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1 inleiding
Hoe beheers je risico’s als de complexiteit van organisaties en 

systemen en de dynamiek daarin toenemen? Met deze vraag 

worstelen steeds meer organisaties. Risicodenken is niet nieuw; 

het zit ingebakken in onze genen. Toch zien we in de huidige prak-

tijk dat steeds meer bestuurders de regie verliezen als het gaat om 

risicobeheersing. Het lijkt alsof er steeds meer werk voor nodig is 

om risico’s te beheersen en het aantal incidenten terug te dringen. 

We zijn op een punt aangekomen waarop we risicobeheersing op 

een nieuwe manier moeten benaderen. De bestaande concepten 

voor het beheersen van risico’s passen niet meer op de complexe 

systemen waar organisaties onderdeel van zijn geworden. 

Eenvoudige 
keten met 
eenduidige
verantwoor-

delijke

Genetwerkte
organisaties

Complexe 
dynamische 

systemen

Uitgebreide, maar 
overzichtelijke keten 

met eenduidige
verantwoordelijke

Denkkader voor 
huidige aanpakken 

Werkelijke
situatie 

TOEN
NU

Monolitische
organisaties 

met 
eenduidige 
verantwoor-

delijke

De bovenstaande figuur laat op hoofdlijnen de ontwikkeling zien van organisaties naar 

complexe systemen. Organisaties zijn uitgegroeid van overzichtelijke monolithische syste - 

men naar complexe, genetwerkte en adaptieve systemen. 

Bestuurlijk gezien zijn deze systemen al gemigreerd naar het laatste model. De organisaties 

waar ze deel van uitmaken, zijn namelijk steeds vaker op verschillende niveaus onderdeel 

van complexe netwerken. Dit geldt onder andere voor de bedrijfsvoering en de techniek. Op 

het gebied van bedrijfsvoering is het al veel langer gebruikelijk om delen van de eigen 
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bedrijfsvoering te outsourcen. Hetzelfde geldt nu voor de techniek. Het effect is dat de 

afhankelijkheid van en verstoringseffecten bij anderen, impact hebben op de eigen 

organisatie.

Naarmate de technologische ontwikkelingen voortschrijden, wordt de wereld steeds onover-

zichtelijker. Organisaties (en individuen) besteden steeds meer uit, waardoor ze steeds 

vaker relaties aangaan met verschillende partijen via allerlei communicatiekanalen. Elke 

nieuwe relatie en elke nieuwe (technische) mogelijkheid brengt ook nieuwe risico’s met zich 

mee en elke verandering in relaties of technische mogelijkheden kan een verandering van 

risico’s met zich meebrengen. Het wordt daarom steeds belangrijker om beter en sneller om 

te kunnen gaan met relevante risico’s in dit soort complexe omgevingen waarin diverse 

stakeholders een rol spelen.

LeeswijzeR

De inleiding beschrijft de actuele context waarbinnen een risicomanagementaanpak moet 

kunnen functioneren. Hoofdstuk 2 beschrijft een aantal symptomen, die inzicht geven in de 

punten waarop risicomanagement kan falen. Deze symptomen, die we herhaaldelijk in de 

praktijk zijn tegengekomen, hebben ons aangezet om na te denken over het verbeteren en 

volwassener maken van het bestaande risicomanagement. In hoofdstuk 3 geven we een 

aantal punten waarop gangbare methodieken met Advanced Risico Management worden 

verbeterd. De basisbegrippen en het startpunt voor succes governance wordt in hoofdstuk 4 

beschreven. Dit wordt in hoofdstuk 5 uitgewerkt tot een activiteiten waarvan zowel de doelen 

(waartoe ze dienen) alsmede de concreet opgeleverde resultaten worden gespecificeerd. De 

Appendix geeft een alfabetische lijst van alle gehanteerde terminologie.
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2 Achtergrond: 
symptomen 
vAn fAlend 
risicomAnAgement

De manier waarop bestaande risicomanagement methoden 

omgaan met de complexiteit van de huidige werkomgeving, leidt tot 

een onbeheersbare situatie. Dit uit zich in een aantal symptomen. 

Deze symptomen zijn onder te verdelen in twee hoofdfactoren: 

het verlies van regie en de toename van de hoeveelheid werk. 

Dit zijn twee elkaar versterkende factoren, met als potentiële 

katalysator de risicoregelreflex. Met de risicoregelreflex bedoelen 

we de neiging om nieuwe regels te maken als reflexreactie op een 

incident. De onderstaande figuur visualiseert dit:

Verlies van regie

• Risico’s worden niet op het 
juiste niveau geagendeerd. 

• Er ontstaan risico’s waar
niemand verantwoordelijk 
voor lijkt. 

• Daadwerkelijk relevante risico’s
blijven onzichtbaar. 

• Men verwacht dat het aantal
incidenten zal toenemen. 

Toename in werk

• Moeilijker structureel inzicht en
overzicht in risico’s. 

• Keteneffecten in complexe
systemen moeten inschatten.  

• Neiging om meer regels op te
stellen en daarop te handhaven. 

• (Papier)werk neemt toe.

Risicoregelreex

2.1 veRLies vAn Regie

Eén van de belangrijkste symptomen van het verlies van regie is dat betrokkenen risico’s 

niet op het juiste niveau agenderen. Een voorbeeld hiervan is de vraag aan de ICT-afdeling 

welk risico een virusuitbraak oplevert voor de bedrijfsvoering. De vraag moet echter over iets 
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anders gaan: welke risico’s ontstaan er, als de ICT-dienstverlening verstoord is? Of de 

ver storing gebaseerd is op een mogelijke virusuitbraak of op iets anders, zou niet relevant 

moeten zijn voor de bedrijfsvoering. Vervolgens is het aan de verantwoordelijke(n) voor de 

bedrijfsvoering om in te schatten welk risico de bedrijfsvoering loopt. De verantwoordelijke 

zorgt er zelf voor dat hij een antwoord krijgt van de ICT-afdeling. Op basis van dat antwoord 

kan de verantwoordelijke het risico inschatten. 

Als een organisatie niet expliciet benoemt wie verantwoordelijk is voor (het beheersen van) 

risico’s, ontstaan risico’s waar niemand verantwoordelijk voor lijkt. Zoals het risico op 

het uitlekken van informatie: voor wie is het een probleem? En wie moet het oplossen? 

Vaak blijven verantwoordelijkheden voor dit soort specifieke risico’s impliciet en daarmee 

onbeheerst. 

Daarnaast kunnen relevante risico’s voor een organisatie onzichtbaar blijven, omdat ze 

(expliciet) op het verkeerde niveau blijven liggen. Het eenmalig uitlekken van informatie zou 

bijvoorbeeld best een acceptabel risico kunnen zijn voor een ICT-organisatie. Maar als dat 

nu eens informatie is die de concurrentiepositie van de organisatie op de lange termijn 

ondergraaft? Dan had dit geadresseerd moeten worden op directieniveau. Als risico’s dus 

niet expliciet of niet op het juiste niveau worden geagendeerd, zal het aantal incidenten naar 

verwachting toenemen.

2.2 tOenAMe in de hOeveeLheid weRk

De meeste organisaties maken risico’s inzichtelijk door de complexe systemen te analy-

seren en vervolgens de risico’s in dat systeem te benoemen. Met deze aanpak onderken je 

weliswaar de risico’s in complexe systemen, maar beheers je die risico’s niet in de dage-

lijkse praktijk. Met de toenemende complexiteit van het systeem en daarmee samen-

hangende dreigingen en kwetsbaarheden neemt door deze aanpak onvermijdelijk de 

hoeveelheid werk toe. Dat betekent dat het veel moeite kost om actuele risico’s te 

beheersen. Want je moet bijhouden hoe het systeem verandert, op de hoogte blijven van 

nieuwe dreigingen voor alle onderdelen in dat systeem en van de mogelijkheden om deze 

tegen te gaan. 

Deze werkwijze is ook terug te zien in de wens om keteneffecten inzichtelijk te krijgen. Hierbij 

wordt echter onvoldoende rekening gehouden met de dynamiek van een complex systeem, 

waardoor vervolgens op basis van tijdelijk inzicht regels worden opgelegd. Deze moeten de 

situatie zoals deze op dat moment verondersteld wordt, beheersen. En op die regels moet 

ook weer iemand toezien en handhaven. Dit leidt tot nog meer (papier)werk, dat in veel 

gevallen niet direct bijdraagt aan beheersbare risico’s. Bijvoorbeeld met securityrapportages 

op basis waarvan het onmogelijk is om te bepalen of meer of juist minder risico gelopen 

wordt.
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Op dit moment is de aanpak voor het beheersen van ICT-risico’s regelgedreven: de regels 

bepalen wat wel en niet mag en welke controls moeten zijn ingericht. Deze aanpak werkt 

weliswaar voor relatief eenvoudige, overzichtelijke en van de rest van de wereld afgesloten 

systemen (zoals vroeger), maar helpt niet meer bij het managen van risico’s in complexe, 

dynamisch veranderende omgevingen. Naarmate het goed functioneren van zulke systemen 

steeds meer afhankelijk wordt van verschillende partijen (stakeholders, al dan niet in 

dezelfde organisatie) en veranderingen in de omgeving, kunnen er ook steeds meer (ogen-

schijnlijk eenvoudige) dingen misgaan. Zelfs als er een heel security management framework 

in de organisatie is opgetuigd. 

2.3 Mind shift

Tegelijkertijd zien we in de wereld om ons heen een steeds sterkere trend om ‘uit te 

besteden’. Hiermee bedoelen wij het geven van echte verantwoordelijkheden aan mede-

werkers, terwijl hun uitvoeringsvrijheid wordt begrensd tot wat nog acceptabel is. In deze 

vorm van ‘uitbesteden’ functioneren (al dan niet elektronische) diensten steeds meer ‘stand 

alone’ voor meerdere afnemers. Je zou ook kunnen zeggen dat onze samenleving steeds 

meer ‘genetwerkt’ wordt georganiseerd en niet langer in (min of meer) lineaire ketens. Waar 

organisaties vroeger hun eigen wagenpark beheerden, besteden zij dit nu uit aan organisa-

ties die deze service ook aan anderen leveren. Ook medewerkers die vroeger nog (hun leven 

lang) bij één organisatie werkten, werken nu na enkele jaren bij andere organisaties, of soms 

zelfs tegelijkertijd voor meerdere organisaties.

Op de golf van deze trend willen wij een mind shift bewerkstelligen. Namelijk dat het niet 

uitmaakt of een bedrijf werkzaamheden uitbesteedt aan een (of meer) perso(o)n(en) die 

organisatorisch bij dit bedrijf horen, of dat ze onder een andere juridische entiteit vallen. In 

beide gevallen erken je dat je zelf niet over de expertise en competenties van de ander 

beschikt. Maar dat je daar wel gebruik van wilt maken om je eigen doelen te bereiken. 

Daarom wil je afspraken met hen maken en jezelf ervan overtuigen dat de risico’s die dat 

met zich meebrengt, voor jou nog acceptabel zijn.

De noodzaak voor deze mind shift wordt ook, zij het met andere woorden, verwoord in het 

Best Value Model van de Performance Based Studies Research Group1 (PBSRG). De PBSRG 

claimt dat met de mind shift minder tijd en middelen nodig zijn om klanten en toe leveranciers 

te managen. Ook ontstaat motivatie om continue te verbeteren en neemt het verant woorde-  

lijk heids gevoel toe door prestatiemetingen. Voorbeelden hiervan staan op de website van 

PBSRG.

