
factoren die medebepalen wat risico’s zijn. Daarbovenop zijn risico’s ook poli-
tiek. Binnen de politieke werkelijkheid kan een risico bestaan of niet, los van de 
mate waarin het risico zich feitelijk voordoet (political risks). Deze wellicht-niet- 
feitelijke risico’s kunnen de legitimiteit van een organisatie schade toebrengen 
en dat is een risico op zich.
Bedrijven wegen niet enkel feitelijke risico’s tegen elkaar af. Voor een volle-
dige afweging van risico’s dienen bedrijven tegelijkertijd oog te hebben voor 
 sociaal-culturele en politieke dimensies van risico’s. Dit is een verantwoor-
delijkheid met flinke handicaps. Feitelijke eigenschappen van risico’s zijn name-
lijk vaak veel beter te onderkennen dan de sociaal-culturele eigenschappen. 
Ook bestaan er grote verschillen van mening over zowel de sociaal-culturele als 
de politieke risico’s. Iedere organisatie blijkt eigen informele regels te hebben 
voor de productie en het gebruik van kennis (Luhman, 1990:59). Dit betekent 
dat iedere organisatie op grond van een eigen organisatiecultuur verschillende 
claims uiteindelijk accepteert als feitelijk bewijs van een risico.
Het plaatje wordt nog iets ingewikkelder als de multi-actor-context in een orga-
nisatie nader wordt beschouwd. Rosa c.s. (2014) signaleren dat verschillende 
personen en afdelingen in een organisatie met individuele acties elkaar sterk 
beïnvloeden. Het belang van de één kan zelfs een risico vormen voor een ander. 
We gaan hier iets dieper op in met behulp van klassieke managementliteratuur, 
namelijk Structure in Fives van Henry Mintzberg (1979).
Er zijn verschillende organisatieonderdelen betrokken bij risico-inschattingen. 
Zij zullen vanuit hun mindset en verantwoordelijkheid verschillend aankijken 
tegen het primaire proces en risico-inschattingen. We bespreken er drie.
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• de top: eindverantwoordelijk voor de processen van de bedrijven en vaak 
betrokken bij bestuurlijke afwegingen;

• de technostructuur: verantwoordelijk voor het functioneren en het beheer van 
werkprocessen in een organisatie;

• de uitvoerende kern: betrokken bij en deskundig op het gebied van het pri-
maire proces van de instelling en daarom relevant voor risico-inschatting 
op de werkvloer.

Volgens Mintzberg (1979) wil ieder organisatieonderdeel autonomie. Niet om de 
ander dwars te zitten, maar om hun werk zo goed mogelijk te doen. De top wil 
daarom overzicht en zeggenschap, ofwel centralisatie. De kwaliteitsmanager 
wil dat processen op orde zijn en voor verschillende onderdelen vergelijkbaar 
zijn en wenst daarom standaardisatie. De uitvoerende kern wil ruimte om de 
eigen inschattingen te kunnen maken en wenst daarom professionalisering. Dit 
maakt risico-inschattingen een machtsspel tussen verschillende goedwillende 
organisatieonderdelen.
Samengevat suggereert de risicobenadering eenduidigheid. Het is zelfs een 
voorwaarde voor de effectiviteit van de benadering. Echter, het begrip risico 
blijkt op tal van manieren ambigu in een multi-actor-context. Wat voor risico? 
Wiens risico? Dit zijn wezenlijke vragen die bedrijven niet altijd eenvoudig 
kunnen beantwoorden binnen de risicobenadering.

Kritiek 2: De kracht van het individu

In de risicobenadering wordt de menselijke analytische kracht volledig ingezet 
om risico’s voor de maatschappij te minimaliseren. Rosa c.s. (2014) wijzen er ech-
ter op dat de risicobenadering is gebaseerd op het rational action paradigm. Dit 
paradigma is gestoeld op een aantal belangrijke assumpties over het vermogen 
van individuen om risico’s in te schatten. Al deze assumpties zijn betwistbaar.
• Ten eerste dicht de risicobenadering het individu vermogens toe om de 

eigen omgeving objectief te analyseren. Ook beschikt ieder individu over 
een veelheid aan relevante, alternatieve acties om risico’s te identificeren en 
kan het bewust uit deze alternatieven kiezen. Psychologische experimenten 
laten echter keer op keer zien dat het vermogen van individuen om risico’s 
op dergelijke wijze in te schatten behoorlijk tegenvalt (Tversky en Kahne-
man, 1974; Winterfeldt en Edwards, 1986).

• Ten tweede gaat de risicobenadering ervan uit dat individuen hun acties 
kunnen optimaliseren. Rosa c.s. wijzen op waarden als vertrouwen, iden-
titeit en solidariteit, die een belangrijke rol bij individuele besluitvorming 
spelen. Deze waarden zijn niet of moeilijk concreet te maken, laat staan te 
meten. Gevolg is dat individueel gedrag niet zelden afwijkt van op weten-
schappelijke modellen gebaseerde voorspellingen.

• Ten slotte isoleert de risicobenadering het individu van haar omgeving. Ze 
doet alsof het individu een puzzel maakt in een afgesloten ruimte. Rosa 
c.s. wijzen er echter op dat individuen daarnaast vatbaar zijn voor allerlei 
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externe factoren en dat zij die factoren in hun inschattingen betrekken. Een 
voor de hand liggend voorbeeld is waardering, soms in onderlinge interactie 
en soms geconcretiseerd in inkomen (zie ook: Renn, 1998:60).

Samengevat dicht de risicobenadering het individu vermogens toe die het niet 
kan of wil waarmaken. Sterker nog: voor sommigen zijn de inschattingen van 
individuen – hoe subjectief en intuïtief ook, of misschien juist daarom – min-
stens zo waardevol als de op wetenschappelijke modellen gebaseerde inschat-
tingen (Douglas en Wildavsky, 1982; Boholm, 1998; Rohrmann en Renn, 2000; 
Mascini en Bacharias, 2012). Zij pleiten voor een explicietere plaats voor de 
intuïtie van professionals bij risico-inschattingen dan bij de risicobenadering.

Kritiek 3: De verborgen ambiguïteit van managementsystemen

De risicobenadering is sterk geoperationaliseerd. Zij is rijk aan begrippen, tools 
en governance-principes. Dit is een belangrijke kracht van de benadering. Het is 
concreet, voorstelbaar en geeft richting. Indien de vele begrippen, principes en 
tools in coherentie zijn beschreven, spreken we van een managementsysteem: 
een instrument dat de organisatie en meer in het bijzonder het management 
kan inzetten om doelen te helpen realiseren. Managementsystemen zijn eigen-
lijk niets meer of minder dan samenhangende afspraken en werkwijzen die 
bijdragen aan de realisatie van bedrijfsdoelstellingen in termen van efficiëntie 
en effectiviteit (Gerritsen en Van den Berg, 2009:97).
De kritiek op deze systemen is dat ze een orde suggereren die er in werkelijk-
heid niet altijd zou zijn. Ten eerste is het doel van managementsystemen niet 
altijd duidelijk. Zeker wanneer meerdere actoren belang hebben bij een der-
gelijk systeem, dan zien we dat het ook meerdere doelen dient.
• Managementsystemen fungeren als leerinstrument voor de risicobenade-

ring en kwaliteitsbeheer. Het faciliteert de explicitering van handelingen, 
evaluatie en verbetering. Hierbij hoort ook het expliciteren van de reactie 
op incidenten. Dit benadrukt dat managementsystemen niet direct zijn 
gericht op het voorkomen van incidenten. Ze zijn gericht op de achterliggende 
processen in de organisatie om tot inschatting, beheersing en afweging te 
komen. De veronderstelling is dat als deze processen goed zijn ingericht, de 
organisatie zelf de incidenten kan voorkomen.

• Managementsystemen zijn tegelijkertijd een sturingsinstrument voor mana-
gers. Door explicitering van processen in de organisatie kan kwaliteit of vei-
ligheid, zo is de assumptie, beter worden beheerst. Het management kan 
grip blijven houden op die processen die van belang zijn voor het borgen 
van de waarden waar het systeem voor is ingericht.

• Managementsystemen worden ook veel gebruikt in de sfeer van verant-
woording. De mogelijke claim in control te zijn maakt managementsyste-
men aantrekkelijk om buitenstaanders, zoals toezichthouders, inzicht te 
geven in wat de organisatie nu ‘precies’ doet. De managementsystemen 
kunnen informatie verschaffen over hoe een bedrijf zichzelf organiseert om 
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 kwaliteit of veiligheid te borgen. Dit hoeft niet alleen op toezichthouders te 
zijn ingericht. Het komt ook vaak voor dat de suggestie van beheersing een 
belangrijk marketinginstrument is voor klanten en partners in de markt. 
Managementsystemen hebben dan ook een business-functie.

Deze verschillende functies van managementsystemen bestaan naast elkaar. 
Dit maakt het moeilijk voor een individu om doelgericht conform de regels van 
het managementsysteem te handelen. Waarvoor was dat precies?
Ten tweede kunnen managementsystemen gemakkelijk perverteren. Indien er 
geen intrinsieke motivatie bestaat om kwaliteit of veiligheid te borgen, dan kan 
er al snel doel-middelverschuiving optreden (Barkay, 2009). De processen die 
kwaliteit of veiligheid moeten borgen, verworden tot doel. Er wordt gestuurd 
op het uitvoeren van de managementprocessen. Medewerkers worden aange-
stuurd of afgerekend op het doorlopen van een procedure. Ook het tevreden 
stellen van externen kan door een managementsysteem tot doel worden verhe-
ven en boven kwaliteit of veiligheid eindigen al naar gelang de wijze waarop 
wordt gestuurd. Voorbeelden van pervertering zijn dat bedrijven alleen rea-
geren op wat er gemeten wordt of omgekeerd alleen datgene meten waar ook 
daadwerkelijk iets aan gedaan kan worden. Bedrijven kunnen een tunnelvisie 
ontwikkelen en stoppen met vragen stellen over wat hun risico’s zijn (Honingh, 
2012).
Samengevat zijn managementsystemen minder eenduidig en robuust dan ze 
lijken. Ze dienen tegelijkertijd vele doelen en kunnen gemakkelijk perverteren. 
Dat heeft zijn weerslag op de manier waarop er sturing van uitgaat.

2.4 Scherven oprapen: de kritiek en haar implicaties

Onze kritiek op de risicobenadering beslaat meer tekst dan de beschrijving 
ervan. Betekent dit dat wij de benadering niet hoog aanslaan? Dat willen we 
geenszins suggereren. Allereerst is kritiek een indicatie van het feit dat de bena-
dering serieus wordt genomen. Als dat niet het geval is, is het niet de moeite 
waard om er kritiek op te leveren. Daarnaast is het nu goed om vast te stellen 
waar de kritiek toe leidt.
Op basis van bovenstaande kritiek zien we drie vraagstukken die onlosma-
kelijk verbonden lijken met de risicobenadering (zie ook: WRR, 2008).
• Integraliteit. Hoewel in formele zin de term risico-inschatting een eendui-

dig proces veronderstelt, zijn de verschillende activiteiten altijd opgeknipt 
en verdeeld over organisaties, organisatieonderdelen en personen met ieder 
eigen regelsystemen en culturele routines. De verschillende activiteiten die 
bij het risico-inschattingsproces horen, zoals dataverzameling, ordening en 
interpretatie, worden door verschillende personen of organisatieonderdelen 
verricht. De kritiek geeft aan dat knippen misschien gemakkelijk is, maar 
plakken des te moeilijker. Plakken is nodig om tot integrale uitspraken te 
komen over risico-inschatting van het bedrijf in z’n geheel. Bij het maken 
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van de benodigde verbindingen zullen de verschillende regelsystemen, cul-
turen en persoonlijke motieven weer op elkaar moeten aansluiten.

• Draagvlak. Degenen die de risico-inschattingen op de werkvloer verrichten, 
zijn vaak deskundig over hun eigen werkprocessen. De kennis die zij heb-
ben van bijbehorende risico’s, zoals hierboven geconstateerd, is niet simpel-
weg te modelleren. Het is te veelomvattend en gedetailleerd voor managers 
om volledig te begrijpen of om in zijn geheel mee te nemen in een risico-
analyse. Gevolg is dat managers beperkt grip op de primaire processen van 
een organisatie zullen hebben. Deze beperkte grip zal zijn weerslag heb-
ben op het gezag van managementsystemen, mogelijk zowel in goede als in 
slechte zin. Misschien gaat het ten koste van draagvlak voor risico-inschat-
tingen die door formele modellen zijn gegenereerd, maar het kan evenzeer 
gepaard gaan met draagvlak voor inschattingen op basis van intuïtie van 
mede werkers op de werkvloer.

• Doeloriëntatie. Er zijn veel doelen in het spel van risico-inschattingen. En er 
zijn evenzoveel middelen in datzelfde spel. Onder tijdsdruk of door routine 
ontstaat er niet zelden verwarring over doelen en middelen. Met name als 
middelen, zoals managementsystemen, van groot belang worden voor het 
voortbestaan van het bedrijf, kan doeloriëntatie in het gedrang komen. Was 
het veiligheidsmanagementsysteem niet opgericht voor de veiligheid?

2.5 Een tweede raadgever voor risico-inschatting bij bedrijven: 
de netwerkbenadering

Ietwat oneerbiedig is de risicobenadering generiek te beschrijven als een hiërar-
chisch-bureaucratische benadering. Immers, er wordt veel waarde gehecht aan 
de risicotolerantie aan de top. De top wordt geacht de norm te zetten voor de 
andere delen van de organisatie, die met allerlei tools en regels worden geleid in 
hun risico-inschattingen. De regels trachten de traceerbaarheid van processen 
en de vergelijkbaarheid van de inschattingen te borgen. Vervolgens moeten de 
regels worden gerespecteerd en er moet verantwoording plaatsvinden, bij voor-
keur op basis van verifieerbare kennis.
De kritiek stelt dat de formele relaties tussen deze actoren, zoals beschreven in 
de formele organisatiestructuur en in managementsystemen, slechts beperkte 
zeggingskracht hebben. De risicobenadering veronachtzaamt machtsprocessen 
die niet in de formele hiërarchische structuren en bureaucratische processen 
zijn uit te drukken. Als alternatief voor hiërarchie en bureaucratie is de net-
werkbenadering gangbaar. Deze benadering is al enige decennia in zwang en 
uitgebreid beschreven in bestuurskundige literatuur (Rhodes, 1992; O’Toole, 
1997; Koppenjan en Klijn, 2004; De Bruijn en Ten Heuvelhof, 2007). De netwerk-
benadering gaat vooral over actoren zoals bedrijven, overheden en instellin-
gen waar formeel gezien geen of slechts zwakke hiërarchische relaties tussen 
bestaan. De benadering is echter ook toepasbaar op een enkele organisatie, 
zoals we hieronder kort uitwerken.
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Een netwerkbenadering benadrukt de veelzijdigheid van actoren binnen een 
bedrijf. Alle actoren zijn verschillend opgeleid, hebben verschillende deskun-
digheid en verschillende informatie tot hun beschikking, vertegenwoordigen 
verschillende bedrijfsprocessen en behartigen verschillende (deel)belangen. 
Deze diversiteit kan een handicap zijn voor de besluitvorming en tot minder 
eenduidige uitkomsten leiden dan op basis van de risicobenadering verwacht 
zou kunnen worden.
Bovendien streven de actoren naar autonomie vanwege hun deskundigheid en 
belangen, en gebruiken zij deze autonomie om hun belangen te verwezenlijken. 
Volledige openheid ten opzichte van al deze processen aan een formele boven-
geschikte is dan ook niet te verwachten.
De formeel bovengeschikte ontbeert vaak de gedetailleerde informatie en des-
kundigheid van de ongeschikte actoren. Er ontstaat een scheefheid: formeel 
gezag en kennis zijn scheef verdeeld over de verschillende partijen in de orga-
nisatie. Hierdoor worden de afhankelijkheidsrelaties wederzijds. Er zijn ook 
andere machtsmiddelen die verschillend verdeeld zijn over verschillende par-
tijen binnen organisaties (Daft c.s., 2010).
Kortom, de formele structuur van een organisatie heeft om bovenstaande rede-
nen beperkte zeggingskracht. Een schets van de feitelijke verhoudingen ziet er 
heel anders uit. Er zijn allerlei formele en informele verbanden van belang voor 
besluitvorming. Hetzelfde zal gelden voor risico-inschattingen.
Gevolg van de genoemde netwerkkenmerken variëteit, geslotenheid en weder-
zijdse afhankelijkheden is dat besluitvormingsprocessen veranderlijk zijn. 
Informatie komt niet uitsluitend vrij op verzoek van een proces of een ver-
zoek van een bovengeschikte, maar wanneer de informatiebezitter dat uit-
komt. Verschijnselen zoals risico’s worden door eenieder vanuit een eigen 
positie en deskundigheid geïnterpreteerd en beschreven. Objectiveren van 
informatie wordt daarmee lastig. Oordeelsvorming en besluitvorming zijn 
daarmee minder vanzelfsprekend. Processen verlopen grilliger dan in het 
 hiërarchisch-bureaucratische beeld van de risicobenadering.
Een ander gevolg van de genoemde kenmerken is dat gedeelde kennis moeilijk 
te realiseren is. Immers, bij gebrek aan een hiërarchische top is er nauwelijks 
een centraal punt waar alle informatie op eenzelfde tijdstip binnenkomt. Het 
hoogst haalbare is derhalve een soort agree to know, een overeenkomst over de 
vraag welke kennis correct is. Dit maakt kennisvergaring niet alleen een analy-
tische activiteit, maar ook een onderwerp van afstemming en onderhandeling.

2.6 Kritiek op de netwerkbenadering

Als belangrijkste kritiek op de netwerkbenadering kan het relatief abstracte 
karakter worden genoemd. Zeker in de risicomaatschappij met geringe tole-
rantie voor pech wordt van bedrijven verwacht duidelijke uitspraken te doen 
over risico’s. De principes van de netwerkbenadering zijn veel minder concreet 
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en gedetailleerd uitgewerkt en bieden veel minder handelingsperspectief voor 
risico-inschatting dan de risicobenadering. Er bestaan geen management-
processen die de netwerkbenadering in de gehele organisatie uitrollen.
Een tweede belangrijk punt van kritiek is de miskenning van het belang 
van hiërarchie en formele relaties en processen. In tegenstelling tot wat ver-
ondersteld wordt in de netwerkbenadering, wordt hiërarchische interventie 
vaak  geaccepteerd en functioneren formele, hiërarchische processen veelal 
goed. Dit niet alleen omdat hiërarchie werkt zoals het is beoogd. Hiërarchie 
kan  functioneel zijn, juist omdat het de belangen van verschillende actoren 
dient. Vervelende boodschappen kunnen bijvoorbeeld gemakkelijker worden 
gebracht als het om een besluit van een boze derde gaat, die bovendien hiërar-
chisch bovengeschikt is (De Bruijn en Ten Heuvelhof, 2007). Ook kunnen regels 
veiligheid bieden. Iemand kan zich erop beroepen in geval van willekeur, bij-
voorbeeld van superieuren (Crozier, 1964).
Miskenning van hiërarchie is bovendien gevaarlijk. Het mag niet leiden tot 
cynisme over de orde in organisaties. Als er weinig waarde wordt gehecht 
aan besluiten van de top of aan daaruit voortvloeiende procedures, dan is het 
 moeilijk om nog iemand op risico’s aan te spreken.

2.7 Een analysekader voor risico-inschatting op de werkvloer: 
twee raadgevers

Op basis van de voorgaande paragrafen kan geconcludeerd worden dat er vol-
gens ons meerdere interpretatiekaders bestaan die ons in staat stellen om te 
beschrijven en interpreteren hoe bedrijven risico’s inschatten. Met dit analyse-
kader bestaande uit meerdere interpretaties sluiten wij aan bij een bekende 
analysemethodiek uit de organisatietheorie en bestuurskunde (Morgan, 1986; 
Allison en Zelikow, 1999).
Nu we de raadgevers hebben uitgewerkt, brengen we de twee raadgevers in 
deze paragraaf bij elkaar. Tabel 2.1 vat de boodschap van de raadgevers samen. 
We zien dat de twee benaderingen van elkaar verschillen. De adviezen zul-
len in de praktijk regelmatig op gespannen voet met elkaar staan. Rosa c.s. 
(2014:54) waarschuwen voor imperialisme van de risicobenadering. De formele, 
procedurele en sterk technocratische rationaliteit achter de risicobenadering 
zou de zachtere waarden en de intuïtie van medewerkers kunnen verdrukken. 
Andersom geldt hetzelfde voor de netwerkbenadering. Als eenmaal het belang 
van relaties en macht een prominente plek krijgt in de analyse, dan kan de nei-
ging bestaan om alles wat hard is zacht te maken.
De raadgevers verschillen dus nogal van mening. Ze beschrijven wel allebei 
hoe bedrijven risico’s zouden kunnen inschatten. In ons empirisch onderzoek 
gaan we na of en hoe bedrijven één of beide raadgevers volgen in de manier 
waarop ze risico’s inschatten. Beide raadgevers zullen ons terzijde staan in de 
interpretatie van de bevindingen. In hoofdstuk 3 zetten we verder uiteen hoe.
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Tabel 2.1 De raadgevers van het risicodenken en netwerkdenken naast elkaar

Risicodenken Netwerkdenken

Het risicomanagementsysteem brengt alle risico’s 
samen in één totaaloverzicht.

Buiten het managementsysteem om zijn er nog tal van 
andere risico’s en percepties.

Het systeem beschrijft formele structuren en proce-
dures om risico’s in te schatten.

De inschatting van risico’s is een spel van formele en 
informele machtsuitoefening.

De structuren en procedures zijn vooraf vastgelegd en 
veranderen niet zomaar.

De spelregels ontstaan tijdens het spel en kunnen 
voortdurend veranderen.

Het hoogste niveau is eindverantwoordelijk voor de 
risico-inschattingen.

De verantwoordelijkheid voor inschattingen van risico’s 
is verspreid in de organisatie.

Kennis over risico’s is gebaseerd op verifieerbare, 
gedocumenteerde metingen.

Kennis over risico’s ontstaat door afstemming en 
onderhandeling.

2.8 Consequenties voor toezichthouders: vervlechting met 
bedrijven

Ambiguïteit, complexiteit en onzekerheid vormen tot nu toe een rode draad in 
de beschrijving van risico-inschattingen door bedrijven. Ontkomen toezicht-
houders hieraan als zij op hun manier een risicobenadering hanteren? Het ant-
woord is nee. We onderbouwen dit met een viertal argumenten.

Toezicht als politiek risico voor bedrijven

Het onderscheid tussen feitelijke, sociaal-culturele en politieke risico’s van 
Haines (2013) is van belang voor de relatie tussen toezichthouder en bedrijven. 
Volgens Haines zijn de sociaal-culturele en politieke risico’s – in tegenstelling 
tot technische risico’s – niet in isolement te beheersen, omdat ze gaan over de 
verhoudingen tussen individuen en tussen organisaties, zo ook tussen toezicht-
houders en bedrijven. Concreet betekent dit dat het regime van een toezicht-
houder een politiek risico van een bedrijf kan vormen.

Toezicht als determinant van managementsystemen

Veel managementsystemen van bedrijven zijn gericht op klanttevredenheid, 
niet op het naleven van allerlei publieke belangen die al dan niet helder zijn 
vastgelegd in wet- en regelgeving. Er kan een spanning bestaan tussen de 
motieven van een bedrijf om een managementsysteem te voeren en de motieven 
van toezichthouders die datzelfde systeem gebruiken. Over de motieven van 
bedrijven en branches om zichzelf te reguleren bestaan eveneens sterke twij-
fels (Gunningham en Rees, 1997; Grabosky, 1995; Bartle en Vass, 2005;  Hutter, 
2005). Zelfregulering kan een vorm van window dressing zijn, een papieren tij-
ger, waarbij de processen er op papier goed uitzien, maar waar handhaving 
van de beschreven normen ontbreekt (Potoski en Prakash, 2009). Helderman en 
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Honingh (2009:85) constateren dat bedrijven de externe prikkels van bijvoor-
beeld toezichthouders om hun managementsystemen aan te passen niet altijd 
internaliseren.

Toezichthouders zijn afhankelijk van informatie

De risicobenadering van toezichthouders doet de honger naar informatie van 
bedrijven niet stillen. Sterker, er is kwalitatief goede informatie nodig om in te 
schatten of een bedrijf een risico voor de maatschappij vormt en daarmee de 
aandacht van de toezichthouder verdient. Dit brengt de toezichthouder in een 
afhankelijkheidspositie, indien die informatie exclusief door het bedrijf gele-
verd kan worden. Een gevolg is dat de inspecteur en de geïnspecteerde strate-
gisch met elkaar zullen omgaan om het gezag van de eerste en de informatie 
van de tweede maximaal te doen gelden. Resultaat is een dynamisch en niet 
altijd even rationeel proces van geven en nemen (De Bruijn en Ten Heuvelhof, 
2005).

Toezichthouders zijn afhankelijk van elkaar

Bedrijven krijgen met enige regelmaat toezichthouders op bezoek die ieder 
afzonderlijk hun eisen stellen aan het risicoanalyseproces en het kwaliteits-
managementproces. Het kan gaan om meerdere rijksinspecties, maar bijvoor-
beeld ook om gemeentelijke inspecties. Ook komen er private inspecteurs langs, 
zoals auditors en private keurders. Een bedrijf moet op deze manier aan veel 
verschillende normen voldoen. In veel gevallen worden bedrijven geconfron-
teerd met een multiple principal problem. Zij moeten zich loyaal tonen aan meer-
dere gezaghebbers met ieder eigen toezichtregimes (cf. Spiller, 1990; Kim, 2005). 
Het is niet gegarandeerd dat de verschillende regimes op elkaar zijn afgestemd. 
Indien er strijdigheid bestaat tussen de regimes, dan kan dit een bedrijf in een 
lastige positie plaatsen. Een bedrijf zal met spanningen tussen verschillende 
toezichthouders om moeten gaan en afwegingen moeten maken. Dit maakt het 
gedrag van een bedrijf voor een enkele toezichthouder ondoorzichtiger. In som-
mige gevallen kan een bedrijf toezichthouders, dankzij hun onderlinge strijdig-
heid, tegen elkaar uitspelen.
Bovenstaande ongemakken voor de toezichthouder hebben een belangrijke 
consequentie: bedrijven en toezichthouders zijn niet als onafhankelijke partijen 
te zien voor wat betreft risico-inschatting. De activiteiten van toezichthouders 
beïnvloeden de risico-inschattingen door bedrijven. Daarmee is het voor ons 
onderzoek van belang om ook de toezichthouder te beschouwen in ons ant-
woord op de vraag hoe bedrijven risico’s inschatten. Het regime en het gedrag 
van toezichthouders spelen immers een rol bij de manier waarop bedrijven risi-
co’s inschatten.
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3 Methode van onderzoek

In dit hoofdstuk wordt de onderzoeksmethodiek nader uiteengezet. Eerst 
beschrijven we de onderzoeksaanpak in vogelvlucht. Daarna beantwoorden we 
achtereenvolgens drie vragen. Hoe zijn we tot een selectie gekomen van secto-
ren, bedrijven en respondenten? Hoe hebben we tijdens interviews en daarbui-
ten relevante data over risico-inschattingen verzameld? Tot slot, hoe zijn we van 
deze data tot de voor u liggende rapportage van inzichten gekomen?

3.1 Onderzoeksaanpak

In een drietal sectoren is een empirisch onderzoek gedaan naar hoe bedrijven 
risico’s inschatten. We hanteren daarbij een meervoudige gelaagde casestudy- 
methodiek (cf. Yin, 2003) en hebben drie sectoren geselecteerd, te weten gas-
winning, pensioenfondsen en spoorgoederenvervoer.
De methode van onderzoek diende ruimte te bieden voor de analyse van 
materiaal vanuit het perspectief van beide raadgevers. We hebben aandacht 
geschonken aan zowel de aanwezigheid van een risicomanagementsystema-
tiek als aan de variëteit van actoren. Per sector hebben we onderzoek gedaan 
bij twee bedrijven, hun branchevereniging en één of meer toezichthouders. Per 
bedrijf hebben we gesproken met:
• Ten minste één risicomanager, verantwoordelijk voor het functioneren en 

het beheer van het managementsysteem. Deze kan gedetailleerd het bedrijfs-
beleid uiteenzetten en heeft bovendien overzicht over de uitvoering.

• Ten minste één lijnmanager direct betrokken bij de uitvoering. Deze is 
betrokken bij en deskundig over het primaire proces van de instelling en 
daarom relevant om een indruk te verkrijgen hoe risico-inschatting op de 
werkvloer plaatsvindt.

• Indien hiertoe aanleiding was, ten minste één lijnmanager op bestuurlijk 
niveau, eindverantwoordelijk voor de processen van de bedrijven en vaak 
betrokken bij bestuurlijke afwegingen.

Om de motieven van alle actoren – van operationeel tot bestuur, van lijn en 
staf – te begrijpen is specifieke kennis uit de haarvaten van organisaties nodig. 
In wetenschappelijke literatuur is nagenoeg niets bekend over hoe in de haar-
vaten van bedrijven risico-inschattingen worden gemaakt. Deze kennis ligt in 
de regel ook niet op straat en dat willen bedrijven ook niet. Dit gegeven stelt 
behoorlijk stringente eisen aan onze aanpak.
Ten eerste is het onderzoek exploratief, omdat we ons niet op voorhand op 
enige kennis uit het bedrijf of de sector hebben kunnen baseren. Dit betekent 
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 praktisch dat de inventarisatie van variëteit binnen bedrijven vooropstaat. Min-
der belangrijk is de volledigheid of de representativiteit van de inventarisatie 
(cf. Stake, 1995; Yin, 2003). We streven naar een zo rijk mogelijk beeld van risico- 
inschattingen in de dagelijkse praktijk en hoe deze zich tot die van toezicht-
houders verhouden.
Ten tweede is een vertrouwensvolle relatie met de onderzochte bedrijven en 
respondenten belangrijk in dit type onderzoek. Dit betekent onder meer dat 
afspraken zijn gemaakt met bedrijven over de wijze van rapporteren en dat de 
rapportage van onze data gericht is op het invoelbaar maken waar een bedrijf of 
een specifiek type medewerker binnen een bedrijf mee worstelt, maar enigszins 
censureert als het gaat om welke specifieke personen of bedrijven eventuele 
fouten maken. We zijn nadrukkelijk geen audit voor de bedrijven.

3.2 Selectie van sectoren, bedrijven en respondenten

We hebben drie concrete en helder afgebakende sectoren geselecteerd waar-
bij er sprake is van het toepassen van voor publiek toezicht relevante manage-
mentsystemen binnen bedrijven. Een systematische vergelijking van sectoren 
is niet de opzet. Het gaat om het begrijpen van processen van risico-inschat-
ting in bedrijven met behulp van rijke beelden in verschillende contexten. De 
mogelijke verrassing die voortvloeit uit de beelden van naast elkaar beschreven 
cases, is voor ons belangrijker dan het systematisch uitpluizen en verklaren van 
onderlinge verschillen en overeenkomsten.
Voor de caseselectie hebben we gekeken naar de specifieke eigenschappen 
van de te selecteren sectoren. Enige variatie is wenselijk tussen volwassen en 
minder volwassen sectoren. Zoals ook in het onderzoek van Helderman en 
Honingh (2009) geeft deze variatie het gewenste rijke beeld. Er is echter wel 
een minimum aan kennis en ervaring van toezichthouders nodig over de rol 
en werking van managementsystemen. Het gaat ons immers om de aanslui-
ting tussen regime en managementsystemen en niet om kinderziektes van een 
toezichtregime. Daarnaast vinden we het belangrijk dat het toezicht op de sec-
toren niet extreem gepolariseerd is, zodat het dataverzamelingsproces niet te 
veel beïnvloed wordt door additionele motieven van zowel bedrijfsleven als 
toezichthouders.
In samenspraak met de begeleidingscommissie van ons onderzoek, waarin 
diverse toezichthouders zijn vertegenwoordigd, zijn we tot de keuze gekomen 
om de sectoren off-shore gaswinning, pensioenfondsen en spoorgoederenver-
voer te onderzoeken. Binnen deze sectoren hebben we als eerste de branche-
vereniging benaderd. Enerzijds om via de branchevereniging contacten op te 
doen en geïntroduceerd te worden bij risicomanagers van bedrijven, en ten 
tweede om kennis op te doen van enkele beeldbepalende thema’s die zich rond 
de sector voordoen. In samenspraak met de brancheverenigingen hebben we 
afgewogen welke twee bedrijven binnen de sector openstaan voor ons onder-
zoek en tegelijkertijd een mogelijk interessant contrast opleveren. Binnen de 

34 Within control

Within control.indd   34 15-12-2014   15:22:10



bedrijven zijn we als eerste met de risicomanagers gaan praten. Naar aanleiding 
van dat gesprek zijn ons door de risicomanagers telkens andere respondenten 
in de lijn aangeraden. Hoewel het bewandelen van deze weg ook nadelen met 
zich meebrengt – we laten ons immers in de keuze van bedrijven en responden-
ten niet leiden door louter wetenschappelijke motieven – is de vertrouwelijke 
relatie die met deze aanpak werd gerealiseerd voor ons onderzoeksonderwerp 
en onze onderzoeksaanpak essentieel. De ervaren rijkheid en openheid in de 
gesprekken is voor ons bovendien een belangrijke graadmeter geweest om 
ervoor te waken dat de gesprekken niet te sterk vanuit één perspectief gekleurd 
zijn.

3.3 Dataverzameling

Wij geloven dat relatief open gesprekken in de vorm van interviews door erva-
ren onderzoekers een geschikte methode vormt om in korte tijd een indruk 
te krijgen van de manier waarop organisaties daadwerkelijk functioneren. De 
setting van een gesprek maakt het mogelijk om wederzijds vertrouwen op te 
bouwen. Wat helpt, is om mensen in hun eigen werkomgeving op te zoeken en 
daar te spreken. Daarnaast biedt een gesprek veel mogelijkheden om de data-
verzameling als onderzoek specifiek te richten op een aantal vragen en gedu-
rende het gesprek bij te sturen, ook in reactie op het gesprek zelf.
Bovendien kunnen respondenten in een gesprek op vele verschillende manie-
ren blijk geven van hun ervaringen en ideeën. Respondenten vertellen afwisse-
lend over hoe het hoort, hun intenties, maar ook hoe hun werk eigenlijk gaat, de 
impact van hun omgeving en organisatie op die manier van werken, hoe hun 
aanpak verschilt van die van collega’s, hoe de organisatie als geheel volgens 
hen werkt, de effecten als gevolg van de huidige manier van werken en wat ze 
daarvan vinden. Vanuit deze en tal van perspectieven doen de respondenten 
uitspraken. Dat maakt interviews al met al tot een zowel gerichte als rijke bron 
van verhalen. Verhalen zijn ook data. Brené Brown (2010) noemt verhalen in één 
van haar TED-talks treffend ‘data met een ziel erin’.
De dataverzameling heeft drie fasen gekend. We startten het onderzoek met 
verkennende interviews bij de branchevereniging met één à twee sleutelper-
sonen om ons in de sector te introduceren. We maakten tegelijkertijd gebruik 
van secundair literatuuronderzoek (jaarverslagen, websites, mediaverslagen) 
om ons te verdiepen in de bedrijven en de relevante toezichtprocessen. In deze 
eerste fase stonden we stil bij een aantal basale variabelen om de context waar-
binnen bedrijven risico’s inschatten in kaart te brengen, waaronder de wet- en 
regelgeving, assets en operationele processen, sector gerelateerde risico’s, het 
toezichtregime en de ontwikkelingen van deze variabelen door de jaren heen.
In de tweede fase spraken we met respondenten binnen de bedrijven. Hoewel 
deze gesprekken open van karakter waren, hadden ze een vaste structuur. We 
hebben de interviews als volgt opgebouwd:
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• De interviews begonnen met een inventarisatie van relevante risico’s vanuit 
de perceptie van de respondent. We toetsten hiermee of eenieder dezelfde 
taal gebruikt en dezelfde betekenis hecht aan de gebruikte termen.

