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Risicobeheersing is een actueel onderwerp. 
Als gevolg van maatschappelijke ontwik-
kelingen in de afgelopen jaren zijn grote 
beursgenoteerde ondernemingen gecon-
fronteerd met specifieke wet- en regel-
geving voor risicobeheersing. Ook het 
midden- en kleinbedrijf (mkb) moet echter 
aan risicobeheersing doen. Iedere onderne-
ming – en dus ook het mkb – loopt immers 
risico’s. Risicobeheersing maakt daarmee 
deel uit van ‘good governance’ (goed be-
stuur): wie wil niet kunnen zeggen ‘in 
control’ te zijn? 

Voor de grote onderneming zijn inmiddels 
voldoende instrumenten ontwikkeld om 
de risico’s te analyseren en te beheersen, 
maar voor het mkb niet. Daarom heeft 

Grant Thornton met MKB-Nederland een 
checklist ontwikkeld om na te gaan in hoe-
verre de risico’s die uw onderneming be-
dreigen – en die zijn er zeker – voor u een 
aandachtspunt moeten zijn en in hoeverre 
u deze op een aanvaardbaar niveau be-
heerst. Omdat iedere onderneming eigen 
specifieke kenmerken, activiteiten en dus 
risico’s kent, kan de checklist nooit 

Samenvatting

Risicobeheersing 
stelt u in staat ‘in 
control’ te zijn
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volledig zijn. Bovendien zijn niet alle risi-
co’s voor alle bedrijven relevant. Niettemin 
bieden we u een adequaat instrument om 
in te schatten hoe uw onderneming ervoor 
staat op het gebied van risicobeheersing. 

Op basis van een internationaal algemeen 
aanvaard raamwerk behandelen wij in deze 
checklist vier aandachtsgebieden binnen 
risicomanagement: strategische, operatio-
nele, compliance- en financiële- 
verslaggevingrisico’s. Bij elk aandachts-
gebied hebben wij de primaire onderdelen 
opgenomen die uw speciale aandacht ver-
dienen. Met de checklist kunt u nagaan in 
hoeverre u ‘in control’ bent en/of in hoe-
verre een aanvullende analyse nodig is, 
eventueel met behulp van een deskundige. 
U zult merken dat risicobeheersing duide-
lijk toegevoegde waarde heeft voor uw 
onderneming en dat voldoende aandacht 
hiervoor u zelfs kansen biedt.
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Risicobeheersing: een term die we steeds 
vaker horen. De laatste jaren realiseren 
stakeholders zich immers steeds beter dat 
risicobeheersing essentieel is om de on-
derneming goed te managen. Iedereen wil 
toch kunnen zeggen ‘in control’ te zijn? 
Sterker nog: iedereen wilt toch ‘in control’ 
zijn?

Tegelijkertijd zien we de laatste jaren hoe 
kwetsbaar grote ondernemingen als Ahold 
en Worldcom zijn, wanneer zij niet (tijdig) 
het hoofd bieden aan de risico’s waaraan 
zij blootstaan. Ongetwijfeld herinnert u 
zich deze voorbeelden nog. 

Omdat het hier doorgaans om grote 
ondernemingen gaat en de impact op de 
maatschappij voelbaar is, zijn er al instru-
menten ontwikkeld om grote ondernemin-
gen ‘in control’ te laten zijn. Risicobeheer-
sing wordt in dit licht gezien als onderdeel 
van behoorlijk en dus adequaat onderne-
mingsbestuur, veelal samengevat met de 
term good governance, een onderwerp 
dat momenteel hoog op de agenda staat. 

1.  Waarom een checklist 
voor het mkb?

Manage uw risico’s 
en verbeter de 
performance.
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Onze brochure en checklist
Grant Thornton heeft daarom met MKB-
Nederland een checklist ontwikkeld om 
na te gaan welke mogelijke risico’s uw 
bedrijf loopt en hoe u deze kunt beheersen. 
Hiermee kunt u een quick-scan uitvoeren. 
Natuurlijk is deze checklist niet volledig 
– iedere onderneming is immers uniek 
en kent specifieke risico’s. Wel vormt de 
checklist een goed vertrekpunt om u te 
oriënteren: hoe goed is uw bedrijf in staat 
de risico’s het hoofd te bieden? Op basis 
daarvan kunt u vaststellen in hoeverre u 
deze risico’s aanvaardbaar vindt en of er 
voldoende aanleiding is om deze risico’s 
verder te beheersen. Zo ja, dan kunt u een 
gespecialiseerde, professionele partner 
inschakelen. 

Bovendien hebben grote beursgenoteerde 
bedrijven in de VS sinds een paar jaar te 
maken met specifieke wet-geving voor hun 
systeem van risicobeheersing. In het ver-
lengde hiervan hebben ook Nederlandse 
beursgenoteerde ondernemingen te maken 
met specifieke wet- en regelgeving, zoals 
de Code Tabaksblat. Kortom, grote on-
dernemingen hebben – terecht – voldoende 
instrumenten om hun risico’s adequaat te 
beheersen. 