1  http://pbsrg.com/

http://pbsrg.com/
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De mind shift heeft twee kanten. De eerste kant is al besproken: als we van iemand afhan-

kelijk (kiezen te) zijn, doen wij dat omdat we vinden dat die ander naar onze maatstaven 

voldoende professioneel en competent is om datgene te doen of leveren wat we van hem 

vragen. De andere kant van de medaille is dat we zelf aan onze professionaliteit en compe-

tenties moeten werken, zodat anderen wat wij doen of leveren willen hebben. Dit betekent 

dat we afstand doen van de idee dat er iemand is die boven ons staat (een soort manager), 

en wiens wens wij (als ware het een bevel) braaf uitvoeren.

Als we hiervan uitgaan hangt ons succes af van de kwaliteit van onze professionaliteit en 

competenties en van het in de hand hebben van de bijbehorende risico’s.

2.4 OMdenken in RisicOMAnAgeMent

Onze praktijkervaring leert ons dat er op het gebied van risicomanagement verschillende 

valkuilen zijn waar zowel grote als kleine organisaties regelmatig intrappen. Hierdoor 

verliezen zij zaken uit het oog die er voor de bedrijfsresultaten echt toe doen en zetten ze 

kostbare resources in voor irrelevante bijzaken.

In het vakgebied is het een bekend gevoel te worden overstroomd met dreigingen, kwets-

baarheden en risico’s. Risico’s die je niet of nauwelijks kunt uitleggen aan degenen die er 

besluiten over moeten nemen (bestuurders, senior management, opdrachtgevers, etc.). In 

geval van informatiebeveiliging is dit effect in veel gevallen versterkt door de toegenomen 

afhankelijkheden en complexiteit van ICT. De al jaren gangbare methodieken en concepten 

voor risicomanagement houden ons daarbij in een deadlock. Doordat we deze methodieken 

‘traditioneel’ toepassen, houden we ons deels bezig met zaken die niet relevant zijn voor 

risicomanagement. Hierdoor krijgen we ICT-risico’s ook niet of nauwelijks uitgelegd aan 

bestuurders (managers, opdrachtgevers). Zowel vooraf als achteraf is moeilijk uit te leggen 

hoe het risicomanagement bijdraagt aan de bedrijfsresultaten of organisatiedoelen.

Vanuit deze observatie en ervaring is Advanced Risk Management 2.02 (ARM) ontstaan. 

Het  resultaat is een eenvoudig concept dat helpt om bestaande methodieken, tooling en 

standaarden gerichter toe te passen. Daarnaast biedt het handvatten om waar nodig deze 

aan te scherpen. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:

•	 	De	missie	en	doelen	van	de	organisatie	en/of	managers	staan	centraal.

•	 	Risicomanagement	moet	 begrijpelijk,	 behapbaar	 en	uitvoerbaar	 zijn	 voor	managers	 en	

uitvoerders.

•	 	Risico’s	zijn	gerelateerd	aan	de	missie	en	doelen	van	de	organisatie	en/of	managers.

2  Eerder is (in publicaties) de term ‘El Metodo’ als werktitel gebruikt. 
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•	 	Inrichtingskeuzes	moeten	relevant	zijn	en	te	herleiden	naar	deze	doelen.

•	 	Organisaties	(c.q.	onderdelen	daarvan)	maken	deel	uit	van	een	genetwerkte	omgeving	die	

aan	snelle	en	frequente	veranderingen	onderhevig	is.

We willen met dit alles niet zeggen dat het risicomanagement in alle organisaties ‘onvol-

doende’ is. We hebben al een aantal organisaties doorgelicht met ARM en daaruit blijkt dat 

sommige al niet alleen ‘de juiste dingen doen’, maar deze dingen ook goed uitvoeren. 

ARM-De methodiek helpt hierbij, door de gemaakte keuzes expliciet te maken. Zo worden ze 

voor een veel breder publiek toegankelijk.

2.5 de pARAdOx vAn RisicO veRsUs sUcces 

Risicomanagement is – uiteraard –  gefocust op risico’s. Als er weinig risico’s zijn, is het niet 

nodig om je daarover erg druk te maken. Rijzen de risico’s echter de pan uit, dan stelt dit 

(soms onmenselijk) hoge eisen aan degenen die als taak hebben ze te beheersen. Hierbij is 

sprake van een paradox: enerzijds is het bezig zijn met risico’s nuttig/nodig om succesvol te 

zijn en je doelstellingen te halen, maar anderzijds verlegt dit ook de focus naar niet met je 

doelstellingen (en het succes) bezig zijn. Met ARM doorbreek je deze paradox, door zowel 

bestuurders als specialisten elk dat deel van succes- en risicomanagement te geven dat ze 

kunnen behappen en waarvoor ze geschikt zijn om het uit te voeren.

Iedereen wil succesvol zijn. Toch doet iedereen andere dingen om dit te bereiken, omdat 

iedereen zijn eigen ideeën heeft over wat ‘succesvol zijn’ voor hem betekent. Wij noemen 

iemand succesvol als hij zijn doelen bereikt, zijn behoeften vervult, kortom: als zijn handelen 

alleen die resultaten oplevert die hij zich heeft gewenst. Dit geldt overigens ook voor organi-

saties: zij zijn succesvol als zij hun missie (hun bestaansreden) vervullen bijvoorbeeld door 

het leveren van producten of diensten.

In onze visie zou risicomanagement de succes governance moeten dienen. Dat betekent dat 

elk risico gerelateerd moet kunnen worden aan (bedrijfs)doelstellingen die iemand in de 

organisatie heeft. Dat immers maakt dat risico voor die persoon relevant. Iemands succes 

en het beheren van zijn risico’s zijn dan twee kanten van dezelfde medaille. Dit verklaart ook 

waarom ‘afstreeplijstjes’, zoals die in de traditionele, regel gedreven werkwijze gebruikelijk 

zijn, in het algemeen niet werken. Immers, het succes – en dus ook de risico’s – van een 

persoon of organisatie hangt af van welke doelstellingen gehaald moeten worden. En die zijn 

voor iedereen anders.

Vaak definiëren wij het ‘succesvol zijn’ van personen en organisaties in termen van de mate 

waarin zij zichzelf ontplooien. Dit is een belangrijk, maar allesbehalve eenduidig uitgangs-

punt. Er zijn organisaties en mensen die vinden dat iemand succesvol is, als hij doet wat de 

manager (de baas) zegt. In deze organisaties worden eigen initiatief en eigen verantwoorde-

lijkheid niet (altijd) op prijs gesteld. Dat kan leiden tot inefficiënt, ‘ambtelijk’ gedrag, ooit 
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herkenbaar verbeeld in de OHRA-reclame met de paarse krokodil.3 Maar deze werkwijze 

vraagt ook (onmenselijk) veel van het management. Dat moet immers de hele organisatie in 

samenhang kunnen overzien om de mensen op de werkvloer te kunnen vertellen wat ze 

moeten doen. Wetenschappelijk is aangetoond dat het overzicht houden op grote (onder-

delen van) organisaties voor mensen een fysiologische onmogelijkheid is; mensen kunnen 

op enig tijdstip niet meer dan zeven (plus of min twee) zaken in samenhang overzien. Wie 

meent er meer te kunnen overzien, gaat fouten maken.

3  http://www.youtube.com/watch?v=mJipJwDPJ-g

http://www.youtube.com/watch?v=mJipJwDPJ-g
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3 Arm en het huidige 
risicomAnAgement
Het huidige denken over risicomanagement wordt onder meer 

bepaald door standaarden zoals ISO 2700x (informatie-

beveiliging)4 en ISO 3100x (risicomanagement)5. De analyse uit de 

voorgaande hoofdstukken heeft een aantal onvolkomenheden aan 

het licht gebracht. Als we praten over ‘Advanced Risk 

Management’, dan bedoelen we met ‘Advanced’ dat deze 

onvolkomenheden worden aangepakt. ARM scherpt de huidige 

manier van werken aan – en vult haar aan – om zo het huidige 

risicomanagement naar een hoger volwassenheidsniveau te tillen. 

Belangrijke	aanvullingen	c.q.	verschillen	zijn:

1. de definitie en het gebruik van de term ‘scope’ (en ‘context’); 

2. het gebruik van toetsen om de hoeveelheid werk te beperken en de kwaliteit te verhogen

3. het binnen ARM gemaakte onderscheid tussen verplichtingsrisico en verwachtingsrisico;

4. de ondersteuning van ARM voor het maken van goede afspraken (contracten, SLA’s);

5. een flexibeler manier voor het uitvoeren van het eigenlijke risicomanagement proces. 

Hieronder lees je wat deze verschillen inhouden en waarom dat van belang is.

3.1 RisicO’s bepAAL je binnen een OveRzichteLijk kLeine scOpe

De term ‘scope’ wordt gebruikt voor het afbakenen van 

een gebied dat een specifiek soort aandacht vraagt. Deze 

afbakening helpt mensen om hun aandacht te richten op 

die dingen waar het om gaat (die zitten binnen de scope). 

De andere zaken (de ‘context’, zie hiernaast) beschouw 

je  dan alleen voor zover ze relevant zijn voor waar het 

om gaat.

4  http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56891
5  http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=31000&sort=rel&type=simple&published=on

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56891
http://www.iso.org/iso/home/search.htm?qt=31000&sort=rel&type=simple&published=on
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Volgens ISO 2700x en ISO 3100x begint risicomanagement met het afbakenen van het 

gebied waarbinnen naar risico’s gekeken moet worden.6 Van de bedrijfsmiddelen7 (assets) 

die binnen deze scope zitten, bepaal je de bedreigingen en kwetsbaarheden en welke  

risico’s die opleveren. De figuur hieronder laat hiervan een voorbeeld zien. Het rood 

ge arceerde gebied is een scope waarin zich alles bevindt om een zekere (IT-)dienst te 

kunnen leveren. Daar zitten processen in, de ondersteunende applicaties, de platforms en 

systemen waar die op draaien, de ruimtes of gebouwen waarin deze gehuisvest zijn en 

netwerken die voor koppelingen zorgen. 

De ISO standaarden gaan er van uit dat men in de praktijk weet hoe een scope of context 

vastgesteld moet worden en stellen hieraan geen eisen. De praktijk wijst echter uit dat er 

behoefte is aan betere afbakeningen, onder meer omdat:

6  ISO 27000, hoofdstuk 4.2.1. 
7   De term ‘bedrijfsmiddel’ (asset) wordt gedefinieerd als: ‘Alles wat waarde heeft voor de organisatie’ (ISO 27000, hoofd-

stuk 2.3). Daar staat bij dat er veel verschillende soorten bedrijfsmiddelen zijn, zoals informatie (zie hoofdstuk 2.18 
van ISO 27000), software(programma’s), fysieke middelen (zoals computers), diensten, mensen en hun kwalificaties, 
kunde en ervaring, en ‘intangibles’ zoals reputatie en imago. 
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•	 	er	vaak	onduidelijkheid	 is	over	het	beleggen	van	verantwoordelijkheid	en	daarmee	ook	

over de besluitvorming van de hieraan gerelateerde risico’s. De Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft dit herkend bij de overheid.8

•	 	zich	situaties	voordoen	die	het	spelen	van	onverkwikkelijke	spelletjes	stimuleren.	Zo	is	

het kenmerk van een servicegerichte (SOA of SGA) architectuur dat verschillende  

diensten individuele services, applicaties en systemen (en processen) gebruiken. Als een 

systeem- of proceseigenaar maatregelen implementeert om risico’s voor één van de 

(vele) diensten af te dekken, dan zullen de andere diensteigenaren dat leuk vinden 

(ze kunnen er goede sier mee maken). Zij willen er echter vaak niet voor betalen (het is 

immers voor hen niet nodig). 