• Daarna gingen we na hoe deze risico’s worden ingeschat door de respondent 
en andere betrokkenen. In de regel verwijst de respondent vrij snel naar het 
managementsysteem of onderdelen daarvan. We vroegen hier echter niet 
expliciet naar. Indien de respondent slechts over het managementsysteem 
sprak, dan stelden we de vraag: ‘Bestaan er risico-inschattingen zonder het 
risicomanagementsysteem?’ Wij zorgden er tijdens de gesprekken steeds 
voor dat de respondent niet alleen vertelde ‘hoe het hoort’ of ‘wat de proce-
dure voorschrijft’, maar vooral ook ‘hoe het gaat’, door wie, waarom, waar en 
wanneer. Hierdoor ontstaat een rijk beeld over de wijze waarop het manage-
mentsysteem vormgeeft aan risico-inschattingen binnen bedrijven, maar 
ook over tal van andere processen en randverschijnselen die medebepalend 
zijn gebleken.

• In ieder gesprek hebben we bij de respondent de aspecten ‘integraliteit’, 
‘draagvlak’ en ‘doeloriëntatie’ onder de aandacht gebracht. We hebben tel-
kens gevraagd of het aspect problematisch was en, indien dat het geval is, 
welke oplossingen er denkbaar waren.

• Gedurende het interview werd respondenten verzocht om de antwoor-
den met behulp van illustraties te onderbouwen en inzicht te geven in hoe 
bedrijven in de praktijk geconfronteerd worden met risico-inschattingen.

• Aan het eind van het gesprek hebben we een aantal vaste reflectievragen 
gesteld. Deze vragen waren gericht op de belemmerende en/of bevorde-
rende werking van enerzijds het formele managementsysteem en anderzijds 
de externe toezichthouder in het proces van risico’s inschatten. Een formu-
lering van een vraag om deze reflectie teweeg te brengen was bijvoorbeeld: 
‘Wat is de rol van het managementsysteem?’ Of scherper: ‘Hoe zouden 
 risico-inschattingen verlopen zonder het managementsysteem?’

In de derde fase hebben we de beelden uit fase twee gevalideerd en verrijkt. 
We hebben eerst met toezichthouders van deze bedrijven gesproken. Dit deden 
we door citaten, anekdotes en gedragspatronen voor te leggen en de toezicht-
houder te vragen dit beeld te duiden. We vroegen bijvoorbeeld of een bepaalde 
omgang met risico-inschattingen voor toezichthouders een probleem is. Daar-
naast vroegen we de toezichthouder ook, op een zelfde manier als de gesprek-
ken in fase twee, over de voor hen relevante risico’s, hun manier van risico’s 
inschatten, hun idee van hoe bedrijven risico’s inschatten en hun idee van de 
werking van het managementsysteem en het toezichtregime op hoe bedrijven 
risico’s inschatten.
Daarnaast hebben we de beelden uit fase twee ook gevalideerd en verrijkt in 
gesprek met een geheel andere sector. We hebben een workshop georganiseerd, 
waarin we onze belangrijkste beelden hebben voorgelegd aan tien experts. 
Deze experts bestonden uit vijf toezichthouders en vijf managers van bedrij-
ven die betrokken waren bij risico’s in transportketens. De veiligheid binnen 
het goederentransport is sterk afhankelijk van de informatie die erover wordt 
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gegeven. De informatieketens zijn bijzonder lang. Daarom wensen bedrijven 
aan het einde van een dergelijke keten, alsmede toezichthouders, zich ervan te 
gewissen dat de goederen conform afspraak worden vervoerd.
De workshop bestond uit zowel open discussie als anonieme, elektronische 
brainstorm. We hebben gekozen voor een anonieme, elektronische sessie, 
omdat bedrijven en toezichthouders hiermee openhartiger ten opzichte van 
elkaar zullen reageren.

Tabel 3.1 Aantal respondenten (tussen haakjes het aantal gesprekken)

Bedrijven Toezichthouders

Pensioenfondsen 10 (6) 2 (2)

Goederenvervoer over spoor 3 (3) 2 (1)

Offshore gaswinning 5 (5) 4 (1)

Workshop 5 5

Totaal aantal respondenten 23 13

Omdat het onderzoek overwegend exploratief van aard is, kan moeilijk worden 
geconcludeerd of deze door interviews gedomineerde onderzoeksaanpak een 
voldoende beeld geeft van hoe bedrijven werkelijk risico’s inschatten. Praten 
over risico’s is in principe slechts een gekleurde afgeleide van de werkelijke 
organisatorische processen. Door interviews op locatie te houden, de respon-
denten in hun eigen werkomgeving mee te maken en een afsluitende workshop 
te houden, is dit nadeel gematigd.

3.4 Duiding van de data en verslaglegging

De duiding van data in een exploratief onderzoek is een ambachtelijk werk. Dit 
vergt veel iteratieslagen, levendige discussie en de juiste opbouw. Door via de 
branchevereniging en op basis van documentenanalyse eerst thuis te raken in 
de sector ontstaat de juiste gevoeligheid bij onderzoekers om data te kunnen 
plaatsen en interviews te kunnen inleiden en bijsturen. Het schrijfproces en 
daarin de discussies tussen de verschillende auteurs onderling en met de bege-
leidingscommissie spelen ook een belangrijke rol bij het duiden van de data.
De empirische hoofdstukken die nu zullen volgen, bevatten een systemati-
sche dwarsdoorsnede van alle gesprekken en sectoren. Deze verslaglegging is 
geen complete beschrijving van alles wat we gezien en gehoord hebben. Het is 
een selectie van beelden die vanuit ons analysekader interessant zijn voor de 
vraag hoe bedrijven risico’s inschatten. Deze verslaglegging is in zekere zin een 
meta-verhaal, een verhaal op basis van de vele verhalen uit de sectoren zelf.
Als analysekader maken wij gebruik van de ideaaltypische raadgevers en de 
wijze waarop deze risico-inschattingen veronderstellen. We spitsen het onder-
zoek toe op de drie aspecten: integraliteit, draagvlak en doeloriëntatie die als 
potentieel problematisch worden verondersteld voor het inschatten van risico’s 

Methode van onderzoek 37

Within control.indd   37 15-12-2014   15:22:10



door bedrijven (zie hoofdstuk 2). Om deze drie aspecten nog duidelijker van 
elkaar te kunnen onderscheiden in de analyse, koppelen we de aspecten aan het 
leermodel dat ten grondslag ligt aan veel (kwaliteits)managementprocessen, de 
zogenaamde Deming-cyclus (zie intermezzo 1). We beschouwen risico-inschat-
ting als een cyclus van opeenvolgende stappen (zie tabel 3.2: Overzicht van de 
empirische hoofdstukken). Deze cyclus stelt ons in staat om gedurende ons 
onderzoek systematisch aandacht te besteden aan het vraagstuk hoe bedrijven 
risico’s inschatten en deze achteraf inzichten aan te reiken waarvan zij kun-
nen leren. Achtereenvolgens onderscheiden we de volgende fasen: in hoofd-
stuk 4 vragen we ons af hoe bedrijven zorg dragen voor de integraliteit van 
risico-inschattingen – het plan. Hoe verzekeren bedrijven zich van een ade-
quate risico-inschatting? In hoofdstuk 5 gaan we in op do, de actie die volgt op 
 risico-inschattingen. Hoe wordt draagvlak gevonden voor daadwerkelijke actie 
– operationele risico-inschattingen en risicobeheersing? In hoofdstuk 6 zal de 
aandacht verschuiven naar check: op welke wijze blijven bedrijven zich bewust 
van de motieven achter de methoden en systemen? Tot slot zal in hoofdstuk 7 
aandacht worden besteed aan act of adjust. Wat betekent het beeld dat uit dit 
onderzoek voortvloeit voor risico-inschatting bij bedrijven en toezicht en de rol 
van de toezichthouder?
In het slothoofdstuk kijken we vooruit naar hoe bedrijven en toezichthouders 
met behulp van de nieuwe inzichten die in dit onderzoek zijn opgedaan, de 
cyclus van risico-inschatting wellicht anders, maar vooral net iets beter kun-
nen doorlopen. De gedachte is tot slot dat op basis van het geleerde en de uit-
komsten van de studie bedrijven en toezichthouders tot actie kunnen worden 
aangezet. Maar voor het zover is, starten we met plan en de vraag hoe bedrijven 
komen tot integrale risico-inschattingen …

Tabel 3.2 Overzicht van de empirische hoofdstukken 

Hoofdstuk Fase leercyclus Focus aspect Centrale vraag

4 Plan Integraliteit Hoe organiseren bedrijven zich om risico’s 
in te schatten?

5 Do Draagvlak Hoe ontstaat er draagvlak voor risico- 
inschattingen binnen de bedrijven en 
hoe leidt dat tot prioritering en risico-
beheersing?

6 Check Doeloriëntatie Hoe behouden bedrijven hun oriëntatie op 
het doel van risico-inschattingen?

7 Act/Adjust Conclusie Wat is de betekenis van de vorige 
hoofdstukken voor risico-inschatting bij 
 bedrijven en toezichthouders?
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 Intermezzo 2: 
Vertrouwen aanboren

De achtergrond van off-shore gaswinning

Het winnen van gas op zee is en blijft gevaarlijk. Onder onvoorspelbare, soms 
ruwe omstandigheden op een drukbevaren zee wordt vanaf meedeinende boor-
platforms tot ver onder de zeebodem gas onder hoge druk naar boven gehaald. 
Voor de ingenieurs die deze technologieën ontwerpen, is het gesneden koek. 
Onder de bevolking kunnen gasboringen op zee niettemin beangstigend blij-
ven. Wat als gasboringen onverwacht stevige zeebevingen blijken op te wekken? 
Wat als er een grote ramp gebeurt zoals elders in de wereld van tijd tot tijd? In 
1980 stierven op de Alexander Kielland 123 werknemers. In 1988 telde Piper Alpha 
167 doden. In 2009 stroomde er bij de Montara 74 dagen lang olie in de oceaan. Een 
jaar later stroomde er bij de Deepwater Horizon 86 dagen lang olie in de oceaan en 
stierven er elf werknemers. Hoewel dezelfde bedrijven die elders in de wereld bij 
een ramp betrokken zijn ook in de Nederlandse wateren actief zijn, is het track 
record in Nederland relatief vertrouwenwekkend, hoewel er ook hier wel eens 
werknemers (dodelijk) verongelukken en er wel eens iets weglekt. Op veel gro-
tere schaal hebben rampen zich vooralsnog niet voorgedaan.
In de jaren zeventig is voor Nederland de exploratie van gaswinning op zee be-
gonnen. Het kleine-veldenbeleid gaf hier destijds aanleiding voor. Gasboring op 
zee maakt in Nederland dus onderdeel uit van een relatief jonge sector, omdat 
redelijk recent pas gas is gevonden. In de jaren zeventig zijn de eerste boorplat-
forms in Nederlandse wateren neergezet. Het oudste platform dateert uit 1972 
en functioneert nog steeds. Ook komen er nog altijd nieuwe platforms bij. Een 
nieuw platform wordt momenteel nabij Schiermonnikoog gebouwd, vlakbij een 
natuurgebied. Een ander nieuw platform ligt voor de kust bij Scheveningen. Het 
platform is vanaf het strand te zien. Er staan momenteel rond de 150 platforms 
in het Nederlandse deel van de Noordzee, zowel bemande als onbemande plat-
forms. Voor de gehele Noordzee zijn dat er rond de duizend.
De cyclus van boorplatformen kent een aantal fasen. Het begint met het opspo-
ren van gasvelden. Daarna gaan ingenieurs een boorplatform ontwerpen. Dit 
ontwerp wordt neergezet en vervolgens in gebruik genomen. De tijd dat het 
platform in bedrijf is, wordt het onderhouden en soms verbouwd. Aan het eind 
van de cyclus moet de hele installatie tot op het boorgat worden verwijderd, af-
gevoerd en verwerkt. In elke fase van de cyclus spelen meerdere organisaties 
een rol. Behalve het bedrijf met de vergunning zijn dat bijvoorbeeld ingenieurs-
bureaus, consultants, onderaannemers en diverse serviceleveranciers.
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De bedrijven die dit werk mogen doen, genieten het vertrouwen van de Neder-
landse overheid. Sommige bedrijven hebben bekende namen en een internati-
onale reputatie. Andere bedrijven zijn onbekender en in sommige gevallen op 
 Nederland gericht. Total, GDF Suez, TAQA zijn bekend bij een groot publiek. 
Dana, Centrica en Chevron zijn mogelijk minder bekend in Nederland. Als de 
risico’s hoger of ingewikkelder worden in een bepaald gebied, kijkt de overheid 
specifiek welke bedrijven in staat zijn om hiermee om te gaan. Minder erva-
ren, kleine bedrijven mogen bijvoorbeeld wel eenvoudige boringen doen, maar 
krijgen geen vergunning voor de ingewikkeldere klussen. Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) ziet namens de overheid toe op deze bedrijven uit het oogpunt 
van veiligheid, gezondheid, milieu, doelmatige winning en bodembewegingen. 
Daarnaast werken de bedrijven ook samen in Nogepa, de Nederlandse Olie en 
Gas Exploratie en Productie Associatie, die de belangen behartigt van deze be-
drijven en zich inzet voor veiligheid, milieu en de continuïteit van gaswinning.
Er zijn vele risico’s verbonden aan het werken met behulp van boorplatforms. 
Veiligheidsrisico’s en milieurisico’s zijn al genoemd. Gezondheid is een belang-
rijk aandachtspunt, zowel voor de directe werknemer als eventueel voor de be-
volking. Temperatuur, geluidsniveau of radioactiviteit kan bij uitzondering de 
normen overschrijden. Financiële risico’s en imagorisico’s zijn er ook voor het 
bedrijf. Dit zijn geen risico’s waar we in dit onderzoek specifiek naar kijken, maar 
ze hangen wel nauw samen met publieke risico’s.
Vanuit operationeel oogpunt zijn de veelvoorkomende risico’s te noemen. Hydro-
carbonrelease is daar één van. Dit betekent een lekkage van olie en dus een milieu-
risico. Een schip kan in aanvaring komen met onderdelen van het platform, zeker 
op de Noordzee als er dichte mist hangt. Niet alle schepen zijn op de radar te 
zien. Ook scheepsankers of visnetten kunnen schade aanbrengen aan de pijp-
leidingen onder water. Een ander significant risico vormt het helikoptertransport 
van de bemanning van en naar de platforms. In de zomer van 2013 is een helikop-
ter in de Noordzee verongelukt met vier slachtoffers. Verblijven op het platform 
is ook niet zonder risico’s. Mensen die er wonen, kunnen in aanraking komen 
met vallende voorwerpen of van boord waaien. Het meest gevreesde risico wordt 
een blow out genoemd. Dan werkt de boorinstallatie niet meer en kan het zijn dat 
het boorgat alles ongeremd op zee loost. Dit gebeurde bij Deep Water Horizon, met 
alle gevolgen van dien.
Het risicodenken in de sector is al vrij sterk verankerd, maar nog altijd in ontwik-
keling. Rampen op boorplatforms elders in de wereld en de lessen die daaruit 
zijn te trekken, hebben steeds een grote impact op deze ontwikkeling sectorbreed 
en wereldwijd. De sector is vrij internationaal georiënteerd. Op  Nederlandse 
schaal is binnen de sector het risicomanagement in het ene bedrijf over het alge-
meen niet heel verschillend van het andere bedrijf georganiseerd. ‘De gassector 
gebruikt redelijk uniforme managementsystemen’, legt een risicomanager uit. 
‘Shell is daarin een extreme categorie. De meeste gaswinningbedrijven zitten er-
gens tussen op-het-papiertje-vertrouwen en Shell in.’ De toezichthouder speelt 
ook een rol in de continue ontwikkeling van het risicodenken in de sector. De 
SodM heeft recent de prioriteiten verlegd van louter toezien op ongevalcijfers 
naar vooral process-safety stimuleren. Dit geeft blijk van een ontwikkeling in ver-
trouwen en samenwerking tussen de toezichthouder en de sector.
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4 Integraliteit

In de komende hoofdstukken beschrijven we hoe bedrijven risico’s inschatten. 
Dat doen we door de gehele leercyclus te doorlopen, van plan, via do, naar check 
tot act. We beginnen dit hoofdstuk met plan: hoe organiseren bedrijven zich om 
risico’s in te schatten? Dat is een behoorlijke opgave. Zeker bij grote organisaties 
vinden vele risico-inschattingen op allerlei niveaus en manieren tegelijkertijd 
plaats. Het gevolg kan zijn dat verschillende mensen in de organisatie de ernst 
en de aard van risico’s anders inschatten. Hoe stem je alle risico-inschattingen 
in een organisatie evenwichtig op elkaar af, zodat je de risico’s goed kunt ver-
gelijken en prioriteren?
Fragmentatie is hier het schrikbeeld, ofwel ‘ieder voor zich’. Hoe gefragmen-
teerder risico-inschattingen plaatsvinden, hoe moeilijker het is om ze op een 
evenwichtige manier samen te brengen. Integraliteit is daarom een belangrijk 
aandachtspunt. Een risicomanagementsysteem suggereert al iets van integrali-
teit. Het is immers een systeem, een eenheid. Maar de aanwezigheid van een 
risicomanagementsysteem is niet ook een garantie op integraliteit. Dit hangt af 
van het gedrag van vele mensen die onderdeel zijn van het systeem door infor-
matie te leveren, de procedures te volgen en de resultaten te interpreteren. De 
integraliteit van risico-inschattingen heeft daarmee vele aspecten en gaat heel 
veel mensen tegelijkertijd aan.
We gaan na in hoeverre er sprake is van integraliteit in de onderzochte bedrij-
ven. Eerst kijken we naar hindernissen die bedrijven ondervinden om zich zo 
te organiseren dat ze integraal risico’s kunnen inschatten. We benoemen een 
aantal factoren die tot fragmentatie leiden, ofwel integraliteit hinderen. Daarna 
bekijken we welke mechanismen binnen de bedrijven bestaan om ondanks 
deze hindernissen toch integraal risico’s in te schatten. Tot slot reflecteren we 
op de aangetroffen empirische beelden. Is er een probleem? We gebruiken de 
beide raadgevers uit hoofdstuk 2 om tot een genuanceerd antwoord te komen.

4.1 Hindernissen voor integrale risico-inschattingen

Op basis van de interviews binnen bedrijven, in de lijn en de staf, komen we 
tot een aantal observaties over wat integraliteit van risico-inschattingen lijkt te 
bemoeilijken. Alle hindernissen die we in het onderzoek hebben aangetroffen, 
staan hieronder conceptueel beschreven en geïllustreerd. We bespreken achter-
eenvolgens de hindernis zelf, voorbeelden uit de sectoren en het effect op inte-
graliteit. Het gaat primair om de hindernissen die de respondenten zelf hebben 
genoemd.
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We zijn heel open te werk gegaan. Er zit in onderstaande opsomming bewust 
geen voorbedachte redeneerlijn of notie. Wel kunnen we de gevonden hinder-
nissen onderverdelen in drie groepen. De hindernis vindt zijn oorsprong ofte-
wel in structuur, cultuur of proces. In de slotparagraaf van dit hoofdstuk geven 
we betekenis aan de bevindingen.

Tabel 4.1 Typen hindernissen in categorieën opgedeeld

Structuur • Verticale knippen
• Horizontale knippen

Cultuur • Regelgedreven cultuur
• Routinegedreven cultuur
• Gesloten cultuur

Proces • Nieuwe risico’s
• Verantwoordingsdruk

Verticale knippen leiden tot fragmentatie

In de onderzochte sectoren zijn in het recente verleden nieuwe barrières ont-
staan binnen en tussen organisaties, omdat dit vanuit de logica van efficiëntie, 
publieke belangen of de uitvoering tot voordelen zou leiden. Denk aan de komst 
van nieuwe managementlagen of aan outsourcing. We spreken van een verticale 
knip als nieuwe organisaties, nieuwe organisatieonderdelen of nieuwe functies 
binnen een bedrijf de keten van principalen en agenten binnen een sector van 
het verste bestuurlijke niveau tot de werkvloer nog langer maakt.
Bij pensioenfondsen zijn er bijvoorbeeld uitvoeringsorganisaties gecontrac-
teerd om het geld te beheren. Gaswinningsbedrijven besteden diverse werk-
zaamheden uit aan onderaannemers. In de spoorsector is tien jaar geleden een 
knip ontstaan tussen de spoorbedrijven en het toezicht. De toezichthouder was 
voorheen intern in de organisatie ingebed en is nu extern georganiseerd.
De integraliteit van risico’s inschatten kan door deze verticale knippen onder 
druk komen te staan, omdat de informatieoverdracht over meer schakels, meer 
organisatiegrenzen, moet plaatsvinden. Klassiek is de kloof tussen ‘kantoor 
en fabriek’. Communicatie over meer schijven betekent altijd extra informatie-
verlies en kans op interpretatieverschillen. Door die vele schijven kan risico- 
inschatting op het ene niveau gaan loszingen van risico-inschatting op het 
andere niveau. Nieuwe barrières creëren bovendien geslotenheid en sporen aan 
tot strategisch gedrag, waar principaal-agentverhoudingen bekend om staan. 
Om met deze geslotenheid en strategische gedragingen om te gaan werken de 
uitvoerende organisaties in de pensioensector bijvoorbeeld op basis van Service 
Level Agreements (SLA’s). In de gaswinningssector werken onderaannemers op 
basis van vergunningen en certificaten. Hoewel dergelijke procedures aanspo-
ren om risico-inschattingen te formaliseren en operationaliseren, betekent het 
ook dat dezelfde risico’s nu op meerdere niveaus tegelijkertijd ingeschat wor-
den. Afgeleide risico’s rondom de naleving en het effect van deze procedures 
moeten alsnog worden ingeschat. Dit creëert een papieren wereld met statische, 
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expliciete en bekende risico’s naast een operationele wereld vol meer dynami-
sche, onbekende en lastig te expliciteren risico’s.

Horizontale knippen leiden tot fragmentatie

In de onderzochte sectoren bestaan ook veel horizontale barrières. Deze hori-
zontale knippen zijn deels eigen aan grote organisaties, omdat ze nu eenmaal 
aan verregaande arbeidsverdeling moeten doen. Denk aan de standaard pro-
ductieketen van planning, uitvoering en management. Al deze activiteiten zijn 
vaak opnieuw weer veelvuldig opgeknipt in facetten en verdeeld over verschil-
lende organisatieonderdelen. Daarnaast is het proces van  risico-inschatting 
formeel gezien ook opgeknipt in fasen, zoals dataverzameling, ordening en 
interpretatie. Deze verantwoordelijkheden zijn eveneens verdeeld over de orga-
nisatieonderdelen. Als organisaties of organisatieonderdelen in dezelfde pro-
ductieketen samenwerken of dit werk van elkaar overnemen, dan spreken we 
van horizontale knippen.
Het aantal voorbeelden is vrijwel oneindig. Een opvallende is bijvoorbeeld dat 
in de spoorsector ProRail is losgeknipt van de spoorvervoerders. In de spoor-
sector zijn er op het niveau van extern toezicht horizontale knippen tussen toe-
zichthouders die op andere aspecten letten maar in dezelfde productie keten. 
Denk aan de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILenT), de Onder-
zoeksraad voor Veiligheid (OVV), de Autoriteit Consument en Markt (ACM), 
Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), het ministerie van Infra-
structuur, het ministerie van Financiën, brandweerkorpsen en politiekorpsen. 
In de gaswinningssector bestaan in de gehele productieketen van werkzaam-
heden ook vele barrières. Denk bijvoorbeeld aan het onderscheid tussen werk-
processen die dikwijls worden ondergebracht in verschillende afdelingen zoals 
engineering (ontwerpen van platforms), operations (dagelijkse uitvoering) en 
maintenance (onderhoud). Het is bijvoorbeeld niet altijd formeel vereist om inge-
nieurs van operators of van onderhoudsspecialisten te laten leren welke risico’s 
zij op boorplatforms ervaren. Die koppeling kan ontbreken. Ten tijde van de 
economische crisis bleek er in de pensioensector sterk behoefte aan een afde-
ling die klanten direct informatie kon geven over de stand van zaken in de sec-
tor en het eigen pensioen(fonds). Ook tussen deze klantgeoriënteerde afdeling 
en de rest van de organisatie ontstaat op den duur een nieuwe horizontale knip.
De integraliteit van risico’s inschatten komt door deze horizontale knippen 
onder druk te staan. Verkokering is een klassiek organisatorisch probleem. Het 
maakt dat overleg tussen al die kokers veel tijd kost. Een risicomanager van 
een spoorvervoerder heeft met die verkokering bij ProRail te maken: ‘Als ik 
een risico heb op Kijfhoek, dan moet ik zo vijf mensen bij ProRail raadplegen 
om hierover te praten. Maar niemand kijkt overkoepelend naar het proces.’ Het 
maakt ook dat organisatieonderdelen op hun eigen manier risico’s inschatten. 
‘Iedere organisatie heeft zijn eigen systeem ontwikkeld’, constateert een lijn-
manager in de gaswinning. ‘De één werkt met bow ties de ander alleen met een 
risico-matrix. Dat is historisch zo gegroeid.’ Dit kan leiden tot een wildgroei aan 
datasystemen die niet met elkaar compatibel zijn. Dit maakt centralisering van 
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risico-informatie tot een uitdaging. Voor integraliteit is een vertaalslag nodig, 
waarin risico-informatie verloren kan gaan.

Een regelgedreven cultuur leidt tot fragmentatie

Ook binnen hetzelfde organisatieonderdeel en in dezelfde schakel van de pro-
ductieketen kan voor één en hetzelfde aspect fragmentatie aan de orde zijn. 
Verschillende ‘institutionele werelden’ komen bij het inschatten van risico’s bij 
elkaar. Drie belangrijke zijn de wereld van formele regels, de wereld van infor-
mele routines en de wereld van autonome experts. Eén van die werelden kan in 
de cultuur van een bedrijf gaan domineren en andere werelden gaan overscha-
duwen. Als de wereld van regels en normen zo sterk is, dan legt de gedachte-
gang ‘ik denk dat het in dit geval beter anders kan dan de regel voorschrijft’ of 
‘zo doen we het nou eenmaal altijd, dus laat die regels maar even zitten’ geen 
gewicht in de schaal. In dat geval spreken we van een regelgedreven cultuur, 
een cultuur die de wereld van professionaliteit en routine beperkt ruimte geeft.
In de spoorsector en de gaswinningssector kunnen regels zeer belangrijk zijn. 
Veel regels zijn vanwege specifieke risico’s uitgedacht. ‘Vooral jonge mensen 
slaan soms door in de gedachte dat een “ja” door de telefoon niet voldoende is 
als er geen vinkje in het systeem staat’, legt een risicomanager uit in de gaswin-
ningssector. In de spoorsector is de toezichthouder ILenT ook sterk gericht op 
de juiste naleving van regels. Ze leggen in een gesprek met ons hun taakpercep-
tie als volgt uit: ‘We zijn er primair voor de naleving van wet- en regelgeving, 
niet voor de veiligheid. Naleving van regels zou moeten leiden tot veiligheid.’ 
Volgens bedrijven hebben toezichthouders met name oog voor meetbare nale-
ving en risico’s die auditable zijn. Risico’s die minder goed te meten zijn of in 
regels gevangen kunnen worden, zijn echter niet vanzelfsprekend van minder 
belang.
De integraliteit van risico’s inschatten komt onder druk te staan als mensen 
alleen maar in termen van ‘de regels’ met hun collega’s over risico’s kunnen 
of willen praten. Een manager op het spoor geeft een voorbeeld uit de oude 
spoorwereld:

‘Alle processen waren uitvoerig beschreven en die waren leidend in hoe operatio-
neel met zaken werd omgegaan. Bij vertrek was sprake van een samenspel tussen 
een viertal functionarissen. Je had de machinist, de wagenmeester, de rangeerder 
en soms nog een vierde functionaris die betrokken waren. De machinist was 
verantwoordelijk voor de trein, de wagenmeester voor de inhoud en de papieren 
en de rangeerder voor de staat van de voertuigen en de bestickering, et cetera. En 
als er iets niet in orde was dan werd de trein gewoon niet vrijgegeven. Ik ken nog 
verhalen uit de oude tijd. Ze zijn mij ook verteld hoe medewerkers er een sport 
van maakten om zo min mogelijk werk te doen en dus de regeltjes te vinden die 
ervoor konden zorgen dat je niet hoefde te rijden. Waren de processen niet in 
orde of was in een van de functies een probleem opgetreden, dan kon je de trein
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niet voor vertrek aanmelden bij de treindienstleider. Alles stond in het handboek 
en het was zwart-wit in die tijd en als het niet klopte, dan liep je gewoon weg en 
was het jouw probleem niet.’

Een lijnmanager in de spoorsector

Een veiligheidsmanager op het spoor geeft aan dat een deel van deze regel-
gedreven cultuur nog bestaat en momenteel zelfs de introductie van risico-
beheersing in de weg staat: ‘Ons personeel is zo regelgedreven, dat nieuwe 
beheersmaatregelen voor risico’s soms niet in de organisatie landen’, geeft een 
risicomanager uit de spoorsector aan.
Als er bijvoorbeeld sprake is van tijdelijke beheersmaatregelen, dan heeft een 
organisatie mensen nodig die van de regels af willen wijken. Met name ook als 
het om mogelijke ‘menselijke fouten’ gaat, blijkt het bovendien lastig om dit in 
regels te vangen en te voorkomen. ‘Een managementsysteem vangt het gedrag 
van mensen niet’, stelt een risicomanager in de gaswinningssector bondig. De 
toegevoegde waarde om op basis van professionaliteit of routine risico’s in te 
schatten kan door een regelgedreven cultuur ondergesneeuwd raken. Bijvoor-
beeld omdat aanpassing van regels of het bespreekbaar maken van professio-
nele of routinematige risico-inschattingen juist als niet-objectief (er zijn geen 
data) of zelfs als ongewenst (een regel is een regel) geïnterpreteerd kan worden. 
Als een regel impliceert dat het veilig zou moeten zijn, wil dat echter nog niet 
zeggen dat de risico’s in die situatie acceptabel en weloverwogen zijn, met name 
als het gaat om het op tijd zien van unknown unknowns. Het gezag van een for-
meel managementsysteem kan dus pervers uitvallen met betrekking tot de inte-
graliteit van risico’s inschatten. Die perversiteit wordt erkend en herkend in de 
sectoren die we hebben onderzocht. Sommige toezichthouders erkennen echter 
het belang van deze balans tussen formeel managementsysteem en informe-
lere instituties niet in het kader van de verantwoording en rapportage. Als de 
toezichthouder deze balans niet ziet of gewoonweg niet erkent, kan de intuïtie 
voor risico’s in een bedrijf ondersneeuwen. Dit doet dan af aan de integraliteit.

Een routinegedreven cultuur leidt tot fragmentatie

Een routinegedreven cultuur is ook vaak dominant. ‘Zo doen we het nou een-
maal’ kan de reden zijn dat regels en professionele alertheid minder leidend zijn 
of minder invloed hebben op het inschatten van risico’s.
Risico-inschattingen bestaan uit veel routinematige handelingen. ‘We doen veel 
copy-paste engineering’, legt een lijnmanager uit in de gaswinningssector. ‘Dat 
kopieergedrag is dermate dominant dat dit lastig te vangen, te voorkomen of 
tegen te werken is in het managementsysteem’, vult een risicomanager aan. Ook 
in de rapportages van onderhoudsklussen wordt er heel weinig gerapporteerd 
over hoe de klus is verlopen. Dan staat er ‘done’, maar bijzonderheden worden 
niet vermeld. De rapportage beoogt een veel rijkere vorm van overdracht, maar 

Integraliteit 45

Within control.indd   45 15-12-2014   15:22:10



de betrokkenen doen een dergelijke overdracht gewoonlijk liever mondeling, 
omdat dat minder tijd kost en meer lijkt op te leveren.

‘Mensen apen voortdurend zichzelf na. Dat geldt op alle niveaus, in het ont-
werpen van fysieke of financiële systemen en in de operatie. Het werkt als 
dat beroemde experiment met een banaan in een groep apen. Pakt een aap de 
banaan, dan wordt iedereen natgespoten. Apen leren het af om de banaan te pak-
ken. Komt er een nieuwe aap in de groep, dan leert de groep de nieuwe aap om 
niet de banaan te pakken. Als alle apen vervangen zijn, en niemand van de groep 
ooit nat gespoten is, geven de apen nog steeds aan elkaar door dat ze de banaan 
niet moet pakken, ook al weten ze niet waarom. Dat soort groepsdynamica vang 
je niet in een managementsysteem.’

Een risicomanager in de gaswinningssector

De integraliteit van risico’s inschatten komt onder druk te staan als routines 
te dominant worden ten opzichte van de formele procedures of professionele 
reflexiviteit. Sommige regels zijn er immers om de integraliteit te bevorderen. 
Bijvoorbeeld het zo volledig mogelijk rapporteren van hoe een onderhouds-
beurt is verlopen. Het borgen van integrale risico-inschattingen krijgt hierdoor 
niet altijd prioriteit. Daarnaast geldt bij deze prikkel hetzelfde als bij het effect 
van een regelgedreven cultuur op integraliteit.

Een gesloten cultuur leidt tot fragmentatie

Een gesloten cultuur betekent dat de verschillende werknemers niet vrijuit pra-
ten over hun opvattingen of hun waarnemingen of dat deze informatie orga-
nisatiegrenzen niet passeert. Daarmee stokt de noodzakelijke, risicogevoelige 
informatie-uitwisseling. Informatie en kennis blijven bij degene die het achter-
houdt.
Een zekere geslotenheid komt logischerwijs in iedere grote organisatie voor, 
zo ook bij de onderzochte bedrijven. ‘Er is een algemene cultuur van terug-
houdendheid’, geeft een risicomanager in de gaswinningssector aan. ‘We ver-
schuilen ons als het om praten over risico’s en de omgang ermee gaat. Voordat 
iemand er met iemand over praat, heeft hij zichzelf afgevraagd: als ik dit ver-
tel, wat gebeurt er dan?’ Praten over risico’s kan aldus consequenties hebben, 
in ieder geval in de perceptie van de medewerkers, en op deze consequenties 
wordt geanticipeerd. Een risicomanager in de spoorsector geeft een concreet 
voorbeeld. ‘Liever niet rijden dan onveilig rijden is weliswaar het adagium van 
machinisten’, legt een risicomanager uit. ‘Dat gebeurt ook wel heel soms, maar 
ze zijn over het algemeen niet geneigd om “nee” te zeggen. Een machinist heeft 
het recht om “nee” te zeggen, maar hoe werkt dat als hij bang is zijn baan te 
verliezen?’
De integraliteit van risico’s kan onder druk komen te staan door een al te geslo-
ten cultuur. Als het delen van informatie het eigen belang kan schaden, en als 
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mensen er niet op vertrouwen dat de organisatie hen hiertegen beschermt, dan 
zijn ze over het algemeen geneigd om eerst goed na te denken voor ze openheid 
van zaken geven. Het maakt dat informatie over risico’s zich niet of niet mak-
kelijk verspreidt binnen organisaties. De hindernis speelt met name tussen de 
werkvloer en het formele managementsysteem.