En het mkb dan? 
Maar kennen middelgrote ondernemingen 
en ondernemingen waarin leiding en eigen-
dom in één hand liggen, dan geen risico’s 
waartegen zij zich dienen te beschermen? 
Iedere onderneming loopt toch risico’s? 
Hebben zij dan geen instrumenten nodig 
voor risicobeheersing? Het antwoord op 
deze vragen kunt u al raden: uiteraard 
dienen ook de kleine en middelgrote 
ondernemingen zich te wapenen tegen de 
risico’s die zij lopen. Uw bedrijf dus ook. 

Wij wensen u veel 
succes en inzicht.
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2.  Wat is risicobeheersing?

Risico’s en de beheersing daarvan, wat 
moet u zich daarbij voorstellen? In feite 
gaat het hier om alle omstandigheden 
die de realisatie van de doelstellingen 
van de onderneming kunnen bedreigen 
en daarmee een gevaar vormen voor de 
continuïteit van uw onderneming. Risico’s 
ontstaan zowel door externe factoren, zo-
als demografische, economische, politieke 
en sociale, als door interne factoren als 
informatietechnologie (IT) en personeel. 
Tot op zekere hoogte moet u daarmee 
leren leven: een onderneming drijven is nu 
eenmaal een kwestie van risico’s nemen en 
aanvaarden. Waar het om gaat is dat deze 
beperkt blijven tot een acceptabel niveau. 
Daarvoor is het nodig dat u deze risico’s 
beheerst. 

Een instrument daarvoor is risicomanage-
ment van uw onderneming: u kunt risico’s 
beheersen door deze te analyseren (risi-
coanalyse) en vervolgens adequaat te rea-
geren op de uitkomsten van deze analyse. 
Dit kan met een risicobeheersingmodel.

Risicobeheersingmodel
Beursgenoteerde ondernemingen hebben 
wereldwijd sinds enige jaren te maken 
met specifieke wet- en regelgeving. Een 
voorbeeld hiervan vormt de Sarbanes-

…om effectief te 
kunnen reageren op 
risico’s. 
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Oxley Act (SOX) voor beursgenoteerde 
ondernemingen in de Verenigde Staten. 
Deze wet verplicht deze ondernemingen 
hun risico’s te beheersen om ‘in control’ te 
zijn. In Nederland kennen we bijvoorbeeld 
de Code Tabaksblat, een code gericht op 
goed ondernemingsbestuur, oftewel ‘good 
governance’. 

Een risicobeheersingmodel dat hierbij 
wordt gebruikt is het COSO-model, een 
algemeen aanvaard raamwerk ontwikkeld 
door de Committee of Sponsoring Orga-
nizations of the Treadway Commission 
(COSO). Het eerste raamwerk dateert van 
1992 en is in 2004 aangepast; daarbij heeft 
het onderwerp risicobeheersing specifiek 
aandacht gekregen. Het COSO-raamwerk 
is een instrument om op effectieve wijze 
risico’s te identificeren; de meeste on-
dernemingen hanteren dit raamwerk als 
instrument om de interne beheersing te 
verbeteren. 

Vier aandachtsgebieden binnen 
risicomanagement
Binnen risicomanagement zijn vier aan-
dachtsgebieden te onderkennen.

• Strategische risico’s
Deze component is gericht op het formu-
leren van de strategie en de wijze waarop 
doelstellingen worden gerealiseerd. Voor-
beelden van doelstellingen zijn het maken 
van een bepaalde winst en het realiseren 
van groei en een bepaald marktaandeel. 

• Operationele risico’s
Deze component is gericht op de vertaling 
van strategische doelstellingen naar de ope-
rationele processen. Een voorbeeld hiervan 
is dat een bedrijf zijn doelstellingen, zoals 
de groei in marktaandeel, vertaalt naar 
concrete doelen voor de afdeling Verkoop. 
De activiteiten van deze afdeling zullen 
erop gericht moeten zijn de doelstellingen 
te realiseren.
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• Compliancerisico’s
Deze component is gericht op het navol-
gen van relevante wet- en regelgeving. 
Hierbij kunt u denken aan fiscale en 
juridische wetgeving, maar ook aan regel-
geving in het kader van voedselveiligheid 
en milieu.

• Financiëleverslaggevingrisico’s
Deze component is gericht op risico’s die 
gepaard gaan met de financiële verant-
woording; centraal daarbij staan termen 
als administratieve organisatie en interne 
beheersing.