•	 	scopes	worden	vaak	zodanig	groot	gekozen	dat	alleen	al	het	aantal	bedrijfsmiddelen	erin	

niet meer te overzien is. De samenhangen daartussen zijn dan te complex om te 

behappen; zo ontstaat menselijk falen.9 

ARM voorziet in deze behoefte door een scope te definiëren als de ruimte waarbinnen één 

manager verantwoordelijk is om een aantal (onderling samenhangende) verplichtingen waar 

te maken en/of na te komen. Als een grote organisatie met een raad van bestuur als scope 

wordt gezien, dan zijn hieraan alle verplichtingen verbonden waarvoor de raad van bestuur 

verantwoordelijk is ze na te komen en daarover verantwoording moet afleggen. Dat zijn 

bijvoorbeeld verplichtingen tegenover de aandeelhouders, de overheid en dergelijke. Een 

werkproces kan ook als scope worden gezien, mits er duidelijkheid is over de specificaties 

waaraan dat proces moet voldoen (dat zijn de verplichtingen die moeten worden na gekomen). 

Ook moet er één manager zijn die verantwoordelijk is voor het nakomen van die verplich-

tingen. Als dat nodig is kan dit tot op het niveau van het individu worden door getrokken: elke 

werknemer in de organisatie heeft tegenover de organisatie verplichtingen. Deze staan 

bijvoorbeeld in zijn arbeidscontract, zijn functiebeschrijving en het functioneringsverslag 

(targets die hij moet halen).

Het idee is dat de manager van elke scope de verplichtingen kan overzien, en dat dit een 

(voor de manager) behapbaar geheel vormt. Dat betekent dat een raad van bestuur zich 

beperkt tot de hoofdlijnen en de details overlaat aan (de managers van) bedrijfsonderdelen. 

Een proceseigenaar hoeft ook niet alles zelf te doen: medewerkers voeren ook taken uit en 

daardoor zou hij er gerust op moeten zijn dat zijn proces aan de specificaties voldoet. Van 

individuele werknemers zou je kunnen zeggen dat ze alles zelf moeten doen, maar ook zij 

worden daar vaak bij ondersteund, bijvoorbeeld door secretaresses, bewakers, HRM-functio-

narissen, planners, of door IT-systemen.

8   Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid: ‘Evenwichtskunst - over de verdeling van verantwoordelijk-
heid voor fysieke veiligheid’, Den Haag, november 2011, http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/projecten/evenwichts-
kunst/2011-12-06__Evenwichtskunst__volledige_publicatie.pdf

9  James Reason, ‘Human Error’, New York, NY: Cambridge University Press, 1990.

http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/projecten/evenwichtskunst/2011-12-06__Evenwichtskunst__volledige_publicatie.pdf
http://www.wrr.nl/fileadmin/nl/projecten/evenwichtskunst/2011-12-06__Evenwichtskunst__volledige_publicatie.pdf


16

AdvAnced Risk MAnAgeMent

3.2 tOetsen vOOR het veRbeteRen vAn de efficiency en effectiviteit

Nadat, volgens het traditionele ISO 2700x/3100x risicomanagementproces, de scope is 

vastgesteld, moeten de assets worden geïnventariseerd. Volgens ISO is alles wat belangrijk 

is voor de organisatie, een asset. Maar niet alle assets zijn even belangrijk voor het halen 

van de bedrijfsdoelstellingen. Toch zou je volgens ISO ook voor de onbelangrijke(re) assets 

dreigingen en kwetsbaarheden moeten inventariseren. Wie deze activiteit ooit heeft 

uit gevoerd heeft waarschijnlijk het gevoel gehad dat hij tot zekere hoogte nutteloos werk zat 

te doen. Een toets op basis waarvan het belang van een asset voor (de doelstellingen van) 

een organisatie kan worden vastgesteld, draagt bij aan het minimaliseren van het inventari-

satiewerk en dus de efficiency van het proces. 

Nadat een lijst van (belangijke) assets is gemaakt, moet voor elk daarvan de mogelijke  

dreigingen en kwetsbaarheden worden geïnventariseerd. Het is echter niet zonder meer 

duidelijk of iets een dreiging of kwetsbaarheid is, of een feature. Een toets op basis waarvan 

kan worden vastgesteld of iets echt een dreiging of kwetsbaarheid is, draagt bij aan zowel de 

efficiency als de effectiviteit van het risicomanagementproces. 

ARM specificeert verschillende toetsen die tot doel hebben het risicomanagementproces 

effectief en efficiënt te laten verlopen. De definitie van de term ‘scope’ spreekt al over 

verplichtingen (doelstellingen) van een manager. Je hoeft jouw verplichtingen alleen te inven-

tariseren voor zover dat relevant is. Je houdt een verplichting alleen in de gaten als er een 

onacceptabele hoeveelheid schade uit zou kunnen voortvloeien als je hem niet nakomt. Je 

gaat ook alleen na op welke manier jouw organisatie een verplichting nakomt als je dat nodig 

hebt om voldoende nauwkeurige risico-inschatting te kunnen doen. 

ARM specificeert activiteiten voor specifieke doelen die soms wel en soms niet relevant zijn 

in het risicomanagement proces. Je voert een ARM-activiteit dan ook alleen uit als jij 

behoefte hebt aan het resultaat ervan omdat je een dergelijk doel nastreeft. Hierdoor wordt 

het uitvoeren van het ARM proces uitermate efficiënt en effectief en past het precies bij jouw 

behoeften. 

3.3 RisicO’s UitspLitsen in veRpLichtingsRisicO en veRwAchtingsRisicO

In boeken, artikelen of standaarden komen we verschillende definities tegen van het begrip 

‘risico’. De ene keer betreft het een gebeurtenis (event) die een onbedoeld of ongewenst 

effect tot gevolg heeft, zoals een blikseminslag. Een andere keer gaat het over het optreden 

van het ongewenste gevolg, zoals het wegvallen van de stroomvoorziening door de bliksem-

inslag. De term wordt ook wel gebruikt om de kans mee aan te duiden dat zulke gebeurte-

nissen optreden. Dat geeft op zichzelf al aanleiding tot verwarring. We zien echter ook 

documenten	die	hun	eigen	definitie	niet	consequent	hanteren:	als	we	in	elke	zin	waar	het	
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woord ‘risico’ gebruikt wordt de betreffende definitie invullen, dan zien we regelmatig onbe-

grijpelijke zinnen of redeneringen ontstaan. Dat maakt de verwarring compleet. 

Het	begrip	 ‘risico’	heeft	binnen	ARM	een	duidelijke	betekenis	die	niet	alleen	consequent	

wordt gehanteerd, maar is afgeleid van wat voor de manager relevant is.  We zien dat het 

willen (of moeten) nakomen van verplichtingen10 de (uiteindelijke) aanleiding is voor elk 

risico. Het gaat hier dan niet alleen om verplichtingen tegenover anderen, maar ook om 

verplichtingen die een manager aan zichzelf oplegt.11 De toets of iets een verplichting voor 

een scope is, is of de manager van die scope de verplichting als zodanig erkent (dus hij 

accepteert de verantwoordelijkheid de verplichting na te komen) en hij er zelf last van heeft 

als de verplichting niet wordt nagekomen.12 

Rol van verplichtingsrisico

Het niet na (kunnen) komen van een verplichting is een risico van (de manager van) de 

scope. Hoe hoog dat risico is, hangt af van de mate waarin de verplichting niet kan worden 

nagekomen. Je zou dit ook kunnen zien als het product van de kans dat dit gebeurt en de 

impact (de hoeveelheid ‘pijn’ die de manager leidt) die dat voor de manager heeft.13 Deze 

(verplichtings)risico’s zijn uitermate relevant voor de manager, omdat ze een-op-een zijn 

gekoppeld aan de verplichtingen (doelen) waarvoor hij verantwoordelijk is. Ook geven ze aan 

naar welke daarvan zijn aandacht het eerst of meest zou moeten uitgaan. Dit maakt het 

nodig om de verplichtingen van een scope(manager) expliciet te maken.

Rol van verwachtingsrisico

Een manager zal voor zijn verplichtingen niet alleen zelf werk moeten verrichten; hij is door-

gaans ook afhankelijk van anderen. Een raad van bestuur kan alleen de missie en andere 

verplichtingen van de organisatie waarmaken, als er bedrijfsonderdelen zijn die het operatio-

nele werk doen, de HRM, juridische kwesties regelen, enzovoorts. Een proceseigenaar kan 

zijn werk deels zelf doen, maar zal voor de geautomatiseerde ondersteuning of de aan sluiting 

op aanpalende processen afhankelijk zijn van andere managers. Deze afhankelijkheid van 

anderen blijkt uit de verwachtingen die een manager heeft tegenover anderen. Zo kan een 

verwachting van de raad van bestuur over de afdeling juridische zaken zijn dat de afdeling 

een courante inventarisatie bijhoudt van de voor het bedrijf relevante wet- en regelgeving. 

Het belang van een verwachting voor de scope(manager) is de mate waarin het vervullen 

ervan bijdraagt aan het nakomen van de verplichtingen van de scope(manager). Daarom is 

het van belang om de verwachtingen en hun relatieve bijdrage aan het nakomen van de 

verschillende verplichtingen, expliciet te maken.

10  Zoals business doelstellingen (objectives) en targets.
11  Zoals de missie van een organisatie, ethische regels, integriteitsprincipes en morele eisen. 
12	 		Consequentie	hiervan	is	dat	de	ene	partij	een	andere	partij	geen	verplichting	kan	‘opleggen’,	als	die	andere	partij	de	

verplichting niet accepteert. Zo wordt een wet pas een verplichting als degene die zich aan de regel zou moeten houden, 
er voldoende nadeel van ondervindt als hij ze overtreedt. De wetgever kan dit regelen door daar een straf op te zetten.  

13   Dit doet denken aan de bekende formule: (Verplichtings)Risico = Kans * Impact. Binnen ARM pas je deze formule toe 
op elke verplichting.
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Als een manager iets verwacht van een andere scope en die verwachting wordt niet waar-

gemaakt, dan wordt dat traditioneel als een risico voor deze manager gezien. Dit ‘verwach-

tingsrisico’ zou je kunnen berekenen als het product van het belang van de verwachting voor 

de manager en de onzekerheid dat de andere scope die verwachting gaat waarmaken. Het 

belang van de verwachtingen is de mate waarin het nakomen van de verwachting essentieel 

is voor het nakomen van de verplichtingen van de manager. Verwachtingsrisico’s zijn uiter-

mate relevant voor de manager, omdat ze hem vertellen op welke punten andere scopes 

moeten worden bijgestuurd en/of andere maatregelen genomen moeten worden. 