Nieuwe risico’s bemoeilijken integraliteit

Risico’s inschatten is een dynamisch proces. Sommige risico’s worden minder 
relevant en er dienen zich voortdurend nieuwe risico’s aan. Bijvoorbeeld door 
sociale en technische innovaties of eenvoudigweg door de ‘ontdekking’ van een 
nieuw risico. Nieuwe risico’s vormen een opgave voor integraliteit. Ze moeten 
telkens weer worden opgenomen in de bestaande processen en systemen. Dit 
gaat bij bedrijven steeds verschillend.
Neem bijvoorbeeld op macroniveau voor pensioenfondsen de economische 
crisis of op microniveau op boorplatforms het toenemend gebruik van sociale 
media. In eerste instantie was er geen beleid voor het gebruik van sociale media 
op boorplatforms, omdat het een nieuw fenomeen was. Een supervisor consta-
teert vervolgens op eigen initiatief een aantal risico’s die zijn verbonden aan 
het gebruik van sociale media. De lithiumbatterijen van telefoons zijn immers 
potentieel zelfontbrandend en kunnen dus per ongeluk op plekken komen 
waar dat niet is toegestaan. Ook kan het gebruik van sociale media controllers 
afleiden en minder alert maken. Beleidsontwikkeling voor deze risico’s blijkt 
niet noodzakelijkerwijs te beginnen met een formele risico-impactanalyse. Er 
wordt tot nader overleg besloten, een niet onbelangrijke stap in het proces van 
risico-inschatting. In dit overleg tussen een dozijn managers worden de risi-
co’s ingeschat. Er is ruimte voor ‘gevoel’ en afwegingen. Interessant is dat het 
zoekproces van risico’s inschatten geen zwaar gestructureerd begin kent. Con-
trollers gebruiken sociale media in eerste instantie op een in hun ogen gepaste 
manier. Een supervisor gaat hier vragen over stellen zonder dat de risico’s eer-
der formeel zijn gearticuleerd. Vervolgens wordt beleid ontwikkeld voor de 
risico’s maar, opnieuw, zonder het huidige managementsysteem als formeel 
referentiepunt te gebruiken.

‘Een audit suggereerde ooit dat een schip zou kunnen botsen bij het achteruit 
parkeren. Dat werd weggelachen, want dat was nog nooit gebeurd! Denk aan 
iemand die vóór 11 september 2001 zegt dat er wel eens een vliegtuig in de Twin 
Towers zou kunnen boren. Twee weken later botste er een schip bij het achteruit 
parkeren. Over risico’s inschatten gesproken en hoe dat gaat.’

Een risicomanager in de gaswinningssector

De integraliteit van risico’s inschatten kan onder druk komen te staan als zich 
nieuwe risico’s voordoen. Het blijkt niet vanzelfsprekend om nieuwe risico’s op 
een zelfde manier te behandelen als andere risico’s. Deze steeds terugkerende 
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improvisatie in reactie op nieuwe risico’s kan op den duur ook tot een incident-
gedreven cultuur leiden, een manier van ‘achter de feiten aan lopen’ die versto-
rend kan zijn voor de integraliteit van risico-inschatting.

Verantwoordingsdruk leidt tot fragmentatie

Verantwoordingsdruk kan een prikkel zijn voor bedrijven om de integraliteit 
van risico-inschattingen uit het oog te verliezen. Lijnmanagers zijn bijvoorbeeld 
voor hun risico-informatie sterk afhankelijk van anderen die wel zelf in de uit-
voering bezig zijn. Tegelijkertijd echter dwingt het bedrijf deze operationele 
lijnmanagers om hun informatie over risico’s structureel te delen met de rest 
van de organisatie. Hier gaat veel tijd in zitten, tijd die ze niet kunnen gebrui-
ken om informatie op te doen.
In de spoorsector zijn er diverse goederenvervoerders die zo klein zijn dat ze 
weinig verantwoordingsdruk kunnen hebben. ‘Als het aanpakken van een risico 
voor kleine vervoerders een fte gaat kosten of meer’, legt een risicomanager uit, 
‘dan gaan de hakken in het zand en de remmen erop.’ In de gaswinningssector 
wordt de verantwoordingsdruk ook herkend. ‘Je veiligheidsrondjes zijn belang-
rijk die je ’s ochtends en ’s middags maakt’, legt een lijnmanager enerzijds uit. 
‘Maar voor een groot deel zit je toch binnen om administratie te doen. Dus ben 
je afhankelijk van de mensen die buiten zijn. Je ogen en oren zijn zij.’
De integraliteit van risico’s inschatten komt onder druk te staan als de lijn-
managers door hun organisatie voor dit dilemma worden gesteld. Ze kunnen 
hun tijd investeren in het opdoen van risico-informatie en daarmee tijd verlie-
zen om die risico-informatie door te geven, of andersom. In beide gevallen gaat 
er risico-informatie verloren.

Tussenconclusie: integraliteit onder druk

Er zijn vele bedreigingen voor de integraliteit van risico’s inschatten binnen 
bedrijven. De dreiging is om als bedrijf risico-informatie te missen, niet onder-
ling te delen of niet te kunnen vergelijken met andere risico-informatie. De hin-
dernissen op de weg naar integraliteit zijn bovendien structureel en niet weg 
te ruimen. De oorzaak achter hindernissen betreft meestal geen weeffout in 
de bedrijven, maar een noodzakelijk gegeven dat inherent is aan het proces 
van organiseren. Elke organisatiestructuur zal immers horizontale en verticale 
knippen met zich meebrengen. In de cultuur zal de ene institutionele wereld nu 
eenmaal een schaduw werpen op een andere wereld. Processen om met nieuwe 
risico’s om te gaan, om grensgevallen het hoofd te bieden of om de genomen 
risico’s te verantwoorden, zijn eveneens niet weg te denken uit de bedrijven.
Het idee dat bedrijven één totaaloverzicht over alle risico’s hebben, lijkt een uto-
pie. Dit lijkt een alarmerende constatering, omdat risicomanagement zonder 
integraliteit niet functioneert. Deze tussenconclusie is daarom wellicht veront-
rustend. Maar er is ook hoop. De volgende paragraaf beschrijft een grote diver-
siteit aan intelligente oplossingen, best practices, die we aantroffen in bedrijven 
om desondanks tot zo integraal mogelijke risico-inschattingen te komen.
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4.2 Manieren om integraal risico’s in te schatten

Bedrijven hebben een groot aantal formele en informele mechanismen in 
gebruik om de samenhang tussen risico-inschattingen te bevorderen. Welis-
waar is er fragmentatie, maar er zijn ook weer pogingen om fragmentatie tegen 
te gaan. We beschrijven de mechanismen die zijn genoemd en geprezen door de 
respondenten zelf. Per mechanisme zullen we kort bespreken wat het mecha-
nisme inhoudt, hoe we het mechanisme in de sector aantroffen en welke impact 
dit heeft op de integraliteit van risico’s inschatten. Opnieuw ontstaat dus een 
opsomming van wat we hebben aangetroffen zonder voorbedachte redeneerlijn 
of notie.

Tabel 4.2 Typen mechanismen in categorieën opgedeeld

Algemene mechanismen • Een managementsysteem als aanjager voor integraliteit
• Een afslankkuur voor het managementsysteem
• Kruisbestuiving tussen formele en informele processen
• Van kwantitatieve naar kwalitatieve risico-informatie

Actorspecifieke mechanismen • De grote (ver)leider
• De tussenpersoon als bruggenbouwer
• De buitenstaander als aangever

Het managementsysteem als aanjager voor integraliteit

We hebben het al eerder geconstateerd: een managementsysteem heeft een inte-
grerende werking. Een voor de hand liggende strategie die fragmentatie kan 
tegengaan, is door het managementsysteem verder uit te breiden en completer 
te maken. Het mechanisme is om de logica van het managementsysteem als 
leidend te zien en daardoor gaandeweg, zolang het nodig is, dit systeem uit te 
bouwen en zwaarder op te tuigen.
In de sectoren investeren alle bedrijven die we hebben onderzocht in de verdere 
ontwikkeling van hun managementsysteem. Dat is opvallend. Er lijkt een ‘mars 
van de vooruitgang’ gaande. In de pensioensector worden de SLA’s voor de uit-
voerende organisaties steeds uitgebreider. In de spoorsector is de sterkste ont-
wikkeling zichtbaar, omdat het integrale risicomanagement daar nog relatief 
nieuw is. In de gaswinningssector is die ontwikkeling ook nog altijd gaande. 
De toezichthouder is in deze sector een belangrijke stuwende kracht achter deze 
beweging. ‘Zij wijzen ons er steeds op dat papierwerk ons zwakke punt is’, zegt 
een lijnmanager. Opvallend is dat bedrijven weliswaar intrinsiek gemotiveerd 
zijn voor het realiseren van veiligheid of financiële betrouwbaarheid, maar dat 
ze zich van nature niet even automatisch voor een beter managementsysteem 
inspannen. ‘Het is fijn als we dankzij de toezichthouder met meer kracht het 
managementsysteem kunnen invoeren’, geeft een risicomanager in de gaswin-
ningssector aan. Daarvoor is soms blijkbaar de stimulans van toezichthouders 
nodig.
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‘Vroeger, nog maar kort geleden, was er geen duidelijke structuur om te bepa-
len waar risico’s zaten. Als de toezichthouder dan vroeg: “Waarom is dit wel 
een Safety Critical Element en dat andere niet?” Dan hadden we daar vroeger 
geen eenduidige onderbouwing voor. Nu kunnen we dat wel goed uitleggen met 
behulp van dit bow-tie-systeem.’

Een lijnmanager in de gaswinningssector

Conform het gedachtegoed van risicomanagement neemt de integraliteit toe 
als het ‘papierwerk’ vollediger is en beter op orde. Vooral de structuur-gerela-
teerde prikkels kunnen hierdoor worden gemitigeerd. Op het vlak van cultuur 
of proces is het sterk de vraag of dit mechanisme effectief zal zijn. Het manage-
mentsysteem kan weliswaar integraler worden, maar alsnog niet geaccepteerd 
raken in de organisatie, omdat het zich als een bureaucratisch, uitdijend heelal 
gedraagt. Het systeem kan ook juist zoveel gezag krijgen dat de andere insti-
tutionele werelden van routine of professionaliteit overschaduwd raken, het-
geen bedrijven alsnog met fragmentatie confronteert. Het kan ook zijn dat een 
managementsysteem in eerste instantie niet eens tot integraliteit leidt, omdat 
telkens opnieuw het wiel uitgevonden wordt en nieuwe koppelingen oude 
koppelingen vervangen. Het recyclen van koppelingen met de mededeling dat 
het managementsysteem in voortdurende ontwikkeling is, kan ook strategisch 
gedrag verbergen. Het is een lucratieve manier om de buitenwacht beterschap 
te beloven als bedrijf. Een managementsysteem in aanbouw is te misbruiken als 
onuitputtelijke goed-nieuwsmachine.

Een afslankkuur voor het managementsysteem

Het tegenovergestelde is ook als mechanisme door respondenten benoemd. 
Door procedures te versimpelen of met elkaar te laten samenvallen, raakt de 
omgang met risico’s minder gauw verstrikt in bureaucratie. Het mechanisme is 
dat een compacter managementsysteem eenvoudiger is te managen.
In de gaswinningssector bijvoorbeeld heeft in de afgelopen jaren ook een der-
gelijke ontwikkeling plaatsgevonden. ‘Vroeger hadden we zeven handboeken 
voor de veiligheid’, legt een risicomanager uit. ‘Daarom bleven ze ook in de kast 
staan. Nu hebben we ze gebundeld in één systeem.’ In de spoorsector vertelt 
een risicomanager dat het meeste commentaar van toezichthouders ging over 
de procedures zelf, hoe iets opgeschreven was, en dus niet over de onderlig-
gende risico’s. ‘Door procedures te schrappen kregen we ook minder commen-
taar en houden we tijd over voor andere zaken.’
Het ligt natuurlijk erg voor de hand, maar het verdient niettemin expliciet 
benoemd te worden dat het versimpelen of samenvoegen van systemen of 
procedures integraliteit kan bevorderen. Een simpeler en slanker manage-
mentsysteem maakt het eenvoudiger en efficiënter om het geheel aan risico- 
inschattingen te overzien. Vanuit risicomanagement gezien is dit het geval als 
dit technisch gesproken leidt tot een beter inzicht in de risico’s. Ook vanuit 
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netwerkmanagement gezien kan een slanker systeem integraliteit bevorderen, 
als dit de dialoog tussen en binnen organisaties verrijkt. Ook dit mechanisme 
heeft echter potentieel een perverse kant. Het samen laten vallen van procedu-
res en systemen doet de complexiteit van de eigenlijke risico’s mogelijk geen 
recht en daarmee kunnen de dialogen over die risico’s verarmen. Daarnaast 
is hier opnieuw de waarschuwing relevant dat een toenemend gezag voor het 
managementsysteem zowel goed kan zijn, maar ook verstorend kan werken.

Kruisbestuiving tussen formele en informele processen

Het naast elkaar bestaan van informele en formele processen hoeft niet altijd 
tot fragmentatie te leiden. Er kan tussen deze werelden ook kruisbestuiving 
optreden. Hier kan bewust op worden ingezet.
In de gassector bijvoorbeeld bevat een handover op papier onduidelijke informa-
tie. ‘Daar zijn dan avondmeetings voor om die handovers toe te lichten’, licht een 
manager toe. Een formeel document (de handover) is dus niet adequaat, maar 
geeft juist daarom aanleiding tot informele processen om  risico-inschattingen 
over te dragen. Die avondmeetings kunnen niettemin profiteren van de struc-
tuur die de formele handover biedt. Dit leidt weliswaar niet tot een centraal 
overzicht van risico’s, maar wel tot een lokaal of decentraal overzicht van de 
risico-inschattingen.
Een ander voorbeeld is het bewust stimuleren van collegiale of sociale controle. 
Deze informele controle kan een belangrijk bindmiddel zijn om continu met de 
belangrijkste risico’s bezig te kunnen zijn. ‘Risico’s inschatten is namelijk een 
collectief en creatief proces’, legt een lijnmanager in de gaswinningssector uit. 
In de pensioensector wordt aangegeven dat een kleinere organisatie met meer 
informele banden prettig werkt om elkaar scherp te houden, want er is van 
nature meer onderling contact.
Dit mechanisme is erop uit om een zekere integraliteit in het risico’s inschat-
ten op de werkvloer op een informele manier te bevorderen. Maar dit 
gebeurt niet  helemaal spontaan. Hiervoor zijn formele mechanismen nodig, 
zoals formele documenten als aanleiding, overlegvormen en de grootte van 
 organisatie-eenheden. In dit mechanisme bestaan de informele en formele 
werelden niet compleet naast elkaar, maar kan het informele proces van infor-
matie overdragen zich optrekken aan de structuur.

Van kwantitatieve naar kwalitatieve risico-informatie

Een ander mechanisme om integraliteit te bevorderen is door risico’s op een 
andere manier te beschrijven. ‘Scenariodenken leidt tot meer integraliteit dan 
probabilistisch denken’, zegt een risicomanager in de gaswinningssector. 
Voor hem is dit een best practice. In gestructureerde brainstormsessies bin-
nen multidisciplinaire groepen vindt dit scenariodenken zijn toepassing. Het 
mechanisme is dat een bedrijf zoekt naar de juiste ‘korrelgrootte’ om risico’s te 
beschrijven, zodat ze als geheel pakket te overzien zijn.
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Het verheldert om bij dit mechanisme opnieuw twee soorten integraliteit te 
onderscheiden. Het probabilistische type integraliteit is kwantitatief van aard. 
Dit biedt precieze informatie over een risico op zich, maar geeft weinig gevoel 
voor de manier waarop risico’s zich in een bepaald scenario tot elkaar verhou-
den. Het beschrijven van die samenhang tussen risico’s creëert een scenario- 
gebaseerd type integraliteit. Het beschrijven van deze samenhang moet kwa-
litatiever van aard zijn, meer overzicht bieden over de te nemen risico’s, maar 
minder precies en minder algemeen geldend zijn.

De grote (ver)leider

Leiderschap is een veelgenoemd mechanisme om integraliteit te bevorderen. 
Een leider, of verleider, kan de hele organisatie op sleeptouw nemen en zo inte-
graliteit proberen af te dwingen.
In de spoorsector merken respondenten op dat het DNA van de bestuurlijke 
top een essentiële factor is om risico’s binnen een bedrijf gezamenlijk te onder-
kennen en te overzien. Behalve door de bestuurlijke top kan dit mechanisme 
ook gevoed worden door een bijzonder capabele risicomanager, maar ook een 
politicus, professor of opiniemaker.
In de pensioenwereld is het vermogen van de bestuurlijke top om een risk appe-
tite te formuleren een groot issue. Dit houdt in dat het bedrijf bewust en expli-
ciet een bepaalde hoeveelheid risico accepteert. De pensioenfederatie beschrijft 
in haar ‘Handreiking integraal risicomanagement voor pensioenfondsen’ 
(2012:8) het contra-intuïtieve inzicht dat risico’s nodig zijn voor een goed pen-
sioen: ‘Absolute zekerheid is onbetaalbaar … Het feit dat risico’s onontbeerlijk 
zijn voor een goed pensioen, dwingt tot een hoge mate van risicobewustzijn 
en een geavanceerde risicobeheersing.’ Het afdwingen van een integraal risico-
managementsysteem behoort de kerntaak te zijn van elk pensioenfondsbestuur, 
volgens de federatie. De wetgever en DNB zijn druk doende de pensioenfonds-
besturen te versterken. Ze zouden meer dan nu een countervailing power moeten 
vormen tegen de pensioenuitvoerders. Daar waar pensioenuitvoering is uitbe-
steed, betekent dit een proeve van het mechanisme van leiderschap tegenover 
de fragmentatie door verticale knippen.

De tussenpersoon als bruggenbouwer

Diverse managers ervaren een kloof tussen ‘kantoor en fabriek’. Dat beschreven 
we in een eerdere paragraaf als ‘verticale knip’. Vaak operationele lijnmanagers 
en soms ook risicomanagers benoemen het als hun verantwoordelijkheid om 
die kloof te dichten. Het mechanisme is dat de manager persoonlijk een brug 
vormt over die kloof.
In een bedrijf in de gassector gaat de operationeel verantwoordelijke op boor-
platforms gewoonlijk eerst geruime tijd op stage in het hoofdkantoor om daar 
de gedachtegang achter de procedures en het managementsysteem tot in de 
puntjes te beheersen. Dit helpt de lijnmanager om op het boorplatform dit 
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gedachtegoed strak uit te kunnen leggen aan de werknemers daar. Deze lijnma-
nagers zijn daarnaast ook continu bezig om rapportages op te stellen of te ver-
zamelen die hen bijstaat bij het uitleggen aan werknemers of onderaannemers 
waarom en in hoeverre bepaalde risico’s belangrijk zijn. Enerzijds zijn ze dus 
ambassadeur om het managementsysteem uit te leggen. Anderzijds zijn ze ook 
degenen die vanuit de werkvloer denkend risico-informatie naar het manage-
mentsysteem vertalen. ‘Toegankelijk zijn voor mensen’, noemt een lijnmanager 
de sleutel tot de juiste risico-informatie. Bij de risicomanager zien we in principe 
hetzelfde. Enerzijds probeert een risicomanager zijn managementsysteem in 
stelling te brengen. Anderzijds probeert een risicomanager zijn organisatie juist 
voor risico-bureaucratie te behoeden. ‘Als er cijfertjes zijn en die zijn binnen de 
norm, dan mag het van de buitenwacht, maar daar begint mijn werk eigenlijk 
pas’, legt een risicomanager uit.
De integraliteit van risico’s inschatten verbetert, doordat een bruggenbouwer de 
dagelijkse praktijk voortdurend in contact brengt met het managementsysteem. 
Dit mechanisme is met name relevant voor de verticale knip. Het balanceren 
tussen ‘werkvloer en hoofdkantoor’ of tussen ‘intuïtie en procedures’ wordt 
gezien als een kwestie van vakmanschap en dialoog. Hoe dit gebeurt, blijkt 
lastig te specificeren en een vrij persoonlijk gegeven. Wie wanneer de juiste 
persoon voor dit mechanisme is, zal van de situatie afhangen.

De buitenstaander als aangever

Relatieve buitenstaanders komen vaker dan insiders met nieuwe inzichten en 
invalshoeken die het zicht op risico’s kunnen verbeteren. Toezichthouders bij-
voorbeeld kunnen vanuit een geheel eigen perspectief risico-informatie aandra-
gen en eigenzinnige vragen over risico’s stellen.
‘Als we een HAZID of een HAZOP doen, is mijn persoonlijke rol in deze meet-
ings om de ja maar waarom doen we het altijd zo-vraag te stellen’, legt een lijn-
manager uit. ‘Ik ben vrij nieuw hier.’ Ook toezichthouders worden vaak om hun 
aanvullende waarde geprezen. De toezichthouder ziet nieuwe risico’s, omdat zij 
op afstand hun eigen, unieke, vergelijkende analyses maken. In de pensioen-
wereld is de toezichthouder met name wat betreft de minimale borging van 
pensioenen van aanvullende waarde en zichtbaar als drijvende kracht. In de 
spoorsector krijgt een risicomanager vragen van toezichthouders over hoe ze 
omgaan met de veiligheid bij overwegen. De risicomanager antwoordt: ‘Nou 
we rijden eroverheen en verder niets.’ De toezichthouder levert vervolgens com-
mentaar: ‘Houden jullie dan geen rekening met dit gevaar bij het plaatsen van 
goederen op bepaalde locaties op de trein? Is het niet handiger om de gevaar-
lijke stoffen niet direct achter de loc te plaatsen, bijvoorbeeld?’

De verfrissende blik van een buitenstaander kan stimuleren en irriteren, maar 
hij bevordert de integraliteit van de manier waarop een bedrijf risico’s inschat 
door al te ingesleten routines ter discussie te stellen.
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‘Er zijn nieuwe remmen van kunststof. Het levert een reductie van 10 dB op bij 
het remmen. Dat betekent een reductie van 90% op het geluidsniveau. Het pro-
bleem is echter dat die kunststofremmen een andere remwegcurve hebben dan 
traditionele remmen. Niet in de gestandaardiseerde tests als ze 100 km/h rijden, 
maar wel als ze 50 of 30 rijden. Wij worden nu door de toezichthouder geconfron-
teerd met de vraag: hoe weet je zeker dat je ten aanzien van dat remmen met dat 
materiaal in control bent? Ik heb simpelweg het budget er niet voor om even een 
onderzoek te laten doen naar hoe die remwegcurve eruitziet voor ons en wat dat 
voor de risico’s betekent.’

Een risicomanager in de spoorsector

Tussenconclusie: integraliteit wordt op allerlei manieren bevorderd

Hoewel integraliteit voortdurend onder druk staat, is er ook hoop. Er zijn vele 
mechanismen voorhanden die bedrijven benutten om tot integrale risico-in-
schattingen te komen. Veel mechanismen die integratie bevorderen, hebben 
echter wel hun eigen kanttekeningen. Het streven naar integraliteit kan tot 
betere inschatting van risico’s leiden, maar het kan ook nieuwe problemen ver-
oorzaken en zelfs fragmenterende prikkels nieuw leven inblazen.

4.3 Integraliteit als managementopgave

Kort samengevat heeft dit hoofdstuk een empirische impressie gegeven van 
de manier waarop bedrijven zich organiseren voor een zo integraal mogelijk 
overzicht van hun risico-inschattingen. Fragmentatie is moeilijk te voorkomen, 
zo blijkt uit de hindernissen. Prikkels die aanzetten tot fragmentatie, zijn hard-
nekkig en komen deels van buiten de organisatie. Integraliteit bevorderen blijkt 
een hele opgave. In de hindernissen om tot integraliteit te komen herkennen we 
een aantal klassieke managementopgaven. We noemen er drie.
• Wie knipt, moet ook plakken. Het scheiden van verantwoordelijkheden kan 

om veel redenen functioneel en praktisch noodzakelijk zijn, maar voor inte-
graliteit impliceert dit onmiddellijk een opgave. Waar is geknipt, moet wor-
den geplakt.

• Een andere managementopgave is het maat houden met het eisen van ver-
antwoording. Zonder verantwoording geen verantwoorde inschatting van 
risico’s. Omdat verantwoording in veel bedrijven niet vanzelf gaat, is het 
nodig enige druk uit te oefenen. Maar bij een te hoge verantwoordingsdruk 
kan een organisatie minder tijd besteden aan andere activiteiten rondom 
risico-inschatting en risicobeheersing. Wat is de juiste balans?

• Ten slotte vergt een streven naar integraliteit een voortdurend aanpassings-
vermogen. Nieuwe risico’s stellen de integraliteit van risicomanagement-
systemen voortdurend op de proef. Hier komt geen einde aan. Dit betekent 
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dat het systeem nooit af is en zich altijd flexibel moet opstellen om op veran-
derende inzichten te reageren.

We zien dat de betrokkenen in de bezochte bedrijven dergelijke management-
opgaven het hoofd proberen te bieden. Ze hebben vele voorbeelden kunnen 
gegeven uit hun eigen praktijk waarin ze integraliteit hebben weten te bevorde-
ren. Er is dus hoop voor hen die integraliteit wensen. We zien dat de oplossin-
gen sterk uiteenlopen. Ook zien we dat ze soms onderling tegenstrijdig zijn. We 
noemen drie strijdigheden.
• Een managementsysteem kan als aanjager voor integraliteit worden gezien 

en om die reden worden uitgebouwd. Een managementsysteem kan om 
reden van integraliteit ook juist worden afgeslankt.

• Er kan worden gekozen voor formalisatie van risico-inschattingen. Ten 
behoeve van integraliteit wordt zoveel mogelijk informatie geëxpliciteerd 
middels tools en managementsystemen. Maar ten behoeve van dezelfde 
integraliteit wordt ook juist afgezien van explicitering. Er wordt meer geloof 
gehecht aan informele processen zoals collegiale en sociale controle.

• Risico-informatie kan zoveel mogelijk worden gekwantificeerd, opdat risi-
co’s integraal kunnen worden afgewogen. Ze worden immers in dezelfde 
eenheden uitgedrukt. Maar er zijn ook goede redenen om integraliteit 
anders uit te drukken, namelijk kwalitatief in de context van een scenario.

4.4 Is er een probleem? Een reflectie van twee raadgevers

Er zijn aldus verschillende, zelfs onderling tegenstrijdige, manieren om integra-
liteit te bevorderen. En dat terwijl integraliteit bevorderen wel belangrijk wordt 
gevonden voor risico-inschatting. So what? Is er een probleem? Hoe kunnen we 
over dit empirische beeld oordelen? Het antwoord hangt af van het perspectief. 
We gaan daarom nu terug naar beide perspectieven uit hoofdstuk 2, ofwel de 
beide raadgevers. Hun denkbeelden zijn opnieuw samengevat in tabel 4.3.

Tabel 4.3 Samenvatting van de twee raadgevers

Risicodenken Netwerkdenken

Het risicomanagementsysteem brengt alle risico’s 
samen in één totaaloverzicht.

Buiten het managementsysteem om zijn er nog tal van 
andere risico’s en percepties.

Het systeem beschrijft formele structuren en proce-
dures om risico’s in te schatten.

De inschatting van risico’s is een spel van formele en 
informele machtsuitoefening.

De structuren en procedures zijn vooraf vastgelegd en 
veranderen niet zomaar.

De spelregels ontstaan tijdens het spel en kunnen 
voortdurend veranderen.

Het hoogste niveau is eindverantwoordelijk voor de 
risico-inschattingen.

De verantwoordelijkheid voor inschattingen van risico’s 
is verspreid in de organisatie.

Kennis over risico’s is gebaseerd op verifieerbare, 
gedocumenteerde metingen.

Kennis over risico’s ontstaat door afstemming en 
onderhandeling.
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Wat valt op als we met de ogen van beide raadgevers de empirische beelden 
bekijken? De reflecties van de tweede raadgever worden door iedereen binnen 
de bedrijven erkend en in meer of mindere mate ook uitgedragen. Het manage-
mentsysteem dekt niet alle reële inschattingen. Naast de formele structuur 
bestaan er voor risico-inschattingen relevante informele machtsverhoudingen. 
Het spel van risico-inschattingen verandert voortdurend en kennis over risico’s 
is niet zo hard als de eerste raadgever wellicht zou wensen.
Tegelijkertijd wordt de eerste raadgever gevolgd. Dat kan zijn uit overtuiging, 
maar meestal wordt het volgen van de eerste raadgever geëist door de omge-
ving van een bedrijf. Desalniettemin wijken de onderzochte bedrijven regel-
matig van de adviezen van de eerste raadgever af. Interessant is dat niet alleen 
bedrijven afwijken van de denkbeelden van de eerste raadgever, maar dat ze 
zichzelf hierom ook prijzen in het licht van hun streven naar integraliteit. We 
vonden vier belangrijke afwijkingen, waarvan we de eerste drie zojuist al heb-
ben besproken in het licht van de interne tegenstrijdigheden.
• Het samenbrengen van alle risico’s in een systeem kan leiden tot een grote 

hoeveelheid informatie en daarmee een verlies aan overzicht. Daarom 
wordt er soms gesimplificeerd om dat overzicht te behouden. Hier geldt het 
dilemma tussen een beknopt maar handzaam of juist een volledig maar 
omslachtig managementsysteem.

• Formele structuren worden weliswaar beschreven, maar er wordt evenzeer 
voor gekozen om naast deze formele structuren informeel overleg te voeren 
en deze niet te expliciteren. Deze meer informele processen worden gezien 
als een bron van creativiteit en bovendien als een correctie op eventuele 
onduidelijkheden van formele documenten. De vraag is hier of formele pro-
cessen leidend moeten zijn of juist volgend ten opzichte van informele pro-
cessen.

• Verantwoordelijkheden zijn duidelijk belegd, maar we zien ook informele 
rollen ontstaan. Deze rollen worden bewust gespeeld en kunnen worden 
geëxpliciteerd. Een leider, een bruggenbouwer en een ‘luis in de pels’ lijken 
nodig te zijn. Maar we zien geen vast patroon in de vervulling van deze rol-
len. Lijnmanagers, risicomanagers en toezichthouders vervullen deze rollen 
beurtelings en er zijn verschillen per sector. De verschillen kunnen worden 
verklaard door bijvoorbeeld de anciënniteit van de betreffende manager, het 
wettelijk regime, of de mate waarin de werkvloer gewend is aan risicoden-
ken. Rolvastheid is hier het dilemma. Rolvastheid maakt verantwoordelijk-
heden duidelijker, maar enige speling is nuttig om naar bevind van zaken te 
handelen en aan de competenties van de personen recht te doen.

• Verificatie en documentatie van kennis is weliswaar van groot belang, maar 
men vraagt zich ook af of verifieerbaarheid en integraliteit altijd samen-
gaan. Er bestaan kennelijk verschillende soorten integraliteit. Wiskundige 
precisie leidt tot betere overdracht en vergelijkbaarheid van inschattingen, 
maar weging van inschattingen in een concreet scenario is lastig. Hiervoor 
is meer een scenario-gebaseerd type integraliteit nodig, waarvoor ook zach-
tere, kwalitatieve inschattingen nodig zijn. Hier zien we een dilemma tussen 
wiskundige precisie en holistische samenhang.
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Is dit een probleem? De eerste raadgever zou zeggen van wel, omdat het streven 
naar integraliteit van alle activiteiten rondom het inschatten van risico’s rand-
voorwaardelijk is voor een goed functionerend managementsysteem. Het op 
deze wijze programmeren van de organisatie heeft ten doel alle relevante risi-
co’s in de bedrijfsvoering te overzien in relatie tot elkaar. Om deze integraliteit 
te bewerkstelligen is het nodig de bestaande risico-informatie te formaliseren, 
te operationaliseren en te centraliseren. De denkbeelden van de tweede raad-
gever staan hier haaks op en ondermijnen de integraliteit van risico-inschattin-
gen. Omdat dit empirische hoofdstuk de invloed van deze tweede raadgever 
met enkele interviews al op een rijke manier veelvuldig kan illustreren, lijkt dit 
gevaar reëel.
De tweede raadgever zou het streven naar integraliteit geen randvoorwaarde 
noemen voor de kwaliteit van risico-inschattingen. Het is eerder een belang 
van een van de vele partijen. Hoe centraler een actor in de hiërarchie, des te 
meer belang deze hecht aan integraliteit, want kennis is macht. Of integraliteit 
bevorderen haalbaar is, hangt dan af of deze actor dominant is in het netwerk. 
De mate van integraliteit is daarmee een uitkomst van strategische interactie 
tussen actoren die er meer of minder belang aan hechten. Dit herkennen we. 
De ene actor probeert de kloof te dichten. De andere actor legt zich neer bij 
de kloof tussen uitvoering en management. Een gebrek aan integraliteit van 
risico-inschattingen is dus niet in alle opzichten een collectief probleem. De 
schijn van integraliteit daarentegen kan wel een probleem vormen. Diverse 
respondenten waarschuwen dat werknemers steeds klakkelozer hun risico-
managementsysteem als integraal beschouwen en behandelen. Deze domi-
nante schijn-integraliteit zou volgens de tweede raadgever een probleem kun-
nen vormen als bedrijven hierdoor minder in staat zijn gevoelig te blijven voor 
de veelkleurigheid van integraliteit.
Kortom, beide raadgevers hebben andere verwachtingen en andere wensen als 
het gaat om integraal risico’s inschatten binnen bedrijven. Beide raadgevers 
zien andere zwakke plekken en andere verbeterpunten.
Voor de betrokkenen is integraliteit een voortdurend probleem, maar niet door 
een simpel gebrek aan integraliteit. Integraliteit is voor hen een constant aan-
dachtspunt juist vanwege de veelkleurige aard van het beestje en omdat inte-
graliteit altijd dilemma’s oproept. Dit maakt dat bedrijven altijd, als ware het 
sisyfusarbeid, zullen blijven worstelen met integraliteit. Streven naar integrali-
teit maar wetende dat men dit nooit zal bereiken. Hoe problematisch is dat? Dat 
valt misschien wel mee. Niet direct in elk geval. Het betekent dat organisaties 
nooit integraal zullen zijn en dus feilbaar zijn. En iedere respondent die we 
spraken, was zeer doordrongen van dat gegeven.
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 Intermezzo 3: 
Wijsheid met de jaren

Wijsheid met de jaren: de risico-inschattingen van pensioenorganisaties

Een foto van de sector: risico’s van en door verschillende partijen
Achter een belofte voor een goede oudejaarsvoorziening gaat veel rekenwerk 
schuil. Dat komt omdat er vooruit gedacht moet worden. De inleggers van nu 
gaan pas later met pensioen. Het kapitaal dat zij inleggen, zal later op de beloofde 
waarde moeten komen. Veel externe effecten, zoals de conjunctuur en internatio-
nale ontwikkelingen, spelen hierbij een rol. Een belangrijke taak voor pensioen-
fondsen is dan ook het beheren van het vermogen, inclusief het gecontroleerd 
vermeerderen van het vermogen. Hierbij geldt het dilemma om voor zekerheid te 
gaan of voor hoge, maar onzekere rendementen.

De risico’s gaan uiteraard over het vermogen van pensioenfondsen om aan hun 
verplichtingen te voldoen. Feitelijk ligt dit risico bij de pensioengerechtigde. Deze 
zal bij een tegenvaller immers minder pensioen ontvangen. Er zijn ook bredere 
maatschappelijke risico’s. Ten eerste kan een verlaging van het pensioen leiden 
tot welzijnsvermindering van ouderen en maatschappelijke onrust. Ten tweede 
beheren pensioenfondsen veel vermogen en zijn zij sterk vervlochten met andere 
financiële dienstverleners. Daarmee zijn zij een vitale factor voor de stabiliteit 
van het financiële systeem. Onder meer om deze reden wordt er prudentieel toe-
zicht gehouden op pensioenfondsen, door De Nederlandsche Bank.

