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Inleiding
De meeste definities van risico bevatten de volgende twee elementen: de kans op een bepaald
(negatief) gevolg en de ernst of de grootte van dat (negatieve) gevolg. Het product van deze twee
elementen kwantificeert het risico. Of uitgedrukt in een formule: R (risico) = K (kans) x G (gevolg). Zo
lijkt het alsof risicoanalyse een pure technisch-statistische activiteit is. Maar niets is minder waar. Al
jaren wijzen maatschappij- en gedragswetenschappers op de onjuistheid van dit uitgangspunt. Zo stelt
Loewestein, e.a. (2001) dat risico primair gedefinieerd moet worden als een psychologisch begrip dat
berust op onzekerheid, angst voor verlies en gebrek aan beheersbaarheid.
Risicoanalyse als onderdeel van risicomanagement staat sterk in de belangstelling. De Commissie
Coporate Governance onder voorzitterschap van Tabaksblat (2003) heeft in de door haar ontwikkelde
code opgenomen dat bedrijven jaarlijks over de opzet en werking van het risicomanagementsysteem
moeten rapporteren. De code meldt over de wijze waarop dit dient te gebeuren bijzonder weinig. We
treffen alleen een verwijzing aan naar COSO als een voorbeeld van een door de commissie geschikt
bevonden referentiemodel. Het behoeft nauwelijks betoog dat een dergelijke verklaring alleen van
waarde is voor de belanghebbenden als er sprake is van een deugdelijke grondslag.
Op zich is risicomanagement niets nieuws. Banken zijn er al geruime tijd van overtuigd dat door
betere rekenmethoden te hanteren bij kredietverlening minder snel verrassingen zullen optreden.
Financiële experts zijn steeds beter in staat bepaalde risico's, zoals valutaschommelingen te
kwantificeren. Maar als we verder kijken dan dit soort financiële risico's komen we bij de operationele
en strategische risico’s, die een veel groter gevaar voor de waarde van een onderneming kunnen
vormen. Het analyseren en inschatten van deze risico’s is niet een puur rationele en logische
aangelegenheid.
Zoals bij de meeste beslissingen, speelt ook bij de besluitvorming over risico’s de sociaalpsychologische context een belangrijke rol. In het hiervoor gepresenteerde rekenkundige model
(R=KxG) wordt deze context volledig miskend. In deze bijdrage wordt deze context aan een
verkenning onderworpen en zullen we nagaan waaruit die bestaat en welke invloed daarvan uitgaat
op de kwaliteit van het systeem van risicomanagement. We eindigen deze bijdrage met enkele
suggesties die de kwaliteit van de besluitvorming over risico’s kunnen verbeteren.
Risicomanagement is een proces
Het COSO Enterprise Risk Management Framework (2004) definieert risicomanagement als volgt:
"Enterprise risk management is a process, effected by an entity's board of directors, management an
other personnel, applied in strategy setting and across the enterprise, designed to identify potential
events that may affect the entiy, and manage risk to be within its risk appetite, to provide reasonable
assurance regarding the achievement of entity objectives”.
Volgens COSO is risicomanagement een besluitvormingsproces waaraan het management en andere
medewerkers van het bedrijf deelnemen. Daarmee is er duidelijk sprake van een sociale context. Dit
besluitvormingsproces wordt gevoed met de individuele opvattingen en denkbeelden van de
deelnemers. Risicohouding en -acceptatie ('risk appetite') zijn daarbij belangrijke factoren. De vraag is
wat in de ogen van een individuele manager een bepaalde gebeurtenis tot een riskante