Voor we in hoofdstuk 4 de checklist 
presenteren, gaan we in hoofdstuk 3 in op 
de vraag waarom risicobeheersing hard 
nodig is. 
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In de inleiding hebben we al aangegeven 
dat juist door de ontwikkelingen rondom 
‘good governance’ (goed bestuur) het 
onderwerp risicomanagement hoog op de 
agenda staat. Kernwoorden bij goed of 
behoorlijk bestuur zijn: beheersen, trans-
parantie, verantwoording en zeggenschap. 
Juist omdat deze onderwerpen hoog op de 
agenda staan, moeten ondernemingen zich 
steeds nadrukkelijker verantwoorden wan-
neer zij fouten maken en dus wanneer 
risico’s leiden tot schade voor de onder-
neming. Daarmee is risicobeheersing een 
belangrijk onderdeel van goed bestuur en 
daarmee ook een kernwaarde voor het 
midden- en kleinbedrijf.

In dit hoofdstuk gaan we in op de toege-
voegde waarde van risicomanagement en 
geven we een aantal praktijkvoorbeelden. 
Denk niet te snel dat dit u niet kan overko-
men; dat dachten de betrokken onderne-
mers destijds ook. 

Toegevoegde waarde van 
risicomanagement
Iedere onderneming loopt risico’s, dus ook 
uw onderneming. Het is een illusie te den-
ken dat u alle risico’s kunt vermijden, sim-
pelweg om financiële en praktische redenen. 
Binnen iedere onderneming worden im-
mers fouten gemaakt. Wel kan risicoma-
nagement u helpen inzicht te krijgen in de 
risico’s die uw onderneming loopt en 
houvast bieden om deze te beheersen. 

Op deze manier ‘in control’ zijn heeft de 
volgende voordelen. Soms genereert het 
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3.  Waarom is risico-
beheersing nodig?

‘In control’ zijn en 
risico’s beheersen 
betekent goed 
besturen.



ene voordeel vanzelf het andere voordeel.
 •  U reageert adequaat op de risico’s die 

uw onderneming loopt. 
•  Dat kan u een betere positie opleveren 

ten opzichte van de concurrentie. 
•  Doordat u de bedrijfsprocessen tegen het 

licht houdt, kunt u bepaalde processen 
efficiënter en effectiever inrichten. 

•  Daardoor krijgt u meer inzicht in en 
zicht op de proces- en beheerskosten; 

daarmee kunt u dan weer inschatten 
welke risico’s u wilt lopen tegen welke 
kosten. Op deze manier kunt u een wel-
overwogen keuze maken. 

•  U bent beter in staat na te gaan waar de 
bedreigingen liggen; daarmee creëert u 
een voorsprong op de concurrentie. 

Kortom, wij zijn ervan overtuigd dat risi-
comanagement voor u als ondernemer 
flink wat toegevoegde waarde heeft.

Praktijkvoorbeelden
Dat risico’s in de praktijk veelvuldig leiden 
tot onwenselijke en schadelijke situaties zal 
u niet verrassen. We geven wat praktijk-
voorbeelden.
 
Verkopen, uitleveren en factureren: 
geen adequate procedures
Een handelsonderneming in kantoorarti-
kelen produceert tafels en stoelen, bewaart 
de producten in eigen voorraad en levert 
met behulp van transporteurs de goederen 
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aan de detailhandel. Wanneer goederen 
verzonden worden, wordt er een pakbon 
aangemaakt en deze pakbon vormt de basis 
voor de facturering. De procedures voor 
het opmaken, printen en versturen aan de 
financiële administratie zijn echter niet 
beschreven en de effectieve werking ervan 
wordt niet getoetst. Daardoor worden de 
pakbonnen vaak niet geprint en dus kan er 
niet worden gefactureerd. Gevolg: onvolle-
dige opbrengsten en significante voorraad-
verschillen.

Groeien en financieren van groei: 
niet managen van groei
Een handelsonderneming in technische 
producten kent de afgelopen perioden een 
explosieve groei in omzet, winst, aantal 
klanten en afzetgebieden. Zij heeft hier 
echter niet adequaat op kunnen inspelen 
want ze heeft deze omstandigheden nooit 
echt als een risico onderkend. Omdat de 
onderneming de groei niet meer zelf kan 
financieren, moet ze een beroep doen op 

externe financiers. Zij ziet niet tijdig in 
welke vermogensbehoeften in welke scena-
rio’s van groei aan de orde zijn en kijkt dus 
niet voldoende vooruit. Daardoor kan zij 
niet tijdig voldoende vreemd vermogen 
aantrekken. Gevolg: een flinke rem op de 
groei van de onderneming.

Opbrengsten niet volledig: 
winkel in een winkel
Een handelsonderneming in verse groenten 
levert detaillisten via distributie door eigen 
personeel. Jarenlang onderkent het 
management de risico’s van ‘verkopen uit 
de vrachtauto door eigen personeel’ niet. 
Daardoor kan personeel klanten leveren 
voor eigen rekening, met gebruik van de 
vrachtauto van de onderneming. Gevolg: 
flinke inkomstenderving.