Het aantal pensioenfondsen is de laatste jaren gedaald van circa 500 tot ongeveer 
380. De meeste pensioenfondsen zijn gelieerd aan een bedrijf, de zogenaamde 
‘ondernemingspensioenfondsen’. Het meeste vermogen wordt echter beheerd 
door bedrijfstakpensioenfondsen. Bekende voorbeelden zijn het Algemeen Bur-
gerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Een 
ander belangrijk onderscheid is de mate waarin pensioenfondsen zelfstandig 
hun taken uitvoeren. Veel pensioenfondsen besteden een deel van hun taken uit. 
Dergelijke taken zijn bijvoorbeeld vermogensbeheer en risicobeheer. Sommige 
pensioenfondsen besteden deze taken uit aan verschillende partijen (vanaf nu 
‘uitvoeringsorganisaties’), andere pensioenfondsen besteden de taken aan een 
enkele partij uit en weer andere behouden alle of enkele taken zelf. Dit zorgt 
voor grote verschillen in risicovolle activiteiten (zoals beleggen), terwijl de eind-
verantwoordelijkheid voor het vermogensbeheer en het risicobeheer bij de pen-
sioenfondsen blijft.
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Er bestaan veel soorten risico’s die veelal te maken hebben met het vermogen van 
pensioenfondsen om aan hun verplichtingen te voldoen. Vaak zijn zij hiervan een 
afgeleide. Zo zijn er renterisico’s, balansrisico’s, et cetera. Omdat veel risicovolle 
activiteiten worden uitbesteed aan uitvoeringsorganisaties, ontstaan er ander-
soortige risico’s, die te maken hebben met de organisatie van het pensioenbeheer. 
Een pensioenfonds loopt het risico dat een uitvoeringsorganisatie niet aan de 
rendementsafspraken kan voldoen (een uitbestedingsrisico). De oorzaken hier-
van kunnen ook weer als risico’s worden benoemd. Denk hierbij aan ICT-risico’s 
of andere operationele risico’s.

De belangrijkste toezichthouders zijn de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en 
De Nederlandsche Bank (DNB). De eerste houdt zich bezig met gedragstoezicht, 
zoals over de manier waarop pensioenfondsen met hun deelnemers communice-
ren. DNB houdt toezicht ten behoeve van de stabiliteit van het financiële systeem 
en is als zodanig prudentieel toezichthouder.
Op 1 januari 2007 werd het huidige Financieel Toetsingskader (FTK) van kracht. 
Vanaf dat moment wordt de toezichtaanpak van DNB explicieter risicogebaseerd. 
Op basis van een risicoanalyse bepaalt DNB de mate van aandacht voor bepaalde 
thema’s en bepaalde financiële dienstverleners. Pensioenfondsen moesten boven-
dien een buffer aanhouden die in verhouding moest staan tot de financiële risi-
co’s die zij nemen. Ten slotte is er aandacht voor risicomanagement door finan-
ciële dienstverleners en is hier een rapportageformat voor ontwikkeld (FIRM). 
Deze was geldig tot 2011.

De financiële crisis heeft de financiële positie van pensioenfondsen verzwakt. 
De dekkingsgraad van een aantal pensioenfondsen daalde tot onder de 100%, 
net als de gemiddelde dekkingsgraad van de gehele sector. Sindsdien is DNB in-
tensiever en inhoudelijker toezicht gaan houden. Zij is strenger gaan kijken naar 
de verhouding tussen de buffer en de risico’s van de beleggingsportefeuilles. Zij 
doet onder meer thematisch onderzoek, waarvan zij een verslag naar de pensi-
oenfondsbesturen stuurt. De intensievere aanpak wordt weerspiegeld in de Visie 
DNB Toezicht 2010-2014 (maart 2010) en het beleidsdocument FOCUS (april 2012). 
Hierin wordt een nieuwe toezichtmethodiek beschreven.
Ten slotte heeft DNB haar pijlen meer gericht op de governance van pensioen-
fondsen, hierbij geprikkeld door het rapport van de Commissie Frijns (‘Pensioen: 
Onzekere zekerheid’). De commissie stelde dat besturen van pensioenfondsen 
de risico’s stelselmatig hebben onderschat. DNB ondervraagt besturen sinds-
dien over onder meer de complexiteit van hun beleggingen, de manier waarop 
zij activiteiten uitbesteden aan uitvoeringsorganisaties, en de wijze waarop zij 
uitvoeringsorganisaties tegenspel bieden. In 2014 treedt de Wet versterking be-
stuur pensioenfondsen in werking, waarbij wordt voorzien in onder meer ‘intern 
toezicht’, met behulp van raden van toezicht en medezeggenschapsorganen.

Een film: een bewustwordingsproces over risico’s in een multi-actor-setting
Door de gevolgen van de crisis en actievere houding van DNB bevinden pensi-
oenfondsbesturen zich in een bewustwordingsproces over risico’s. De besturen 
zijn sterk aan het professionaliseren, mede door hun kennis over risico’s op te 
lappen, hiertoe onder meer aangezet door DNB. Dit proces is vooral ingewik-
keld door de manier waarop de sector is georganiseerd. Er wordt druk gewerkt 
aan het verbeteren van de checks & balances tussen organisaties, om al te grote
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machtsconcentraties te voorkomen. Deze checks & balances gelden voor ten minste 
twee belangrijke scheidslijnen. Ten eerste is er de scheidslijn tussen pensioen-
fondsbesturen en de uitvoeringsorganisaties waaraan zij risicovolle activiteiten 
hebben uitbesteed. Hiertussen ontstaat een typische principaal-agentrelatie. De 
uitvoeringsorganisaties hebben meer capaciteit en meer kennis over de risicovol-
le activiteiten. Het is de taak van pensioenfondsbesturen om hier tegenwicht aan 
te bieden. Dat is moeilijk voor veel besturen, omdat deze vaak paritair zijn, en 
veelal geselecteerd op andere criteria dan deskundigheid over risico’s.
Ten tweede is er de scheidslijn tussen de beleggers en de risicomanagers. Beleg-
gen is een professie, een combinatie van intuïtie en grondige analyse, gericht op 
rendementsmaximalisatie. Risicomanagers zijn per definitie conservatiever en 
dienen andere belangen. Zij hebben veelal minder beleggingstechnische kennis. 
Maar ze hebben tegenwoordig een sterker mandaat vanuit besturen en vanuit de 
toezichthouder om zich met de activiteiten van beleggers in te laten.

Langs beide scheidslijnen vinden sterke ontwikkelingen plaats. De bestuurders 
worden geprikkeld door DNB om zich te emanciperen. Er worden steeds meer 
kritische vragen en eisen aan hen gesteld. Dit is een van de redenen dat een aan-
tal pensioenfondsen fuseren. Bovendien besteden steeds meer pensioenfondsen 
hun activiteiten uit aan een uitvoeringsorganisaties, die beter aan de eisen kun-
nen voldoen. Uitvoeringsorganisaties diversifiëren hun diensten en vergroten 
hun clientèle. De kritische vragen en eisen van de toezichthouder sijpelen steeds 
meer door tot het niveau van de uitvoeringsorganisaties. Zij hebben echter ook 
te maken met andere fora, zoals toezichthouders en aandeelhouders, waaraan 
zij ook verantwoording moeten afleggen. De relatie van de pensioenfondsbestu-
ren met de uitvoeringsorganisaties wordt veelal gemanaged door een bestuurs-
bureau, die zich hierbij een stevige positie in het debat heeft verworven. Zij berei-
den de Service Level Agreements voor en gaan het inhoudelijke gesprek aan met 
de uitvoeringsorganisaties. Hier ontstaat deskundigheid over risico’s. Besturen 
bevatten tegenwoordig steeds vaker een externe deskundige, die meer op risico’s 
gericht is. Bovendien laten zij zich vaker door externe adviseurs inlichten, veelal 
naar aanleiding van lastige vragen van toezichthouders.

Ook de professionals merken de nieuwe ontwikkelingen. Steeds vaker krijgen 
zij – in oorsprong naar hun indruk willekeurige – vragen over hun werk van 
besturen. Risico’s moeten worden geëxpliciteerd. Risicomanagement heeft een 
expliciete plaats gekregen naast controlling. Er wordt meer geïnvesteerd in ‘aan-
toonbaarheid’. Er worden tools ontwikkeld die een in control statement richting 
de omgeving (bestuur, aandeelhouders, toezichthouders) faciliteren. Er ontstaat 
meer dialoog tussen beleggers en risicomanagers. Dit is spanningsvol: risicoma-
nagement is risico-georiënteerd en de beleggingsafdeling is georiënteerd op ren-
dementsmaximalisatie.

Uitdagingen voor risico-inschatten
Inschattingen van verschillende soorten risico’s gebeurt door verschillende orga-
nisaties die hun positie ten opzichte van elkaar zien veranderen. Een aantal sec-
toreigen en pensioenseigen factoren zullen het proces van risico-inschattingen 
door deze verschillende organisaties heen bemoeilijken en vormen als zodanig 
uitdagingen voor nu en later. We noemen de belangrijkste hieronder:
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• In tegenstelling tot sommige andere sectoren is er relatief veel consensus over 
de methoden waarop risico-inschattingen moeten worden gemaakt en hoe 
hierover gerapporteerd moet worden. Hiertoe zijn er gezaghebbende econo-
mische modellen. De consensus is echter aan het verzwakken. Er is bijvoor-
beeld discussie mogelijk over wat ‘in control zijn’ betekent in de pensioen-
wereld. Betekent dit inhoudelijke beheersing, waarbij een pensioenfonds kan 
vertellen waar deze over één jaar staat, inclusief scenario’s? Of betekent het 
procesmatige beheersing?

• Als gesteld is de positie van pensioenfondsbesturen ten opzichte van uitvoe-
ringsorganisaties nog niet sterk. Hier wordt hard aan gewerkt, maar er zal 
spraken blijven van kennis- en capaciteitsscheefheid. De positie van pensi-
oenfondsen kan worden versterkt door marktmechanismen, waarbij ze kun-
nen switchen tussen uitvoeringsorganisaties. Dit gebeurt soms, maar in de 
meeste gevallen is er dermate veel specifieke deskundigheid nodig dat pen-
sioenfondsen en uitvoeringsorganisaties ‘met elkaar getrouwd’ zijn. Boven-
dien kan ‘switchen’ bijzonder duur zijn.

• DNB heeft geen formeel mandaat voor het houden van toezicht op uitvoe-
ringsorganisaties. Ze bezoekt de organisaties uiteraard regelmatig, maar kan 
weinig countervailing power bieden. Dat is formeel een taak van de pensioen-
fondsen.

• Het inschatten en nemen van risico’s is de kern van het werk van pensioen-
fondsen (en uitvoeringsorganisaties namens hen). Het prudentieel toezicht 
door DNB gaat precies daarover en grijpt daardoor in op de professie. DNB 
krijgt al snel het verwijt ‘op de stoel van de bestuurder te gaan zitten’. Dit zou 
problematisch zijn, omdat toezicht zo een matigend effect kan hebben op be-
leggingsactiviteiten. Besturen en risicomanagers dringen – in hun perceptie 
daartoe gedreven door DNB – aan op conservatievere beslissingen. Beleggers 
hebben al snel de indruk dat hogere rendementen worden gemist, ten koste 
van de dekkingsgraad. De vraag is hoe groot de ruimte van de professionals 
moet zijn om de eigen risico-inschattingen te maken. Deze vraag is moeilijk 
te beantwoorden.
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5 Draagvlak

Integraliteit van risico-inschattingen biedt nog geen garantie op goed risico-
management. De inschattingen moeten er ook toe doen. Er moet actie op vol-
gen. Voordat bedrijven feitelijk risico’s kunnen gaan beheersen, moeten hun 
risico-inschattingen draagvlak krijgen, zowel in de bedrijven als daarbuiten. 
Anders constateert iemand een risico, maar gebeurt er niks. We nemen in dit 
hoofdstuk draagvlak als thema onder de loep.
We zetten in dit hoofdstuk één stap verder in de plan-do-check-act-cyclus en zijn 
aangeland bij do. Hoe ontstaat er draagvlak voor risico-inschattingen binnen de 
bedrijven en hoe leidt dit tot prioritering en risicobeheersing?
De opzet is gelijk aan het vorige hoofdstuk. We beschrijven eerst wat de hinder-
nissen voor bedrijven zijn om het risicomanagementsysteem draagvlak te laten 
krijgen. Daarna beschrijven we een reeks mechanismen in bedrijven om deze 
hinderissen te beslechten of er anderszins mee om te gaan. Tot slot reflecteren 
we op de bevindingen.

5.1 Hindernissen om draagvlak voor risicobeheersing te 
krijgen

Op basis van interviews binnen bedrijven, in de lijn en de staf, en om bedrij-
ven heen bij toezichthouders en brancheorganisaties komen we tot een aantal 
observaties over wat draagvlak voor risico-inschattingen via het risicomanage-
mentsysteem lijkt te bemoeilijken. Alle hindernissen die we in het onderzoek 
hebben aangetroffen, staan hieronder conceptueel beschreven en geïllustreerd. 
Per hindernis bespreken we de hindernis zelf, voorbeelden in de sectoren en het 
effect op draagvlak. Het gaat primair om de hindernissen die de respondenten 
zelf hebben beschreven.
Deze paragraaf bestaat dus opnieuw uit een reeks observaties. Er zit geen voor-
bedachte redeneerlijn of notie in. Wel kunnen we de hindernissen categorise-
ren. De hindernissen vinden hun oorsprong in structuur, cultuur of proces.

Tabel 5.1 Hindernissen om draagvlak voor risicobeheersing te krijgen

Structuur • Verschillende afdelingen
• Verschillende normen

Cultuur • Verschillende toewijding
• Verschillende ervaring
• Verschillende taal

Proces • Verschillende fora
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Andere afdeling, andere risico-inschatting

De horizontale en verticale knippen zijn in het vorige hoofdstuk over integra-
liteit al besproken. Ze creëren logischerwijs ook hindernissen voor draagvlak. 
De verkokering en de principaal-agentrelaties leiden ertoe dat het moeilijk is de 
verschillende organisaties en afdelingen op eenzelfde wijze risico’s in te laten 
schatten. Ze zullen allemaal hun eigen manieren en voorkeuren hebben en 
anderen ervan overtuigen dat deze beter zijn.
We bespraken in het vorige hoofdstuk bij de gassector de verticale knip tus-
sen aannemer en het bedrijf als opdrachtgever. Een aannemer kan wel een ver-
gunning hebben om veilig te werken op boorplatforms, maar vervolgens een 
werknemer uit Oost-Europa in dienst hebben die niet weet dat er persoonlijke 
beschermingsmiddelen bestaan of noodzakelijk zijn voor bepaalde werkzaam-
heden. Een vergunning is nog geen aantoonbaar draagvlak, want is nog geen 
garantie dat de risicobeheersingsmaatregelen de werknemers van aannemers 
ook daadwerkelijk bereiken. De principaal-agentverhouding tussen aannemers 
en opdrachtgever kan dat gebrek aan draagvlak verhullen.
We hoorden ook dat operationele lijnmanagers in de gassector in discussie gaan 
met aannemers over grensgevallen. Wanneer brengt productiviteit de veilig-
heid in gevaar? ‘Maak dan een rapportage van de risico’s’, legt een lijnmanager 
uit. ‘Daar is die tool voor. Op basis daarvan ga je het gesprek aan.’ Door een ver-
ticale knip tussen opdrachtgever en aannemer gaat de lijnmanager dit gesprek 
aan in een principaal-agentverhouding. Het is de vraag of deze verhouding een 
veilige omgeving biedt om deze dialoog open te voeren.

Andere normen, andere risico-inschatting

Een risico-inschatting staat nooit op zich. Het draagvlak om iets met dat risico 
te doen moet vrijwel altijd een afwegingsproces doorstaan. De risicobenade-
ring neemt aan dat die afwegingen na risicodetectie plaatsvindt. Modellen en 
schema’s geven aan wat de risico’s zijn die ertoe doen, waarna er een afwegings-
proces plaatsvindt, op basis van verschillende normen.
Een voor de hand liggende norm is efficiency. Een risicobeheersmaatregel kan 
rigoureus en verstorend zijn in de uitvoering, bijvoorbeeld als de operatie moet 
worden stilgelegd. Ook kan een systematische risicobeheersing bedrijven ertoe 
verplichten om ‘controle op controle op controle’ te organiseren. ‘Je kan uren 
praten over risico’s’, zegt een risicomanager in de spoorsector. ‘Dat is een einde-
loze aangelegenheid met als risico dat je risicomanagement enorm uitkoeit.’ Een 
ander voorbeeld komt uit de pensioensector. Daar maximaliseren de bedrijven 
hun rendement. Dat betekent feitelijk dat ze met het nemen van risico’s, in plaats 
van deze te beheersen, hun geld verdienen. ‘Een belegger is een ondernemer’, 
vertelt een belegger. ‘Het gaat over de drive om geld te verdienen.’ Het gaat 
hier om de klassieke spanning tussen de effectiviteit van het primaire proces 
en de kosten van het secundaire proces, in dit geval risicomanagement. Een 
lijn manager in de spoorsector zet het nog scherper neer: ‘De wens van de klant 
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staat hoog in het vaandel en ook het daaraan niet kunnen voldoen is een risico. 
Dat betekent dat ik niet op tijd ben en als ik dat een paar keer niet ben, dan 
bestaat de kans dat ik mijn klant kwijtraak. Kijk, we zijn wel afhankelijk van die 
klanten voor ons brood. Ik en alle andere medewerkers hier.’
Kosten zijn ook op bestuurlijk niveau veelbesproken. Hier is de norm ‘rede-
lijkheid’. Kosten worden niet in beginsel afgewezen, maar worden kritisch 
beschouwd op hun effectiviteit voor het bedrijf. De vraag vanuit redelijkheid is: 
kunt u dit (redelijkerwijs) van ons vragen? Een risicomanager in de spoorsector 
geeft aan dat kostbare risicobeheersmaatregelen veel weerstand kunnen ople-
veren bij met name de kleinere spelers. Kleine organisaties in de spoorsector 
worstelen met de toenemende druk om aan te tonen dat zij alle mogelijke risi-
co’s daadwerkelijk beheersen. Daarmee ontstaat immers een concurrentiever-
valsend effect, want grotere bedrijven kunnen risicogebaseerde kosten immers 
afwentelen over grotere aantallen klanten. Veiligheidskosten vormen dus een 
heet hangijzer in kleinere organisaties. Zeker wanneer de beheersmaatregelen 
aspecten betreffen die niet of slechts indirect ingrijpen op het primaire proces. 
Risicomanagers bij de grotere bedrijven willen en kunnen dat misschien nog 
wel, maar zien het draagvlak voor hun maatregelen afbrokkelen als een concur-
rent wel bereid is om het risico te nemen.

‘We hebben om het certificaat te halen zwaar ingezet en hebben toen voor een 
bepaald deel een extern bureau ingehuurd om ons met ons risicomanage-
ment te helpen. Met die expert hebben we als het ware het veiligheidsmanage-
mentsysteem gekocht. Dat waren in totaal 113.000 woorden. Ik weet dat, want 
we hebben het drie keer moeten laten vertalen. Maar in België heet de machinist 
geen machinist, maar heet hij consequent treinbestuurder. En dat kun je niet sim-
pel via replace even vervangen, want een treinbestuurder heeft ook net weer een 
andere definitie in België. Dat betekent dat je ook enorm veel beheersmaatrege-
len hebt (verschillend voor elk land) die dan ook weer onderdeel van inspectie 
worden. En dat betekent in feite dat wij als kleine onderneming ons plafond wel 
hebben bereikt. Telkens moeten we via een Risk Impact Analysis aantonen in 
control te zijn. Voor een klein bedrijf zoals wij is dat niet meer te doen. Daarvoor 
hebben we de mensen niet.’

Een risicomanager in de spoorsector

Een andere norm is eerlijkheid. Een risicobeheersmaatregel kan oneerlijk 
gevonden worden. Bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van sociale media 
in controlekamers op boorplatforms. ‘Het moet wel fair zijn’, geeft een mana-
ger aan. ‘Het proces van risico’s inschatten begon met een shift supervisor die 
operators zag whatsappen en hierover in gesprek ging. “Ja, maar er staat toch 
nergens dat ik dat niet mag?” zei de operator dan. Daar was inderdaad nog geen 
beleid voor. Tijdens regulier overleg met de shift supervisors vroeg men zich af 
of hiervoor beleid nodig was. We vonden van wel. Dat deden we niet op basis 
van een risico-impactanalyse. Veiligheid is soms ook een stuk gevoel. Het moet 

Draagvlak 65

Within control.indd   65 15-12-2014   15:22:11



bovendien ook fair zijn. Op het hoofdkantoor mag je wel whatsappen. Hoe ga 
je daarmee om?’
Na het formele proces van risico’s inschatten ontstaat er alsnog een onderhan-
delspel. Het gebrek aan draagvlak voor een al te stringent en eenzijdig verbod 
op sociale media, de harde lijn die in eerste instantie was ingezet, leidde er uit-
eindelijk toe dat de beheersmaatregel wat werd afgezwakt.
Aldus worden in de confrontatie met andere belangen eerder geprioriteerde 
inschattingen met hun risicobeheersmaatregelen op allerlei niveaus in de orga-
nisatie alsnog afgewogen, afgezwakt en soms afgestopt. Dit gebeurt niet slechts 
na risicodetectie, maar continu – van risicodetectie tot en met het handelen.

Andere toewijding, andere risico-inschatting

Sommigen zijn geheel toegewijd aan bijvoorbeeld veiligheidsrisico’s en de 
beheersing daarvan. Anderen vinden veiligheidsrisico’s ook belangrijk, maar 
zullen hun aandacht moeten verdelen. Zo zijn er naast veiligheid andere, con-
currerende waarden, zoals efficiency en duurzaamheid. Grofweg kunnen we 
stellen dat een risicomanager en ook een toezichthouder toegewijd zijn aan een 
enkele waarde. Medewerkers in de lijn, van uitvoering tot bestuur, zijn niet 
toegewijd aan één, maar aan meerdere waarden. Dit bemoeilijkt het draagvlak 
voor een enge risico-inschatting.
In de pensioensector mag DNB alleen toezien op de besturen van pensioen-
fondsen en niet op de uitvoeringsorganisaties. Dit beperkte mandaat heeft als 
gevolg dat de toezichthouder risico’s bij de uitvoeringsorganisaties indirect via 
de deskundigheid van de pensioenfondsbesturen wil beheersen. Het is ech-
ter de vraag of nadruk op die deskundigheid de meest geschikte en effectieve 
manier is om de risico’s in de uitvoeringsorganisaties aan te pakken.
Een zelfde soort mandaatbeperking komen we tegen in de spoorsector. Denk 
bijvoorbeeld aan de internationale component van risico’s. Alle toezichthouders 
kijken naar risico’s in hun eigen land. Daarnaast heeft de nationale toezichthou-
der in deze sector de beperking dat de wet veel beheersmaatregelen van risico’s 
niet vastlegt. Aangezien de toezichthouder naleving van regels als zijn primaire 
taak ziet, wordt op risico’s waarvoor geen duidelijke beheersmaatregelen zijn, 
niet gehandhaafd.

Andere ervaring, andere risico-inschatting

Een risicobeheersmaatregel kan goed onderbouwd zijn en uitmonden in een 
strak geformuleerd protocol. Het is een klassieke eigenschap van professio-
nals in een organisatie dat ze zich verzetten tegen protocollen. Dit komt veelal 
omdat zij intuïtief een ander inzicht hebben. Een dergelijke intuïtie kan sterk 
persoonlijk zijn en op jarenlange ervaring berusten.
‘Als er veranderende omstandigheden zijn, dan kun je niet altijd aan het proto-
col vasthouden en dan dien je onderbouwd af te wijken of te stoppen’, zegt een 
lijnmanager in de gaswinningssector. Voor hem is dit common sense. Niettemin 
ondermijnt de uitspraak direct het draagvlak voor de risicobeheersmaatregel. 
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‘Oudere medewerkers zijn eerder geneigd om af te wijken van regels’, zegt een 
risicomanager in de gassector. ‘Hoger opgeleide werknemers hebben moeite 
met autoriteit. Iedere groep heeft wel een handicap.’ Ervaring en expertise die 
voeding geven aan de professionaliteit van werknemers, blijken structureel 
gepaard te gaan met een gebrek aan draagvlak voor het managementsysteem.

Andere taal, andere risico-inschatting

Hoe strak de protocollen en systemen ook zijn, ze zijn sterk taalafhankelijk. 
Zeker als medewerkers jarenlange ervaring hebben, dan nemen ze hun eigen 
taal mee. Die komt niet noodzakelijkerwijs overeen met de – soms nieuwe of 
veranderende – beleidstaal. Dit kan draagvlak bemoeilijken.
Ook als professionals zich wel aan de regels houden, blijkt het draagvlak voor 
risicobeheersing broos. Strak geformuleerde regels om risico’s te beheersen blij-
ken in de praktijk vaak alsnog niet eenduidig. Een bekende kreet is As Low As 
Reasonably Possible (ALARP), maar wat betekent dat? In control zijn, wordt ook 
vaak gevraagd, maar wat is dat? Het is de ervaring van risicomanagers dat der-
gelijke kreten niet concreet zijn. Maar zelfs de meest concrete regels zijn niet 
altijd eenduidig. ‘Personen zijn geen klonen. Iedereen interpreteert de meest 
simpele regels anders’, vertelt een risicomanager in de gassector. ‘Draai dit dicht, 
wat betekent dat? Wanneer is iets dicht? Moet je ook controleren of iets dicht 
is?’ Het gevolg van deze ambiguïteit is dat professionals hun eigen draai geven 
aan beheersmaatregelen in plaats van noodzakelijkerwijs trouw te blijven aan 
de achterliggende bedoeling van het managementsysteem. ‘Veiligheid is geen 
werkwoord’, vat een risicomanager dit probleem spitsvondig samen.

Andere fora, andere risico-inschatting

Bedrijven hebben te maken met verschillende organisaties met verschillende 
verwachtingen, ook met betrekking tot risicoreductie. Op de verwachtingen 
wordt wel geanticipeerd. Zonder de verwachtingen van deze partijen hadden 
de risico-inschattingen dus anders geweest dan met.
We noemen eerst de toezichthouder. Bedrijven en toezichthouders doen hun 
eigen risico-inschattingen. ‘Toezichthouders hebben zo hun eigen risico- 
inschattingen’, zegt een risicomanager in de gassector. ‘Daar zijn we het niet 
altijd zo mee eens.’ Vooral bij milieurisico’s speelt dat. De toezichthouder ziet 
streng toe op alifaten die vrijkomen bij het plaatsen van een boor, maar het 
bedrijf vindt het vanuit milieuoogpunt verstandiger meer aandacht te besteden 
aan de aromaten. Dit verschil in inzicht ondermijnt het draagvlak voor elkaars 
risico-inschattingen, maar de bedrijven zullen toch iets met de risico-inschat-
tingen van de toezichthouder moeten, ook tegen hun wil in.
Klanten kunnen, afhankelijk van de sector, van grote betekenis zijn. Die bete-
kenis kan ook snel veranderen, zoals het geval is in de pensioensector. Klan-
ten zijn sinds de economische crisis mondiger geworden. Pensioenfondsen zijn 
meer moeite gaan steken in het creëren van draagvlak bij hun klanten voor de 
manier waarop de fondsen met risico’s omgaan. Ook dit zoeken naar draagvlak 
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gaat niet primair op basis van autoriteit of expertise. Die tijd is voorbij. Een pen-
sioenfonds moet de complexiteit van een risicobenadering over weten te bren-
gen aan een lekenpubliek, namelijk de (toekomstige) pensioengenieters. Dat 
kan een flinke, grillige hindernis vormen. Draagvlak is sluipenderwijs steeds 
meer een functie geworden van het imago van de pensioensector. Groeiend 
wantrouwen en golfbewegingen in de media zijn moeilijk door pensioenfond-
sen te beïnvloeden, maar kunnen risico-inschattingen wel beïnvloeden.
Ten slotte zijn er de experts. Een risicomanager gaf aan dat in de spoorsector tal-
rijke verschillende experts continu vanuit verschillende belangen bijdragen aan 
het ontwikkelen van het (risico)managementsysteem. Al die verschillende bij-
dragen tellen niet automatisch op en blijken op punten niet compatibel tijdens 
de implementatie. Daarom is er nog geen risicomanagementsysteem in de sec-
tor dat vanzelfsprekend gezag geniet. ‘Kijk, wat je mist, is in feite dat je net als 
met de auto naar een BOVAG-garage gaat’, legt de risicomanager uit. ‘Want je 
weet: als de auto naar de BOVAG gaat, is het goed. Dan hoef je niet na te meten.’
De verschillende eisen en bijdragen van het publiek zorgen ervoor dat draag-
vlak niet vanzelfsprekend is. Het risicomanagementsysteem heeft bovendien 
meer draagvlak nodig om ondanks die verschillende fora alsnog genoeg effect 
te sorteren.

Tussenconclusie: een broos draagvlak

Het draagvlak voor beheersmaatregelen blijkt broos. Er is veel werk te verrich-
ten om anderen te overtuigen van het eigen gelijk. Verschillen met betrekking 
tot afdelingen, toewijding, ervaring, taal, normen en fora staan draagvlak in 
de weg. Dit betekent dat draagvlak niet vanzelfsprekend en moeilijk te realise-
ren is. Dit kan ook betekenen dat draagvlak in feite zelden wordt gerealiseerd, 
maar dat het verkrijgen een continu onderhandelingsproces is. Ook dit doet 
sterk denken aan sisyfusarbeid. Die arbeid wordt ook verricht als er strakke 
managementsystemen worden gepresenteerd. Op papier lijken risico’s te wor-
den gekend en beheerst, maar in de praktijk wordt er continu onderhandeld 
over wat de belangrijkste risico’s zijn en hoe ermee moet worden omgegaan. 
Een al te groot verschil tussen papier en realiteit is uiteraard gevaarlijk. Een 
toezichthouder, een lijnmanager of een risicomanager kan zijn of haar werk 
natuurlijk moeilijk doen als deze niet uit kan gaan van wat er wordt gerappor-
teerd.

5.2 Manieren om risico-inschattingen draagvlak te geven

De vorige paragraaf eindigt in mineur: draagvlak scheppen is moeilijk, zo niet 
onmogelijk. Onze gesprekken waren echter niet negatief van toon. De respon-
denten bleken een aantal formele en informele mechanismen bewust te hante-
ren om het draagvlak van risico-inschattingen te vergroten. We beschrijven de 
mechanismen die zijn genoemd en geprezen door de respondenten zelf. Deze 
mechanismen liggen overigens erg voor de hand en zullen niemand verbazen. 
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We gaan ze één voor één af en vullen ze aan met een laatste mechanisme dat 
tussen de woorden van de respondenten waarneembaar is. Per mechanisme 
zullen we kort bespreken wat het mechanisme inhoudt, hoe we het in de sector 
aantroffen en welke impact dit heeft op het draagvlak voor risico-inschattingen.

Tabel 5.2 Typen mechanismen 

Mechanismen • Risico-inschattingen expliciteren
• Expertkennis over risico-inschattingen invliegen
• Een dialoog over risico-inschattingen organiseren
• Risico-inschattingen afdwingen
• Combinaties van dwang, explicitering, kennis en dialoog

Risico-inschattingen expliciteren

‘Hoe je risico’s inschat, is via risicomanagement’, vertelt een operationele lijn-
manager in de gassector. Hij ziet het als zijn taak om veel met de werknemers 
van aannemers te praten en hen te overtuigen waarom het risicomanagement 
gelijk heeft. ‘Daar draag je aan bij door mensen te overtuigen met gefundeerde 
feiten. Cijfers laten zien dat bepaalde zaken noodzakelijk zijn.’
Zijn strategie is het overtuigen van medewerkers door risico-inschattingen 
zoveel mogelijk te expliciteren. Cijfers hebben hierbij naar zijn idee meer gezag 
dan teksten.
Een risicobenadering faciliteert deze strategie. Er zijn immers vaste procedures 
en uitgebreide tools die allemaal helpen om verantwoordelijkheden en risico’s 
zo concreet mogelijk te krijgen. Dit kan positieve gevolgen hebben voor draag-
vlak. Het kan zich concreet vertalen in door de risicomanager gewenste actie. 
In de pensioensector heeft continue nadruk op het ontwikkelen van risico-
management geleid tot verbetering in de sector. ‘De aantoonbaarheid van risi-
co’s is verbeterd’, legt een risicomanager uit. ‘Risico’s zijn explicieter geworden. 
Risicomanagement heeft een expliciete plaats gekregen naast controlling. DNB 
is langs geweest en heeft adviezen gegeven om het beleggingsbeleid beter te 
beschrijven. Deze kennis was altijd al aanwezig in de uitvoeringsorganisatie, 
maar bleef impliciet en was daardoor niet toegankelijk voor het bestuur.’
Een wrange constatering is dat rampen een positieve invloed hebben op het 
overtuigen van medewerkers en andere organisaties. In de gassector bijvoor-
beeld leren bedrijven van grote rampen op boorplatforms offshore die ergens 
anders op de wereld plaatsvinden: Alexander Kielland, Piper Alpha, Montara, 
Deepwater Horizon. Om de paar jaar doen zich rampen van enorme omvang 
voor waar lessen uit te trekken zijn die wereldwijd hun toepassing vinden. Ook 
de bedrijven die gas winnen op de Noordzee, ontwikkelen hun management-
systemen op basis van deze lessen. Het spreekt vanzelf dat toezichthouders 
en risicomanagers de nasleep van grote rampen kunnen gebruiken om draag-
vlak te ontwikkelen voor nieuwe beheersmaatregelen. Ook in de pensioensec-
tor komt een impuls voor de risicobenadering ‘van buiten’. De  financiële crisis 
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bleek een belangrijke governance-component te hebben. Een referentie naar de 
crisis doet wonderen voor het draagvlak om risico’s serieus te nemen.

Expertkennis over risico-inschattingen invliegen

Draagvlak komt in veel gevallen van buiten. Veel risicobeheersing ontleent 
draagvlak aan breed gedeelde standaarden en autoriteiten in hun omgeving. 
Het is mogelijk om hier gebruik van te maken. In veel gevallen wordt expert-
kennis van buiten gehaald, mede om anderen te overtuigen van risico-inschat-
tingen.
In de gassector gebruiken bedrijven vaak ingenieursbureaus met hun stan-
daardbenaderingen om de belangrijke risico’s in te schatten. ‘Blijft een boor-
platform staan? Daar consulteren we FUGRO voor’, legt een lijnmanager uit. 
‘Met hun rapport tonen we dan aan dat de toren blijft staan.’ Blijkbaar geniet dat 
extern opgestelde rapport voldoende vertrouwen binnen en buiten het bedrijf. 
‘HAZID en HAZOP doen we in de ontwerpfase met DHV’, vertelt dezelfde lijn-
manager. ‘Die faciliteren de meeting en hebben een methodiek om door het hele 
systeem te lopen.’ De methode wordt zeer gestructureerd en degelijk gevonden. 
Nog een ander voorbeeld is dat interne procedures ingebed zijn in externe pro-
cedures, zoals bijvoorbeeld bij MER-trajecten.
In de gassector worden best practices vrij actief gedeeld op brancheniveau. Dit 
beroep op de status best practices, met bijbehorend draagvlak, blijkt in de spoor-
sector nog toekomstmuziek. ‘De branche vertrouwt elkaar nog niet zo’, vertelt 
een risicomanager van een spoorvervoerder. ‘Het is heel erg de vraag: wat ver-
tellen we wel en wat vertellen we niet. Verraden we niet onze best practices? We 
moeten als branche gezamenlijk risico’s gaan analyseren. Als onze risicoanaly-
ses bij elkaar bekeken kunnen worden, en we daarover consensus bereiken, dan 
weten we veel meer, staan we sterker en kunnen we betere afwegingen maken.’
Het mechanisme is dat bedrijven draagvlak voor hun risicobeheersmaatrege-
len zien groeien door het gebruik van externe standaarden of autoriteiten. Dit 
draagvlak is niet altijd een voortvloeisel uit een managementsysteem van het 
bedrijf zelf.