3.4 de ROL vAn AfspRAken

In de praktijk hebben we gemerkt dat in sjablonen voor contracten of SLA’s soms ruimte is 

gereserveerd voor afspraken op het gebied van kwaliteit, informatiebeveiliging en dergelijke. 

De uiteindelijke contracten laten deze ruimte onbenut, of vullen er een standaard tekst in. 

Dat suggereert dat men moeite heeft op te schrijven wat daar moet staan: welke afspraken 

moet (en kun) je met de ander maken en hoe moet daarover worden gerapporteerd? 

ARM postuleert dat een verplichting die een manager heeft tegenover een ander, alleen 

zinvol is als die ander verwacht dat de verplichting wordt nagekomen. Omgekeerd geldt dat 

iets wat je verwacht van een ander, door die ander alleen zal worden waargemaakt, als deze 

zich daartoe verplicht voelt. Om dit op te helderen maak je afspraken. Een afspraak tussen 

twee partijen zien we dus als een verplichting van de een ten aanzien van de ander die over-

eenkomt met een verwachting van de ander ten aanzien van de een.

Nu kan het gebeuren dat je iets verwacht van een ander, maar die ander heeft geen verplich-

ting die daarmee overeenstemt. Op dat moment loop je een aanzienlijk (verwachtings)risico. 

Om dit risico af te dekken kun je proberen een afspraak te maken met die ander, zodat die 

ander zich verplicht gaat voelen de verwachting waar te maken. Als dat niet kan, dan moet je 

op een andere manier voldoende zekerheid (assurance) krijgen dat de verwachting toch 

waargemaakt zal worden. Bijvoorbeeld door de verwachting bij een andere partij neer te 

leggen, of door naar alternatieve verwachtingen te zoeken waarmee je aan de verplichtingen 

kunt voldoen. 

Daar staat tegenover: heb je een verplichting tegenover een ander? Maar heeft die ander 

daar geen overeenkomstige verwachting over? Dan kun je deze verplichting gerust 

schrap pen: het is immers zinloos om doelen na te streven waarop niemand zit te wachten.

Voor een scopemanager wordt het daardoor eenvoudig om zijn afspraken met een andere 

partij te beheren. Hij hoeft alleen maar zijn verwachtingen en verplichtingen tegenover deze 

partij na te gaan en uit te zoeken in hoeverre de ander daar een overeenkomstige ver plichting 

respectievelijk verwachting tegenover heeft staan. Hierbij is het nuttig om bij elke 
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verwachting aandacht te schenken aan hoe zeker je bent (assurance) dat die partij de 

verwachting waar gaat maken. Dit is namelijk relevant voor de bepaling van zijn 

ver plichtingsrisico’s.

3.5 jij bepAALt wAt je nOdig hebt en dOet – niet de wORkfLOw

Het uitvoeren van werk, dus ook voor risicomanagement, wordt doorgaans gemodelleerd als 

een workflow (werkstroom). Dit houdt in dat alle activiteiten die hiervoor nodig zijn (in een 

vooraf bepaalde volgorde) worden uitgevoerd. Het idee hierachter is dat als de activiteiten 

zijn uitgevoerd, de risico’s beheer(s)d zijn. Dit is echter lang niet altijd het geval. Wie de 

opdracht krijgt om een risicoanalyse (binnen een zekere context) uit te voeren, weet niet 

vanzelfsprekend welke resultaten dat moet opleveren en aan welke voorwaarden ze moeten 

voldoen. Omdat de opdrachtgever dit vaak ook niet (goed) weet, bestaat het risico dat het 

werk geen of onvoldoende effect heeft.

Veel mensen managen hun risico’s alleen impliciet: ze komen alleen in actie als ze slecht 

geslapen hebben, of ‘aan hun water’ voelen dat er iets geregeld moet worden. Die actie leidt 

er toe dat ze hun risico’s zodanig managen dat ze weer goed slapen: de indicatoren 

(signalen) dat er iets gedaan moet worden staan weer op ‘groen’. Deze mensen werken niet 

met workflows, maar reageren op signalen. 

ARM	sluit	 op	 dit	 principe	 aan	 door	 een	 aantal	 (deel)processen	 c.q.	 activiteiten	 te	 speci

ficeren die zich kenmerken door een duidelijk gespecificeerd doel met toetsbare resultaat-

criteria. Het al dan niet voldoen aan deze criteria vormt de signalering die ARM je aanbiedt.

Beschouwen we als voorbeeld het ARM hoofdproces. Dit proces heeft als doel: “grip krijgen 

en houden op jouw risico’s”. Het eerste deel van dit doel (grip krijgen) is gehaald als je 

voldoet aan de volgende criteria14:

a)  Je kent al jouw verplichtingen waar mogelijk een onacceptabele hoeveelheid ‘bloed uit 

zou kunnen vloeien’ (waar je buikpijn of slapeloze nachten van zou kunnen krijgen).

b)  Je hebt van elk van die verplichtingen ingeschat hoe groot het risico is dat je deze niet 

gaat waarmaken. 

c)  Je hebt vastgesteld dat deze risico’s in hun gezamenlijkheid voor jou acceptabel (draag-

lijk) zijn.

Het niet voldoen aan één van deze criteria is een signaal dat je (nog) geen grip hebt op je 

risico’s, of de grip bent kwijtgeraakt.  Als jouw doel was om grip te krijgen of te houden op je 

risico’s, dan vertelt elk criterium waaraan niet is voldaan (dat is een signaal) niet alleen dat 

14   Om het tweede deel van dit doel (grip houden) te halen moet je regelmatig verifiëren of je nog steeds aan deze criteria 
voldoet. Zodra dit niet meer het geval is moet je zorgen dat je weer grip krijgt en dus weer gaat voldoen aan deze  
criteria. 
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er werk aan de winkel is, maar ook waartoe dat werk moet leiden, namelijk het (weer) gaan  

voldoen aan dat criterium.

ARM specificeert verschillende activiteiten, elk met een doel en één of meer resultaat-

criteria. Het doel beantwoordt de vraag ‘waartoe zou ik deze activiteit uitvoeren?’. ‘Welk nut 

heeft dat voor mij?’ Deze vraag is belangrijk omdat het de motivatie geeft om de activiteit uit 

te gaan voeren. Als het doel voor jou niet interessant (genoeg) is, voer je de activiteit 

een voudigweg niet uit. De resultaatcriteria beantwoorden de vraag ‘hoe weten zowel ik als 

de uitvoerder van de activiteit dat het werk klaar is?’ Deze vraag is belangrijk omdat het 

daarmee voor iedereen duidelijk wordt welk resultaat geboekt gaat worden door het werk in 

de activiteit.

Je bent ook vrij om je eigen werkwijzes te hanteren. Om aan criterium b te voldoen gebruikt 

de één zijn onderbuikgevoel terwijl een ander hiervoor liever een ‘officiële’ methode gebruikt. 

Een derde kiest ervoor om voor de relatief onbelangrijke verplichtingen de bijbehorende  

risico’s in te schatten op zijn onderbuikgevoel, en voor de risico’s met hoge impact een 

methode te gebruiken die meer details meeneemt. 

ARM-gebruikers te faciliteren in het werk dat ze mogelijk willen doen, is een aantal hulp-

processen gespecificeerd. Je kunt deze gebruiken als je voelt dat je behoefte hebt aan het 

resultaat ervan. Een voorbeeld is het BIA-proces15. Dit proces levert een lijst op van verplich-

tingen met voor elk daarvan een inschatting van de maximale schade als niet aan die 

verplichting wordt voldaan. Hiermee voldoe je aan criterium a. De inschattingen van de  

maximale schades draagt bij aan het kunnen inschatten van de risico’s, wat nodig is voor 

criterium b. Voor een verplichting waar je het risico toch niet goed kunt inschatten, kun je het 

(deel)proces ‘verplichting afdekken’ (laten) uitvoeren. Dat levert je een overzicht op van de 

verwachtingen die je koestert om de betreffende verplichting waar te maken. Misschien is 

dat al voldoende om het (verplichtings)risico in te kunnen schatten en ben je klaar (met die 

verplichting). Maar het kan ook zijn dat je nog meer details wilt betrekken bij het schatten 

van je risico. Ook daarvoor specificeert ARM dan weer processen die je zou kunnen 

gebruiken.

Naast processen om je risico’s in te kunnen schatten specificeert ARM ook processen die je 

kunt gebruiken om erachter te komen welke afspraken je met wie moet maken om je risico’s 

op een acceptabel niveau te houden. En om in te schatten in welke mate deze afspraken 

nagekomen zullen gaan worden (assurance). De resultaten hiervan kun je meteen opnemen 

in Service Level Agreements (SLA’s) en andere contracten, of gebruiken voor het opstellen 

van normenkaders. Ook kun je ze gebruiken om te specificeren aan welke eisen rapportages 

moeten voldoen, zodat je met de gerapporteerde gegevens daadwerkelijk kunt sturen.

15  BIA staat voor ‘Business Impact Assessment’.
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ARM is nog volop in beweging. Voor een aantal procesomschrijvingen loopt al onderzoek 

naar de bruikbaarheid ervan (worden de doelen die ze nastreven, in de praktijk ook gesteld?) 

en de uitvoerbaarheid (zijn er – liefst bestaande – werkwijzen die de voor het doel benodigde 

resultaten opleveren?). We denken dat gebruikers van ARM ook doelen willen halen waar-

voor nog geen procesomschrijving beschikbaar is. Denk aan een doel als: ‘de beste optie 

selecteren uit verschillende mogelijkheden waarmee een verplichting kan worden gereali-

seerd’. Dit zou zich voor kunnen doen in een innovatie- of verandertraject. Waar dit nuttig en 

wenselijk is, zal ARM worden uitgebreid met processpecificaties voor het halen van zulke 

doelen.
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4 uitgAngspunten 
vAn Arm
ARM helpt jou ervoor te zorgen dat (het deel van de organisatie 

waar) jij (verantwoordelijk voor bent), succesvol wordt en/of blijft. 

Hieronder lees je met welke uitgangspunten je hierbij werkt. 

Dit noemen we de basisinformatie. In hoofdstuk 5 lees je de 

daadwerkelijke aanpak in zes activiteiten.

4.1 kennis vAn bAsisbegRippen nOOdzAkeLijk

Voordat je de ARM-methodiek kunt hanteren, moet je een aantal basisconcepten begrijpen. 

Hieronder en in de loop van dit boekje maak je kennis met deze termen en concepten. Ook 

ontdek je wat je ermee kunt. Een volledige lijst van termen en concepten vind je in de 

Appendix.

teRM OMschRijving 

Manager Een persoon (of groep van personen) die verantwoordelijkheden draagt. Voorbeelden: 

een proceseigenaar, systeembeheerder, directeur, raad van bestuur, minister. 

verplichting Een resultaat waarvoor één manager verantwoordelijk is. Hij zorgt dat dit resultaat 

wordt gehaald en/of gehandhaafd. Voorbeelden: 

1.	 	‘Veiligheid	van	de	samenleving’	is	een	verplichting	van	de	minister	van	V&J.

2.  ‘Het alledaagse betaalbaar, het bijzondere bereikbaar’ is de missie van Albert Heijn 

en daarmee een verplichting van zijn raad van bestuur.