Implementatie ERP-systeem: 
inadequaat werkend systeem
Een onderneming in beeld- en geluidsdra-
gers met een groot aantal winkels besluit 
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een ERP-systeem te implementeren. Zij 
schat de risico’s van de overgang van het 
oude naar het nieuwe systeem als laag in en 
gaat van het ene op het andere moment 
over op het nieuwe systeem, zonder het 
oude systeem op de achtergrond te laten 
meedraaien. Door fouten tijdens de imple-
mentatie werkt het nieuwe systeem echter 
niet geheel juist en ontstaan logistieke pro-
blemen. Hierdoor heeft de onderneming 
aan het eind van het jaar onvoldoende in-
zicht in de hoogte van de voorraden in het 
centrale magazijn en in de winkels. Gevolg: 
significante inkomstenderving. 

IT en personeelsfraude: 
onvoldoende functiescheiding
Een werknemer boekt facturen van credi-
teuren in en kan tevens stamgegevens van 
crediteuren wijzigen in het systeem. Sinds 
enige jaren wijzigt hij geregeld rekening-
nummers in het systeem naar zijn eigen 
rekeningnummer. Daarbij houdt hij er 
rekening mee dat crediteuren het bedrijf 
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gaan manen. Hij maakt daartoe een valse 
factuur, die wederom betaald wordt maar 
dan aan het juiste rekeningnummer. Deze 
fraude kan jarenlang ongemerkt voortdu-
ren en de schade voor de onderneming is 
enorm. Een oplettende accountant komt 
achter de fraude door de facturen met de-
zelfde bedragen met elkaar te vergelijken 
en deze nader te onderzoeken. Gevolg: 
enorme materiële schade en grote imago-
schade.

IT en haar continuïteit: 
niet voldoende beheerst
Een onderneming had in theorie een ade-
quate procedure voor back-up en recovery. 
Zij maakt namelijk regelmatig back-ups van 
de bestanden en bewaart deze allemaal bin-
nen de onderneming. Door brand in het 
gebouw raken alle bestanden en systemen 
beschadigd en zijn de opgeslagen back-ups 
niet meer bruikbaar. De schade is enorm en 
de onderneming raakt al haar informatie 
kwijt. Gevolg: faillissement.



Kastransacties en boeken van uitgaven: 
onvoldoende functiescheiding
Een werknemer is bevoegd kasuitgaven te 
doen en moet ook de bonnen en facturen 
hierbij boeken. Iedere maand koopt hij 
voor 10 euro aan postzegels en boekt de 
transactie via de kas; daarbij verandert hij 
steevast het bedrag van 10 euro in 1.000 
euro. Gezien de omvang van de onderne-
ming vallen dergelijke kastransacties niet 
op. 

De fraude komt pas aan het licht wanneer 
een interim-controller zich erover verbaast 
dat er postzegels worden gekocht terwijl 
het bedrijf een frankeermachine gebruikt. 
Gevolg: flinke inkomstenderving.

Inkoper met te veel bevoegdheden: 
inkoopafspraken
Binnen deze onderneming kan het hoofd 
Inkoop inkoopafspraken met leveranciers 
maken en inkoopfacturen zelfstandig auto-
riseren. Doordat hij te hoge inkoopprijzen 
afspreekt, wordt de onderneming bena-
deeld. De leveranciers in kwestie belonen 
hem met materiële vergoedingen. Deze 
fraude houdt langdurig aan en komt pas 
aan het licht wanneer een klokkenluider de 
kwestie openbaar maakt. Gevolg: miljoe-
nen euro’s schade.

Strategie en doelstellingen: 
niet voldoende afgestemd
Een onderneming heeft haar aandeelhou-
ders haar nieuwe strategie uitgelegd waarin 
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omzet en klanttevredenheid belangrijke 
variabelen zijn. Zij vergeet echter deze va-
riabelen te vertalen in operationele doel-
stellingen voor het lijnmanagement. 
Daardoor worden deze niet verankerd in 
de planning-en-controlcyclus van de on-
derneming en kunnen zij niet gemeten en 
geanalyseerd worden. Er kunnen dus ook 
geen rapportages worden opgesteld voor 
de aandeelhouders waarin de realisatie van 
de strategie uiteengezet wordt. Gevolg: on-
tevredenheid bij de aandeelhouders, onvol-
doende inzicht in de realisatie van de 
strategie en dalende koersen. 