Een dialoog over risico-inschattingen organiseren

In veel bedrijven wordt er een dialoog georganiseerd rondom risicobeheer-
singsmaatregelen en risico-inschattingen. Die dialogen hebben potentieel 
diverse functies. Ze creëren wederzijds begrip aan beide zijden van een knip. 
Zo kan er een gedeelde risico-inschatting ontstaan, of minimaal een gedeelde 
urgentie. Op deze wijze leidt dialoog indirect tot meer draagvlak. Ze kunnen 
mensen inspireren of uitdagen om met de risicobeheersingsmaatregelen aan de 
slag te gaan. Ook dit kan indirect tot meer draagvlak aanleiding geven.
Een individuele risicomanager van een spoorvervoerder vertelt dit mechanisme 
toe te passen. Hij merkt dat veel procedures wel opgeschreven zijn, maar door 
de werknemers niet opgepakt worden. ‘Ik probeer daarom rondom procedures 
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discussie te organiseren en feedback op de procedures te krijgen, zodat ze gaan 
leven.’ Dezelfde risicomanager zou ook heel graag meer de dialoog aangaan 
met de toezichthouder in de spoorsector. ‘Ik wil dat we de toezichthouder niet 
meer als risico zien maar als partner om het veiliger te maken.’ Hij ziet ook al 
een ontwikkeling in de goede richting. ‘Toen ik kwam, waren er allemaal dos-
siers met lasten onder dwangsom. Nu zijn we bezig om meer toezicht intern te 
organiseren en in een convenant vast te leggen om zo meer vertrouwen van de 
toezichthouder te krijgen.’
Toezichthouders zoeken graag de dialoog op. De risicobenadering impliceert 
immers eigen verantwoordelijkheid bij bedrijven en de persuasieve toezichtstijl 
past hier niet goed bij. In de gassector is de toezichthouder die we spraken, een 
groot voorstander van de dialoog. ‘Wij zijn van mening dat het overtuigen van 
een onderneming in onze branche door middel van boetes niet erg effectief is 
als je de veiligheid wil verhogen’, zegt onze respondent bij de toezichthouder. 
Zij denken dat het effectiever is om de onderneming tijdens inspecties te chal-
lengen, zoals ze dat zelf noemen. ‘Wij vragen het bedrijf naar de achtergron-
den en redenen achter de maatregelen die zijn genomen in het kader van het 
inrichten van het veiligheidsmanagementsysteem’, vertelt een respondent van 
de toezichthouder. ‘Je helpt ze daar veel meer mee door hen te bevragen over 
hetgeen ze zelf voor elkaar willen krijgen.’ Daarnaast deelt de toezichthouder 
met de bedrijven van tijd tot tijd haar sector-brede inzicht in de risico’s en in de 
effectiviteit van de aandacht die het toezicht voor bepaalde onderwerpen heeft 
gehad. ‘In onze jaarverslagen hebben we indicatoren opgenomen die laten zien 
dat onze manier van werken effect heeft. De ongevalscijfers zijn ook heel laag 
ten opzichte van twintig jaar geleden en ook als je deze cijfers naast die van 
andere vergelijkbare industrieën legt.’

Risico-inschattingen afdwingen

De klassieke manier om draagvlak te creëren is door het af te dwingen. Dit 
mechanisme zijn we veelvuldig tegengekomen.
In de spoorsector bijvoorbeeld is de dreiging dat een toezichthouder de licentie 
intrekt. ‘Dat is ons grootste risico’, zegt een risicomanager. De toezichthouder 
in deze sector heeft in recente jaren regelmatig bestuursrechtelijk opgetreden 
om risicobeheersing onder de aandacht te brengen. ‘De sector is weliswaar niet 
onwillig, maar ze hebben wel duidelijk toezicht nodig’, zegt onze gespreks-
partner bij de toezichthouder. ‘Je moet natuurlijk niet alleen aan de sector gaan 
vragen wat de risico’s zijn’, zo vervolgt hij. ‘Je moet ook in je eigen verhaal blij-
ven geloven en oog hebben voor de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfs-
voering en exploitatie van een spoorwegonderneming.’ Repressie is overigens 
de laatste jaren nauwelijks toegepast, maar de shadow of hierarchy, de kans dat 
repressief wordt opgetreden, bestaat en is niet ondenkbaar.
Ook in de pensioensector past de toezichthouder straffen als een manier toe om 
draagvlak te creëren voor de systematische risicobeheersing. Dat deden ze niet 
van nature. De financiële crisis bracht deze strategie teweeg.
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‘Ten aanzien van het beleggingsbeleid is het toezicht echt veranderd. Voor de cri-
sis was toezicht meer moral persuasion. Je ging als toezichthouder in gesprek met 
bestuurders en je zorgde ervoor dat je in contact kon blijven. Wij waren analytici. 
We konden probleem analyseren en aangeven wat de risico’s zijn. Maar actie, dat 
duurde lang. Wegens de juridische risico’s was DNB terughoudend. De politiek 
heeft daar een cultuurverandering geëist en dat betekent nu dat bij DNB helder 
is dat prudentieel toezicht ook gaat om durven ingrijpen. Dat is sinds de crisis 
echt veranderd.’

Een toezichthouder in de financiële sector

In de gassector lijkt er minder sprake van strategieën die zijn gericht op het 
eenzijdig afdwingen van risicobeheersingsmaatregelen. Al behoort het wel tot 
de opties. In gesprekken op boorplatforms tussen de aannemer en het bedrijf 
in haar rol als opdrachtgever bijvoorbeeld kan er worden opgeschaald. ‘Ik kan 
mijn meerdere consulteren, als ik er niet uitkom met de contractor’, legt een 
lijnmanager uit. De toezichthouder in deze sector ziet compliance afdwingen 
eveneens wel als een optie, maar zeker niet als een gewenste route.

‘Wij denken dat we betere resultaten kunnen behalen door onze schaarse tijd te 
stoppen in goede interactie met de industrie dan door direct boetes op te leggen. 
We doen dat uiteraard wel als dat nodig is, maar wij spreken liever direct de 
directie van bedrijven aan. Dat blijkt in de praktijk een heel effectieve manier 
om de veiligheid op een hoger plan te krijgen. Het is eigenlijk onze taak om op 
wel duizend wetsartikelen te controleren, maar onze kern-aanpak is dat we de 
onderneming aanspreken dat ze zich moeten houden aan hun eigen manage-
mentsysteem en hierbij hun eigen verantwoordelijkheid nemen.  Vaak gaan de 
ondernemingen zelfs verder dan de wet.  In het geval dat het voorkomt, dat er 
toch een punt is dat niet adequaat wordt opgepakt, nemen we de volgende stap 
in ons interventiebeleid en kan dat wel eens leiden tot een proces-verbaal, boete-
rapport of stillegging van het werk. Dat komt gelukkig erg weinig voor.’

Een toezichthouder in de gassector

Het afstraffen van non-compliance kan een bedrijf, afdeling of persoon pijn 
doen. Dit leidt niet direct tot draagvlak, maar het voedt wel een beweging bin-
nen een bedrijf om risicomanagement te omarmen en op den duur te interna-
liseren. Sommige respondenten geven aan dat dit mechanisme ook verstorend 
kan werken. ‘De angst dat de toezichthouder de vergunning zou intrekken was 
zo groot, dat de aanpak van mijn voorganger was om alles zo ver mogelijk voor 
de toezichthouder te verstoppen’, zegt een risicomanager in de spoorsector. Een 
ander bijeffect kan zijn dat compliance een doel op zich wordt. In het volgende 
hoofdstuk gaan we nader op dit thema in.
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Combinaties van dwang, explicitering, kennis en dialoog

Het rijtje mechanismen is op het eerste gezicht niet opzienbarend. Het zijn alle-
maal beproefde mechanismen om draagvlak te verkrijgen in en tussen iedere 
organisatie. Ook de nadelen van de mechanismen zijn eenieder bekend. Explici-
teren kan, maar cijfers kunnen onbetrouwbaar zijn. Ook externe experts hebben 
niet altijd de waarheid in pacht en kunnen soms ook strategisch zijn ingehuurd. 
Dialoog kan werken, maar dwingt niets af. En soms is afdwingen noodzake-
lijk. Ten slotte kan afdwingen leiden tot een gevaarlijke u-vraagt-wij-draaien- 
houding. Zo blijft belangrijke kennis onder in de organisatie onbenut.
Er is wel een eigenaardigheid. De mechanismen lijken soms strijdig met elkaar. 
Is het mogelijk om risico-inschattingen af te dwingen en tegelijkertijd de dia-
loog aan te gaan? Is er dan wel sprake van een dialoog? En is er sprake van een 
dialoog als partijen alleen maar bezig zijn de ander te overtuigen?
Toch worden de mechanismen op een vaak slimme manier gecombineerd. Op 
deze wijze kunnen de nadelen van de verschillende mechanismen worden 
gecompenseerd door een concurrerend mechanisme.
In de pensioensector lijkt de toezichthouder DNB minder actief in het zoeken 
van de dialoog. Zij houdt diepgravende thema-onderzoeken. ‘Het lijkt wel 
steeds meer op feodaal toezicht’, geeft een directeur van een pensioenfonds aan. 
‘Pensioenfondsen worden niet over de thema’s geconsulteerd. Het is iedere keer 
een verrassing waar ze mee komen.’ Een belegger van een ander  pensioenfonds 
doet een vergelijkbare observatie over het toetsingskader: ‘Het financieel toet-
singskader is vrij top-down ontwikkeld.’ Het kader zelf biedt echter de nodige 
ruimte om risicomanagementsystemen naar eigen inzicht te ontwikkelen. Er 
werd wel een methode voorgesteld (het niet meer gehanteerde FIRM), maar die 
bevatte een aantal zeer ruime richtlijnen. De risicobenadering wordt wel afge-
dwongen, maar de manier waarop deze moet worden gevoerd veel minder. Het 
afdwingen heeft vervolgens een belangrijke functie voor het bedrijf zelf. Toe-
zichthouders kunnen met een dwingende stijl bedrijven aan intern draagvlak 
helpen. ‘Hoe meer de toezichthouder waarde gaat hechten aan het manage-
mentsysteem, met des te meer kracht kunnen we het managementsysteem 
invoeren’, vertelt een risicomanager. Voorwaarde is dan wel dat bedrijven enige 
ruimte houden om dat managementsysteem op eigen wijze in te richten.
Net als afdwingen heeft ook expliciteren een natuurlijke bovengrens. Een risico-
manager in de spoorsector maakt zich sterk om het risicomanagementsysteem 
te verbeteren en vaak te expliciteren, maar hij vindt het ook een probleem dat 
er te veel procedures zijn en te veel overbodige risicoanalyses. ‘Er worden nu 
vaak risicoanalyses gemaakt van de kans dat je je vingers in papier snijdt, bij 
wijze van spreken, maar niet dat een trein kan ontsporen’, constateert hij. ‘Er 
zijn honderden procedures gemaakt en bedacht. Heel veel dingen uit het verle-
den waar die procedures voor gemaakt zijn, die dingen gaan vaak nog steeds 
fout. Ik wil procedures gaan versimpelen. Laat procedures maar met elkaar 
samenvallen. Het meeste commentaar krijgen we namelijk niet op hoe we het 
doen, maar hoe we het in procedures hebben opgeschreven.’ Meer draagvlak 
ontstaat door het risicomanagement af te slanken. De suggestie is dat het aantal 
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procedures een optimum heeft en het daarom voor draagvlak soms raadzaam 
is risicomanagementsystemen af te slanken in plaats van uit te bouwen. In een 
optimale situatie prikkelt een managementsysteem dus tot het expliciteren van 
 risico-inschattingen, maar geeft het anderzijds niet te veel ballast en geeft het 
voldoende ruimte aan onder meer dialoog.
Zo zijn er meerdere combinaties van mechanismen te onderkennen die leiden 
tot good practices, ofwel procedures als resultaat van dialoog. In de gassector 
worden ervaringen uitgewisseld bij de brancheorganisatie NOGEPA. Deze open 
dialoog tussen bedrijven kan leiden tot good practices, die weer tot procedures 
kunnen leiden. DNB formuleert zelf de good practices op basis van thema-onder-
zoeken. Het gezag van de good practices wordt hier ontleend aan het gezag van 
de toezichthouder. Zij hanteert hiermee de zogenaamde ‘stok achter de deur’: de 
mogelijkheid dat iets in de toekomst kan worden afgedwongen, kan functione-
ren als aanjager voor dialoog. De thema’s die DNB gebruikt, worden namelijk 
ook gebruikt om het gesprek met pensioenfondsen en uitvoeringsorganisaties 
aan te gaan. Telkens worden de mechanismen zo gecombineerd, dat de nadelen 
van een enkel mechanisme worden gematigd.

Tussenconclusie: bouwen aan draagvlak

Draagvlak creëren is een klassieke managementopgave. Het is al snel een 
politiek spel, waarin eenieder aandacht vraagt voor de eigen methoden, aan-
pakken en inschattingen, soms ten koste van die van de ander. Op diverse 
manieren bouwen bedrijven en toezichthouders aan het draagvlak voor hun 
risico- inschattingen. Dat is een spel dat zachter en harder gespeeld kan wor-
den, simpel of heel geavanceerd, open of juist in de achterkamers, allemaal naar 
gelang de situatie. Het spel zal nooit eindigen.

5.3 Draagvlak bevorderen als managementopgave

Draagvlak voor risico-inschattingen ontstaat niet spontaan. Er zijn allerlei fac-
toren die leiden tot verschillen van mening en inzicht over risico-inschattingen. 
Het is vervolgens de vraag hoe deze verschillen zo bij elkaar gebracht wor-
den, dat er van een gezamenlijk risicomanagement sprake is. De opgaven die 
dit met zich meebrengt, liggen er vrij dik bovenop. Voor draagvlak is gezag 
nodig. Gezag voor risico-inschattingen kan worden ontleend aan de persoon 
die ze introduceert of bevestigt. Deze heeft ofwel de formele positie ofwel de 
kennis om anderen te overtuigen van de betreffende inschattingen. Gezag kan 
ook worden ontleend aan formele procedures, omdat deze vaak het resultaat 
zijn van de kennis van velen of omdat hier extern gezag achter schuilgaat. Met 
gezag kan enige dwang worden uitgeoefend risico-inschattingen als correct te 
beschouwen en zo draagvlak ervoor te realiseren. Indien medewerkers moeilijk 
te overtuigen zijn op basis van dwang, dan zullen er gezamenlijk afwegingen 
moeten worden gemaakt. Dialoog kan persoonlijk gezag vervangen, omdat een 
dialoog ruimte biedt voor kruisbestuiving, ruilprocessen, concessies, et cetera.
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Het bevorderen van gezag (en daarmee dwang), explicitering, kennis en dia-
loog gaan gepaard met vele voor de hand liggende managementopgaven. We 
zien dat de betrokkenen in de bezochte bedrijven op verschillende manieren 
deze generieke managementopgaven het hoofd proberen te bieden. Ze hebben 
vele voorbeelden kunnen geven uit hun eigen praktijk waarin ze proberen om 
draagvlak voor risico-inschattingen te creëren.
Eigenlijk zien we de mechanismen dwang, explicitering, kennis en dialoog in 
de meeste gevallen tegelijkertijd hun werk doen. Het bevorderen van draag-
vlak lijkt daarmee het intelligent balanceren en combineren van deze mechanis-
men. Dit lijkt eenvoudig, maar is bij nader inzien ook tegenstrijdig. Dwang en 
dialoog zijn welhaast elkaars tegenovergestelden. En als kennis en procedures 
vaststaan, dan is er weinig ruimte voor dialoog.

5.4 Is er een probleem? Een reflectie van twee raadgevers

De betrokkenen combineren verschillende, in theorie tegenstrijdige, manieren 
om draagvlak te bevorderen. Opnieuw problematiseren we dit beeld door de 
twee raadgevers te bevragen.

Tabel 5.3 Samenvatting van de twee raadgevers

Risicodenken Netwerkdenken

Het risicomanagementsysteem brengt alle risico’s 
samen in één totaaloverzicht.

Buiten het managementsysteem om zijn er nog tal van 
andere risico’s en percepties.

Het systeem beschrijft formele structuren en proce-
dures om risico’s in te schatten.

De inschatting van risico’s is een spel van formele en 
informele machtsuitoefening.

De structuren en procedures zijn vooraf vastgelegd en 
veranderen niet zomaar.

De spelregels ontstaan tijdens het spel en kunnen 
voortdurend veranderen.

Het hoogste niveau is eindverantwoordelijk voor de 
risico-inschattingen.

De verantwoordelijkheid voor inschattingen van risico’s 
is verspreid in de organisatie.

Kennis over risico’s is gebaseerd op verifieerbare, 
gedocumenteerde metingen.

Kennis over risico’s ontstaat door afstemming en 
onderhandeling.

Wat valt op als we met de ogen van beide raadgevers kijken naar hoe bedrij-
ven continu op vele manieren werken aan draagvlak voor gemeenschappelijke 
risico-inschattingen? We herkennen de denkbeelden van beide raadgevers 
in de manier waarop betrokkenen worstelen met draagvlak. Soms maken ze 
zelfs tegelijkertijd gebruik van beide raadgevers met slimme combinaties van 
mechanismen. De eerste raadgever lijkt echter dominant. Er ontstaan vele pro-
cedures, verschillende tools worden omarmd en de top wordt verantwoordelijk 
gehouden voor een risk appetite. We constateren echter drie belangrijke afwij-
kingen van de eerste raadgever:
• Het samenbrengen van alle risico’s is in dit hoofdstuk het kernprobleem. De 

veelheid aan risico’s en percepties wordt door eenieder erkend. Het gezag 
van de procedure wordt gezien als slechts een enkele bron voor  draagvlak. 
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Formele structuren en procedures om risico’s in te schatten worden gebruikt, 
maar voor medewerkers komen deze ‘van buiten’ en leven nauwelijks. Zij 
werken immers in een omgeving die minder eenduidig is dan door pro-
cedures wordt gesuggereerd. Middels dialoog en feedbacksessies worden 
formele structuren en procedures ‘levend gehouden’ en daarmee is er meer 
ruimte voor ambiguïteit. Bovendien zijn procedures vaak een resultaat van 
dialoog, bijvoorbeeld vanuit discussies over good practices bij een branchever-
eniging. Kortom: draagvlak wordt niet uitsluitend ontleend aan de procedu-
res; daarnaast worden tijdens de dialoog de percepties van medewerkers 
en experts serieus genomen. Hier geldt een dilemma tussen explicitering 
enerzijds en tolerantie voor ambiguïteit anderzijds.

• De dialoog concurreert ook met de eindverantwoordelijkheid van het hoog-
ste niveau. Formeel blijft deze staan, maar informeel zien we een combinatie 
van dwang, explicitering van procedures, kennis en dialoog. Het dilemma 
is hier eenvoudig: dwang kan tot draagvlak leiden, maar ook weerstand en 
geslotenheid uitlokken. De vraag is hier of dwang past, of een meer open 
manier om draagvlak te bevorderen.

• De combinaties die in draagvlak resulteren, zijn niet in procedures vast te 
leggen. Ze zijn het resultaat van slimmigheden van de betreffende managers 
en toezichthouders en als zodanig afhankelijk van hun rolinvulling en ad 
hoc overwegingen en context. De combinaties getuigen van handelen naar 
bevind van zaken. Uiteraard kent dit vanuit de eerste raadgever een gevaar: 
hoe meer ad hoc overwegingen, hoe minder samenhangend en uitlegbaar 
en vooral ook eenduidig beleid. Het bedreigt het principe dat structuren 
en procedures vooraf zijn vastgelegd en zomaar kunnen veranderen, of wel 
gelden voor vrijwel alle gevallen, maar net voor die ene conditie een uitzon-
dering maken. Het dilemma is het vastleggen van procedures of handelen 
naar bevind van zaken.

Maar is er een probleem? Er is een continue worsteling met draagvlak. Afwij-
ken van de adviezen van de eerste raadgever is vanuit zijn perspectief uiteraard 
problematisch. Vanuit de raadgever met een netwerkperspectief zijn de bevin-
dingen en de praktijkvoorbeelden minder verrassend en minder zorgelijk. De 
dynamiek en het duwen en trekken om te komen tot bepaalde beheersmaat-
regelen horen nu eenmaal bij het spel dat rond belangen gespeeld wordt en dat 
in netwerken schering en inslag is. Dit spel verstoort weliswaar het gezag van 
het managementsysteem, maar creëert ook ruimte voor dynamiek, want geen 
regel is zo heilig dat deze voor de eeuwigheid vastligt. Het resultaat bestaat uit 
variatie, levendigheid en een duidelijker afspiegeling van de machtsbalans van 
krachten die binnen het bedrijf spelen en van buiten ingrijpen op het proces van 
risico-inschatting. Let wel, vanuit de netwerkbenadering is risicoreductie niet 
in absolute zin nastrevenswaardig. Als er dus vanuit een netwerkbenadering 
geen probleem wordt gezien, betekent dat nog niet dat de risico’s voldoende 
worden beheerst.
Wat wel blijft hangen, is de vraag wat de consequentie is als de risicobena-
dering niet geheel wordt overgenomen, maar wordt gekruist met de andere, 

76 Within control

Within control.indd   76 15-12-2014   15:22:11



deels conflicterende, netwerkbenadering. Hoe kan dit leiden tot borging van de 
waarde waarvoor het gehele systeem is ingericht, zoals bijvoorbeeld veiligheid 
of betrouwbaarheid? Hoe kan een toezichthouder vertrouwen op bedrijven die, 
om goede redenen, de risicobenadering afwegen tegen de netwerkbenadering? 
Dit lijken vragen met een hoog abstractieniveau, maar met niettemin een ver-
gaande impact als ze niet beantwoord zouden kunnen worden. In het laatste 
hoofdstuk doen we een aanzet hiertoe.
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 Intermezzo 4: 
Gevaar op het spoor

Achtergrond van goederenvervoer per spoor

Een foto van de sector: risico’s van en door verschillende partijen
Als modaliteit vormt het spoorgoederenvervoer een relatief klein deel van het to-
tale goederenvervoer in Nederland. Het neemt na de luchtvaart de  een-na-laatste 
plaats in qua modaliteit. In 2011 werd slechts 3% van het totale goederenvervoer 
(exclusief zeevaart) per spoor vervoerd. In 2012 werd naar verwachting 43 à 
44 miljoen ton vracht via het spoor in Nederland vervoerd; het overgrote deel van 
dit verkeer (circa 80%) is grensoverschrijdend van karakter (Rail Cargo, 2013:43; 
Rosmuller, 2013:18). De volumes verbleken echter bij de 344 miljoen ton (ruim 
7,5 keer groter) van de binnenvaart en de 694 miljoen ton (15,5 keer groter) van 
het wegverkeer (CBS, 2013:223).
Spoor(goederen)vervoer is een veilige manier van transport als de cijfers met 
wegtransport worden vergeleken. Toch is en blijft, net als alle transportmoda-
liteiten, aandacht voor veiligheid gewenst. Het spoor kent namelijk haar inci-
denten en er vallen ook doden. Maar ook hierin voert de goederensector niet de 
boventoon. ‘Botsingen tussen goederentreinen doen zich incidenteel voor. Dat 
geldt ook voor botsingen tussen reizigers- en goederentreinen’ (Inspectie Leef-
omgeving en Transport, 2013b:15). ‘Ernstige ongevallen in deze sector zijn met 
name perron-, baanwerk- en overwegongevallen’ (Rosmuller, 2013:20).
Hoewel spoorgoederenvervoer schijnbaar geen directe relatie heeft met deze 
categorieën incidenten blijft aandacht voor veiligheid in de spoorgoederenver-
voerssector geboden. Allereerst omdat spoorgoederenvervoer ook haar inciden-
ten kent. Ten tweede omdat het spoorgoederenvervoer het spoor in grote delen 
van het land moet delen met het personenspoorvervoer. En ten slotte omdat de 
hoeveelheden en typen goederen – waaronder gevaarlijke stoffen – die via het 
spoor worden vervoerd, potentieel een grote impact kunnen hebben op het wel-
zijn van derden op of langs het spoor.
Met andere woorden, hoewel de kans wellicht kleiner is dat zich ongevallen in 
de spoorsector voordoen, is de kans op schade aan derden in termen van men-
senlevens en schade aan de omgeving als sprake is van incidenten en ongevallen 
zodanig groot, dat het maatschappelijk gewenst is om toezicht te houden op dit 
aspect van railveiligheid.
Onder de toprisico’s bevinden zich de notoire roodstoppassages ofwel stop-
tonend sein-passages (STS-passages) – gevallen waarin treinen een rood sein 
negeren. Seinen vormen de basis van het veiligheidssysteem. Reductie van het 
jaarlijkse aantal STS-passages vormt een van de speerpunten in het veiligheids-
beleid van de spoorsector.
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De veiligheid op het spoor wordt geregeld via een Europese richtlijn (2004/49/
EG). Interessant is dat daarin alle bij spoorse activiteiten betrokken partijen 
–  ieder voor hun eigen deel – verantwoordelijk worden gemaakt voor de veilig-
heid. De sector bestaat uit talrijke partijen: verladers, vervoerders en infrabeheer-
ders. ‘De railgoederenvervoerders leveren de tractie (diesel- of elektrische loco-
motieven) en vaak ook goederenwagons in het spoorvervoer. De tractie leveren 
zij aan hun opdrachtgevers, zoals verladers (zowel voor full train loads/bloktrei-
nen als wagenladingverkeer), intermodale railoperators (intermodaal vervoer) en 
rail expediteurs. Naast het fysieke transport zorgen zij ook voor de documenten 
en de communicatie met de klant’ (Rail Cargo, 2013:58).
Net zo gefragmenteerd als de sector zelf is, is ook het toezicht op de spoorvei-
ligheid. Ieder land kent een eigen toezichthouder die deels uniforme Euro pese 
regels omtrent veiligheid hanteert. Maar daarenboven zijn er nog veel verschil-
len tussen verschillende landen. ‘Anno 2013 zijn er in heel de EU meer dan 
11.000   nationale toelatingsregelingen die ondanks uniforme Europese voor-
schriften middels TSI’s (Technical Specifications Interoperability) nog steeds 
 bestaan’ (Rail Cargo, 2013:57).
 In de Nederlandse Spoorwegwet worden de verantwoordelijkheden van de ver-
schillende partijen verder uitgewerkt: ‘Railgoederenvervoerders mogen pas op 
het spoor rijden als zij beschikken over een bedrijfsvergunning, een veiligheids-
attest en een toegangsovereenkomst met de infrastructuurbeheerder(s)’ (Rail Car-
go, 2013:58). ‘Voorwaarde voor het verlenen van het attest is dat de onderneming 
aannemelijk kan maken dat zij – door toepassing van een adequaat veiligheids-
managementsysteem (VMS) [in Europese regelgeving veiligheidszorgsysteem 
genoemd]- in staat is veilig gebruik te maken van de spoorweg’ (OVV, 2011:36).
De belangrijkste toezichthouder op het spoor is de Inspectie Leefomgeving en 
Transport (IL&T). Deze vervult niet alleen de taken aangaande richtlijn 2004/49/
EG, maar is ook verantwoordelijk voor de certificering van treinbestuurders 
(richtlijn 2007/59/EG). Over het toezicht rapporteert IL&T: ‘Het toezicht op het 
railvervoer is een vorm van systeemtoezicht, gebaseerd op de doelregelgeving 
zoals vastgelegd in de Spoorwegwet en gericht op het in control zijn van spoor-
partijen door middel van hun veiligheidszorgsysteem’ (IL&T, 2013a:50). De be-
langrijkste leidraad voor het toezicht op het spoor vormt de Derde Kadernota 
Railveiligheid uit 2010. In de nota worden doelstellingen geformuleerd ten aan-
zien van de veiligheidsprestaties op het spoor. Over haar taakuitvoering schrijft 
IL&T (2013a:47): ‘De ILT beoordeelt de honderden meldingen van spoorweg-
bedrijven over incidenten op het spoor en bepaalt aan de hand daarvan waar 
nadere inspectie gewenst is. Binnen het geheel van de honderden onderzoeken 
verricht de inspectie jaarlijks gemiddeld zeventien uitgebreide onderzoeken naar 
ongevallen (botsingen en ontsporingen binnen het railvervoer) die bepalend zijn 
voor de inzet op deze wettelijke taak. De verantwoordelijkheid voor het doen 
van onderzoek wordt door de inspectie vaker aan de bedrijven overgelaten, die 
vervolgens aan de inspectie de resultaten én maatregelen presenteren ter beoor-
deling. Daar waar het veilig vervoer direct in het geding is, treedt de inspectie op, 
bijvoorbeeld door het stilleggen van het transport’ (IL&T, 2013a:47). Daarnaast 
hebben bedrijven van doen met de douane.
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Een film: omgaan met risico’s in een kostenbewuste sector
Tot in de jaren negentig van de vorige eeuw was spoorgoederenvervoer een taak 
van de nationale monopolist op het spoor. In Nederland opereerde het goede-
renvervoer als aparte (verliesgevende) divisie onder diverse namen (waaronder 
NS Cargo) binnen de N.V. Nederlandse Spoorwegen. Het spoorgoederenvervoer 
deelde in de algehele malaise waarin de spoorsector zich in de tweede helft van 
de twintigste eeuw bevond.
In het kader van een grootschalige herstructurering van de spoorwegsector in 
Nederland is de goederenvervoerspoot van de NS eerst verzelfstandigd en ver-
volgens verkocht aan de Duitse nationale spoorwegmaatschappij Deutsche Bahn, 
die de activiteiten onder de naam DB Schenker Rail Nederland voortzette (Rail 
Cargo, 2013). Tegelijkertijd werd de spoorgoederenvervoersmarkt geliberaliseerd 
en werden in 1998 de eerste vergunningen verleend aan private partijen. Sinds-
dien is het aantal vervoerders op het spoor gestaag toegenomen. Er zijn grote 
verschillen tussen de spoorvervoerders in termen van grootte. Bovendien zijn er 
ook buitenlandse spoorgoederenvervoerders actief op het Nederlandse spoor. In 
2012 waren er 22 railgoederenvervoerders actief in Nederland (IL&T, 2013b:14) en 
is sprake van felle concurrentie.
De liberalisering heeft geleid tot een scherpe groei van het transport over het 
spoor. In de periode 2004-2008 groeide de sector gemiddeld met ongeveer 7,5% 
per jaar (Rail Cargo, 2013:43). IL&T geeft aan dat ondanks deze groei (en de groei 
in het personenreizigersvervoer) in het afgelopen decennium ‘de veiligheid ver-
houdingsgewijs niet [is] afgenomen’ (IL&T, 2013b:14).
Ten aanzien van veiligheid hebben zich in de spoorgoederenvervoerssector de 
afgelopen jaren de volgende trends voorgedaan (Rosmuller, 2013:21):

•	 Een aanzienlijke stijging van het spoorgoederenvervoer (inclusief gevaarlijke 
stoffen). Als gevolg van het gestegen vervoerde volume zijn door de sector 
maatregelen genomen om de zogenaamde ‘externe risico’s’ te beheersen. Zo 
werd door onder andere spoorgoederenvervoerders een convenant met het 
Rijk afgesloten over het vervoer van brandbare gassen door Nederland.

•	 Gerelateerd aan het vorige punt geldt de invoering van het Basisnet Spoor. 
In het Basisnet Spoor worden voor het spoorgoederenvervoer de hoofdrou-
tes vastgesteld waarop vervoer van gevaarlijke stoffen mogelijk is en waarop 
op een integrale wijze in samenwerking met onder andere provincies en ge-
meenten de externe risico’s kunnen worden gereduceerd.

•	 Stringentere eisen voor de beschikbaarheid van ladinggegevens. Incidenten 
in het verleden toonden aan dat onbekendheid over de aard van de lading tot 
significante risico’s leidde. In de afgelopen jaren is in de sector geïnvesteerd 
in een informatiesysteem voor ladinggegevens op het spoor (IGS) dat in de 
eerste maanden van 2014 operationeel moet gaan.

•	 Toename van het aantal tunnels en multimodale transferpunten. De toename 
van het spoorgoederenvervoer heeft ertoe geleid dat het aantal multimodale 
transferpunten is toegenomen.

•	 Nadruk op ketenveiligheid. De inspectie besteedt nadrukkelijk aandacht aan 
ketenveiligheid en de verantwoordelijkheid van spoorgoederenvervoerders 
binnen de keten.
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De recente crisisjaren zijn echter niet ongemerkt voorbijgegaan aan het (inter-
nationale) spoorgoederenvervoer (Rail Cargo, 2013). De stagnerende groei heeft 
de concurrentie vergroot. Bovendien is sprake van relatief hoge transportkosten 
die ervoor zorgen dat de tarieven in Nederland ongeveer 10% duurder zijn dan 
in België en 20% duurder dan in andere omringende landen (KNV, 2014:15). Als 
redenen voor deze structureel hoge kosten worden onder andere kosten voor 
veiligheidsmaatregelen en regelgeving genoemd. Deze zouden leiden tot onder 
meer hogere materiaalkosten (KNV, 2014:15). Kortom, een gefragmenteerde en 
relatief jonge sector staat onder druk om de veiligheidsprestaties te handhaven 
dan wel te verbeteren onder een ongunstig economisch gesternte.
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6 Doeloriëntatie

Integrale risico-inschattingen met draagvlak vormen een goede basis, maar 
zeker wanneer er belangrijke waarden in het geding zijn, zoals veiligheid of 
financiële betrouwbaarheid, is enige reflectie van groot belang. Wordt een risico 
daadwerkelijk gemitigeerd door een te nemen maatregel? Wat zijn de effecten 
en hoe verhouden deze zich tot de kosten? Hoe verhoudt deze inspanning zich 
tegenover andere risico’s en risicobeheersingsmaatregelen die worden geno-
men door een bedrijf?
Er zijn allerlei praktische middelen die bedrijven helpen bij het afwegen van 
vraagstukken rondom veiligheid. Denk aan risicomanagementsystemen, speci-
fieke analysetools en wellicht zelfs de hele idee achter integraal risicomanage-
ment. Naarmate een middel complexer wordt, vergt het steeds meer energie 
om dat middel goed te laten functioneren. Denk hierbij aan heel ingewikkelde 
risicomatrices, bow ties en aan uitgebreide procedurevoorschriften en rapporta-
geverplichtingen. Het voltooien van dergelijke tools of procedures kan aanvoe-
len als het bereiken van een doel. Sterker nog, sommige personen zijn speciaal 
aangesteld om ze te voltooien. Voor hen is voltooiing een doel. De tools en pro-
cedures blijven echter middelen. Als de aandacht voor middelen ten koste gaat 
van de aandacht voor doelen, spreken we van doel-middelverschuiving.