3.  ‘Het als een goed huisvader beheren van de bedrijfsmiddelen die ter beschikking 

zijn gesteld’ is een verplichting voor alle medewerkers van elk bedrijf dat dit 

als beleid heeft geformuleerd. Merk op dat beleidsregels die voor verschillende 

personen gelden, dus ook evenveel verplichtingen zijn. 

scope Een verzameling onderling samenhangende verplichtingen waarvoor één manager 

verantwoordelijk is (zie ook paragraaf 3.1). 

NB: hoewel elke scope precies één manager heeft, kan een manager wel 

verantwoordelijk zijn voor meerdere scopes. Een voorbeeld hiervan is de directeur van 

een bedrijf die ook voorzitter is van een voetbalclub.



24

AdvAnced Risk MAnAgeMent

Risico De inschatting door of namens de verantwoordelijke manager, dat een zekere 

verplichting wel eens niet zal (kunnen) worden waargemaakt of nageleefd. Voorbeelden: 

•	 	bij	verplichting	1:	als	de	minister	van	V&J	inschat	dat	hij	zijn	verplichting	om	

‘veiligheid van de samenleving’ te realiseren niet waar zal (kunnen) maken. 

•	 	bij	verplichting	3:	een	medewerker	van	een	bedrijf	schat	in	dat	hij	de	door	zijn	

werkgever beschikbaar gestelde telefoon wel eens niet als een goed huisvader zou 

gaan beheren (bijvoorbeeld omdat hij die ook voor privé gesprekken gebruikt). Merk 

op dat een andere medewerker van hetzelfde bedrijf andere bedrijfsmiddelen heeft 

en deze anders gebruikt en daarmee ook een ander risico heeft.

succes (De manager van) een scope is succesvol, als die voldoet aan alle verplichtingen 

waarvoor (hij binnen) die scope verantwoordelijk is. Daarnaast zijn de risico’s dat dit in 

de toekomst zo zal blijven, voor (de manager van) die scope acceptabel. 

ARM helpt je aan een antwoord op de volgende vragen: 

•	 	Welke	verplichtingen liggen aan de basis van mijn succes?

•	 	In	welke	mate	ben	ik	succesvol?

•	 	Wat	draag	ik	bij	aan	mijn	eigen	succes?

•	 	Welke	afspraken met anderen heb ik nodig om succesvol te zijn?

•	 	Welke	risico’s loop ik en hoe beheer ik die?

•	 	Hoe	pas	ik	mijn	werkwijze	aan	als	omstandigheden	dat	nodig	maken?

Gebruikt iemand met wie jij samenwerkt ook ARM en besluiten jullie gegevens met elkaar te 

delen? Dan wordt het voor beiden gemakkelijker om aan je succes te werken (succes 

governance). 

4.2 het stARtpUnt vAn sUcces gOveRnAnce: bAsisinfORMAtie vAstLeggen

Succes governance begint met het eenmalig vastleggen waaruit je succes bestaat. Daartoe 

maak je een lijst waarin je het volgende vastlegt: 

1.  Welke resultaten wil je halen om te kunnen zeggen dat je succesvol bent (we noemen elk 

resultaat een verplichting)?

2.  Voor welke (mogelijk andere) partij boek je deze resultaten? Zo houd je meteen bij aan 

wie je hierover verantwoording moet afleggen.

3.  Volgens welk criterium kun je vaststellen of het resultaat is gehaald (een dergelijk crite-

rium noemen we een resultaatcriterium)? Op die manier weet niet alleen jij waar je aan 

toe bent, maar ook degene tegenover wie je verantwoording af moet leggen. 

Dus eerst: lijst van verplichtingen

Omdat jij zelf bepaalt wat ‘succesvol zijn’ voor jou betekent, moet je deze zaken zelf 

bedenken en vastleggen. ARM helpt je om te zorgen dat je de resultaten en verplichtingen 

van deze lijst steeds kunt blijven halen en wanneer nodig kunt bijstellen. Jij bepaalt zelf 
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welke resultaten dusdanig aan jouw succes bijdragen dat het voor jou de moeite loont om ze 

in deze lijst op te nemen. 

Dan: lijst van bijbehorende verwachtingen

Jouw succes hangt af van jezelf en van anderen. Een installatiebedrijf dat verwarmingsketels 

installeert is voor zijn succes (deels) afhankelijk van het bedrijf dat de verwarmingsketels 

maakt. Immers, als die van slechte kwaliteit zijn kan dat invloed hebben op de indicatoren 

waaraan het installatiebedrijf zijn succes afmeet, zoals reputatie, winst, klanttevredenheid 

of medewerkerstevredenheid. Daarom is het van belang dat je voor elk van de resultaten die 

je wilt boeken om succesvol te zijn, weet hoe die afhangen van de resultaten van anderen en 

van andere resultaten die je zelf levert. Zo kun je een verwarmingsketel (geïnstalleerd en 

wel) alleen opleveren, als je op de plaats van installatie beschikt over een (competente) 

installateur, een verwarmingsketel, een gas-, water- en elektra-aansluiting, aansluitmate-

riaal, enzovoorts. Een deel hiervan regelt het installatiebedrijf zelf, maar van een ander deel 

(de gas-, water- en elektra-aansluitingen) verwacht hij dat een andere partij deze regelt. 

Door per verplichting een lijst van verwachtingen aan te leggen, krijg en houd je inzicht in 

waarvan je afhankelijk bent voor het nakomen van elk van je verplichtingen. Onder een 

verwachting verstaan we een resultaat dat jij nodig hebt om aan die verplichting te voldoen. 

Verwachtingen voor de verplichting ‘opleveren van een verwarmingsketel’ uit bovenstaand 

voorbeeld zijn dan: ‘beschikbaar zijn van installateur op de installatielocatie’, ‘beschikbaar 

zijn van een verwarmingsketel op de installatielocatie’, enzovoorts. 

Vervolgens: verwachtingen koppelen aan resultaten en zekerheidscriteria

Voor elk van die verwachtingen leg je vervolgens het volgende vast: 

1.  Welk resultaat verwacht je? 

2.  Van wie verwacht je dat hij dat resultaat gaat aanleveren (dat kan een ander zijn, maar dat 

kun je ook zelf zijn, of ‘de natuur’)? Zo houd je meteen bij wie je hiervoor verantwoordelijk 

wilt houden. 

3.  Aan welk criterium moet zijn voldaan, voordat het verwachte resultaat bruikbaar is om aan 

de bij de verwachting horende verplichting te voldoen? Zo kun je vaststellen of een resul-

taat dat jij of een ander levert, voor jouw doeleinden geschikt is of niet. Daarom noemen 

we dit ook het ‘zekerheidscriterium’ of ‘assurancecriterium’. 

Let op: basisinformatie goed vastleggen

De gegevens die je als basisinformatie vastlegt, gebruik je ook weer op andere momenten in 

het ARM, bijvoorbeeld bij het afstemmen met anderen, het omgaan met risico’s enzovoorts. 

Daarom moet je deze gegevens zodanig vastleggen dat ze ook daadwerkelijk hieraan kunnen 

bijdragen. Om de resultaat- en assurancecriteria ook echt binnen ARM te kunnen gebruiken, 

moeten ze aan de volgende vormvoorwaarden voldoen: 
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•	 	Elk	criterium	is	een	tastbaar	resultaat	van	de	verplichting	en/of	verwachting,	bijvoorbeeld	

een product, een dienst of een document. Deze vormvoorwaarde gaat ervoor zorgen dat 

je alleen toetst op basis van dingen die ook echt bestaan.

•	 	Elk	criterium	stelt	alleen	eenduidige	en	toetsbare	eisen	aan	dat	 resultaat.	Deze	vorm-

voorwaarde gaat ervoor zorgen dat het resultaat voor alle betrokken partijen bruikbaar is 

en blijft. 

Een voorbeeld van een criterium dat aan deze vormvoorwaarden voldoet is: ‘Wij leveren elke 

bestelling van verwarmingsketels binnen één week na de ontvangst van de leverings-

opdracht.’ Voorbeelden van criteria die niet voldoen zijn: 

•	 	‘De	kwaliteit	moet	goed	zijn.’	Dit	criterium	gaat	niet	over	iets	tastbaars.	We	weten	dus	

niet waarop het toegepast kan of moet worden. Dit criterium bevat ook geen toetsbare 

eis. Immers, als we al zouden weten waarop het criterium toegepast zou moeten worden, 

dan is niet duidelijk wat het ‘goed’ zijn van de kwaliteit betekent. Een toetsbaar criterium 

zou kunnen zijn: ‘Elke geleverde ketel vertoont gedurende het eerste jaar van inbedrijfs-

telling geen enkele storing’.

•	 	‘Verwarmingsketels	moeten	binnen	één	week	worden	geleverd.’	Met	een	beetje	goede	wil	

noemt dit criterium wel iets tastbaars, namelijk de levering van verwarmingsketels. Het 

bevat echter geen toetsbare eis, omdat niet duidelijk is vanaf welk tijdstip die ene week 

moet gaan lopen. Het criterium voldoet als we dit tijdstip erbij vermelden: ‘Verwarmings-

ketels moeten worden geleverd binnen één week na de datum waarop de order is 

verstuurd. 

In het kort: de stappen waarmee je basisinformatie vergaart

Om je zorgen over jouw succes te kunnen adresseren, heb je een zekere hoeveelheid basis-

informatie nodig. Deze vergaar je door het volgende op papier te zetten: 

•	 	Welke	 verplichtingen	 definiëren	 gezamenlijk	 jouw	 succes?	 Die	 benoem	 je	 inclusief	 de	

bijbehorende resultaatcriteria en de partij aan wie je daarvoor verantwoording aflegt.

•	 	Per	verplichting:	welke	verwachtingen	heb	je	om	de	verplichting	na	te	kunnen	komen?	

•	 	Per	verwachting:	op	basis	van	welk	criterium	stel	je	vast	of	een	resultaat	voldoet	aan	de	

verwachting? En aan degenen van wie jij verwacht dat ze aan jouw verwachtingen voldoen? 

Alle criteria formuleer je zo dat ze over een tastbaar resultaat gaan en alleen daaraan eisen 

stellen die eenduidig en toetsbaar zijn. Je bent in staat bent om de verplichtingen die je bent 

aangegaan, te halen. Daardoor ben je ook in staat om deze basisinformatie over verplich-

tingen, afhankelijkheden en verwachtingen te specificeren. 
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5 Arm  
stAp voor stAp
De ARM-methodiek is geen proces in de klassieke zin dat het 

voorschrijft wat eerst moet gebeuren en wat daarna (zoals dat 

bijvoorbeeld in de ISO 31000-standaard wel gebeurt). De reden 

hiervoor is dat in de praktijk allerlei gebeurtenissen op allerlei 

momenten plaatsvinden, waardoor het nodig is om even aandacht 

te schenken aan risico’s. Voorbeelden van zulke gebeurtenissen 

zijn: er verschijnt een krantenbericht waarin jouw imago ter sprake 

komt, een toeleverancier gaat failliet, er wordt een nieuwe manier 

ontdekt om jouw werk te doen, een voor de business kritiek 

systeem valt uit, enzovoorts. Afhankelijk van wat de gebeurtenis 

voor jou betekent, levert deze veel of weinig werk op.