Financiële verantwoording: 
onjuiste en onvolledige verantwoording
Een familiebedrijf kende een jarenlange 
groei, zowel in omzet als in resultaat, tot 
een aantal jaren terug: dan begin de onder-
neming het door toegenomen concurrentie 
moeilijk te krijgen en wordt zij voor haar 
werkkapitaal steeds meer afhankelijk van 
vreemd vermogen, verstrekt door banken. 
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In de maandelijkse rapportage toont zij al-
leen actuele resultaten, zonder deze te ver-
gelijken met voorgaande perioden en 
budget en zonder nadere analyse. Zij kijkt 
evenmin naar de te realiseren solvabiliteits-
ratio’s in het kader van het bankkrediet. 
Daardoor is het management niet op de 
hoogte van de ontstane situatie en kan het 
niet de juiste beslissingen op de juiste tijd-
stippen nemen. De met de bank afgespro-
ken ratio’s worden niet gerealiseerd. 
Gevolg: onjuiste investeringsbeslissingen 
leiden uiteindelijk tot faillissement.

Hopelijk hebben we u met deze voorbeel-
den overtuigd van nut en noodzaak van 
risicomanagement. In het volgende hoofd-
stuk presenteren we onze checklist. 



In dit hoofdstuk presenteren wij een goed 
hanteerbare en praktische checklist waar-
mee u, met een beperkte inspanning, kunt 
nagaan in hoeverre uw onder neming de 
relevante risico’s beheerst. 

Ook blijkt hieruit of een uitgebreidere 
analyse nodig is. Wij volstaan ermee vier 
primaire onderdelen van de bedrijfsvoering 
nader te belichten en hebben de checklist 
als volgt ingedeeld: strategische risico’s, 
operationele risico’s, compliance risico’s en 
financiëleverslaggevingrisico’s, met elk hun 
eigen risico’s en beheersingsmaatregelen. 
Op die manier kunt u met deze checklist 
de mate van risico beheersing inschatten op 
primaire onderdelen en processen bin-
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4.  Hoe inventariseert u uw 
risico’s? Een quick-scan

Door risico’s te 
beheersen creëert 
u voorsprong. 

nen uw onderneming. Omdat wij, zoals 
gezegd, niet de pretentie hebben volledig te 
zijn, hebben wij voor elk risico slechts een 
of twee preventieve en repres sieve maat-
regelen opgenomen die ons inziens van 
significant belang zijn bij de beheersing 
van deze risico’s.

In de laatste kolom kunt u aangeven of 
het aangegeven risico voor u een mogelijk 
aandachtspunt is. Naarmate het aantal – 
voor u relevante – nee’s toeneemt, neemt 
de noodzaak van risicomanagement toe. 



18 - Risicobeheersing in het midden- en kleinbedrijf

Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

Strategische risico’s

1 Niet voldoende 
formuleren van 
de strategie en 
het daarmee 
gepaard gaande 
businessmodel

Is de strategie vertaald naar concrete doel stellingen (bij voorbeeld 
winst, omzet, klant tevredenheid) op de korte, middel lange en 
lange termijn en zijn deze doelen beschreven?

Meet en analyseert u periodiek de voortgang van de realisatie?

Ja/Nee

Ja/Nee

2 Omgevingsrisico’s Gaat u periodiek na in hoeverre veran de ringen in de omgeving 
(zoals wijzigin gen in een bestemmings plan, milieu eisen of demo-
grafi sche veran deringen) de realisatie van de strategie bedreigen 
en hoe deze risico’s te beheersen zijn?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

3 Risico’s in business-
model, incl. product-
prijsmix

Analyseert u periodiek de risico’s van het businessmodel (bij-
voorbeeld levens cyclus product, prijsstelling, marges op 
producten en of projecten) en gaat u na hoe deze risico’s te 
beheer sen zijn?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

4 Concurrentie en 
klanten

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderne-
ming bedreigen (bijvoor beeld nieuwe toetreders, sub stituten in 
pro ducten, acties van concur renten of wijziging in consumenten -
gedrag) en hoe deze te beheersen zijn? 

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

De checklist



Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

5 Te weinig innovatie 
en verouderde 
techniek

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen (zoals veroude ring technieken en de technologie in pro-
ducten) en hoe deze te beheersen zijn? 

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

6 Onvoldoende kapitaal Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen (zoals solva biliteit en renta bi li teit van de onder neming 
en wijzigingen in kasstromen en het werkkapitaal) en hoe deze te 
beheersen zijn?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om de 
risico’s te beheer sen (bijvoorbeeld interne rapportages en het 
sturen op ratio’s)? 

Ja/Nee

Ja/Nee

7 Catastrofen in de 
omgeving 

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen (zoals over stroming of brand) en hoe deze te beheer-
sen zijn?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen (bij voorbeeld een plan van aanpak)? 

Ja/Nee

Ja/Nee

8 Risico’s door (inter)-
nationale politieke 
en sociale ontwikke-
lin gen

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen (bijvoor beeld wijziging in politiek klimaat of sociale wet-
geving) en hoe deze te beheersen zijn? 

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen (bij voorbeeld periodieke evaluaties)? 