Doelen en middelen
Voor de drie cases nemen we telkens de dominante waarde als doel. In het 
geval van offshore gaswinning en goederenvervoer over het spoor gaat het om 
veiligheid als doel. In het geval van de pensioenfondsen gaat het om financiële 
betrouwbaarheid.
Daarnaast zijn er diverse middelen te noemen. Bijvoorbeeld uniforme of gestan-
daardiseerde procedures die leiden tot risico-inschatting en beheersing. Taxono-
mieën zijn ook middelen; die faciliteren de communicatie over risico’s. Institutio-
nele scheidingen, zoals de toedeling van verantwoordelijkheden en de erkenning 
van bepaalde specialisaties, zijn middelen die het overzicht over de verschillende 
risicorelevante activiteiten en de verantwoording hierover verbeteren. Er zijn ook 
allerlei tools of instrumenten om risico’s in te schatten en te duiden. Er zijn inspec-
tie- en verantwoordingsmethoden. Verantwoording en inspectie zijn op zichzelf 
ook middelen. Deze voorbeelden bestaan grotendeels uit formele en expliciete 
middelen. Daarnaast zijn er ook informelere en meer impliciete middelen, zoals 
in de voorgaande twee hoofdstukken aan bod is gekomen.
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Doel-middelverschuiving kan ver gaan. Uiteindelijk kan het doel volledig uit het 
oog worden verloren. In extremo kunnen alle middelen om  risico-inschatting 
en risicobeheersing te faciliteren correct worden gebruikt, maar komt dit 
gebruik los te staan van het motief waarmee de middelen zijn ingericht. Opera-
tie geslaagd, patiënt overleden.
Dit is onze interpretatie van check in de plan-do-check-act-cyclus van ons eigen 
leermodel. Hoe behouden bedrijven hun oriëntatie op het doel van risico-in-
schattingen? Hoe constateren en beoordelen bedrijven in retrospect of ze hun 
risico’s goed genoeg inschatten en of het nog beter kan of moet?
In dit hoofdstuk zullen we beschrijven hoe binnen bedrijven de doeloriëntatie 
wordt bewaakt. Eerst besteden we aandacht aan hindernissen die doeloriënta-
tie in de weg staan. Het gaat om situaties waarin middelen dominant worden 
en de potentie hebben doelen te overvleugelen. We zullen zien dat doel-middel-
verschuiving zeer regelmatig voorkomt en wellicht zelfs onvermijdelijk is. Dit 
impliceert een serieuze bedreiging voor veiligheid c.q. betrouwbaarheid. Ver-
volgens identificeren we mechanismen die doeloriëntatie kunnen bevorderen. 
We sluiten af met een aantal metavragen. Hierin klinkt ook de reflectie door 
vanuit de netwerkbenadering: als doeloriëntatie een mythe is, dan kan het zelfs 
gevaarlijk zijn deze na te streven. Te veel nadruk op ‘doel-middelverschuiving’ 
als probleem kan echter weer ten onrechte de indruk achterlaten dat doelen 
altijd heilig zijn.

6.1 Hindernissen voor doeloriëntatie

Tijdens de interviews hebben we doeloriëntatie expliciet aan de orde laten 
komen. Ook onze respondenten worstelen met de mogelijkheid van doel-mid-
delverschuiving. Meestal erkenden ze het probleem ruiterlijk en signaleerden 
ze binnen bedrijven een aantal knelpunten.

Tabel 6.1 Typen hindernissen in categorieën opgedeeld

Structuur • Functionele knippen

Cultuur • ‘Historische ballast’

Proces • Intensiviteit van verantwoording
• Reductie van informatie
• Pluriformiteit van formats
• Het belang van verantwoording
• Verloop
• Capaciteitsproblemen
• Bloemkoolmechanismen

Functionele knippen leiden tot vervreemding van doelen

Het begon al bij het eerste bezoek bij een risicomanager in de gasindustrie. ‘U 
heeft zojuist een kaartje van de receptioniste gekregen met veiligheidsvoor-
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schriften. Denkt u dat zij dat aan u gaf wegens de veiligheid?’ De suggestie 
was natuurlijk dat de receptioniste dit deed omdat zij dat moest doen en dat er 
sancties zouden kunnen volgen als zij dat niet zou doen. In hoofdstuk 4 is al 
aangegeven dat knippen vraagt om plakken. Dit geldt ook voor doeloriëntatie. 
Het collectieve doel kan al snel gaan afwijken van een individueel doel, als de 
persoon in kwestie een beperkte functie krijgt en uitsluitend voor die functie 
beloond wordt. De individuele en collectieve doelen zijn verknipt. Het is ver-
volgens aan de receptioniste om de motieven achter dat kaartje te doorgronden.
Deze knip gaat over de specialisatie van functies. Ook andere knippen blijken 
tot doel-middelverschuiving te kunnen leiden. Zo is er de knip tussen organi-
saties. Veel uitvoerend werk wordt uitbesteed. We zagen voorbeelden uit alle 
sectoren, maar het meest pregnant waren de voorbeelden in de gasindustrie en 
in de pensioenwereld. De uitvoeringsorganisaties worden aangestuurd mid-
dels zogenaamde Service Level Agreements (SLA’s), waarover later meer. Een 
lijnmanager in de pensioenwereld zag met lede ogen aan hoe een uitvoerings-
organisatie haar motieven schetste tijdens een openbare bijeenkomst: ‘Zo werd 
bij een presentatie “Know your relations” naar aanleiding van een ontwikke-
ling hardop de vraag gesteld: “Wat zou dit voor [de naam van de uitvoerings-
organisatie] betekenen?” De vraag zou natuurlijk moeten zijn: “Wat zou dit voor 
het pensioenfonds betekenen?”‘ Vanuit het pensioenfonds is de vraag “Wat zou 
dit voor de uitvoeringsorganisatie betekenen?” een voorbeeld van doel-mid-
delverschuiving, vanuit de uitvoeringsorganisatie een normale bedrijfskundige 
reflectie.

Risicomanagement als nieuw fenomeen: ‘historische ballast’ als oorzaak van doel- 
middelverschuiving

In twee van de drie onderzochte sectoren was de aandacht voor risicomanage-
ment relatief nieuw. In de gaswinning was het ongeluk met de Piper Alpha in 
1988 al een belangrijke aanleiding. Voor DNB was de financiële crisis in 2008 
een belangrijke aanjager voor het toen al lopende proces richting risicomanage-
ment, en in de spoorsector vormde de liberalisering aanleiding om aandacht 
te besteden aan de wijze waarop bedrijven met risico’s omgaan. In het spoor-
goederenvervoer was sprake van een forse cultuuromslag. Een risicomanager 
in deze sector: ‘In het verleden was de praktijk heel regelgevend. Veel van de 
gebruiken van de NS uit het verleden zijn overgenomen in de organisaties die 
nu op of rond het spoor actief zijn. Ik merk dat nog steeds, want deze cultuur 
bestaat bij onze mensen ook nog steeds.’
Een risicomanager in de gaswinning signaleert dezelfde hardnekkigheid. ‘Rou-
tines heb je. Daar kom je niet ineens vanaf als regels zeggen of omstandig-
heden maken dat het anders zou moeten.’ Het geeft aan dat de wijze waarop 
risico’s worden ingeschat of beheerst, lang kunnen voortbestaan. Tools, formats 
en procedures faciliteren dan wel het in control statement richting de omgeving 
(bestuur, aandeelhouders, toezichthouders). Zolang de benadering niet is door-
gewerkt, bestaat de kans dat de tools en formats plichtmatig worden doorlopen.
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De positie van de risicomanager kan hierbij kwetsbaar zijn, zeker wanneer 
 risicomanagement door externen wordt geëist en er in de praktijk nog oude 
 routines bestaan, zoals het geval is in het goederenvervoer over het spoor. In 
een dergelijk geval is internalisatie een top-downproces. Diegene die als eer-
ste zorg dient te dragen voor verantwoording, is echter de risicomanager. Dit 
proces is moeizaam als de operationele kern veel autonomie heeft. Een risico-
manager in de spoorsector: ‘Veel van wat we nu doen, hebben we dus beschre-
ven. Maar of het bij de mensen tussen de oren zit. De mensen zeggen: luister, 
we doen het al 25 jaar …’
Doorwerking hoeft echter niet alleen in de uitvoering problematisch te zijn. 
In de pensioenwereld richt DNB zich primair op besturen, en minder op uit-
voeringsorganisaties. Voor de besturen van pensioenfondsen is de nadruk op 
risicomanagement nieuw en er zijn tekenen dat de verinnerlijking van deze 
benadering lang kan duren. Ze zijn vaak paritair. Zoals een risicomanager 
van een pensioenfonds het uitdrukte: ‘De samenstelling van een pensioen-
fondsbestuur is veelal meer governance-gedreven dan risico-gedreven.’ Met 
een nieuwe wet wordt getracht de positie van de besturen te versterken en het 
bewust omgaan met risico’s meer te verinnerlijken.

Hoe intensiever de verantwoording, hoe groter de kans op doel-middelverschuiving

Bezien vanuit de toezichthouder gaat de risicobenadering vaak samen met 
de filosofie dat bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het identificeren en 
beheersen van risico’s. Publieke waarden worden in dat geval minder volledig 
vervat in regels, die vervolgens moeten worden uitgevoerd door bedrijven. In 
plaats daarvan moeten bedrijven zelf aan de slag met de vraag hoe ze publieke 
waarden denken te borgen, van analyse tot en met verantwoording. Verant-
woording is voor organisaties zowel intern als richting externe toezichthou-
ders van belang om te kunnen functioneren. Het zou in theorie niet hoeven, 
wanneer de bedrijven ultiem eindverantwoordelijk zijn, maar in werkelijkheid 
worden zij niet alleen gevraagd om risico’s te beheersen, maar vooral om ver-
antwoording af te leggen hoe ze dat doen. Dat aantonen is echter een intensief 
proces, dat veelal loopt via de formats en voorwaarden van de informatie vra-
gende partij. Het voldoen hieraan kan een intensief proces vergen, dat uiteraard 
zal drukken op andere processen van bedrijven die eveneens van groot belang 
worden geacht. Het gevaar in deze context is dat aantonen het doel wordt: aan 
het proces is voldaan en de informatievragers zijn tevreden …
Een risicomanager in de spoorsector gaf als voorbeeld dat zijn bedrijf gevraagd 
werd om aan te tonen dat reguliere periodieke controles aan locomotieven 
–  zogenaamde 24-uurs inspecties – ook daadwerkelijk werden uitgevoerd. 
‘Dus hoe controleer je dat de 24-uurs inspecties daadwerkelijk worden uitge-
voerd en hoe vaak doe je dat dan? Dus worden we verplicht controle op con-
trole op controle te doen. Nu hebben we dus iets vastgelegd. En ons ergens aan 
gecommitteerd. Ik had ook kunnen opschrijven dat ik mijzelf verplicht om elke 
twee weken dat te controleren. Op deze wijze word je als operator gedwongen 
om steeds meer regels te maken en meer tekst te schrijven.’
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Ook de al eerder vermelde uitspraak van een tweede risicomanager is hier rele-
vant: ‘Ik wil procedures gaan versimpelen. Laat procedures maar met elkaar 
samenvallen. Het meeste commentaar krijgen we namelijk niet op hoe we het 
doen, maar hoe we het in procedures hebben opgeschreven.’ Het motief voor 
vereenvoudigde verantwoording lijkt hier te liggen in administratieve lasten-
verlichting. Hoe minder procedures, hoe minder kans op commentaar. Ieder-
een tevreden …
Omgekeerd gaf ook een toezichthouder blijk van het feit dat handhaving van 
regels versus verantwoording ten opzichte van (publieke) doelen weer heel 
andere eisen stelt aan de wijze waarop een toezichthouder zijn taken uitoefent.

‘Als [toezichthouder] zijn we primair voor naleving, niet voor de veiligheid. Veel 
wettelijke verankering van regels en duidelijke regels, daar zijn wij mee gediend. 
Want je hebt natuurlijk geen sterke zaak als je niet iets wettelijks toetst.’

Een toezichthouder in de spoorsector

Verantwoording vereist reductie van informatie, wat de kans op doel-middelverschui-
ving vergroot

Risico’s inschatten is ingewikkeld en vergt veel kennis van professionals. In 
complexe processen is veel kennis impliciet. De professionele inschattingen en 
de praktijken op de werkvloer herbergen veel kennis die moeilijk op papier 
te krijgen is. Risicomanagement staat of valt bij explicitering van kennis. Aan 
bedrijven wordt immers gevraagd om te laten zien dat ze weten welke risico’s 
ze lopen. Een risicomanager vraagt dit ook weer aan de operationele mede-
werkers en gebruikt hiervoor tools, zoals procesmodellen. Omdat explicitering 
moeilijk is, bestaat de kans dat medewerkers de risico-inschattingen zoals ver-
woord in de tool en verantwoord richting toezichthouder armer voorstellen 
dan de inschattingen die zij zelf maken. Met andere woorden: informatie moet 
worden gereduceerd om ze communiceerbaar te maken. Een risicomanager 
in de gasindustrie merkt op: ‘Waar ik ’s nachts wakker van lig, is soms ver-
schillend van wat ik aan het hoofdkantoor moet melden. Zo moet de Health, 
Safety, and Environment (HSE)-manager als een soort KPI alle medical treatment 
cases aan het hoofdkantoor melden. De KPI is echter niet zo verfijnd, dus de 
cases variëren van serieuze cases tot sneetjes in de vinger. Ze tellen allemaal 
als één case. Dit moet dus worden gerapporteerd en de HSE-manager wordt 
achterna gebeld naar aanleiding van hypo’s.’ De suggestie is dat er veel werk 
moet worden gestopt in iets waar een professional niet wakker van ligt, omdat 
het meetsysteem nog niet zo verfijnd is.
De reductie van informatie vindt met name plaats daar waar organisatie-
grenzen worden overschreden, zoals bij uitbesteding van uitvoerende taken. 
In een dergelijk geval worden er afspraken gemaakt in Service Level Agree-
ments of contractvoorwaarden. Deze gaan veelal over de dagelijkse statistieken, 
zoals klachten, rapportagedeadlines, vergoedingen als deadlines niet worden 
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gehaald, et cetera. Die zijn dus breder dan risico’s. Bovendien zullen de bepa-
lingen SMART geformuleerd moeten worden. Deze bepalingen worden al snel 
doel voor de contractor, terwijl de opdrachtgever een rijk palet aan niet-meet-
bare overwegingen zou willen meegeven.
Een operationeel manager waarschuwt voor de reductie van informatie. ‘Zo is 
er een onderscheid tussen een strategisch risico (ben je politiek ingedekt voor je 
beslissingen?) en een economisch risico. Het laatste is de kern van het werk.’ En 
hij licht het verschil toe: ‘Balansmanagement is een optimalisatievraagstuk: we 
gooien alles in een model en daar komt iets uit. De resultaten hiervan zijn altijd 
inferieur, maar wel politiek ingedekt voor de toezichthouder. In feite zijn ze ook 
risicovol.’ Hij suggereert hiermee dat zowel bedrijven als toezichthouders een 
belang kunnen hebben bij het creëren en accepteren van arme informatie. Dit 
kan de prikkel wegnemen om iets aan doel-middelverschuiving te doen.

De pluriformiteit van formats leidt tot doel-middelverschuiving

Meerdere partijen zijn nieuwsgierig naar risico-inschattingen. Een medewerker 
of bedrijfseenheid wordt dan ook vaak geconfronteerd met meerdere informa-
tie vragende partijen. Zij zullen verschillende eisen stellen, bijvoorbeeld afhan-
kelijk van hun benadering of methoden. Informatievragers gebruiken niet altijd 
dezelfde formats. Dit maakt het voldoen aan meerdere informatievragers inten-
siever, terwijl de toegevoegde waarde per informatie vragende partij wellicht 
afneemt. Een logische strategie is om dan maar gewoon te voldoen aan de eisen 
zonder daarbij de achterliggende doelen ervan in acht te nemen. Een operatio-
neel manager in de pensioenwereld: ‘Met die tool hebben we weinig van doen. 
Dat gaat over het inventariseren en beschrijven van processen. Die processen 
moeten in kaart gebracht worden voor het bestuur en voor DNB (…). Natuur-
lijk lopen we die stappen af. Maar we konden toch 60 jaar zonder? De feitelijke 
impact is nihil.’ Een manager in de spoorsector stelt het nog scherper als de rol 
van de toezichthouder en de veiligheidsrapportages worden benoemd: ‘Niets 
van wat de toezichthouder doet of zegt, helpt mij mijn werk beter te doen.’
Een risicomanager in de gasindustrie is zich van dit proces bewust en kent de 
verleiding: ‘Een managementsysteem maakt het leven heel erg makkelijk voor 
een toezichthouder en voor ons. Dan zeggen toezichthouders: we willen alleen 
dat deze alinea iets anders wordt, dan zijn we tevreden. Oké. Maar dan heb je 
nog niks in je organisatie veranderd. (…) Toezichthouders zoeken wat auditable 
is. Een managementsysteem is prima auditable.’ Het is dus aantrekkelijk voor 
bedrijven om aan procedures en informatievragen te voldoen zonder zich de 
motieven erachter eigen te maken. Verantwoording en risico-inschatting kun-
nen op die manier van elkaar gescheiden raken.
In deze context is het begrijpelijk dat er meerdere rapportages worden geschre-
ven aan meerdere fora. Een risicomanager in de pensioenwereld legt uit: ‘Zo 
ontstaan er twee soorten rapportages. De eerste is die voor DNB. Daar leren we 
niets van. De tweede is een eigen interne rapportage. Deze is er om van te leren.’ 
Uitvoeringsorganisaties rapporteren aan nog meer fora: toezichthouders, cliën-
ten en aandeelhouders. Goederenvervoerders over het spoor en de gasindustrie 

88 Within control

Within control.indd   88 15-12-2014   15:22:12



rapporteren bovendien aan toezichthouders uit verschillende landen. Een vei-
ligheidsmanager van een spoorbedrijf beschrijft het gevolg: ‘Waar wij tegenaan 
lopen, is dat die nationale toezichthouders erg hun eigen stokpaardjes hebben. 
Elk heeft een eigen (veiligheids)cultuur die ook gebaseerd is op de lessen uit het 
verleden.’ Het gevaar is dat het doorlopen van procedures en de verantwoor-
ding plichtmatig worden. De doelen erachter worden niet geïnternaliseerd en 
er wordt weinig van geleerd.

Hoe groter het belang van verantwoording, hoe groter de kans op doel-middelverschui-
ving

Doel-middelverschuiving wordt versterkt als het van het grootste belang is een 
middel te gebruiken. Dit kan het geval zijn bij hoge sancties indien een middel 
niet wordt doorgevoerd. Bij hoge sancties kan het van levensbelang zijn om te 
voldoen aan de vereiste procedures en formats en is er weinig ruimte om zich 
te bekommeren om de motieven erachter.
Een voorbeeld is het eisen van een managementsysteem als voorwaarde voor 
een vergunning. Een dergelijk toelatingssysteem is er bijvoorbeeld in het goe-
derenvervoer over het spoor. We zien dat er alles aan wordt gedaan om de ver-
gunning te verkrijgen, maar dat dit allerlei perverse effecten met zich mee kan 
brengen. Een risicomanager in deze sector vertelt over zijn voorganger: ‘Mijn 
voorganger was gedreven door de angst dat ILT de vergunning zou intrekken. 
Dat is ook ons grootste risico. De aanpak van mijn voorganger was om alles 
zo ver mogelijk te verstoppen, want anders …’ Een andere risicomanager in 
dezelfde sector: ‘We hebben om het certificaat binnen te halen zwaar ingezet 
en hebben toen voor een bepaald deel een externe ingehuurd. Met die expert 
hebben we als het ware het veiligheidsmanagementsysteem gekocht. (…) Kijk 
het grote goed is dat je nu een systeem hebt dat geaccepteerd is en daar gaat 
het om, want het is je brood.’ Het geeft aan dat aan de procedures en formats 
voor de vergunning wordt voldaan, maar dat betekent nog niet dat de motieven 
erachter zijn verinnerlijkt.

Verloop kan leiden tot doel-middelverschuiving

Als een risicomanagementsysteem wordt ingevoerd, dan wordt vaak aandacht 
besteed aan de motivering ervan. Mensen die later bij een organisatie binnen-
komen of van functie veranderen, kunnen verstoken blijven van deze motive-
ring. Voor hen is de koppeling tussen doel en middel (het systeem) niet altijd 
evident. In hoofdstuk 5 beschreven we het voorbeeld van de apen en de banaan. 
De manier om te kunnen voldoen aan de procedures en formats wordt overge-
dragen, want dat is nodig om het werk te verrichten. De motieven erachter wor-
den echter niet altijd overgedragen. Een risicomanager in de gasindustrie merkt 
op: ‘De jongere generatie is veel meer gericht op: maar waar staat dat dan? Het 
is goed dat ze meer op het gedocumenteerde bouwen, maar het is wel een risico 
dat ze minder blijven nadenken. Als er veranderende omstandigheden zijn, dan 
moet je je niet altijd aan het protocol vasthouden.’ Wellicht zijn de regels de 
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belangrijkste houvast voor nieuwe medewerkers aan het worden. Tegelijkertijd 
zien ervaren medewerkers en risicomanagers de gevaren van die regels.

Hoe meer capaciteitsproblemen, hoe groter de kans op doel-middelverschuiving

Het voldoen aan de nodige procedures om in control te zijn vergt capaciteit. 
 Feitelijk gaat het over tijd en menskracht, en daarmee geld. Oriëntatie op risi-
co’s zal gepaard gaan met veel werkoverleg en kruisbestuiving tussen lijn en 
staf. Een organisatie onder capaciteitsdruk zal dit al snel zien als overhead. 
Immers, ondertussen moet het werk worden verricht om te kunnen overleven. 
Een  risicomanager in het goederenvervoer verwijst naar het nodige overleg: 
‘We zijn ook in overleg over een IGS (Informatiesysteem Gevaarlijke Stoffen). 
Zodat hulpdiensten weten wat waar staat à la minute. Daar zit ik aan tafel. Bij 
een kleinere club zit daar de directeur aan tafel. Kleinere clubs zien het vooral 
als veel werk en proberen het af te houden.’ De capaciteit kan vooral in de knel 
komen als er meerdere informatie vragende partijen zijn. In het goederenver-
voer over spoor is dit het geval vanwege de vele toezichthoudende partijen: 
‘Dat betekent dat je ook enorm veel beheersmaatregelen hebt (verschillend voor 
elk land) die dan ook weer onderdeel van inspectie worden. En dat betekent in 
feite dat wij als kleine onderneming ons plafond wel hebben bereikt. Telkens 
moeten we via een RI&A (risicoanalyse) aantonen in control te zijn. Voor een 
klein bedrijf zoals wij zijn, is dat niet meer te doen. Daarvoor hebben we de 
mensen niet.’

De boodschap is eigenlijk heel bot. Als er weinig geld in een bedrijf of de sector 
is, dan is er minder capaciteit om het risicomanagement te verinnerlijken. Zo 
stelden risicomanagers van een pensioenfonds – die iets meer financiële arm-
slag heeft – zich als volgt voor: ‘Wij zijn eigenlijk bestuursleden met veel tijd. Zo 
kunnen we ook de uitvoering reviewen en de beleidsplannen van het bestuur 
voorbereiden.’

‘Het contact met het bestuur gaat vaak over onbenulligheden, zoals exacte for-
muleringen in een contract. We hebben sinds een paar jaar een jurist. Gemoti-
veerd door politieke risico’s, ofwel cover my ass. Dat zou niet nodig moeten zijn. 
Ik ga namelijk zelf nat als ik zaken doe in Singapore en ze in Singapore zouden 
blijken te frauderen.’

Een operationeel manager in de pensioensector

Hoewel in de spoorsector de wetgeving (artikel 33 lid 3 Spoorwegwet) en de 
toezichthouder aangeven dat het veiligheidsmanagementsysteem van de 
spoorwegonderneming passend moet zijn voor de aard en omvang van die 
onderneming, is gemakkelijk te begrijpen dat de praktische doorwerking van 
deze regel in de praktijk lastig te realiseren is. Immers, minimale eisen aan 
 risicomanagement worden niet gesteld en zowel professionele drive om risico’s 
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te minimaliseren als de wens om bedrijven aan te zetten tot continue verbete-
ring dragen alleen maar bij aan dit gegeven.

Bloemkoolmechanismen: controle op controle op controle

Veel van onze respondenten klaagden over procedures. Onbegrip over proce-
dures leidt logischerwijs tot het plichtmatig voltooien ervan. De meeste klach-
ten verwezen naar ‘bloemkoolmechanismen’: er ontstaat een opstapeling van 
procedures. Een risicomanager in de spoorsector verwees naar de stijl van de 
risicomanager als mogelijke oorzaak: ‘Mijn voorganger was een vechter en 
schreeuwde tegen productie als er weer door rood licht werd gereden. Dat 
veroorzaakte vooral veel stennis en welles/nietes-discussies. Het had ook tot 
gevolg dat we voor één en hetzelfde onderwerp vier procedures hadden. Bij-
voorbeeld de procedure voor hoe maak je een risicoanalyse.’
Vaker wordt er echter gesuggereerd dat ‘bloemkoolmechanismen’ inherent 
zijn aan de risicobenadering. Illustratief is een al eerder door ons aangehaalde 
uitspraak van een risicomanager uit dezelfde sector: ‘Iedere locomotief moet 
periodiek gecontroleerd worden. Dat noemen we een 24-uurs controle. Via je 
risicomanagementsysteem heb je op basis van je Nederlandse processen dat 
geüniformeerd en gestandaardiseerd. En dan is de vraag hoe je de controle bij-
houdt. Dus hoe controleer je dat de 24-uurs inspecties daadwerkelijk worden 
uitgevoerd en hoe vaak doe je dat dan? Dus worden we verplicht controle op 
controle op controle te doen. Nu hebben we dus iets vastgelegd. En ons ergens 
aan gecommitteerd. Ik had ook kunnen opschrijven dat ik mijzelf verplicht om 
elke twee weken dat te controleren. Op deze wijze word je als operator gedwon-
gen om steeds meer regels te maken en meer tekst te schrijven.’ Zijn conculega 
geeft het bondiger weer: ‘Je kan uren praten over risico’s. Maar wat werk je uit 
en wat niet? Risicoanalyse is een bodemloze aangelegenheid. Een risico van 
risicomanagement is dat het enorm uitkoeit.’
Er bestaan allerlei prikkels tot nieuwe procedures. Er lijken echter minder prik-
kels te bestaan om procedures te schrappen. Controle op controle op controle 
hoeft op zich geen probleem te zijn. Het zou wel een probleem zijn als er con-
troles zijn omdat niet is doordacht waarom de controle er nog is. We gaven het 
hierboven ook al aan.

Tussenconclusie: doeloriëntatie onder druk

Er lijkt een doembeeld te ontstaan. Toezichthouders eisen enorme hoeveel-
heden informatie. Bedrijven en hun medewerkers worden volgepompt met 
steeds meer procedures die alle ritueel worden doorlopen, terwijl de motieven 
achter de procedures worden vergeten. Het doemscenario voorziet ook in men-
sen die doof en blind zijn geworden: ze kennen wellicht alle tools, formats en 
procedures, maar zien niet meer de feitelijke risico’s. Voor zover personen die 
zien, wordt de informatie hierover kaltgestellt in de formats. Het gevaar is daar-
mee inderdaad dat veiligheid of financiële betrouwbaarheid niet meer wordt 
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geborgd terwijl wel wordt voldaan aan de voorwaarden die van tevoren door 
managers zijn bedacht en door toezichthouders zijn geaccepteerd.
De hindernissen laten zien dat doel-middelverschuiving eigenlijk onvermij-
delijk en universeel is. Dit leidt natuurlijk tot vragen bij een statement van een 
bedrijf dat aangeeft in control te zijn. De processen zijn dan wellicht in orde, 
zoals gewenst door haar omgeving, maar die kunnen de publieke waarde 
slechts borgen als ze betekenisvol zijn, oftewel het doel dienen waarvoor ze 
oorspronkelijk opgesteld werden.

6.2 Manieren om doeloriëntatie te bevorderen

Maar doel-middelverschuiving is niet het enige verhaal. Er bleken evengoed 
mechanismen te bestaan die doeloriëntatie juist bevorderden. In deze paragraaf 
geven we weer welke mechanismen onze respondenten hebben gezien.

Tabel 6.2 Typen mechanismen 

Mechanismen • Het faciliteren van doorvragen
• Leren vergemakkelijken
• Het tolereren van afwijkingen
• Conflicten en spanningen institutionaliseren
• Hiërarchische interventie als voeding aan het toegewijd gezag

Collegiale controle en onderlinge aanpassing

Een standaardvraag die we stelden, was: ‘Bestaat er risicomanagement zon-
der risicomanagementsysteem?’ Deze vraag werd door veel respondenten als 
prikkelend ervaren. Collegiale controle en onderlinge aanpassing werden als 
alternatief voor de systemen genoemd. In een dergelijk geval wordt afgezien 
van de verschillende middelen die de managers ter beschikking hebben en 
wordt gestimuleerd met behulp van meer informele mechanismen tot risico- 
inschattingen te komen. Middelen (procedures, tools, formats) worden daarbij 
niet altijd gebruikt als ze niet opportuun worden geacht, zoals we zagen bij de 
beleidsontwikkeling rond het gebruik van sociale media op boorplatforms.

Het faciliteren van doorvragen

Het blijven doorvragen is een soort no regret-maatregel. Natuurlijk moeten toe-
zichthouders, risicomanagers en lijnmanagers blijven doorvragen. Het uitleg-
gen van het nut van middelen kan helpen anderen te laten leren over risico-
management. Tegelijkertijd kan dit ook moeilijk zijn en vereist doorvragen 
enige organisatie. Een risicomanager in de spoorsector: ‘We zitten met een 
grote achterstand uit het verleden. Er zijn honderden procedures gemaakt en 
bedacht. Maar wat hebben we daaraan? Ik probeer daar rondom discussie te 
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organiseren en feedback op de procedures, zodat het gaat leven. Heel veel din-
gen uit het verleden waar die procedures voor gemaakt zijn, die dingen gaan 
vaak nog steeds fout.’
In de pensioensector spreekt de toezichthouder besturen aan op het risico-
management. Besturen werden gezien als een zwakke schakel, omdat zij te 
weinig deskundig zouden zijn om goede vragen aan de organisatie te stellen, 
laat staan de vaak grote organisaties waaraan zij de uitvoering veelal hebben 
uitbesteed. De wetgever en DNB hebben veel geïnvesteerd in het emanciperen 
van de besturen. De uitvoeringsorganisaties beginnen dat te merken. ‘Vroeger 
was er bij wijze van spreken een machine waar getallen uit kwamen. Die wer-
den aan de klant gerapporteerd. Vanaf 2008 is dat anders. Klanten stellen steeds 
meer vragen. Nu moet een rapportage punt voor punt met de klant worden 
behandeld. Er ontstaan educatieve sessies met klanten. Die gaan bijvoorbeeld 
over scenariodenken en staartrisico’s. Rapportages moeten we ook steeds meer 
customizen.’ De uitspraak geeft overigens ook aan dat doorvragen niet de enige 
remedie kan zijn. Het customizen suggereert al dat het niet om fundamentele 
aanpassingen gaat. Er blijft sprake van informatiescheefheid tussen het bestuur 
(de ‘cliënt’) en de uitvoeringsorganisatie.

Leren vergemakkelijken

Het plichtmatig of routinematig doorlopen van allerlei procedures kan afstom-
pen. We hebben slimmigheden gezien die het leren bevorderen om zo afstom-
ping tegen te gaan. Een offshore gaswinningsbedrijf laat iemand die installa-
tie-supervisor wil worden, verplicht twee jaar stage lopen op het hoofdkantoor 
om daar alle processen te zien. De risicomanager: ‘Dan weten ze ook de motie-
ven achter risicomanagement. Het zorgt voor begrip.’
Leren hoeft overigens niet op gespannen voet te staan met procedures en tools. 
Slimmigheden kunnen juist gaan over de manier waarop met de procedures 
omgegaan wordt. Een risicomanager in de gaswinning gebruikt het principe: 
‘Denk ook aan house-keeping. Hoe opgeruimd is de werkplek. Dat kan leiden tot 
anomalieën of incidenten. Vallende voorwerpen. Als dat soort zaken opstape-
len, maak dan een rapportage van risico’s. Daar is die tool voor. En op basis van 
die rapportages ga je het gesprek aan.’ De gedachte is dat de tool niet het doel 
op zich wordt, maar een vehikel om in dialoog te gaan. De dialoog is dan de 
essentie van het verantwoordingsproces, niet de tool.
DNB heeft veel moeite gedaan om pensioenfondsbesturen te versterken door 
middel van leren. Zij doet dit door diepgaande themastudies te verrichten, deze 
toegankelijk op te schrijven en te sturen naar de besturen, opdat zij de analyses 
en de zogenaamde good practices tot zich zullen nemen.
Het vergemakkelijken van leren suggereert openheid. Een hoofdkantoor laat 
medewerkers zien hoe wordt gewerkt, DNB laat zien wat ze doet. Een dialoog 
vereist openheid en is daarmee uiteraard ook een voorwaarde. Zonder open-
heid is leren bijzonder moeilijk. Ook stages, dialogen en rapportages kunnen 
ritualiseren.
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Het tolereren van afwijkingen: ‘De soep …’

Zeker in een gevaarlijke sector zoals de gaswinning ligt het niet voor de hand 
om af te wijken van procedures. Toch worden afwijkingen onder bepaalde 
omstandigheden getolereerd en worden deze zelfs gewaardeerd. Een operatio-
neel manager in de gaswinning: ‘Er was storm. Dan hoef je de bewoners op het 
platform niet te zeggen dat ze binnen moeten blijven. Maar wat als ze voor de 
veiligheid van het platform naar buiten moeten? Of voor de wisseling van de 
wacht? Dan wijst het MS je niet de weg. Daar zijn dan geen regels voor. Dan 
komt het aan op vakmanschap.’
We zien ook tolerantie voor afwijkingen uit meer pragmatische overwegingen. 
Er wordt begrip getoond voor de afwegingen die een individu maakt, ook al leidt 
dat tot afwijkingen van procedures, zoals de risicomanager in de spoorsector 
die uitlegt: ‘Liever niet rijden dan onveilig rijden is wel het adagium. Het gebeurt 
heel soms. Ze zijn niet geneigd om nee te zeggen. De machinist heeft het recht 
om nee te zeggen. Maar hoe werkt dat als hij bang is zijn baan te verliezen?’ 
Eenzelfde pragmatisme is te vinden in de filosofie van een risicomanager in de 
gaswinning. Hij geeft aan dat het niet de rol is van risicomanagementsystemen 
om alle handelingen te dekken: ‘Er is een spanning tussen professionaliteit, de 
intuïtie, en risicomanagementsystemen. Als branche moeten we er voor zorgen 
dat het risicomanagementsysteem een bodem creëert, een minimale borging 
van de veiligheid(scultuur).’
Een dergelijk pragmatisme geeft de ruimte om eigen afwegingen te maken ten 
behoeve van (in dit geval) veiligheid. Uiteraard kan deze ruimte ook worden 
benut ten behoeve van andere belangen. Ruimte is daarom niet het panacee, 
maar kan desalniettemin worden beschouwd als essentieel voor doeloriëntatie.

Conflicten en spanningen institutionaliseren

De risicobenadering brengt per definitie conflicten met zich mee. Denk hier-
bij aan staf versus lijn: de risicomanager (staf) is toegewijd aan risico’s, maar 
de lijnmanager zal afwegingen moeten maken. Een andere klassieke spanning 
is uitvoering versus management. De tools, formats en procedures zullen in 
acht moeten worden genomen door vaak professionele krachten, die hun ken-
nis er niet altijd in kwijt kunnen. Tijdens ons onderzoek zagen we verschil-
lende manieren om deze conflicten niet te voorkomen, maar te omarmen. Dit 
ging op verschillende manieren. Ten eerste is er de mogelijkheid om conflict-
beslechtingsmechanismen te benoemen. Een risicomanager van een pensioen-
fonds koos voor het expliciteren van conflicten: ‘Soms komen de afdelingen er 
onderling niet uit en komen er twee notities op de bestuurstafel, met de nodige 
kanttekeningen. Dit kan onhandig lijken, maar het is uiteindelijk beter voor de 
onderbouwing. Bovendien wekken deze discussies de interesse van het bestuur 
en wordt deze hierdoor goed geïnformeerd.’ In een uitvoeringsorganisatie is 
erin voorzien dat de risicomanager de klant opzoekt, wanneer deze een hoog-
lopend conflict heeft met het bestuur.
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Ten tweede is er de mogelijkheid om de spanningen te internaliseren in indi-
viduen. Al eerder noemden we het voorbeeld van de verplichte stage op het 
hoofdkantoor van een gaswinningsbedrijf voor iemand die manager wil wor-
den op een boorplatform. In een van de pensioenuitvoeringsorganisaties die 
we hebben bezocht, hebben de risicomanagers zelf een beleggingsachtergrond, 
zodat ze de beleggers goed kunnen begrijpen en de dialoog daarmee rijker 
wordt.