De ARM-methodiek is niet alleen een hulpmiddel voor het behe(e)r(s)en van strategische 

risico’s, maar ook voor tactische en operationele risico’s.16 Dit vereist een veel flexibeler 

acteren dan mogelijk is met traditionele workflows.17 Deze flexibiliteit ontstaat doordat je 

met dit systeem signaleert wat het werk is dat op enig moment gedaan moet worden. Als er 

geen signalen zijn, hoeft je niets te managen. Als er een signaal is (of meerdere), dan geeft 

elk daarvan niet alleen aan dat er werk moet gebeuren, maar ook wat het (toetsbare)  

resultaat van dat werk moet zijn. 

In secties 5.1 tot en met 5.6 lees je de activiteiten die je kunt ondernemen binnen de ARM-

methodiek. Per activiteit beschrijven we welk doel het dient, wat het nut voor jouw business 

is, en wat het (toetsbare) resultaat is als de activiteit klaar is. Je moet een activiteit 

beginnen	als	je	behoefte	hebt	aan	de	resultaten	terwijl	nog	niet	c.q.	niet	meer	is	voldaan	

aan de resultaatcriteria. Als je de basis informatie al hebt vastgelegd (zie sectie 4.2), dan 

heb je al een goed startpunt. De activiteiten hoef je dan nog maar alleen uit te voeren om 

opnieuw aan de resultaat criteria te gaan voldoen. 

16   Op het moment dat we dit schrijven, moeten we echter nog onderzoeken in hoeverre het operationele risicomanage-
ment praktisch bruikbaar gemaakt kan worden. Dat zit hem vooral in de aard van incidenten. Dit zijn gebeurtenissen 
waar direct aandacht aan geschonken moet worden, omdat anders een risico zou kunnen materialiseren. Dit betekent 
dat ze onmiddellijke actie vereisen. Het gebruik van systemen kan daarnaast de efficiëntie die mensen in crisis-
situaties aan de dag kunnen leggen, belemmeren.

17   Theoretisch kan het wel met workflows. Die worden dan echter zo complex dat ze niet meer compleet, consistent,  
coherent en actueel te houden zijn. 



28

AdvAnced Risk MAnAgeMent

5.1 bUsiness iMpAct AssessMent

Jouw succes hangt af van de mate waarin je aan jouw verplichtingen kunt gaan voldoen. De 

‘waarde’ van een verplichting, of de mate waarin deze bijdraagt aan jouw succes, bepaal je 

echter niet zelf; dat doen anderen. Namelijk degene(n) tegenover wie je die verplichting hebt 

en mogelijk moet verantwoorden. Een goede indicator voor de waarde van een verplichting 

(die je zelf kunt bepalen) is de hoeveelheid schade die je verwacht te leiden, als je de 

verplichting niet waarmaakt. Dit noemen we de ‘impact’ van de verplichting. Het inventari-

seren van je verplichtingen en het bepalen van de impact hiervan noemen we: het uitvoeren 

van een Business Impact Assessment (BIA).

Een verplichting is voor jou relevanter naarmate die meer bijdraagt aan jouw succes, of 

anders gezegd: naarmate de impact van de verplichting hoger is. Verplichtingen met een 

lage impact (je leidt niet of nauwelijks schade, als je ze niet nakomt) zijn voor jou niet inte-

ressant om actief te beheren. Ze dragen immers niet of nauwelijks bij aan jouw succes. 

Verplichtingen met een hoge impact (je leidt veel schade, als je ze niet nakomt) doen dat 

wel, en zijn daarom relevant.

Als je jouw succes wilt beheren, is het van 

belang om op (vrijwel) ieder moment te 

kunnen beschikken over een up-to-date BIA-

lijst. In deze lijst staan alle voor jou relevante 

verplichtingen en de bijbehorende impactin-

schattingen. Nevenstaande figuur toont dit 

schematisch, waarbij de waarde van de 

impact is weergegeven als een kleur (rood 

voor hoge impact, groen voor een lage). De 

hoogte van de impact is een maat voor de 

prioriteit die het risicomanagement op deze 

verplichting heeft. Een incomplete of niet-

courante lijst kan ertoe leiden dat je jouw 

focus op de verkeerde dingen richt.

Het	uitvoeren	van	een	BIA	is	dus	niet	meer	(of	minder)	dat	het	maken	c.q.	updaten	van	jouw	

BIA-lijst. Dat doe je als je er behoefte aan hebt, bijvoorbeeld als je nog geen BIA-lijst hebt of 

meent dat deze niet meer up-to-date is (of zou kunnen zijn). Een actuele BIA-lijst van een 

scope voldoet (op het moment dat de activiteit ‘BIA’ eindigt) aan de volgende criteria:

1.  De BIA-lijst bevat alle verplichtingen waarvan de impact voor de scope en bijbehorende 

manager onacceptabel hoog is. Of waarvan de impact zo hoog kan worden in de voorzien-

bare toekomst.
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2.  Van elke verplichting op de BIA-lijst is bekend tegenover welke partij de scopemanager 

verantwoording af moet (kunnen) leggen over het nakomen van die verplichting.

3.  Van elke verplichting op de BIA-lijst heeft de scopemanager (of iemand namens hem) de 

impact ingeschat.

5.2 scOpe inRichten: veRpLichtingen Afdekken

De BIA-lijst bevat alleen maar verplichtingen die relevant zijn voor jouw succes. Daarom is 

het van belang dat je van elk daarvan kunt vaststellen dat ze zullen worden nagekomen. 

Hiervoor moet je eerst vaststellen hoe je deze verplichtingen gaat waarmaken. Daarmee 

richt je jouw scope in.

Het waarmaken van een verplichting is doorgaans slechts voor een deel jouw eigen werk. 

Heb je jezelf ertoe verplicht om binnen één werkdag alle bij jou bestelde goederen uit te 

leveren? Dan kun je dat voor een deel zelf regelen (bijvoorbeeld door voorraden op tijd bij te 

bestellen). Maar of die bijbestelde voorraden ook op tijd bij jou worden geleverd, hangt af 

van jouw toeleverancier en de partij die het transport verzorgt. 

Verwachtingen dekken verplichting af

In de figuur hieronder zie je dat een verplichting die je hebt tegenover een partij, als het ware 

‘afgedekt’ wordt door een aantal verwachtingen die je hebt van jezelf of anderen. Onder de 

‘anderen’ valt mogelijk ook degene tegenover wie je de verplichting hebt: voor het nakomen 
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van jouw verplichting kun je bijvoorbeeld van diezelfde partij verwachten dat zij een tegen-

prestatie levert. In het voorbeeld van een bestelling binnen één werkdag uitleveren, kan dat 

zijn dat je van de klant verwacht dat hij eerst betaalt. 

Daarnaast koester je nog speciale verwachtingen. Dit zijn verwachtingen waarvoor niemand 

in het bijzonder verantwoordelijk is, maar die toch heel reëel zijn. Een voorbeeld hiervan is 

de verwachting dat het weer tijdens werkdagen acceptabel is (bijvoorbeeld geen tsunami’s 

en orkanen). Vaak zijn dit verwachtingen die betrekking hebben op wat ‘acts of God’ 

genoemd worden. In de figuur is dat gesymboliseerd met de zwarte doos (black box). 

Een andere speciale verwachting is een verwachting die je aan jezelf stelt (in de figuur 

gesymboliseerd door de verwachting aan de oranje figuur). ARM neemt aan dat je congruent 

bent, en dat impliceert dat als je een verwachting aan jezelf stelt, je dit tegelijkertijd als een 

verplichting ziet die jij (aan jezelf) moet nakomen. Deze verplichting kun je meteen op je BIA-

lijst bijschrijven en overeenkomstig het belang ervan later gaan behandelen. Intussen kun je 

er hier mee omgaan alsof het een verwachting aan een ander zou zijn geweest.

In hoeverre leunt jouw verplichting op de verwachtingen?

Vervolgens moet je nagaan in welke mate het waarmaken van jouw verplichting afhankelijk is 

van de verschillende verwachtingen (in de figuur gesymboliseerd door de ‘D’ van Depen-

dency). Of je een bestelling op tijd kunt leveren, zal immers meer afhangen van de verwach-

ting dat er voldoende voorraad is dan van de verwachting dat tsunami’s of orkanen niet 

voorkomen. Met de ‘dependency’ geef je aan welk gewicht een verwachting heeft voor het 

waarmaken van een verplichting. Dat gewicht gebruik je later om het risico in te schatten of 

je al dan niet aan de verplichting kunt voldoen.

Het is belangrijk om op (vrijwel) ieder moment een ‘afdekking’ van je verplichting te hebben, 

dus een verzameling van verwachtingen en ‘dependencies’ die specificeren op welke manier 

je de verplichting wilt waarmaken. Op die manier kun je inschatten of en in hoeverre je aan 

een verplichting (van jezelf) gaat voldoen. Dit kun je op verschillende manieren voor elkaar 

krijgen. Bijvoorbeeld door een gewicht toe te kennen aan elke verwachting. Of door (deel)

technieken te gebruiken zoals die staan in standaarden als O-DM18, of de eerdergenoemde 

ISO 31000.

De activiteiten waarmee je een afdekking kunt maken of actualiseren, noemen we het 

‘afdekken van een verplichting’. Deze activiteiten voer je uit voor elke verplichting die nog 

geen afdekking heeft of waarvan de afdekking niet meer voldoet en moet worden 

geactualiseerd.

18 The Open Group: Dependecy Modeling standard (https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/C133).

https://www2.opengroup.org/ogsys/catalog/C133
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Criteria waaraan de afdekking moet voldoen

Een actuele afdekking van een verplichting voldoet (op het moment dat de activiteit ‘scope 

inrichten’ eindigt) aan de volgende criteria:

1.  Van de afdekking is vastgesteld welke (precies één) verplichting je hiermee afdekt.

2.  De afdekking bestaat uit een (mogelijk lege19) verzameling van verwachtingen. Hiervoor 

geldt:

 a.  Als aan elk van de verwachtingen (in voldoende mate) wordt voldaan, betekent dit ook 

dat aan de verplichting is voldaan.

 b.  Van de verwachtingen is vastgesteld dat daarmee de afgedekte verplichting kan 

worden waargemaakt.

3.  Van elke verwachting in deze verwachtingsverzameling is bekend van welke partij je die 

verwacht, dan wel of dit ‘niet van toepassing’20 is.

4.  Van elke verwachting in deze verwachtingen is vastgesteld hoe het waar worden van de 

verplichting afhangt van elk van deze verwachtingen, volgens de voor de scope vast-

gestelde werkwijze voor afhankelijkheden.21

In het kort: wanneer is scope inrichten klaar?

De activiteit van het inrichten van de (hele) scope bestaat uit het afdekken van alle verplich-

tingen die op de BIA-lijst staan. Dit werk is klaar als aan de volgende criteria is voldaan:

1. de BIA-lijst van de scope is actueel;

2. alle verplichtingen op de BIA-lijst zijn afgedekt. 

5.3 RisicOAssessMent: RisicO’s inschAtten

Het inschatten van risico’s noemen we ook wel risicoassessments (RA’s). Met een risico-

assessment bepaal je het risico dat je niet aan een verplichting zal kunnen voldoen. Dit is 

de keerzijde van het bepalen van de waarschijnlijkheid dat je wel aan de verplichting kunt 

voldoen (waarschijnlijkheid van succes). Het risico van een verplichting (ook wel het 

‘verplichtingsrisico’, zie paragraaf 3.3) is een belangrijke indicator voor de scopemanager 

om te besluiten op welke verplichting(en) hij zich het eerst moet focussen. 