Ja/Nee

Ja/Nee 
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

9 Onvoldoende 
veranke ring van 
risico beheersing in 
de organisatie cultuur

Is risicobeheersing verankerd in de onder neming door middel van 
een plan, voorlich ting en toelichting?

Toetst u periodiek kennis en betrokken heid van medewerkers en 
bespreekt u de resultaten met hen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

10 Imago- en 
merkenschade

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen (bijvoor beeld de inzet van productie factoren waar tegen 
de publieke opinie zich afzet zoals kinder arbeid, en het ingaan 
tegen Maatschap pelijk Verant woord Ondernemen) en hoe deze te 
beheersen zijn?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

Operationele risico’s

11 Niet aansluiten van 
operati onele doel stel-
lin gen op strategie 
en reali satie

Beschikt u over een plan om strate gi sche doel stellingen te ver-
talen naar concrete operatio nele doelstel lingen (zoals de realisatie 
van omzet en winst per maand op de korte en langere termijn)?

Evalueert u periodiek de aansluiting en realisatie van doelstellingen 
en analyseert u de uitkomsten? 

Ja/Nee

Ja/Nee

12 Invloed van vreemde 
valuta

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen (zoals de sterke afhankelijkheid van een stabiele koers 
van de dollar in een tijd van een dalende dollar koers) en hoe deze 
te beheersen zijn? 

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

13 Onjuist gebruik 
van fi nanciële 
instrumenten

Gaat u periodiek na welke risico’s (bijvoor beeld de ingenomen 
rente- en valutaposities) op dit gebied de onderneming bedreigen 
en hoe deze te beheersen zijn?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen?

Ja/Nee

Ja/Nee

14 Onvoldoende 
liquiditeiten

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen en hoe deze te beheersen zijn, bijvoor beeld door kas-
stroom prognoses en ‘what-ifscenario’s op te stellen?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen?  

Ja/Nee

Ja/Nee

15 Risico’s inzake 
vreemd vermogen 
en te realiseren 
ratio’s

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen (zoals het niet realiseren van afspraken met fi nanciers) 
en hoe deze te beheersen zijn, bijvoorbeeld door het opstellen van 
plannen en (fi nanciële) rapportages, inclusief ratio’s?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

16 Vormen van functie-
vermenging die 
mogelijk leiden 
tot fraudes die de 
doelstellingen van de 
onderneming kunnen 
bedreigen

Zijn de registrerende, bewarende, beschikken de en de 
registrerende functie adequaat gescheiden door procedures? 
Denk bijvoor beeld aan de functiescheiding binnen de betalings-
organisatie.

Gaat u periodiek na in hoeverre de werkelijke functiescheiding 
strookt met de beschreven situatie door de werking te toetsen?

Ja/Nee

Ja/Nee
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

17 Risico’s bij 
uitbesteden services

Voert u adequate procedures in dit kader, inclu sief procedures 
voor Service Level agreements (SLA) 

Zijn er alternatieve leveranciers beschikbaar bij de uitbesteding 
zodat u niet te veel afhankelijk bent van één leverancier?

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

18 Risico’s van 
belonings structuren

Gaat u periodiek na welke risico’s op dit gebied de onderneming 
bedreigen en hoe deze te beheersen zijn? Zo kan het hoofdzakelijk 
variabel belonen in een krappe arbeidsmarkt leiden tot weinig 
aantrekkelijke sollicitanten.

Analyseert u periodiek de maatregelen die getroffen zijn om deze 
risico’s te beheersen? 

Ja/Nee

Ja/Nee

19 Onlogische 
toegangs beveiliging 
tot de IT- infra-
structuur (autori-
satie, iden ti fi catie en 
authen ti catie).

Zijn er adequate procedures voor het gebruik van gebruikersna-
men en wacht woorden bij gebruik van systemen en applicaties?

Test u de effectieve werking van de procedures en analyseert u 
de uitkomsten hiervan? 

Ja/Nee

Ja/Nee

20 Discontinuïteit van de 
geautomatiseerde 
gegevensverwerking 
(IT)

Zijn er adequate procedures voor back-up en recovery?

Test u periodiek de effectieve werking van de procedures en ana-
lyseert u de uitkomsten hiervan? 

Ja/Nee

Ja/Nee
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

21 Onvoldoende functie-
scheidingen in het 
geau to matiseerde 
systeem

Hebt u functieprofi elen opgesteld en de daar mee gepaard gaande 
bevoegd heden vast gelegd? Is bijvoorbeeld duidelijk ‘Wie wat mag’ 
binnen de bancaire systemen en het fi nanciële pakket?

Inventariseert u periodiek de bevoegdheden in het geautomati-
seerde systeem en analyseert u de uitkomsten daarvan?