Hiërarchische interventie als voeding van het toegewijd gezag

Hard ingrijpen door de toezichthouder kan tot doel-middelverschuiving lei-
den, maar het leidt ook tot meer gezag van de risicomanager. Druk kan dus, 
ondanks risico op doel-middelverschuiving, positief uitpakken. Een potentieel 
imperfect systeem wordt wel consequenter uitgevoerd, waardoor het eenduidi-
ger en gemakkelijker te begrijpen wordt. Dit argument van make the best of the 
worst kan leiden tot inzicht in motieven achter de middelen. Een risicomanager 
in de gaswinning drukte het zo uit: ‘Hoe meer de toezichthouder het manage-
mentsysteem ook gaat gebruiken of daar waarde aan gaat hechten, hoe moei-
lijker het is voor ons om tegen te gaan dat we het managementsysteem als doel 
gaan zien … Aan de andere kant is het fijn als we daardoor met meer kracht het 
managementsysteem kunnen invoeren. Dat is dus dubbel.’ Ook toezichthou-
ders in de spoorsector zijn zich hier van bewust: ‘Veel HSE-managers vinden 
het fijn als wij wat zeggen, want dat geeft hun een extra argument. Je moet als 
HSE-manager echt kunnen overtuigen en de juiste toon weten te vinden. Als je 
dat niet lukt, heb je een heel zwaar beroep.’
Of de versterking van het gezag toegewijd aan veiligheid of financiële betrouw-
baarheid effect heeft, hangt uiteraard af van de manier waarop dat gezag wordt 
gebruikt. Risicomanagers staan voor vele keuzes, zo blijkt uit dit onderzoek, en 
deze keuzes kunnen doeloriëntatie zowel bevorderen als belemmeren, ook met 
meer gezag.

Tussenconclusie: doeloriëntatie wordt op allerlei manieren bevorderd

Doel-middelverschuiving is niet alleen onvermijdelijk. Doel-middelverschui-
ving is ook te matigen, zo blijkt uit de vele voorbeelden. Sterker, enige doel-mid-
delverschuiving kan wenselijk zijn, zolang de middelen effectief zijn en veel 
mensen mobiliseren. Het matigen van doel-middelverschuiving is wel van 
het grootste belang, omdat anders de uitspraak ‘dit bedrijf is in control’ zonder 
waarde is. Bedrijven zijn dan in control over de processen die men zelf heeft 
ingericht, maar niet over het doel van de processen.

6.3 Het behouden van doeloriëntatie als managementopgave

Doeloriëntatie vergt voortdurende aandacht, zo blijkt uit onze analyse van 
hindernissen. Met name risicomanagers erkennen de mogelijkheid van doel- 
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middelverschuiving ruiterlijk. Het voldoen aan de procedures, het gebruiken 
van de tools, het beantwoorden aan de vraag tot verantwoording kunnen alle-
maal doel op zich worden, dus potentieel gevaarlijk. Continu is dus de vraag 
aan de orde of deze waarden wel geborgd worden indien de middelen trouw 
zijn gebruikt. Dit zien veel risicomanagers en sommige lijnmanagers als hun 
opgave, om voortdurend de waaromvraag te stellen, desnoods tot irritatie van 
andere betrokkenen aan toe.
Doel-middelverschuiving is hardnekkig. We beschreven een aantal hindernis-
sen met forse opgaven voor blijvende doeloriëntatie. Telkens zullen managers 
zich de volgende vragen moeten stellen. Is de gevraagde capaciteit voor risico-
management proportioneel? Is het belang van verantwoording proportioneel? 
Kan het gezag van procedures ter discussie worden gesteld, zonder aan het 
gezag af te doen? Kan de autonomie van professionals worden verruimd zon-
der dat dit tot willekeur leidt?
Het zijn allemaal vragen die contingent denken vergen, ofwel intelligent han-
delen naar bevind van zaken. De vragen gaan immers over proportionaliteit. Er 
moet capaciteit worden geëist, er moet belang worden gehecht aan verantwoor-
ding, gezag is nodig, net als autonomie van professionals. Maar van al deze 
aspecten bestaat er ook een ‘te veel’. Met andere woorden: er is een optimum. 
En die is zelden in procedures te vatten. Hiervoor is fingerspitzengefühl van de 
betreffende manager nodig.
We zien dat de betrokkenen in de bezochte bedrijven op verschillende manie-
ren deze generieke managementopgaven het hoofd proberen te bieden. Ze heb-
ben vele voorbeelden kunnen geven uit hun eigen praktijk waarin ze proberen 
om de doeloriëntatie van risico-inschattingen te borgen. Hierin hebben we een 
aantal vaste mechanismen herkend. Ook deze mechanismen blijken echter geen 
heilbrengers pur sang. Er kleven nadelen aan.

6.4 Is er een probleem? Een reflectie van twee raadgevers

Zonder doeloriëntatie geen effectief risicomanagementsysteem. Veel risicoma-
nagers erkennen dat doel-middelverschuiving bestaat. Ze zien doel-middel-
verschuiving ook als een bedreiging voor de kwaliteit van risico-inschatting. 
Tegelijkertijd is doel-middelverschuiving misschien niet zo erg als het lijkt. Het 
betekent niet dat bedrijven als kippen zonder koppen hun risico’s inschatten. 
Als middelen goed functioneren, dan is oriëntatie op een middel in plaats van 
op een doel immers niet per se problematisch. De kans kan reëel zijn dat een 
middel vanzelf aan het doel bijdraagt, of dat gaandeweg bedrijven steeds beter 
leren om doelgericht hun risico’s in te schatten. Risicomanagers stellen echter 
dat er niet altijd adequate oplossingen zijn voor doel-middelverschuiving. Dit 
fatalisme verrast. Problematisch vinden ze dit bovendien niet. Ze vinden dat 
ermee is te leven.
We gaan nu eerst terug naar beide perspectieven uit hoofdstuk 2 en de beide 
raadgevers. Hun denkbeelden zijn opnieuw samengevat in tabel 6.3: Samen-
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vatting van de twee raadgevers. Hoe problematisch vinden zij de empirische 
bevindingen van dit hoofdstuk?

Tabel 6.3 Samenvatting van de twee raadgevers

Risicodenken Netwerkdenken

Het risicomanagementsysteem brengt alle risico’s 
samen in één totaaloverzicht.

Buiten het managementsysteem om zijn er nog tal van 
andere risico’s en percepties.

Het systeem beschrijft formele structuren en proce-
dures om risico’s in te schatten.

De inschatting van risico’s is een spel van formele en 
informele machtsuitoefening.

De structuren en procedures zijn vooraf vastgelegd en 
veranderen niet zomaar.

De spelregels ontstaan tijdens het spel en kunnen 
voortdurend veranderen.

Het hoogste niveau is eindverantwoordelijk voor de 
risico-inschattingen.

De verantwoordelijkheid voor inschattingen van risico’s 
is verspreid in de organisatie.

Kennis over risico’s is gebaseerd op verifieerbare, 
gedocumenteerde metingen.

Kennis over risico’s ontstaat door afstemming en 
onderhandeling.

Ook hier signaleren we dat beide raadgevers worden gerespecteerd. In het geval 
van doeloriëntatie lijken de betrokkenen echter een voorkeur te hebben voor de 
tweede raadgever om doel-middelverschuiving tegen te gaan.
• De status van procedures wordt niet door iedereen per definitie hoog geacht. 

Ze zijn startpunt voor leerprocessen, voor het voortdurend vragen stellen.
• In weerwil van de eerste raadgever is er een hoge tolerantie voor fouten. 

Zonder tolerantie voor fouten is de kans op doel-middelverschuiving groot, 
zo luidt de redenering van de betrokkenen.

• Conflicten en spanningen worden gezien als bron van leren en worden als 
zodanig verwelkomd als stimulans voor doeloriëntatie. De eerste raadgever 
zou minder ruimhartig staan tegenover conflicten, omdat bij goede procedu-
res en gezag van het hoogste niveau conflicten niet frequent zouden moeten 
voorkomen en eenvoudig beslecht moeten kunnen worden. Risicomanagers 
spreken echter van structurele conflicten en spanningen zonder dit direct te 
problematiseren.

De voorkeur voor de tweede raadgever bij het tegengaan van doel-middel-
verschuiving hoeft niet te verrassen. De risicobenadering is in de loop van de 
tijd sterk geoperationaliseerd in allerlei tools en procedures en dus sterk op 
middelen georiënteerd geraakt. Ze biedt bij uitstek een duidelijk handelings-
perspectief. Dit is een kracht van de benadering. Doel-middelverschuiving 
vertegenwoordigt echter de donkere kant van dezelfde medaille. Juist de tools 
en procedures kunnen de heilige graal worden in plaats van het motief dat ze 
dienen. Om de uitwassen hiervan te voorkomen is aldus een contrasterende 
benadering welkom. Dit betekent niet dat de risicobenadering moet worden 
genegeerd om doeloriëntatie te bevorderen. We hebben ook geconstateerd dat 
hiërarchisch ingrijpen bevorderlijk kan zijn voor doeloriëntatie. Ook kan het 
mensen dwingen zich te verdiepen in de motieven achter procedures.
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Met andere woorden, doeloriëntatie in de context van risicomanagement  creëert 
dilemma’s. Bovenstaande afwijkingen van de eerste raadgever geven al drie 
dilemma’s: Hoe hoog of laag moet de status zijn voor procedures? Hoe hoog 
moet de tolerantie zijn voor fouten? Hoe streng of ruimhartig moet de houding 
ten opzichte van conflicten zijn? En daarboven zijn er de dilemma’s die we al 
eerder hebben genoemd: Hoeveel capaciteit kan er worden gevraagd? En hoe-
veel belang moet er worden gehecht aan verantwoording?
Het bovenstaande leidt al snel tot de gedachte dat er een probleem is. Doel- 
middelverschuiving is een veel gehoorde kritiek op de risicobenadering van 
de eerste raadgever. Vanuit de netwerkbenadering van de tweede raadgever is 
doeloriëntatie een utopisch idee. Voor zover dit na te streven is, vereist het een 
uitzonderlijke eensgezindheid. De eerste raadgever veronderstelt dat dit top-
down te verkrijgen is. Op grond van de wezenskenmerken van organisaties mag 
volgens de tweede raadgever niet verwacht worden dat doeloriëntatie top-down 
te verkrijgen is.
Ten aanzien van doeloriëntatie moeten we constateren dat de beide raadgevers 
verschillende verwachtingen koesteren en andere problemen zien. De eerste 
raadgever koestert hogere verwachtingen en zal de gevonden management-
opgaven en dilemma’s problematisch vinden. De tweede raadgever koestert 
lagere verwachtingen en zal de worsteling van bedrijven met doeloriëntatie 
geheel niet verrassend en zeker niet per se zorgelijk vinden.
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 Intermezzo 5: 
Een workshop over risico-inschatting 
in transportketens

Het onderzoek naar risico-inschattingen heeft zich tot nu toe gericht op de gas-
winning, pensioenbeheerders en goederenvervoerders op het spoor. Zijn onze 
bevindingen ook relevant voor andere sectoren? Omdat onze bevindingen reeds 
gebaseerd zijn op drie uiteenlopende sectoren, doet dit vermoeden van wel. We 
hebben de proef op de som genomen door onze onderzoeksbevindingen ter dis-
cussie te stellen in een workshop met mensen uit uiteenlopende bedrijfstakken 
die allemaal afhankelijk zijn van internationale goederentransportketens. In es-
sentie blijkt deze workshop de beelden uit de eerdere hoofdstukken te bevesti-
gen. Daarnaast heeft een afsluitende discussie deze beelden verrijkt.
De veiligheid van goederentransport door internationale ketens is moeilijk te 
garanderen. Dat komt omdat deze ketens bestaan uit veel partijen die over de 
gehele wereld gevestigd zijn en die met elkaar moeten communiceren. Hoe kan 
een bedrijf aan het einde van zo’n supply chain erop vertrouwen dat de geleverde 
goederen overeenkomen met hetgeen met de leveranciers is afgesproken? Hoe 
zorgen ze ervoor dat de containers met hun goederen geen spullen bevatten die 
niet op de paklijst staan? En hoe weet het bedrijf dat de goederen op een veilige 
manier worden geproduceerd en vervoerd? Ook toezichthouders, zoals de dou-
ane en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), zijn geïnteresseerd 
in dergelijke vragen. Ze verlangen dat bedrijven in control zijn over de keten. 
Maar wat is dat?
We hebben een workshop georganiseerd, waarin we ons analysekader en onze 
onderzoeksbevindingen aan een tiental deskundigen die werkzaam zijn in inter-
nationale transportketens hebben voorgelegd: vijf toezichthouders (van NVWA, 
douane en Belastingdienst) en vijf bedrijven. We zijn achtereenvolgens ingegaan 
op doeloriëntatie, draagvlak en fragmentatie. Vervolgens hebben we een aantal 
stellingen over toezicht, risico-inschattingen en risicomanagement voorgelegd. 
Ten slotte hebben de deelnemers gediscussieerd over de betekenis van in control 
zijn. We doen kort verslag van de workshop met daarbij een belangrijke disclai-
mer: de workshop was te kleinschalig voor algemeen geldende uitspraken. Wel 
kan gesproken worden van een expert-validatie van ons analysekader, en onze 
observaties en bevindingen omtrent de wijze waarop risico- inschattingen en 
risicomanagement aanleiding geven voor dilemma’s. Onderstaande tekst is een 
bloemlezing van uitspraken en standpunten die tijdens de workshop zijn inge-
nomen.
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Doeloriëntatie
Het gevaar van doel-middelverschuiving bij risicomanagement wordt algemeen 
erkend. Er zijn diverse kritieke factoren genoemd, namelijk het inkopen van tools 
door bedrijven ten behoeve van de toezichthouder, de nadruk op financiële tar-
gets en de veelheid van frameworks, controles, auditprogramma’s en certificerin-
gen. Een remedie wordt gezocht in het goed uitleggen van de motieven achter 
de tools, maar er bleek geen consensus te bestaan over wie verantwoordelijk is 
om dat te doen. Tevens wordt het belang van draagvlak onder certificerings- en 
auditsystemen benadrukt, omdat zonder draagvlak doeloriëntatie moeilijk zou 
zijn. Ten slotte wordt de relatie tussen toezichthouder en bedrijf als essentieel 
gezien. Als deze goed is, dan is communicatie over doelen beter mogelijk. Wel 
wordt opgemerkt dat de door toezichthouders geëiste beheersing veel kan kos-
ten, waardoor de overheid niet in de armen wordt gesloten als partner, maar 
noodgedwongen ‘weer’ als politieagent wordt gezien. Er wordt geconcludeerd 
dat er een goede balans moet worden gezocht tussen risico’s voor een bedrijf en 
een investering in het in control zijn.

Draagvlak
Door een grote meerderheid wordt erkend dat risico-inschattingen vaak sub-
jectief zijn en dat dit een uitdaging vormt voor draagvlak. Tegelijkertijd wordt 
subjectiviteit als onvermijdelijk en door sommigen zelfs als waardevol gezien. 
Risico’s inschatten blijft volgens de workshopdeelnemers mensenwerk, onder-
werp van intuïtie. Deze intuïtie geldt zowel voor professionals als voor mana-
gers, vooral als het gaat om het formuleren van een risk appetite. Vanuit deze ge-
dachte klinkt soms scepsis over formaliserende managementoplossingen zoals 
monitoren, standaarden ontwikkelen en ‘pas toe of leg uit’-principes ten behoeve 
van draagvlak en doeloriëntatie. De voorgestelde maatregelen ten behoeve van 
draagvlak zijn heel divers. Waar de één wijst op het belang van vertrouwen op 
ervaren managers en medewerkers, benadrukt de ander liever de formele struc-
tuur van de bedrijven, het belang van het expliciteren en beleggen van verant-
woordelijkheden.

Integraliteit
Een meerderheid ziet fragmentatie als een probleem. Diegenen die fragmentatie 
niet als probleem zien, geven aan dat ze processen en verantwoordelijkheden for-
meel hebben ingeregeld of zij geven aan dat alle verantwoordelijkheden binnen 
een enkele afdeling vallen. Bronnen van fragmentatie zijn de betrokkenheid van 
meerdere landen, meerdere toezichthouders en specialisatie. Niet alle workshop-
deelnemers vinden integraliteit nastrevenswaardig. Er wordt wel gesteld dat 
verantwoordelijkheden bij fragmentatie duidelijker zijn. En risicomanagement 
is niet altijd integraal – ofwel voor een gehele keten – bedoeld. Integraliteit is 
daarmee vooral een belang van toezichthouders, die graag een organisatie of 
een keten als geheel willen kunnen beoordelen. De door de workshopdeelne-
mers voorgestelde maatregelen ten behoeve van integraliteit zijn divers. Ook hier 
worden het benoemen van formele verantwoordelijkheden en transparantie ge-
noemd, maar ook het belang van meer informele dialoog tussen bedrijven en 
toezichthouders. Er heerst ook een zeker fatalisme over integraliteit. Integraliteit 
over internationale transportketens wordt door sommigen als een brug te ver 
beoordeeld. De complexiteit is hiervoor te groot, waardoor individuele actoren er 
niet integraal verantwoordelijk voor willen worden gehouden.
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Stellingen
Vervolgens hebben we 22 stellingen voorgelegd en workshopdeelnemers ge-
vraagd om deze te beoordelen op een 5-puntsschaal. (1 = Strongly Disagree, 
2 = Disagree, 3 = Neutral, 4 = Agree, 5 = Strongly Agree). De kolommen staan 
 respectievelijk voor de stellingen, de gemiddelde score (Avg), de standaard-
deviatie (Std) en het aantal stemmen (#).

Stellingen Avg Std #

1.  Risicomanagement zonder verantwoording is waardeloos. 4.11 0.93 9

2.  Duidelijkheid over de ‘risk appetite’ van organisaties in de keten 
bevordert integraliteit.

4.10 0.57 10

3.  Kennis over risico’s ontstaat door afstemming en onderhandeling 
tussen ketenpartners.

3.90 1.10 10

4.  Bedrijven zouden bereid moeten zijn toezichthouders realtime inzage 
te geven in risicomanagementsystemen, de daarin gebruikte gege-
vens, en de uitkomsten.

3.80 1.40 10

5.  Het is wenselijk om alle risico’s in de keten in één totaaloverzicht 
samen te brengen.

3.70 1.25 10

6.  Risico’s inschatten gebeurt onder voortdurende spanning rondom de 
interpretatie van data en uitgangspunten.

3.67 0.87 9

7.  De verantwoordelijkheid voor risico-inschattingen dient zo dicht 
 mogelijk bij inhoudelijk deskundigen te worden belegd.

3.60 0.97 10

8.  Bedrijven die van toezichthouders extra moeten investeren in risico-
managementsystemen, mogen daar iets van de toezichthouder voor 
terugverwachten.

3.56 1.01 9

9.  Hoe zwaarder de mogelijke sancties van een toezichthouder met 
betrekking tot risicomanagement, hoe groter de kans op doel-middel-
verschuiving.

3.50 1.43 10

10.  Hoe meer terugkoppeling een toezichthouder geeft aan de onder-
toezichtstaande, hoe kleiner de kans op doel-middelverschuiving.

3.40 1.26 10

11.  Toezicht op integrale risico-inschattingen vereist formele procedures 
en formele verantwoording.

3.30 0.95 10

12.  Formele rapportages over risico’s geven geen goed beeld van de 
dynamiek van risico-inschattingen.

3.30 1.34 10

13.  Hoe meer verantwoordingsdruk, hoe minder oog voor ‘unknown 
unknowns’.

3.20 0.92 10

14.  Er bestaat een fundamentele spanning tussen leren over risico’s en 
verantwoorden over risicomanagement.

3.20 1.14 10

15.  Het niveau van risicobeheersing is te vervatten in Service Level 
Agreements.

3.11 1.05 9

16.  Op ketenniveau moet iemand eindverantwoordelijk zijn voor  integrale 
risico-inschattingen.

3.11 1.05 9

17.  De hoeveelheid risico’s is te groot om te vatten in een totaal overzicht. 2.70 0.95 10
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Stellingen Avg Std #

18.  Het documenteren van risico-inschattingen moet slechts ten dienste 
staan van leren over risico’s.

2.70 1.42 10

19.  Risicomanagement is ongeschikt om ‘unknown unknowns’ te 
 detecteren.

2.60 1.17 10

20.  Risico’s inschatten is een vak en daarom per definitie moeilijk te 
managen.

2.56 1.01 9

21.  Risico-inschattingen moeten gebaseerd zijn op objectieve, 
 verifieerbare, gedocumenteerde metingen.

2.40 1.35 10

22.  Een toezichthouder is er primair voor de handhaving van wet- en 
regelgeving, minder om leren door bedrijven te ondersteunen.

2.22 0.83 9

Uit de reacties op de stellingen blijkt dezelfde diversiteit als tijdens de brain-
storm over de drie aspecten van risico-inschattingen. Enerzijds lijkt er een wens 
te bestaan tot duidelijkheid, openheid en integraliteit (hoge scores voor de stel-
lingen 2, 4 en 5). Anderzijds is er de erkenning voor de realiteit van afstemming, 
onderhandeling, spanningen over data en uitgangspunten (eveneens hoge scores 
voor de stellingen 3 en 6). Er bestaan verschillende verwachtingen over forme-
le rapportages. De stellingen over formele rapportages en Service Level Agree-
ments (12 resp. 15) kenden gemiddelde scores en de laatstgenoemde kende een 
hoge spreiding. Er wordt veel belang gehecht aan verantwoording (stelling 1), 
maar over de bezwaren van een nadruk op verantwoording wordt verschillend 
gedacht (stellingen 13 en 14). Ten slotte wordt van de toezichthouder een brede rol 
verwacht, met nadruk op verantwoording (lage score op stelling 22, gemiddelde 
tot vrij hoge scores op de stellingen 10 en 11).

Toezichthouders willen graag dat bedrijven volledig in control over hun ketens 
zijn, maar erkennen dat volledige beheersing niet haalbaar is, zeker niet wat be-
treft de schakels vroeg in de keten. Gezien de grote diversiteit van ketenconfi-
guraties kunnen toezichthouders ook niet eenduidig aangeven wat de eisen aan 
keten-control dan wel zijn, terwijl bedrijven juist op dat soort concrete handvat-
ten zitten te wachten om te bepalen waar verbetering in control mogelijk is. Om 
‘afvinkgedrag’ te voorkomen willen toezichthouders zich echter niet vastleggen 
op hele specifieke criteria voor keten-control, maar juist dat bedrijven zo veel 
mogelijk control nastreven. Deze patstelling blijft vaak impliciet, maar kwam 
tijdens de workshop expliciet naar voren en is daar besproken. We hebben de 
deelnemers ten slotte geconfronteerd met de diversiteit aan standpunten bij de 
stellingen. Mede op basis hiervan hebben zij geconcludeerd dat volledig in control 
zijn niet haalbaar is. Toezichthouders geven aan niet ‘de laatste 3%’ beheersing te 
willen eisen. Vanaf een bepaald niveau van beheersing wordt het belangrijker 
om als toezichthouder en bedrijf gezamenlijk te delen hoe bedrijven met risico’s 
omgaan en hoe beheersing wordt bewerkstelligd. Bovendien moet bespreekbaar 
zijn wat een bedrijf niet kan beheersen. Een dergelijke dialoog zegt veel meer dan 
specifieke tools en procedures voor specifieke risico’s.

De conclusie van de discussie is dat een staat van permanent overleg gewenst is, 
in plaats van een lijst met normen en kaders, waarvan bedrijven nu vinden dat 
de overheid die duidelijk moet maken, omdat ze niet weten waar ze precies aan 
moeten voldoen. Het maximale wat men kan bereiken, is dat toezichthouders en 
bedrijven elkaar niet negatief verrassen.
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7 Conclusie en discussie

De empirische hoofdstukken van dit boek stonden bol van de citaten en de 
dilemma’s. Dit weerspiegelt de complexiteit en deels ook wel de onmacht 
waarmee betrokkenen in bedrijven hun risico-inschattingen goed proberen te 
organiseren en te doen. We sluiten deze empirische studie af met een korte 
samenvatting van de belangrijkste bevindingen. Vervolgens bespreken we de 
betekenis ervan. Als goed risico’s inschatten een moeizaam proces en een deels 
onhaalbaar ideaal is, wat betekent in control zijn dan nog? Wat betekent dit voor 
toezichthouders? Zij beïnvloeden risico-inschattingen van bedrijven en worden 
bovendien geconfronteerd met uitspraken dat een bedrijf in control zou zijn. 
Wat moeten zij met een dergelijke uitspraak en hoe kan deze op waarde worden 
geschat of van waarde worden gemaakt? Tot slot zetten we de bevindingen in 
hun politiek-bestuurlijke context.

7.1 Samenvatting van empirische beelden

Hoe schatten bedrijven risico’s in? We hebben deze vraag voor drie sectoren 
beantwoord door per sector twee bedrijven en hun toezichthouders te spre-
ken. Onze belangrijkste bevinding is dat het proces van risico’s inschatten een 
complex multi-actor-proces is, dat deels ook buiten de grenzen van de bedrij-
ven speelt. Het inschatten van risico’s blijkt op allerlei manieren en op allerlei 
niveaus te beginnen en via korte en lange, rechte en grillige wegen vele gevol-
gen te hebben voor hoe bedrijven hun risico’s beheersen. Door die multi- actor-
context zijn de wegen om tot goede risico-inschattingen te komen vol variëteit, 
hobbels, beren, belangentegenstellingen en menselijke gedragingen.
Vanuit drie thema’s zijn we deze complexe materie in analytische plakken gaan 
snijden. Deze thema’s zijn integraliteit, draagvlak en doeloriëntatie.
Deze blijken stuk voor stuk niet eenvoudig te borgen. Ten eerste zien we dit per 
thema in de nodige hindernissen of managementopgaven. Ten tweede zien we 
dat de vele pogingen van bedrijven om deze hindernissen te overwinnen en 
opgaven het hoofd te bieden, steeds dilemma’s met zich meebrengen.

Veel problemen

Wat valt op als we alle managementopgaven uit voorgaande empirische 
hoofdstukken overzien? De aangetroffen opgaven zijn veelomvattend, gaan 
veel partijen aan en omspannen veel disciplines. Het borgen van integraliteit, 
draagvlak en doeloriëntatie lijkt elke keer een organisatievraagstuk pur sang. 
Uitdagingen kunnen gaan over hoe bedrijven zichzelf organiseren. Allerlei 
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specialisaties en uitbestedingen kunnen leiden tot fragmentatie en daarmee 
het bereiken van integrale risico-inschattingen bemoeilijken. Er zijn culturele 
uitdagingen. Risico’s inschatten is niet enkel een academisch werk, maar gaat 
door tot het operationeel niveau binnen bedrijven. Ze kunnen bijvoorbeeld 
taalgevoelig zijn, of sterk persoonsgebonden, wat het verkrijgen van draagvlak 
voor risico- inschattingen moeilijk kan maken. Ook de tijd biedt uitdagingen. 
Een risico benadering wordt zelden in een nulsituatie geïmplementeerd. Iedere 
organisatie heeft haar eigen gebruiken die vanuit een zuivere risicobenadering 
wellicht als ‘historische ballast’ worden gezien. In de loop van de tijd kunnen 
ook procedures zich vermenigvuldigen, indien er aanleiding tot verbetering 
wordt gezien. Daarmee wordt het zicht op het oorspronkelijke doel van de 
 risicobenadering soms bemoeilijkt.
De opsomming kan nog lang doorgaan. We verwijzen graag naar de paragra-
fen 4.2 (over integraliteit), 5.2 (over draagvlak) en 6.2 (over doeloriëntatie). Met 
andere woorden, de uitdagingen zijn all over the place. De essentie is dat integra-
liteit, draagvlak en doeloriëntatie continu op vele manieren onder druk staan en 
continu aandacht vergen. Dit erkennen de bedrijven en de toezichthouders ook. 
Ze werken er continu aan op vele manieren en op vele niveaus.

Veel oplossingen

Wat valt op als we alle oplossingen uit voorgaande hoofdstukken overzien? 
Zoals gezegd, de betrokkenen werken er continu aan op vele manieren en op 
vele niveaus. We hebben veel mechanismen gevonden die de problemen aan-
kunnen; die hebben we beschreven in de paragrafen 4.3, 5.3 en 6.3. De mecha-
nismen leiden echter niet tot een definitieve lijst good practices.
Ten eerste zijn ze vaak tegenstrijdig. Waar de één een managementsysteem 
optuigt om integraliteit van risico-inschattingen te borgen, slankt de ander het 
managementsysteem juist af om dezelfde reden. Waar de één kiest voor het 
hiërarchisch opleggen van methoden om eenieder op dezelfde wijze te laten 
werken, kiest de ander juist meer voor dialoog ten behoeve van draagvlak.
Ten tweede zien we dat betrokkenen zich niet op een enkel mechanisme rich-
ten, maar intelligente, op de situatie toegespitste combinaties van mechanismen 
gebruiken. Ten behoeve van draagvlak worden explicitering, dialoog en for-
meel opleggen door elkaar en naar bevind van zaken gebruikt.
Ten slotte, hieraan gerelateerd, is de manier van omgaan met de uitdagin-
gen nogal persoonsgebonden. Eenieder vult de eigen rol verschillend in. De 
onderzochte organisaties hebben veelal een staffunctie gecreëerd die wij steeds 
‘ risicomanager’ hebben genoemd. Het borgen van een goede risico-inschatting 
lijkt echter onmogelijk te vervatten in een enkele specialisatie of exclusieve staf-
functie. Het is in dat licht ook niet verrassend dat de risicomanagers die wij 
gesproken hebben, hun rol ook heel verschillend blijken in te vullen. We hebben 
risicomanagers gesproken die zichzelf zagen als een vliegende keep, als een 
bruggenbouwer, als een implementator of als een donquichot. De ene risico-
manager zit zelfstandig in het MT. De andere risicomanager niet, maar werkt 
voor de directeur. De ene risicomanager richt zijn pijlen vooral op het zo  volledig 
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mogelijk documenteren van risico-informatie. De andere risico manager laat 
het absolute geloof in het managementsysteem enigszins los en is vooral aan 
het praten met zijn mensen om de cultuur te veranderen. Waar de ene risico-
manager zijn managementsysteem dus in stelling probeert te brengen, probeert 
de andere risicomanager zijn organisatie juist voor  risico-bureaucratie te behoe-
den. Het is verleidelijk in die rijke invulling van de functie van risicomanager 
een weerspiegeling te zien van de aangetroffen diversiteit aan management-
opgaven.
Aldus is er geen definitieve lijst met goede praktijken. Wel kunnen we een aan-
tal dominante patronen onderscheiden met behulp van de beide raadgevers 
uit hoofdstuk 2. In beginsel wordt de eerste raadgever (de risicobenadering) 
gevolgd. Dit gebeurt met verschillende motieven. Voor de een is de risicobena-
dering een verplichting van buiten, de ander is intrinsiek gemotiveerd.
Tegelijkertijd worden de issues van de tweede raadgever (de netwerkbenade-
ring) breed erkend. Die erkenning vindt niet alleen plaats in woorden, maar 
resulteert ook in daden. Er wordt in alle gevallen in meer of mindere mate afge-
weken van de eerste raadgever.
Juist in die afwijkingen zien we grote verschillen ontstaan tussen de respon-
denten. De afwijkingen van de risicobenadering leiden tot dilemma’s: waar 
moet de risicobenadering worden gevolgd en waar zijn afwijkingen tolerabel, 
of zelfs wenselijk. Tabel 7.1 bevat de gevonden dilemma’s.

Tabel 7.1 Samenvatting van aangetroffen dilemma’s

Thema’s Dilemma’s

Integraliteit • Een beknopt maar handzaam of een volledig maar omslachtig managementsysteem?
• Formele processen volgen informele processen of andersom?
• Nadruk op formele rollen en rolvastheid of ruimte voor onderlinge afstemming over 

 rolinvulling?
• Wiskundige precisie of holistische samenhang?

Draagvlak • Dwang kan tot draagvlak leiden, maar ook weerstand en geslotenheid uitlokken.
• Strategieën van dwang, dialoog, kennisvergaring en explicitering vastleggen in procedures 

of handelen naar bevind van zaken?

Doeloriëntatie • Het gezag van procedures ter discussie stellen, zonder aan het gezag af te willen doen.
• Hoge of lage tolerantie voor fouten?
• Conflicten erkennen om ze te voorkomen of toestaan om ze te gebruiken om hun 

 leereffecten?

Hoewel de nadruk ligt op de risicobenadering, zullen de bedrijven voortdu-
rend moeten schipperen om risico’s in te kunnen schatten en risico’s te kunnen 
beheersen. Dit zou problematisch gevonden kunnen worden, want er is blijk-
baar geen sprake van een eenvormig en vaststaand risico-inschattingsproces. 
Een deel van de veronderstelde rationaliteit in het proces kan derhalve worden 
losgelaten. Aan de andere kant lijken de betrokkenen de risicobenadering ech-
ter juist los te laten omwille van draagvlak, doeloriëntatie en integraliteit. Dit 
is ook te zien als een indicatie van een (behoorlijk) volwassenheidsniveau van 
risico-inschatting als onderdeel van het risicomanagementproces. Er wordt veel 
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tijd en aandacht aan besteed – al dan niet onder druk van externe toezicht-
houders. Risico-inschattingen staan kortom ‘op het netvlies’ van bedrijven in 
de onderzochte sectoren en zijn geen ‘ondergeschoven’ kinderen. Tegelijkertijd 
worden ze niet klakkeloos overgenomen.

7.2 De beheersingsparadox: hoe meer beheersing, hoe minder 
beheerst 

• ‘Waar ik ’s nachts wakker van lig, hoef ik niet te melden.’
• ‘Als er veranderende omstandigheden zijn, dan kun je niet altijd aan het pro-

tocol vasthouden en dan dien je onderbouwd af te wijken of te stoppen.’
• ‘Scenariodenken leidt tot meer integraliteit dan probabilistisch denken.’
• ‘Iedereen interpreteert regels anders. Draai dit dicht. Wat betekent dat?’
• ‘Ja maar er staat toch nergens dat ik dat niet mag? zei de operator dan. Daar was 

inderdaad nog geen beleid voor. Tijdens regulier overleg met de shift super-
visors vroeg men zich af of er beleid nodig was. We vonden van wel. Dat 
deden we niet op basis van een risico-impactanalyse. Veiligheid is soms ook 
een stuk gevoel. Het moet bovendien ook fair zijn.’