aangelegenheid maakt. Daarmee hebben we naast het sociale aspect ook het psychologische aspect
van risicomanagement geïntroduceerd.
Psychologische aspecten: Wat maakt een gebeurtenis risicovol in de ogen van een manager?
Vlek (2002) stelt dat de meeste mensen, zoals (andere) dieren, adaptieve overlevers zijn in het hieren-nu. Als risicobeoordelaars en beslissers zijn we van nature geneigd tot probleemvereenvoudiging,
verliesangst eerder dan winstbegeerte, blikvernauwing onder stress, en overschatting van eigen
gedragseffectiviteit.
Pligt e.a. (2002) wijzen op onderzoek waaruit blijkt dat mensen de neiging hebben kleine risico's te
overschatten en grote risico's te onderschatten. Dezelfde auteurs wijzen op de rol van 'cognitieve
beschikbaarheid' bij het inschatten van risico's. Risico's die frequent voorkomen, worden beter
herinnerd. Dit leidt tot (correcte) hogere schattingen. Helaas wordt cognitieve beschikbaarheid ook
beïnvloed door factoren die niets van doen hebben met de grootte van het risico. Zo blijken
sensationele, spectaculaire en grootschalige risico's aanzienlijk te worden overschat. Zou hierin
mogelijk de grondslag liggen voor de enorme aandacht (en kosten!) die momenteel uitgaat naar weten regelgeving zoals de Sarbanes-Oxley Act?
Tversky & Kahneman (de laatste is winnaar van de Nobelprijs 2002) hebben in de jaren ’70 en ‘80
veel empirisch onderzoek gedaan naar de wijze waarop mensen in situaties van onzekerheid oordelen
en beslissen. Ze hebben aangetoond dat mensen bij dit soort problemen niet de regels van de logica
en de waarschijnlijkheidsleer toepassen, maar wel vuistregels of strategieën die het hen mogelijk
maken op een eenvoudige manier een oplossing te vinden. Deze vuistregels of ‘heuristieken’ zijn
soms efficiënt, maar kunnen ons ook op een dwaalspoor zetten, doordat we ze niet op de juiste
manier of niet bij het juiste soort probleem toepassen (Tversky & Kahneman, 1983). Prahalad (2004)
spreekt in dit verband over dominante logica’s. Om de dagelijkse, in hoge mate routinematige
operaties efficiënt te kunnen uitvoeren, hebben organisaties een dominante logica nodig: succesvolle,
beproefde recepten, zoals businessmodellen, processen, concurrentieaanpakken, enzovoort.
Dominante logica's zijn als 'oogkleppen': ze houden de ogen van de manager die de organisatie moet
besturen op de weg. Ze hebben echter ook belangrijke nadelen: de oogkleppen van de dominante
logica beperken het vermogen van de manager om kansen en bedreigingen tijdig te signaleren, om te
innoveren en om zich naar nieuwe realiteiten te voegen.
Sociale aspecten: Hoe verloopt het besluitvormingsproces in de groep van managers?
Mensen en dus ook managers, kampen met mentale beperkingen. Daarvan zijn we ons bovendien
nauwelijks bewust. We zijn zo gewend om binnen onze mentale beperkingen te opereren dat we ze
niet meer zien. De manager zit verstrikt in een denkmodus die werkt als een filter en zowel de
menselijke psyche, waarvan we hiervoor enkele voorbeelden hebben gegeven, als de omgeving
spannen samen om hem in die beperkende modus te houden. De valkuilen van ons denken zijn
echter niet alleen individueel. Ook de groep en de daarin heersende opvattingen hebben een
bepalende invloed op de manier waarop we naar de toekomst kijken en de waarneming van de
kansen en bedreigingen die daarin kunnen voorkomen. Van der Heijden, e.a. (2002) geeft
voorbeelden van krachten op groepsniveau (bijvoorbeeld een managementteam) die belangrijke
denkfouten in de hand werken. Enkele voorbeelden:
•

De Abilene-paradox
de Abilene-paradox komt uit de communicatieleer. Het beschrijft een gezin waarin vader op een
zondagmiddag voorstelt om naar Abilene te rijden. Zijn vrouw denkt: "Waarom naar Abilene?" Het
is er bloedheet, het is daar een stofnest en we zitten drie uur in de auto zonder airconditioning.
Maar ze zegt: "Ja leuk, misschien wil ma ook mee?" Het komt erop neer dat niemand eigenlijk
echt naar Abilene wil, maar zegt graag te willen, omdat ze denken dat de anderen graag willen.
Volgens Van der Heijden zien we ditzelfde proces in veel organisaties. Daar worden regelmatig
keuzes gemaakt en wegen ingeslagen die ook niemand wil. Toch houdt iedereen zijn mond. Ten
eerste omdat er niet naar gevraagd wordt, ten tweede omdat men het conflict niet opzoekt en ten
derde omdat niemand spelbreker wil zijn.
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•

Groepsdenken
Groepsdenken is de druk die de groep uitoefent op het opperen of serieus nemen van kritische
geluiden tegen de richting die de groep ingeslagen is. Het wordt van belang geacht dat alle
neuzen dezelfde kant opstaan. Anders zou dat de slagvaardigheid van het team kunnen
ondermijnen. Maar zelfs als de groep zich van deze dwaling bewust is, dreigt er gevaar. Mensen
met een homogene achtergrond denken vaak hetzelfde en de meeste managementteams
bestaan uitsluitend uit blanke hoog opgeleide mannen van middelbare leeftijd.