Ja/Nee

Ja/Nee

22 Inadequaat human-
resourcebeleid

Is uw personeelsbeleid adequaat? Is er bijvoor beeld sprake van 
strategische personeels planning, van procedures voor aan name 
en ontslag en van een systeem om personeel te evalueren en te 
beoor delen?

Test u periodiek de effectieve werking van het beleid en de 
procedures en analyseert u de uitkomsten hiervan?

Ja/Nee

Ja/Nee

23 Gebrekkige/
verouderde kennis bij 
het personeel

Voert u adequaat beleid om het opleidings niveau van uw personeel 
op peil te houden/krijgen? Schenkt u bijvoorbeeld voldoende aan-
dacht aan training en opleiding en houdt u rekening met vertrek 
van personeel met een hoog kennis  niveau?

Evalueert u onder uw personeel perio diek wat zij vinden van het 
aanbod aan opleidingen en wat hun opleidings vraag is? Analyseert 
u het gevoerde beleid?

Ja/Nee

Ja/Nee

24 Risico’s bij product-
ontwikkeling

Voert u adequaat beleid voor product ontwikkeling, inclusief lange-
termijn prognoses?

Evalueert u het gevoerde beleid periodiek?

Ja/Nee

Ja/Nee
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

25 Gebrek aan 
effi ciency binnen 
bedrijfsprocessen

Gaat u periodiek na welke processen risico’s op dit gebied ken-
nen, bijvoor beeld de effi ciency binnen productie processen en 
projecten? Stelt u vast hoe deze risico’s te beheersen zijn?

Onderzoekt u periodiek de effi ciency binnen de onderneming en 
analyseert u de uitkomsten daarvan?

Ja/Nee

Ja/Nee

26 Onvoldoende 
capaciteit en 
planning

Zijn er adequate procedures om de benodigde capaciteit en de 
planning ervan in te schatten en te benutten?

Evalueert u het gevoerde beleid perio diek en analyseert u de 
uitkomsten daarvan?

Ja/Nee

Ja/Nee

27 Storingen in 
producten/ 
onvoldoende 
kwaliteit, service

Gaat u periodiek na welke processen risico’s op dit gebied ken-
nen? Denk bijvoorbeeld aan de productie van artikelen met behulp 
van materialen uit lagelonen landen met doorgaans een lagere 
kwaliteit. Gaat u na hoe deze risico’s te beheersen zijn?

Evalueert u het gevoerde beleid perio diek en analyseert u de 
uitkomsten daarvan?

Ja/Nee

Ja/Nee

28 Risico’s voor 
gezondheid en 
veiligheid

Gaat u periodiek na welke processen risico’s op dit gebied ken-
nen, zoals productie processen, en hoe deze risico’s te beheersen 
zijn?

Evalueert u het gevoerde beleid perio diek en analyseert u de 
uitkomsten daarvan?

Ja/Nee

Ja/Nee

29 Niet optimale 
organisatie structuur

Onderzoekt u in hoeverre de structuur opti maal is en in hoeverre 
verbete ringen wenselijk zijn, bijvoorbeeld fi scale en juridische?

Evalueert u de structuur van de onderneming periodiek?

Ja/Nee

Ja/Nee
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

30 Niet nakomen 
contractuele 
verplichtingen

Hanteert u adequate autorisatie procedures? Is er bijvoorbeeld een 
over zicht met personen en hun bevoegdheden, inclusief kwantifi -
cering in bedragen? Houdt u ook een over zicht bij met fi nanciële 
verplichtingen en hun (fi nanciële) impact?

Gaat u periodiek na in hoeverre procedures effectief werken en 
analyseert u de uitkomsten daarvan?

Ja/Nee

Ja/Nee

31 Onrechtmatige 
onttrekking van 
activa van de onder-
neming

Is er een beveiligingsplan, inclusief procedures rondom de toe-
gang tot activa (inclusief voorraad) van de onder neming?

Telt u periodiek de voorraad? Analy seert u voorraadverschillen en 
rappor ten over gecon sta teerde onregelmatig heden?

Ja/Nee

Ja/Nee

32 Onrechtmatige 
onttrekking van 
waarden aan de 
onderneming door 
onjuiste betalingen

Is er functiescheiding tussen degene die de betaallijst voorbereidt 
en degene die contro leert en de transacties vrijgeeft voor 
betaling?

Hanteert u kasprocedures waarbij degene die de kas beheert niet 
degene is die de kas admi ni streert en telt?

Toetst u periodiek de effectieve werking van de beschreven 
procedures?

Ja/Nee

Ja/Nee

Ja/Nee

Compliancerisico’s

33 Niet voldoen aan 
voor de onderneming 
relevante wet- en 
regelgeving

Inventariseert u welke wet- en regel geving aan de orde is (bijvoor-
beeld regelgeving van arbo dienst, gemeente en belastingdienst) 
en wat de grootste risico’s zijn voor de onder neming?