Schipperende managers

Het schipperen laat zien dat geen van beide raadgevers de volledige wijsheid in 
pacht heeft, volgens de managers. De eerste raadgever dus ook niet. In en tussen 
organisaties moeten continu vele belangen en waarden tegen elkaar afgewogen 
worden. Als alle activiteiten van bedrijven zijn belegd in procedures, tools, for-
mats en formele verhoudingen en hierin geen verandering optreedt, dan is dat 
wellicht een slecht teken. De kans bestaat dat juist deze poging tot beheersing 
tot fragmentatie, doel-middelverschuiving en miskende subjectiviteit zal leiden 
en dus tot juist minder beheersing. Verantwoording voor de bekende en helder 
toegewezen risico’s wordt al snel belangrijker dan de openheid voor nieuwe 
risico’s of de samenhang tussen verschillende risico-inschattingen. Dit gaat ten 
koste van risicobeheersing. Risico’s die tussen de georganiseerde verantwoor-
delijkheden vallen, blijven bijvoorbeeld al snel buiten beschouwing. Er bestaat 
dus zoiets als het te veel luisteren naar de eerste raadgever, een te veel handelen 
volgens de denkwijze van de risicobenadering.
Tegelijkertijd zijn er positieve ervaringen met de risicobenadering. Risico’s 
inschatten wordt transparanter, er treden leereffecten op, besturen nemen hun 
verantwoordelijkheid, et cetera. Deze effecten leiden tot een hogere beheer-
sing van risico’s. Deze positieve effecten zijn het gevolg van het implementeren 
van de risicobenadering. Hieruit volgt dat er ook zoiets bestaat als een te lage 
nadruk op de risicobenadering. We visualiseren dit idee met figuur 7.1.
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handelen volgens de denkwijze van de risicobenadering

beheersing van risico’s

Figuur 7.1 De beheersingsparadox

De figuur laat een optimum zien van ‘handelen volgens de denkwijze van de 
risicobenadering’. Dit suggereert dat er ook een indicator bestaat die dit opti-
mum kan weergeven en dus aangeeft wanneer het schipperen wel of niet effec-
tief is.
In het proces van schipperen zijn op verschillende momenten, verschillende 
vraagstukken te onderkennen:
• Links op de X-as is er een competentievraagstuk. Er is veel te winnen met de 

risicobenadering. Als een bedrijf of een afdeling zich hier bevindt, dan is er 
kennelijk te weinig vermogen om de risicobenadering uit te breiden, terwijl 
deze benadering wel potenties heeft. Er wordt wellicht geschipperd, maar 
de eerste raadgever krijgt te weinig gehoor.

• Vlak voor het optimum is er een efficiencyvraagstuk. Er is nog wel iets te 
winnen met meer nadruk op de risicobenadering, maar steeds minder. Hier 
wordt de afweging tegen de kosten van de risicobenadering moeilijker. Tij-
dens de workshop ontstond er een discussie of een toezichthouder ‘de laatste 
3%’ nog moest eisen aan de bedrijven.

• Na het optimum is er een ritualiseringsvraagstuk. Meer handelen volgens 
de denkwijze van de risicobenadering levert geen risicobeheersing meer op. 
De genoemde negatieve effecten treden op. De vraag is of waarschuwingen 
over deze effecten voldoende gehoor krijgen binnen het bedrijf en, indien 
niet, wat hiervan de redenen zijn. Waarom zouden bedrijven die meer con-
trole over hun risico’s nastreven, automatisch over moeten gaan tot het vol-
gen van de eerste raadgever?

De beheersingsparadox geldt precies voor het gebied na het optimum: hoe meer 
beheersing, hoe minder er wordt beheerst. Hoe meer er voor het hogere doel 
(zoals veiligheid) wordt georganiseerd, hoe verder het doel uit het zicht raakt. 
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Hoe integraler de risicobenadering wordt georganiseerd, hoe sterker fragmen-
tatie zich gaat wreken.

De interessante vraag is hier uiteraard hoe het kan komen dat een bedrijf voor 
specifieke risico’s of bedrijfsprocessen over het optimum heen kan geraken en 
toch haar risicobenadering niet tempert. Hier hebben we een tweetal verklarin-
gen voor. Ten eerste zijn er weinig indicaties van ‘te veel risicobenadering’. De 
tools maken zo veel mogelijk expliciet, terwijl de indicaties dat er te veel vanuit 
de tools wordt gewerkt impliciet blijven. Als een risico-inschatting achteraf niet 
adequaat bleek, dan is er altijd achteraf een verantwoordelijke aan te wijzen en 
is achteraf te beredeneren dat de tools niet goed zijn gebruikt. De consequentie 
is dat indicaties dat risico-inschattingen niet goed zijn georganiseerd – er wordt 
te veel conform de risicobenadering gewerkt – gemakkelijk kunnen worden 
geïnterpreteerd als juist een te weinig gebruik van de risicobenadering.
Ten tweede zijn de krachten om het bedrijf maakbaar en optimaliseerbaar te 
maken zeer groot. Er is een volledige organisatie rond de risicobenadering 
geschapen, met allemaal mensen die zijn opgeleid door de eerste raadgever. Het 
is moeilijk om van hen te eisen de risicobenadering te temperen, zeker wanneer 
de indicaties dat er een teveel zou zijn, ambigue zijn. Bovendien wordt de risico-
benadering veelal geëist door de omgeving (toezichthouders, verzekeraars, cer-
tificerende instellingen, etc.). Het is aan hen moeilijk uit te leggen dat het een 
beetje minder moet. Uit ons onderzoek is gebleken dat het opschroeven van 
de risico-organisatie conform de risicobenadering vaak sterk is ingegeven door 
verantwoordingsdruk voor externen.

Het is hier dat de rolinvulling van de betrokken managers cruciaal wordt. 
Opvallend genoeg waren zij lang niet allemaal blinde volgers van de risico-
benadering. Zij speelden meer dan eens ‘luis in de pels’ door vragen te stel-
len als: ‘Waarom doen wij het eigenlijk altijd zo?’ Opvallend aan een dergelijke 
houding is dat deze niet gaat over hogere doelen, integrale verantwoordelijk-
heidstoedelingen en het correct gebruiken van tools. Ze is veel eerder casuïs-
tisch, micro en uit op dialoog. Het zijn dit soort kleine dialoogjes die tegenspel 
kunnen bieden aan het grote verhaal van de risicobenadering. We komen hier 
later op terug.

7.3 Moeilijke vragen voor de toezichthouder

Voor toezichthouders is de vraag hoe bedrijven risico’s inschatten uiteraard 
relevant. Enerzijds omdat de risicobenadering soms in regels is vervat. Ander-
zijds omdat het hanteren van de risicobenadering door een bedrijf een indicatie 
kan zijn van de bereidheid om wetten en regels na te leven.
We hebben geconstateerd dat bedrijven niet ‘volgens het boekje’ werken, maar 
dat dat soms juist ten goede komt aan risicobeheersing. Ze schipperen tussen de 
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beide raadgevers. Zo blijft de moeilijke vraag voor de toezichthouder, maar ook 
voor intrinsiek gemotiveerde bedrijven, wat goede indicaties zijn voor een goed 
proces van risico’s inschatten. En wat zijn consequenties als er dingen misgaan 
en er achteraf afwijkingen van de eerste raadgever worden geconstateerd? Bete-
kent dit dat het proces van risico’s inschatten niet adequaat is geweest?
Met andere woorden: wat betekent de uitspraak dat een bedrijf in control is als 
deze voortdurend aan het schipperen is en het zelfs niet aan te raden is slechts 
de risicobenadering te volgen?
Het stellen van enkel deze vragen geeft echter de verkeerde suggestie dat toe-
zichthouders aan de zijlijn staan. Dat is niet het geval, zoals we al in hoofdstuk 2 
hebben aangegeven. Toezichthouders beïnvloeden – net als andere organisaties 
uit de omgeving van een bedrijf – de risico-inschattingen. Dit is goed te illustre-
ren met de motieven achter het hanteren van de risicobenadering. We troffen de 
volgende motieven aan:
• Intrinsieke motivatie: de risicobenadering wordt door de betrokkenen van 

grote waarde gevonden voor het inschatten en beheersen van risico’s.
• Extrinsieke motivatie: de risicobenadering is verplicht gesteld door externe 

partijen.
• Marketing: het hanteren van een risicobenadering wordt gezien als een kans 

om zich te profileren in de markt of ten opzichte van een overheid.
• Indekking: de risicobenadering geeft handvatten voor een verweer, moch-

ten er incidenten gebeuren.

Het wettelijk regime en het gedrag van de toezichthouder blijken hier belang-
rijke factoren te zijn. Dit geldt niet voor intrinsieke motivatie, maar wel voor de 
andere drie motieven. We hebben geconstateerd dat de verantwoordingsdruk 
negatieve effecten kan hebben op integraliteit, draagvlak en doeloriëntatie. 
Indien een bedrijf voor zijn voortbestaan afhankelijk is van het hebben van een 
risicomanagementsysteem, dan kunnen overwegingen van integraliteit, draag-
vlak of doeloriëntatie naar de achtergrond schuiven.
De motieven ‘marketing’ en ‘indekking’ geven het belang aan van doorvragen 
door de toezichthouder. Indien deze tevreden is met slechts het bestaan van 
een op papier uitgewerkte risicobenadering, en het bedrijf is niet intrinsiek 
gemotiveerd, dan zijn er weinig prikkels om de benadering te perfectioneren 
ten behoeve van integraliteit, draagvlak en doeloriëntatie.
Het geeft al aan dat een rigide wettelijk regime en/of toezichtregime, met gede-
tailleerde voorschriften, gevaarlijk is. De feitelijke invulling van de regimes en 
de rollen die de toezichthouders hierin spelen, getuigen echter van de nodige 
ruimte. We zien dat toezichthouders verplichtingen en dialoog met elkaar com-
bineren ten behoeve van draagvlak en dat leren over risico’s soms van groter 
belang wordt geacht dan het strikt hanteren van methoden en systemen. Ook 
toezichthouders lijken dus te schipperen tussen de beide raadgevers.
Op basis hiervan kunnen toezichthouders zichzelf nog een aantal vragen stel-
len. Draagt de omgeving bij aan de mate waarin bedrijven in control zijn? En 
weet die omgeving of hun invloed tot meer of minder controle leidt?
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7.4 De betekenis van in control zijn

De betekenis van in control zijn voor de toezichthouder

Vanuit de risicobenadering is beheersing een groot goed. Na het kennen van 
de risico’s en het bepalen van de risicotolerantie is de vraag wat er gedaan kan 
worden om met ongewenste risico’s om te gaan. De gedachte van beheersing is 
dat een bedrijf de risico’s voor zijn omgeving op het gewenste peil kan houden. 
Cliënten, verzekeraars, banken, et cetera vinden beheersing natuurlijk interes-
sant. Zij hebben allemaal er belang bij dat het bedrijf zichzelf kan beheersen en 
daarmee dus een betrouwbare partner is. Daarom wordt veel waarde gehecht 
aan een verklaring van een bedrijf in control te zijn. Hetzelfde geldt uiteraard 
voor toezichthouders. Ook zij willen graag weten of een bedrijf in control is, 
omdat zij hun toezicht hier wellicht op kunnen aanpassen.

We hebben geconstateerd dat beheersing niet volgens de boekjes van de eerste 
raadgever, ofwel de risicobenadering, verloopt. Managementsystemen worden 
soms afgeslankt in plaats van verfijnd, risico’s worden soms niet volledig geëx-
pliciteerd en procedures worden soms ter discussie gesteld. We hebben gecon-
stateerd dat dit niet louter wordt gedaan uit kostenoverwegingen, maar juist om 
redenen van integraliteit, doeloriëntatie en draagvlak. Er wordt afgeweken van 
de adviezen van de eerste raadgever, omdat deze raadgever niet tegemoet kon 
komen aan vraagstukken die men in de praktijk tegenkwam, zoals fragmenta-
tie door formele scheidingen of nieuw gedrag van medewerkers door bijvoor-
beeld sociale media.

Dit betekent al snel dat ook de garanties die de eerste raadgever eist, niet alle-
maal kunnen worden gegeven. Maar als de garanties vanuit de eerste raadgever 
niet kunnen worden gegeven, wat is een verklaring dat een bedrijf in control is 
dan nog waard? Is dat zoveel waard, dat toezichthouders of in hun verlengde de 
maatschappij op de bedrijven kunnen vertrouwen?

Wat in control zijn in ieder geval niet betekent

Onze studie geeft in ieder geval duidelijk aan wat in control zijn niet betekent. 
We noemen drie populaire betekenissen van in control zijn die we op basis van 
onze studie wagen te betwijfelen:
• Het in orde zijn van alle processen is geen ultiem teken van in control zijn. 

De processen zijn uiteraard van groot belang. Explicitering en verantwoor-
delijkheidstoedeling kunnen sterk bijdragen aan risicobeheersing. Maar ze 
kunnen ook gaan loszingen van de werkelijkheid. Het gevaar dat blijft, is 
doel-middelverschuiving, en wel van een zeer hardnekkige soort. Het is 
mogelijk dat de toezichthouder, de risicomanager, het bestuur en de profes-
sional zich allemaal bewust zijn van de relatieve waarde van de systematiek 
die in control zijn met zich meebrengt. Ze weten dat het moet, maar we weten 
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ook dat het niet zaligmakend is. Tegelijkertijd werd afschaffing ervan door 
geen van de partijen gewenst.

• Het voldoen aan de eisen van de omgeving (cliënten, banken, toezichthou-
ders, etc.) is niet een ultiem teken van in control zijn. In control zijn is nau-
welijks als output te meten, met checklists. Onze respondenten benadruk-
ken de ambiguïteit van cijfers en zelfs van taal (zoals ‘as low as reasonably 
possible’). Bovendien benadrukken zij cultuur als belangrijke variabele voor 
 risicobeheersing.

• Ten slotte is een deskundige bedrijfstop geen ultiem teken van in control zijn. 
Met andere woorden, draagvlak en integraliteit zijn geen garanties voor een 
adequate risico-inschatting door bedrijven. Deskundigheid van de top kan 
slechts te gelde worden gemaakt als de top alle processen kan overzien en er 
voldoende invloed op kan uitoefenen. Dit is in onze cases zelden het geval. 
We zien dat informatievoorziening naar de top soms stroef verloopt. In de 
pensioensector is het moeilijk voor besturen om een countervailing power te 
bieden tegen de uitvoeringsorganisatie waaraan risicovolle activiteiten zijn 
uitbesteed. We zien in de gassector dat informatie over risico’s aan besturen 
afwijkt van hetgeen de risicomanager echt zorgen baart. In de spoorsector 
kan getwijfeld worden aan de waarde van een deel van de informatie, gege-
ven het feit dat denken in risico’s niet verankerd is in de sector.

Waarom in control zijn moeilijk te bepalen is

Tijdens de workshop is door zowel toezichthouders als managers van bedrijven 
getwijfeld of in control zijn mogelijk is. Moet dan geconcludeerd worden dat in 
control zijn een organisatorische mythe is? Een papieren wereld van incidentcij-
fers en risicobeheersmaatregelen die losstaat van de werkelijkheid? Dat beeld is 
wellicht te cynisch. Misschien bestaat er geen volledige beheersing van risico’s, 
maar bestaat er wel degelijk een verschil tussen meer of minder in control zijn.

Het blijft echter lastig te bepalen waar een bedrijf zich op deze dimensie bevindt, 
omdat:
• veel van onze gevonden slimmigheden impliciet blijven. Wanneer is dialoog 

dominant boven procedures en vice versa? Hoeveel verantwoordingsdruk 
is nog functioneel? Hierover bestaan geen concrete voorschriften. Dergelijke 
vragen vergen fingerspitzengefühl van de betrokkenen, veelal de risicomana-
gers. Veel van de manieren waarop mensen binnen de bedrijfsmuren probe-
ren invulling te geven aan risico-inschatting, blijven ‘beneden de radar’ van 
toezichthouders.

• iedere meting een momentopname is in een dynamisch proces van telkens 
schipperen tussen rationaliteiten. Is de inschatting gebaseerd op wiskun-
dige precisie of op holistische samenhang? Welke nieuwe risico’s zijn er 
geïncorporeerd in het systeem of worden buiten het systeem om beheerst? 
Telkens zal er nieuw inzicht in risico’s ontstaan, met telkens nieuwe conclu-
sies over de mate van beheersing.
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• doorvragen hierover tot weerstand leidt. De risicobenadering veronderstelt 
meer eigen verantwoordelijkheid voor bedrijven. Die moeten immers zelf 
hun eigen risico’s en risicotolerantie bepalen. Dit brengt de toezichthouders 
in eerste instantie in een comfortabele positie: vanaf de achterbank kun-
nen zij vragen stellen. Dit zijn echter niet altijd de vragen die de bestuurder 
zichzelf zou stellen. We zien toezichthouders toch ook weer op de voorbank 
plaatsnemen, als bijrijder. We zien toezichthouders zowel in de spoorsec-
tor als in de pensioensector deep dives maken en veel inhoudelijke vragen 
stellen. We zien toezichthouders in de gasindustrie de risicobenadering 
combineren met inhoudelijke inspecties. Vragen van toezichthouders wor-
den gezien als een mogelijkheid tot leren. Ze kunnen echter ook als storend 
worden ervaren, met name als deze volgens de betrokkene niet relevant zijn 
voor eventuele risico’s. Ze leiden dan vaak tot irritatie. Het is een klassiek 
spanningsveld tussen toezichthouder en bedrijf, maar tegen een minder 
klassieke achtergrond: doen de toezichthouders nu een stap terug of niet?

Met andere woorden: risico’s inschatten is geen wetenschap, maar een ambacht, 
wellicht zelfs een kunst. Een complex ambacht dat niet alleen een kwestie is 
van ‘rekenen’ maar ook van ‘professionele intuïtie’ of ‘managementintuïtie’, 
die voortdurend zoekt naar de juiste balans tussen de beide raadgevers, ten 
behoeve van integraliteit, draagvlak en doeloriëntatie. Het is niet aan te leren 
door klakkeloos voorschriften te volgen. Het is vooral te leren door het veel te 
doen, de spanningen in het proces van risico-inschatting te erkennen en deze 
spanningen vruchtbaar aan te wenden in de organisatie. Het is juist een goed 
teken als er een voortdurende zoektocht naar risico’s plaatsvindt en dat terwijl 
men zeker weet nooit de heilige graal gevonden te hebben. Beheersing begint 
aldus bij het onbeheersbare erkennen. Zonder deze erkenning is van in control 
zijn geen sprake. Het is dan wel de kunst om verantwoording af te leggen over 
een dergelijke zoektocht, door de zoektocht met gezag en inhoud te articuleren.

7.5 Naar een instrument voor risico-inschattingen: schipperen 
tussen de adviezen van twee raadgevers

De opgedane ervaringen en inzichten geven niet alleen aanleiding tot reflectie. 
Wellicht geven zij eveneens aanleiding tot een verbeterslag. Zo komt in deze 
paragraaf de act- of adjust-fase aan bod en is de plan-do-check-act-cyclus rond.
Er is aldus vraag naar een zinvolle dialoog over risico’s, terwijl er geen duidelijke 
norm is. De eerste raadgever heeft immers geen grenzeloos gezag, gegeven onze 
bevindingen. De tweede raadgever evenmin. Een dergelijke dialoog is overal 
van toepassing: interactie tussen managers en uitvoering, interactie tussen lijn 
en staf, interactie tussen toezichthouder en bedrijf, et cetera. Deze interactie kan 
gaan over going concern, maar kan ook in het teken van verantwoording staan. 
Tijdens de workshop werd verantwoording als essentieel gezien, terwijl we ook 
hebben gezien dat verantwoording ten koste kan gaan van doeloriëntatie en 
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integraliteit. De dialoog zal aldus enerzijds voldoende urgentie moeten hebben, 
en anderzijds ruimte moeten laten voor erkenning van het onbeheersbare.
We zetten in deze laatste paragraaf de contouren van een nieuw instrument 
uiteen die de dialoog kan verrijken, gegeven de afwezigheid van een gezagheb-
bende norm. Dit instrument is onze eigen synthese, maar sterk geïnspireerd 
door en schatplichtig aan de betrokkenen die we in het kader van dit onderzoek 
gesproken hebben.
De ontwerpprincipes voor het instrument volgen uit onze analyse:
• Er is geen absolute, elegante norm voor risicobeheersing.
• Dilemma’s tussen de risicobenadering en de netwerkbenadering zijn onver-

mijdelijk.
• Risico-inschatting vereist onder wisselende omstandigheden een weldoor-

dachte mix van beide benaderingen.
• Het ontkennen van de dilemma’s die voortvloeien uit de confrontatie tussen 

beide benaderingen, is gevaarlijk.
• Het schipperen tussen de risicobenadering en de netwerkbenadering is uit-

gangspunt voor een dialoog.
• De dialoog kan gaan over de integriteit van de algehele benadering (een 

macroniveau) maar ook meer casuïstisch zijn (een microniveau). Beide 
niveaus zijn van belang.

Dilemmadenken

Het verbeterpotentieel dat wij zien, zit in de competentie om dilemma’s te 
identificeren, ermee om te gaan en dat te articuleren in een dialoog. Dat laat-
ste is evengoed essentieel. Tijdens de workshop benadrukten toezichthouders 
en bedrijven het belang ‘elkaar niet te verrassen’ (zie intermezzo 5). Dit vergt 
het uitdrukken van de dilemma’s waarmee ze zich allebei geconfronteerd zien. 
Dilemmadenken is het articuleren van spanningen en het streven naar een 
goede omgang met deze spanningen, die zich nu eenmaal in de organisatie 
voordoen rond risico-inschattingen. Het dilemmadenken is te beschouwen als 
een bemiddelaar tussen de raadgevers van het netwerkdenken en risicodenken.
Het instrument laat zien hoe betrokkenen zich kunnen bekwamen in dilemma-
denken. We onderscheiden drie niveaus.
• Mindfulness. Bewustzijn van de dilemma’s die komen kijken bij risico- 

inschatting. Dit stelt een sector, organisatie of persoon in staat om te zien dat 
het streven naar integraliteit, draagvlak en doeloriëntatie ook schade kan 
doen, want averechts kan werken.

• Mitigation. Kunde om met deze dilemma’s en daaruit voortvloeiende span-
ningen om te gaan. Dit stelt een sector, organisatie of persoon in staat om de 
ongewenste effecten te verminderen.

• Mastery. Geïnternaliseerd meesterschap om met deze dilemma’s te spelen en 
erover met gezag en inhoud met derden te communiceren. Dit stelt een sec-
tor, organisatie of persoon in staat om conflicten productief en spanningen 
vruchtbaar te laten zijn en door de tijd heen risico-inschattingen te laten ver-
beteren. Internalisatie is te zien op het niveau van het individu –  dilemma’s 
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worden logisch gevonden en de vaardigheid ermee om te gaan wordt als 
belangrijk gezien – alsook op het niveau van de organisatie – denken in 
dilemma’s is geïnstitutionaliseerd in bijvoorbeeld min of meer geformali-
seerde exit-opties voor al te strikte regels en dialoogvormen in bijzondere 
situaties.

Mastery

Mitigation

Mindfulness

Figuur 7.2 Piramide van dilemmadenken

De piramidevorm drukt onze verwachting al uit dat de hogere niveaus moei-
lijk te bereiken zullen zijn en de bedrijven die op hogere niveaus opereren dus 
zeldzamer zullen zijn.
De meeste betrokkenen in ons onderzoek hebben blijk gegeven in elk geval 
het basisniveau van mindfulness te bezitten. Ze hebben openlijk over de dilem-
ma’s gesproken, waarvan we in dit boek verslag hebben gedaan. Belangrijke 
dilemma’s werden onderkend. ‘Als er cijfertjes zijn en die zijn binnen de norm, 
dan mag het van de buitenwacht, maar daar begint mijn werk eigenlijk pas’, 
verwoordt een risicomanager die zich ervan bewust is dat het risicomanage-
mentsysteem doel-middelverschuiving niet uitsluit maar insluit. Opvallend is 
dat de toezichthouder, de buitenwacht in dit geval, aangaf dat in reactie op dit 
gedrag het werk van de risicomanager erop gericht zou moeten zijn om ervoor 
te zorgen dat de cijfers en normen wel overeenkomen met wat hij als zijn werk 
definieert. De kunde om vervolgens over dit dilemma van gedachten te wisse-
len is het volgende niveau in de piramide.

Mitigation, de kunde om met deze dilemma’s en daaruit voortvloeiende span-
ningen om te gaan, troffen we minder vaak aan en bij een veel kleinere groep 
van onze respondenten. Er zijn verschillende indicaties van een gebrek aan deze 
kunde. Fatalisme is zo’n indicator. Dilemma’s kunnen als onoplosbaar worden 
gezien. ‘Hoe weet je zeker dat je met kunststofremmen in control bent?’ vraagt 
een risicomanager zich af. ‘Ik heb simpelweg het budget niet om een onderzoek 
te laten doen naar hoe die remwegcurve eruitziet voor ons en wat dat voor de 
risico’s betekent.’ ‘Een managementsysteem vangt het gedrag van mensen niet’, 
stelt een andere risicomanager bondig. Een andere indicator is externalisatie. 
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De schuld van een probleem wordt aan een ander gegeven en die ander zal het 
ook moeten oplossen. ‘Hoe meer de toezichthouder het managementsysteem 
ook gaat gebruiken of daar waarde aan gaat hechten, hoe moeilijker het voor 
ons is om tegen te gaan dat we het managementsysteem als doel gaan zien’, stelt 
een risicomanager.

Mastery bleek zeldzaam. Op het individuele niveau hebben we grote verschil-
len gezien. De ene respondent zoekt bij onzekerheid liever steun bij de risico-
benadering, de andere respondent ziet zijn werk beginnen als zich dilemma’s 
voordoen. Op het organisatieniveau hebben we wel regelingen aangetroffen die 
van mastery kunnen getuigen, zoals een verplichte stage op het hoofdkantoor 
voor mensen die manager willen worden op een boorplatform. De algemene 
erkenning dat veranderende omstandigheden om afwijkingen van het proto-
col vragen. De persoonlijk toegeëigende rol van een risicomanager om bij alle 
vanzelfsprekendheden de ‘ja maar waarom zo’-vraag te stellen, om copy-paste 
engineering tegen te gaan. Dit zijn echter slechts enkele, intelligente voorzie-
ningen, die getuigen van het uitwerken van een dilemma tot een institutie. Het 
zijn geen getuigenissen van een volledige acceptatie van de deugden van het 
schipperen.
De piramide is daarmee als een volwassenheidsmodel van dilemmadenken 
te beschouwen. Hoe hoger het niveau, hoe volwassener het dilemmadenken, 
van mindfulness naar mastery. Een waarschuwing is hier echter op zijn plaats. 
In tegenstelling tot veel volwassenheidsmodellen is het hoogste niveau in dit 
model niet per se nastrevenswaardig. Net als bij het nastreven van netwerk-
denken en risicodenken geldt dat dilemmadenken in elk geval capaciteit van 
betrokkenen kost. Het benutten van die capaciteit voor dilemmamanagement 
moet wel proportioneel zijn en opwegen tegen alternatieve doelen waarvoor 
diezelfde capaciteit kan worden ingezet. Ook een andere waarschuwing is op 
zijn plaats. Institutionalisering van dilemmadenken klinkt wellicht goed, maar 
ook instituties van dilemmadenken dienen onderhouden te worden. Als ze niet 
ter discussie kunnen worden gesteld, dan worden het al snel dogma’s, en daar 
wilden we met het dilemmadenken nu juist vanaf.

Dilemmadenken en de toezichthouder

Aangezien toezichthouders van invloed zijn op de manier waarop bedrijven 
hun risico-inschattingen organiseren, zijn het dilemmadenken en het instru-
ment ook relevant voor toezicht. Tijdens ons onderzoek is gebleken dat het rei-
len en zeilen van de toezichthouder niet los gezien kan worden van de risico- 
inschattingen door bedrijven. Bedrijven anticiperen en reageren in de manier 
waarop ze risico’s inschatten op toezichthouders, hun vragen en hun bevindingen. 
Dat betekent dat toezichthouders onderdeel zijn van de genoemde dilemma’s 
en dus medebepalend kunnen zijn voor het competentieniveau van dilem-
madenken binnen een bedrijf. Om dit potentieel te benutten, en de schade te 
beperken, bespreken we drie mogelijke toepassingen van het instrument voor 
toezichthouders.
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Toezichthouders kunnen dilemmadenken op drie fronten adresseren:
• Maak een inschatting van de competenties die bedrijven bezitten om te schipperen 

tussen beide raadgevers op de drie niveaus mindfulness, mitigation en mastery. Ga 
op zoek naar indicaties voor elk niveau. Intensiveer dit zoekproces indien 
het idee bestaat dat de sector en een specifiek bedrijf gevoelig zouden kun-
nen zijn voor deze dilemma’s. Probeer voorzichtig conclusies te trekken en 
pas eventueel de toezichtstrategie naar bevind van zaken aan.

• Stimuleer bedrijven om zelf te onderzoeken welke competenties ze hebben op de drie 
niveaus mindfulness, mitigation en mastery. Stel vragen aan bedrijven. Geef 
feedback als toezichthouder op de indicaties die je bij de bedrijven zelf hebt 
waargenomen.

• Maak een inschatting van competenties die je als toezichthouder bezit om te schippe-
ren tussen de raadgevers op de niveaus mindfulness, mitigation en mastery. Neem 
niet alleen anderen de maat. Internaliseer actief dit dilemmadenken.

Deze drie toepassingen van dilemmadenken voor toezichthouders zijn hieron-
der nader uitgewerkt in tabel 7.2. De derde en laatste toepassing verdient nog een 
speciale toelichting. Doordat toezichthouders medebepalend kunnen zijn in de 
manier waarop risico-inschattingen binnen bedrijven tot stand komen, ligt het 
voor de hand dat toezichthouders ook zelf te maken krijgen met het schipperen 
tussen de twee raadgevers. Ons is opgevallen dat toezichthouders dit schippe-
ren niet expliciet hebben benoemd in gesprek met ons, terwijl in de gesprekken 
met bedrijven wel degelijk veelvuldig dilemma’s aan het licht kwamen waarin 
de toezichthouder een duidelijke rol werd toegedicht. Een toezichthouder die 
wil aanzetten tot een integralere risicomanagementaanpak, kan daarmee tege-
lijkertijd fragmentatie in de hand werken. Door de specifieke taakstelling van 
toezichthouders kan hun prioritering van risico’s onbedoeld en ongezien ten 
koste gaan van andere risico’s. Het specifiek mandaat van toezichthouders kan 
als gevolg hebben dat ze kiezen voor een beheersmaatregel binnen hun man-
daat en niet voor een mogelijk betere beheersmaatregel erbuiten. Tot slot, een 
toezichthouder die het draagvlak voor het risicomanagementsysteem binnen 
een bedrijf weet te versterken, maakt het een bedrijf tegelijkertijd moeilijker om 
doel-middelverschuiving tegen te gaan. Let wel, wij vinden het geen schande 
als deze dilemma’s zich voordoen. Wij zien deze als onoverkomelijk. Het lijkt 
ons onverstandig ze te ontkennen of ze over het hoofd te zien.

We hebben niet de illusie dat het bevorderen van dilemmadenken met dit 
instrument direct aantoonbaar rendeert. Indicaties om het competentieniveau 
te bepalen liggen niet voor het oprapen. Het vergt in elk geval een open gesprek 
en analyse. De competenties zijn ook veelal weinig geformaliseerd, sterk per-
soonsgebonden en tonen zich vaak pas op het microniveau van organisaties. 
Bovendien zeggen enkele indicaties hier en daar niet gelijk zoveel. Verande-
ringen van het aantal indicaties over de tijd heen zeggen mogelijk al iets meer. 
Maar harde conclusies over het competentieniveau van een organisatie zullen 
over het algemeen lastig te trekken zijn. Het constateren van ‘meer’ dilemma-
denken bij bedrijven of toezichthouders, laat staan de effectiviteit ervan, zal 
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niet eenvoudig te meten of te testen zijn. Vervolgens is het de vraag of een hoger 
competentieniveau in het dilemmadenken achteraf de moeite waard is geweest 
om na te streven. Onze suggestie dat dit instrument in de beheersing van risi-
co’s gaat helpen, moet dan ook een voorzichtige zijn. Wij zijn geen toezicht-
houders tegengekomen die dilemmadenken expliciet als een aandachtspunt 
benoemen. Op grond van dit onderzoek kunnen wij echter aanbevelen om hier 
onderzoekend mee bezig te zijn, in ieder geval gevoelig te zijn voor het bestaan 
van dilemmadenken en de zichtbaarheid van het mogelijke gebrek eraan te ver-
groten. Hier liggen de kansen.

Tabel 7.2 Dilemmadenken voor toezichthouders

Toezichthouders kunnen 
bedrijven vragen stellen 
of ze stimuleren zichzelf 
deze vragen te stellen.

• Mindfulness. Onderkennen bedrijven de mogelijkheid dat er te veel aan risico-
management wordt gehecht? Welke dilemma’s zijn er dan? Waar blijkt dat uit? 
Vinden bedrijven dat ze moeten schipperen?

• Mitigation. Weten bedrijven met dilemma’s om te gaan? Hebben ze een modus 
gevonden? Zijn ze in staat om de negatieve effecten van dilemma’s te minimali-
seren?

• Mastery. Kan een bedrijf scherp over deze vragen communiceren? Hebben ze 
vuistregels voor hun omgang met dilemma’s en best practices? Of blijft het stil? 
Snappen ze de vraag niet? Blijven hun antwoorden vaag? 

Toezichthouders kunnen 
zichzelf vragen stellen.

• Mindfulness. Waar doen zich dilemma’s voor bij de effecten van toezicht in brede 
zin? Hoe bewust zijn de betrokkenen zich hiervan?

• Mitigation. Zijn betrokkenen in staat om met dilemma’s om te gaan? Hoe worden 
de negatieve effecten voorkomen of geminimaliseerd?

• Mastery. Hoe communiceert een toezichthouder over deze dilemma’s? Wordt de 
productieve kracht van dilemma’s ook benut? Zo ja, hoe dan? Is het mogelijk de 
omgang met dilemma’s verder te professionaliseren?

Slot

Van de taakopvatting van toezichthouders terug naar de risicomaatschappij 
van Beck. In het gedachtegoed van Beck vinden risico’s hun oorsprong veelal 
in de mens en niet de techniek. De mens schiet systematisch te kort in zijn 
pogingen om risico’s te onderkennen en te beheersen. Deze denktrant lijkt in 
onze studie op te gaan voor ‘de mens’ en zeker ook voor organisaties. We heb-
ben geconstateerd dat er nog geen definitieve organisatievorm is om risico’s te 
kunnen beheersen en dat we dit ogenschijnlijk onvermogen maar beter kunnen 
accepteren en zelfs koesteren. Immers, de oorsprong van moeilijk te beheersen 
risico’s ligt vaak gelegen in het te veel risico’s willen reduceren.
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Dit is een uitgave in de reeks ‘Handhaving en gedrag’.
Handhaving en Gedrag is een interdepartementaal samenwerkingsprogramma en is opdrachtgever 
voor gedragswetenschappelijk onderzoek relevant voor handhaving en naleving van regelgeving.  
Het programma bouwt aan wetenschappelijke kennis over mechanismen die ten grondslag liggen 
aan naleving of overtreding van regelgeving en de wijze waarop de overheid dit gedrag kan 
beïnvloeden. De centrale vraag is hoe het nalevingsgedrag van burgers, bedrijven en instellingen 
kan worden verklaard vanuit de kenmerken en motieven van de doelgroep en de omgevingsfactoren, 
waaronder de handhaving. Daarmee draagt het programma bij aan de kwaliteit van de handhaving.

Bedrijven tuigen een risicomanagementsysteem op om risico’s integraal, objectief en effectief in 
te schatten. Dit maakt dat ze in control kunnen zijn en dat aan kunnen tonen. Tegelijkertijd echter 
worstelen bedrijven met potentieel perverterende organisatorische krachten als fragmentatie, 
subjectiviteit en doel-middelverschuiving. Bedrijven bieden aan deze aspecten, die intrinsiek met 
organisaties en organiseren samenhangen, het hoofd door hun eigen, alternatieve risicobenadering te 
voeren, die afwijkt van gangbare theorie en methoden van risico-inschattingen. 

In plaats van het volledig en gedisciplineerd voeren van managementsystemen, het kwantificeren 
van risico-inschattingen en het formaliseren van verantwoordelijkheden, geven zij naar bevind van 
zaken meer ruimte aan het belang van relaties en professionele intuïtie. Dit boek biedt allereerst food 
for thought, direct inzicht in hoe bedrijven uit verschillende sectoren met de genoemde dilemma’s 
omgaan. Ten tweede is in dit boek een instrument ontwikkeld om als bedrijf of toezichthouder zelf 
inzicht in de omgang met dilemma’s te verkrijgen en ernaar te handelen. Dit instrument leert bedrijven 
of toezichthouders in hoeverre ze zich bewust zijn van en bekwaam zijn in het dilemma-denken.
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