•

Fragmentatie
Vreemd genoeg kan in organisaties ook het tegenovergestelde van groepsdenken ontstaan.
Soms gaat het zelfs samen. Als een visie, bijvoorbeeld die van het senior management, de
dominante positie inhoudt, kan het zijn dat de rest denkt: "Ik houd mijn mond maar". Onopgeloste
meningsverschillen worden naar buiten toe onderdrukt. De verschillen worden niet tegenover
elkaar gezet maar juist zachter gemaakt. Behalve in de 'inner circles', dan blijkt elke groep zijn
eigen opinie te hebben.

Van der Heijden, e.a. noemt nog meer mechanismen die de betrouwbaarheid van het
besluitvormingsproces op groepsniveau beperken. Verder speelt de cultuur een belangrijke rol. Bij
besluitvorming over risico's zouden managers zich meer bewust moeten zijn van culturele invloeden,
zoals de lands- en de organisatiecultuur.
Conclusie en oplossingsrichtingen
Risicomanagement is de laatste tijd een ‘hot topic’ in organisatieland. Van managers wordt verwacht
dat zij kansen en bedreigingen inschatten en een passende strategie ontwikkelen. In het voorgaande
is aangetoond dat de mens op punt ernstig gehandicapt is.
De vraag is nu hoe de denkfouten op individueel, groeps- en organisatieniveau zoveel mogelijk
kunnen worden ingedamd. Het ligt voor de hand om de hulp in te roepen van facilitators. Zij kunnen
het besluitvormingsproces over risico's zoveel mogelijk van de genoemde fouten proberen te
vrijwaren. In de praktijk zien we dat het dikwijls de auditfunctie van het bedrijf is dat
risicomanagementsystemen initieert en gedurende de aanlooptijd faciliteert. Het is echter niet bepaald
de kracht van de doorsnee auditor het besluitvormingsproces te vrijwaren van de invloeden die in het
voorgaande zijn besproken. Hier is de hulp van vakspecialisten noodzakelijk. Deze kunnen met
gerichte feedback, naar zowel de individuele manager als ook het managementteam, de kwaliteit van
het proces van risicoanalyse en -besluitvorming verhogen.
Een andere oplossingsrichting betreft de inschakeling van deskundige buitenstaanders waarbij
gebruik gemaakt kan worden van de zogenaamde Delphi-methode. Deze methode berust op een
gestructureerd proces om de kennis van een groep experts te verzamelen en te 'distilleren' door
middel van discussieronden waartussen steeds een gecontroleerde vorm van feedback plaatsvindt.
De methode kan worden gedefinieerd als een kwalitatieve onderzoeksmethode om een
groepscommunicatieproces te structureren zodanig dat een groep individuen zich als één geheel met
een bepaalde vraagstelling of een complex probleem kan bezighouden. De bedoeling is op deze wijze
tot een groepsstandpunt te komen dat minder onderhevig aan de effecten van ‘groupthink’ en
daardoor een betere grondslag kent. In een volgende bijdrage aan dit journaal zal hier verder op
worden ingegaan.
Risicomanagement impliceert veel onzekerheid. Het in kaart brengen van toekomstige ontwikkelingen
leent zich niet goed om met een formalistisch-analytische benadering aan te pakken. Sociaalpsychologische invloeden vertroebelen het proces. De eerste stap naar een kwalitatief betere
conversatie over de kansen en bedreigingen en de besluitvorming over de bijbehorende strategische
consequenties begint met bewustwording hiervan. We hebben ook een pleidooi gehouden voor de
inschakeling van professionele facilitators. Ten slotte hebben we gepleit voor de inschakeling van
experts van buiten de organisatie. Zij kunnen risico's aandragen die buiten het sociaal-psychologisch
beperkte gezichtsveld van de manager en het managementteam liggen.
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