Toetst u periodiek in hoeverre de onderneming voldoet aan de 
wet- en regelgeving en analy seert u de uitkomsten hiervan?

Ja/Nee

Ja/Nee
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

34 Onvoldoende 
integriteit van 
personeel en 
management

Is er een gedragscode die de integriteit van al het personeel 
benadrukt? Is deze code onder tekend en is MVO hierin verankerd?

Monitort u in hoeverre de gedragscode wordt nageleefd en in 
hoeverre deze actueel is?

Ja/Nee 

Ja/Nee

35 Fraude en illegaliteit Beschikt u over een klokken luiderregeling?

Evalueert u periodiek in hoeverre de proce dures effectief werken 
en analy seert u de uit komsten hiervan?

Ja/Nee

Ja/Nee

Financiële verslaggeving risico’s

36 Geen inzicht in pres-
taties, resultaten en 
voort gang 

Hanteert u procedures voor de opzet en wer king van een adequate 
planning-en-control cyclus? Voorbeeld is een perio dieke en tijdige 
rapportage waarin u actuele resultaten afzet tegen eerdere peri-
oden/ bud get en analyseert. Deze rapportage kan ook aandacht 
schenken aan de strategische voort gang en een aantal ratio’s.

Toetst u periodiek de effectieve wer king van de beschreven 
procedures?

Ja/Nee

Ja/Nee

37 Niet goed werkende 
planning-en-control-
cyclus; inadequaat 
opmaken budget ten

Implementeert u een budgetterings proces waarbij activiteiten en 
deugdelijke prognoses de basis zijn voor het opmaken van budget-
ten?

Stelt u periodiek rapportages op die actuele resultaten vergelijken 
met het budget en analy seert u verschillen?

Ja/Nee

Ja/Nee
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Nr. Risicogebied Geïmplementeerde beheersingsmaatregel Aandachtspunt? 

38 Niet juist en of 
onvolledig verant-
woor den van belas-
tingen en pensioenen 
in de fi nan ciële 
verant woording

Beschikt u over voldoende interne of externe kennis om risico’s op 
onbetrouwbare cijfers te voorkomen?

Evalueert u periodiek de verantwoorde cijfers en analyseert u 
verschillen met voorgaand jaar en budget?

Ja/Nee

Ja/Nee

Wanneer u de lijst hebt ingevuld, resteert 
een laatste vraag: hoe verder? Daarop gaan 
we in het laatste hoofdstuk kort in. 
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5.  Wat te doen met het 
resultaat van de quick-scan?

Adequate risicobeheersing vormt een 
onderdeel van de dagelijkse gang van 
zaken binnen de onderneming.

Deze checklist biedt geen volledige 
inventarisatie en bevat wellicht enkele 
punten die voor u niet relevant zijn. Toch 
zal het gebruik ervan u een bepaald idee 
geven. U hebt immers een aantal pri-
maire risico’s en beheersingsmaatregelen 
geïdentificeerd die in uw onderneming 
verankerd zouden moeten zijn om te 
kunnen zeggen “Ik beheers mijn onder-
neming.” 

Wanneer u – gegeven de uitkomst van de 
checklist – wat meer ‘in control’ wilt zijn, 
pas dan risicomanagement toe. Breng in 
kaart welke primaire processen binnen de 
onderneming spelen en welke risico’s de 
onderneming bedreigen. Alleen zo kunt 

u de benodigde maatregelen treffen en 
verrassingen voorkomen. 

Hopelijk biedt deze checklist u ook 
kansen om uw proces sen te eva lu eren en 
te screenen en zo de effectiviteit en ef-
ficiëntie van deze processen te belichten. 
Ook hier liggen duidelijk kansen om uw 
onderneming te verbeteren.

De ervaring leert echter dat het manage-
ment het veelal niet eenvoudig vindt om 
risico management daadwerkelijk adequaat 
toe te passen. Omdat de implementatie 
een verandering betekent, maar ook niet 
te missen kansen biedt, kan het raadzaam 
zijn een professionele partij in te schakelen. 
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Hiermee kunt u in korte tijd een systeem 
van risico beheersing opzetten, uitgaande 
van een praktische en effectieve toepas-
sing en rekening houdend met de schaal 
van uw onder neming. Vergeet daarbij niet 
periodiek uw systeem van risicobeheersing 
te actualiseren. Uw onderneming opereert 
immers in een dynamische en dus veran-
derlijke omgeving en daarmee veranderen 
ook de risico’s die uw bedrijf loopt. 

Blijf alert! Alle risico’s vermijden kan niet, 
maar door een adequate analyse en een 
plan van aanpak kunt u deze wel toerei-
kend beheersen. Grant Thornton is door 
haar ervaring uitstekend in staat u hierbij 
van dienst te zijn. U kunt ons als volgt 
bereiken. 
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