19   Heeft een verplichting een hoge impact, maar is het voor de scopemanager triviaal dat hij wordt gehaald? Dan bestaat 
de afdekking uit een lege verwachtingsverzameling.

20  Dat geldt onder andere voor verwachtingen over ‘acts of God’.
21   Iets preciezer: er moet een methode zijn vastgesteld waarmee kan worden ingeschat in hoeverre aan de verplichting zal 

worden voldaan. Dit kan als van elke verwachting in de afdekking een inschatting bestaat van de mate waarop aan die 
verwachting zal worden voldaan (door degene aan wie de verwachting is gesteld). 
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In de bovenstaande figuur zie je de afdekking van een verplichting. Hierbij zijn de verplichting 

en alle verwachtingen in de afdekking van een aantal kenmerken voorzien, zoals ‘I’ en ‘A’. De 

kleuren van deze kenmerken vertegenwoordigen de waarde of betekenis ervan. Zo betekent 

rood ‘hier moet aandacht voor zijn’ en groen ‘alles is ok’. De benoemde kenmerken zijn:

•	 	Impact	 (van	 de	 verplichting):	 de	 verwachte	 hoeveelheid	 schade	 die	 optreedt	 voor	 de	

scope-eigenaar, als hij niet aan de verplichting voldoet.

•	 	Importance	(van	een	verwachting):	het	belang	dat	de	verwachting	heeft	voor	de	scope,	en	

dan niet alleen voor deze verplichting, maar voor alle verplichtingen van de scope. 

Dit kenmerk is voor verwachtingen analoog aan de impact voor verplichtingen: het is een 

indicator die aangeeft aan welke verwachtingen meer aandacht geschonken moet worden 

om te zorgen dat ze waar worden (door het beïnvloeden van hen die ze waar moeten 

maken).

•	 	Assurance	(van	een	verwachting):	de	inschatting	van	de	mate	van	zekerheid	die	de	scope

eigenaar heeft dat de verwachting waargemaakt gaat worden.

•	 	Verwachtingsrisico	of	Erisico22: de inschatting van de mate waarin het niet nakomen van 

de verwachting een dreiging is voor de scope (als geheel).

•	 	Probability	 (van	 jouw	succes):	de	 inschatting	van	de	mate	waarin	de	verplichting	waar

gemaakt gaat worden. Met ‘Probability’ (onderstreept) bedoelen we de inschatting van de 

mate waarin de verplichting niet waargemaakt gaat worden. Deze grootheid kun je 

inschatten (of mogelijk zelfs berekenen) op basis van de Assurance (of Assurance) en de 

afhankelijkheden D die we al eerder introduceerden.

22   ‘E’ komt van het Engelse ‘expectation’. We gebruiken ‘E-risico’ in plaats van ‘V-risico’ voor een verwachtingsrisico, 
omdat het laatste ook opgevat zou kunnen worden als ‘verplichtingsrisico’.
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•	 	Verplichtingsrisico	of	Orisico23: de inschatting van de mate waarin de verplichting waarge-

maakt gaat worden. 

Een RA (voor de scope) bestaat uit het inschatten van zowel alle verwachtingsrisico’s als 

verplichtingsrisico’s binnen de scope. Dit kun je natuurlijk ‘uit de losse pols’ doen. Voor een 

verwachting of verplichting waar je meer onderbouwing voor deze inschattingen nodig hebt, 

kun je de een van de volgende activiteiten gebruiken:

Formule RA voor een verwachting

Je start een RA voor een verwachting, als je voor die verwachting het risico nog niet hebt 

bepaald of moet actualiseren en dit moet kunnen onderbouwen. Dat is het geval als  

(de waarde van) een (of meer) van de kenmerken van de verwachting (de Importance of de 

Assurance) nog niet zijn ingeschat of zijn aangepast. Het inschatten van het verwachtings-

risico kun je bijvoorbeeld net zo formuleren als de traditionele risicoformule (Risico  =  Kans  

x  Effect). Dat wordt dan:

e-risk  =  Assurance  x  importance

In deze formule staat het (onderstreepte!) Assurance voor de mate van zekerheid die de 

scope-eigenaar heeft dat de verwachting niet zal worden waargemaakt. Jouw RA voor een 

verwachting is klaar, als het verwachtingsrisico is berekend volgens de formule die je binnen 

de scope hebt vastgesteld.

Formule RA voor een verplichting

Je start een RA voor een verplichting, als je voor die verplichting het risico nog niet hebt 

bepaald of moet actualiseren en dit moet kunnen onderbouwen. Dat is het geval als (de 

waarde van) een (of meer) van de kenmerken van de verplichting (de Impact of de Proba–

bility) nog niet zijn ingeschat of aangepast. Het inschatten van het verplichtingsrisico kan je 

bijvoorbeeld net zo formuleren als de traditionele risicoformule (Risico  =  Kans  x  Effect). 

Dat wordt dan:

O-risk  =  probability  x  impact

In deze formule staat het (onderstreepte!) ‘Probability’ voor de mate van zekerheid die de 

scope-eigenaar heeft dat de verplichting niet zal worden waargemaakt. Jouw RA voor een 

verplichting is klaar, als het verplichtingsrisico is berekend volgens de formule die je binnen 

de scope hebt vastgesteld.

23   ‘O’ komt van het Engelse ‘Obligation’. We gebruiken ‘O-risico’ in plaats van ‘V-risico’ voor een verplichtingsrisico, omdat 
het laatste ook opgevat zou kunnen worden als ‘verwachtingsrisico’.
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5.4 AfsteMMen Met ReLAties

Het doel van een relatie tussen twee partijen is om het elkaar mogelijk te maken succesvol 

te zijn. Elke relatie die je aangaat, wordt immers gekarakteriseerd door de verplichtingen en 

verwachtingen die je hebt ten aanzien van de ander, en omgekeerd. Elke verwachting die je 

van een ander hebt, biedt de ander immers de mogelijkheid om succesvol te zijn, namelijk 

door zich te verplichten aan jouw verwachting te voldoen. Omgekeerd geldt dat elke verplich-

ting die jij waarmaakt voor een ander, waarde toevoegt (jou succesvol maakt), althans voor 

zover die ander dat waardeert en dit van jou verwacht. 

Met de activiteit ‘relaties afstemmen’ beheer je de verplichtingen en verwachtingen ten 

aanzien van jouw verschillende relaties. Dit doe je zodanig dat het jou zo goed mogelijk in 

staat stelt om aan jouw verplichtingen te voldoen. Tegelijkertijd faciliteer je de ander zo goed 

mogelijk om aan de zijne te voldoen. Daarbij moet en mag je afwegingen maken die jou goed-

dunken; je bent immers zelf verantwoordelijk. 

Belang actuele agendapuntenlijst

Je wilt uiteraard het overleg met jouw (toekomstige) relaties goed kunnen voeren en elkaars 

succes zo groot mogelijk maken. Hiertoe is het van belang om elk onderwerp dat hiervoor 

relevant is, met elkaar te bespreken. Dit bereik je bijvoorbeeld door een agendapuntenlijst 

voor een relatie actueel te houden. Zo kun je op elk moment besluiten om een overleg in te 

plannen en in te schatten hoeveel tijd daarvoor nodig is. Agendapunten komen voort uit 

verschillende activiteiten. Twee voorbeelden:

•	 	Met	de	activiteit	‘risico	behandelen’	besluit	je	voor	een	zeker	risico	hoe	het	behandeld	

zou moeten worden. Bij deze activiteit kan de behoefte bestaan om voorafgaand aan dat 

besluit overleg te voeren met de betrokken relatie(s). Een dergelijk ‘risico-issue’ wordt 

dan opgenomen in de agendapuntenlijst van deze relatie(s). Het risicobehandelbesluit 

stel je dan uit om gelegenheid te creëren voor het voeren van overleg. 

•	 	Met	de	activiteit	‘matchen	van	verplichtingen	en	verwachtingen’	toets	je	of	er	voldoende	

overeenstemming bestaat tussen jouw relaties en jezelf over jullie onderlinge verplich-

tingen en verwachtingen. Uit deze activiteit kunnen issues naar voren komen die moeten 

worden afgestemd. Deze neem je dan op in de agendapuntenlijst. 

Agendapunten moeten leiden tot een besluit

In principe kan elke activiteit agendapunten toevoegen aan de agendapuntenlijst, zolang 

duidelijk is waartoe het bespreken van een agendapunt zou kunnen of moeten leiden. De 

bespreking van elk agendapunt moet in principe leiden tot een (of meerdere) besluit(en). 

Bijvoorbeeld tot het beëindigen, wijzigen of creëren van verplichtingen en/of verwachtingen 

tegenover de partij met wie je hebt overlegd. Of tot een keuze over hoe je een risico wilt 

behandelen. Of tot het (opnieuw) inschatten van impact of assurance (wat weer gevolgen 

heeft voor de risico-inschattingen). 
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De besluiten en conclusies die uit deze besprekingen volgen, kunnen potentieel grote 

gevolgen hebben, zowel voor jezelf als voor jouw relaties. Daarom is het van belang om alle 

belangrijke issues te kunnen agenderen en per agendapunt te weten waarom die besproken 

moet	worden	en	tussen	welke	consequenties	je	zal	moeten	kiezen.	

Wanneer start de activiteit ‘afstemmen met relatie’? 

Je start de activiteit ‘afstemmen met een relatie’ op het moment dat er agendapunten staan 

op de agendapuntenlijst voor het overleg met een relatie. De activiteit is klaar als deze lijst 

(weer) leeg is. Merk op dat het heel waarschijnlijk (en ook toegelaten) is dat de lijst van 

agendapunten tijdens de uitvoering van deze activiteit wordt aangepast. Zo kunnen agenda-

punten verdwijnen door de besluiten die je neemt. Twee voorbeelden:

•	 	Als	je	een	verplichting	hebt	tegenover	de	ander	waarvoor	die	ander	geen	overeen	komstige	

verwachting heeft (zie paragraaf 5.5) en je zou besluiten de verplichting af te voeren (van 

jouw BIA-lijst). In dat geval verdwijnt het agendapunt.

•	 	Als	je	in	de	krant	leest	dat	jouw	relatie	zijn	relaties	probeert	op	te	lichten,	dan	vermindert	

dit de assurance van verwachtingen die je tegenover die relatie hebt. Dit leidt tot een 

verandering van (verwachtings)risico’s (zie paragraaf 5.3) en zijn mogelijk risico’s die 

behandeld moeten worden (zie paragraaf 5.6).

5.5 MAtchen vAn veRpLichtingen en veRwAchtingen

Partijen stemmen met elkaar af zodat zij het elkaar mogelijk maken hun verplichtingen zo 

efficiënt en effectief mogelijk te laten realiseren. Dit gebeurt binnen de beperkingen die rela-

ties nu eenmaal met zich meebrengen. Partijen zijn op elkaar afgestemd als ze van elkaar 

weten welke verplichtingen ze tegenover elkaar hebben en zij ook van elkaar verwachten dat 

deze verplichtingen worden waargemaakt. Deze activiteit noemen we ‘matchen van verplich-

tingen en verwachtingen’. 
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In de volgende gevallen heb je een afstemmingsissue (een ‘mismatch’) met een partij: 

1.  Als je iets verwacht van die partij, maar je onvoldoende zeker ben dat die partij die 

verwachting gaat waarmaken. Of als je onvoldoende zeker weet of die partij wel een 

verplichting tegenover jou heeft om aan jouw verwachting te voldoen. Voorbeeld: Als je 

verwacht dat jouw bestelling binnen een werkdag wordt afgeleverd, terwijl de leverancier 

zich daartoe niet verplicht voelt, dan heb je mogelijk een probleem.

2.  Als je een verplichting hebt of voelt tegenover die partij, terwijl je onvoldoende zeker bent 

dat die partij een verwachting tegenover jou heeft waaraan je met deze verplichting kunt 

voldoen. In wezen heb je jezelf dan verplicht tot het doen van werk dat (nog) niet wordt 

gewaardeerd en dus niet bijdraagt aan jouw succes.

Hoe de afstemmingsissues zich verhouden tot de andere activiteiten

Het is belangrijk dat je op (vrijwel) ieder moment beschikt over een actuele lijst van afstem-

mingsissues voor elk van de partijen tegenover wie je één of meer verplichtingen en/of 

verwachtingen hebt. Alleen dan kun je vaststellen of en in hoeverre een afstemmingsissue 

tot een probleem gaat leiden. En kun je vervolgens bepalen hoe je met dat issue omgaat. De 

lijst kan (een deel24 van) de agenda vormen voor een overleg met die partij. Een dergelijk 

overleg kan leiden tot het creëren, wijzigen of afvoeren van verplichtingen en/of verwach-

tingen, wat weer kan leiden tot het aanpassen van de BIA-lijst, afdekkingen e.d.

5.6 RisicO’s behAndeLen

Binnen ARM zijn risico’s (zowel verplichtings- als verwachtingsrisico’s) indicatoren die de 

aandacht van het management vragen. De grootte van het risico van een verplichting of 

verwachting is de hoogte van de prioriteit waarmee die verplichting of verwachting jouw 

aandacht vraagt. Een groot verplichtingsrisico wijst jou erop dat je waarschijnlijk niet alleen 

onvoldoende in staat bent om die verplichting waar te maken, maar ook dat je dit een 

schade post gaat opleveren die je mogelijk wilt voorkomen. Een groot verwachtingsrisico 

wijst je erop dat de betrokken partij die verwachting mogelijk onvoldoende gaat waarmaken, 

terwijl dit voor jou – gegeven de verplichtingen die ervan afhankelijk zijn – wel belangrijk is. 

Dankzij ARM overzicht op alle relevante risico’s

Net als in traditioneel risicomanagement vragen grote risico’s om een besluit waaruit duide-

lijk wordt hoe je verkiest met dit risico om te gaan (het zogenoemde ‘risk treatment’25). Deze 

besluiten worden doorgaans geclassificeerd als het reduceren (mitigeren), overdragen, 

vermijden of accepteren van risico’s. Vaak zal het echter een combinatie van mogelijkheden 

zijn. Om bijvoorbeeld aan jouw verplichting van ‘goed huisvaderschap’ te voldoen kun je een 

verwachting hebben dat er niet gestolen wordt. Als deze verwachting voor jou belangrijk is en 

24  Als deze partij ook ARM gebruikt, komt zijn issueslijst ten aanzien van jou ook op de agenda terecht.
25	 	Zie	ISO/IEC	FDIS	27005		Information	technology		Security	techniques		Information	security	risk	management
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een lage zekerheid heeft, kun je bijvoorbeeld besluiten om het hang- en sluitwerk te 

ver beteren (een mitigerende maatregel) en om een diefstalverzekering af te sluiten (over-

dracht van het risico). Aan dit voorbeeld zien we het probleem van risicomanagement: 

besluiten die je neemt beïnvloeden niet alleen het risico dat de aandacht vroeg, maar moge-

lijk ook andere risico’s. Het afsluiten van een verzekering kost bijvoorbeeld geld en als je 

een verplichting hebt die zegt dat je niet meer mag uitgeven dan je aan inkomsten hebt, dan 

wordt het risico van deze verplichting hoger dan wanneer je de verzekering niet af zou 

sluiten. Met ARM kun je precies aangeven wat er nog moet gebeuren om een compleet, 

consistent, coherent en actueel overzicht te krijgen en te houden op alle voor jou relevante 

risico’s.

Mogelijke besluiten over een risico

Binnen ARM kun je een risico op de volgende manieren behandelen (het risicobehandel-

besluit voor het betreffende risico):

1.  Je accepteert het risico (als in traditioneel risicomanagement): je besluit het risico te 

laten voor wat het is.

2.  Je agendeert het ‘risico-issue’ op de agendapuntenlijst die je bijhoudt voor de relatie ten 

aanzien van wie je de bij het risico horende verplichting of verwachting hebt. Je overlegt 

dit issue met de partij ten aanzien van wie je de betreffende verplichting of verwachting 

hebt (zie paragraaf 5.4). 

3.  Je wijzigt of verwijdert de verplichting of verwachting (vergelijkbaar met het traditionele 

overdragen of vermijden van risico’s). Je zorg ervoor dat je minder of niets meer hoeft te 

doen met de betreffende verplichting, waardoor je het bijbehorende risico verlaagt. 

Zo geldt ook dat als je minder verwacht van de ander, het bijbehorende verwachtingsrisico 

wordt verlaagd. Dat kan echter wel de risico’s verhogen voor die verplichtingen waarvan 

de verwachting in de afdekking zit.

4.  Je creëert verplichtingen (vooral: aan mezelf) en/of verwachtingen (aan mezelf of aan 

anderen). Hiermee specificeer je ‘maatregelen’ die tot doel hebben de zekerheid te 

verhogen dat de oorspronkelijke verplichting of verwachting zal worden waargemaakt. 

Dit is vergelijkbaar met het traditionele ‘mitigeren’ van risico’s.

Wanneer start de activiteit ‘behandelen van een risico’? 

Je start de activiteit ‘behandelen van een risico’ bij elk risico: 

1. waarvan de waarde is ingeschat in een RA op een zeker tijdstip; en

2. waarvan de waarde niet op een later tijdstip is ingeschat; en

3.  waarvan de ingeschatte waarde hoger is dan de binnen de scope hiervoor vastgestelde 

drempelwaarde; en

4.  waarvoor nog geen risicobehandelbesluit is genomen dat verwijst naar de onder 1 

bedoelde RA en de onder 2 bedoelde waarde.
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Wanneer eindigt de activiteit ‘behandelen van een risico’? 

Deze activiteit eindigt zodra er voor het betreffende risico een nieuwe RA is gedaan. Of als er 

een risicobehandelbesluit is genomen waarmee je de verplichting of verwachting wijzigt of 

verwijdert.

Merk op dat elke verandering van waardes van impact, assurance enzovoorts kan leiden tot 

nieuwe risicobehandelbesluiten. Als je merkt dat dit nodeloos veel aandacht van je vraagt, 

kun je binnen jouw scope bepalen dat bijvoorbeeld ‘mediumrisico’s’ op een standaard 

manier behandeld moeten worden, zoals ze op de betreffende agendapuntenlijsten te 

zetten. Je kunt ook besluiten om de drempelwaarde wat op te hogen.

5.7 sAMenvAtting vAn de MethOdiek

Wie het ARM-proces in zijn scope uitvoert, heeft op elk moment een zodanig compleet, 

consistent en courant overzicht over zijn verplichtingen en de bijbehorende risico’s, dat hij in 

staat is om onmiddellijk actie te ondernemen zodra een risico onacceptabel groot wordt. 

Voor een overzicht over deze risico’s is een overzicht nodig van jouw verwachtingen, de assu-

rance die je daarop hebt, en de afhankelijkheden tussen verplichtingen en verwachtingen. 

Als je het ARM-proces in een scope inricht, maak je expliciet wat de verplichtingen en 

verwachtingen binnen die scope zijn en hoe die onderling samenhangen. Bovendien stel je 

van elke verplichting de impact vast en van elke verwachting de mate van zekerheid (assu-

rance) die je hebt dat de verwachting zal worden waargemaakt. Op basis hiervan kun je de 

verschillende verplichtings- en verwachtingsrisico’s inschatten. 

Er moet aan een aantal criteria26 zijn voldaan, voordat je kunt vaststellen of het overzicht 

over de verplichtingen en bijbehorende risico’s voldoende compleet, consistent en courant 

is. Als er niet aan een criterium is voldaan, moet je een taak opstarten die ten doel heeft 

weer aan dat criterium te gaan voldoen. 

Risicomanagement is een kennisintensief proces is. Zulke processen kunnen doorgaans 

niet goed met klassieke procestechnologie (zoals workflows) beschreven worden. Daarom 

geeft ARM niet aan in welke volgorde de taken moeten worden uitgevoerd; het beperkt zich 

tot het signaleren van de resultaten die moeten worden opgeleverd. Ook geeft ARM niet aan 

hoe	je	deze	resultaten	moet	behalen.	Consequentie	hiervan	is	dat	 je	de	methodes	die	in	

standaarden worden genoemd, ook binnen ARM kunt gebruiken. Dat geldt bijvoorbeeld voor 

de methodes voor risicoanalyse die in ISO 31000 worden genoemd.

26   Deze gaan niet alleen over de verplichtingen en verplichtingsrisico’s, maar ook over de zaken waar die uit worden afge-
leid, zoals de verwachtingen, de bijbehorende assurance, afhankelijkheid van verplichtingen van verwachtingen, enz.
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ARM laat het over aan de scopemanager om te beslissen of en, zo ja, welke resultaten hij 

nodig heeft, wat de prioriteit is van het halen ervan en welke middelen hij daarvoor inzet. Als 

de scopemanager meteen op elk signaal reageert door de bijbehorende taak uit te voeren, 

dan beheert hij zijn risico’s in (near) real-time. Als risicomanagementtaken periodiek (bijvoor-

beeld elk kwartaal) worden uitgevoerd, dan komt de uitvoeringswijze dichter bij een traditio-

nele aanpak van risicomanagement te staan. Wat de optimale werkwijze is zal van 

scope(manager) tot scope(manager) verschillen. Eenieder kan en mag dat dan ook op eigen 

wijze invullen.

Een overzicht van de methodiek

Voor een overzicht geven we in onderstaande tabel de criteria waaraan een compleet, 

consistent en courant overzicht over verplichtingen, verplichtingsrisico’s (en de rest) moet 

voldoen.

Activiteit te bOeken ResULtAAt

ARM invoeren Er is in een scope geen ARM-werk meer nodig, als de scope voldoet aan elk van de 

volgende criteria:

1.  Alle verplichtingsrisico’s zijn ingeschat (activiteit ‘verplichtingsrisico’s inschatten’).

2.  Alle verplichtingsrisico’s zijn acceptabel, of er is een besluit van de scopemanager 

dat alle verplichtingsrisico’s in zijn scope in hun onderlinge samenhang acceptabel 

zijn.

business 
impact 
Assessment 
(biA)

Een actuele BIA-lijst van een scope voldoet aan elk van de volgende criteria:

1.  De BIA-lijst bevat alle verplichtingen van die scope waarvan de impact voor de 

scopemanager onacceptabel hoog is, of zou kunnen worden in de voorzienbare 

toekomst.

2.  Van elke verplichting op de BIA-lijst is bekend tegenover welke partij 

verantwoording afgelegd moet (kunnen) worden over het nakomen van die 

verplichting.

3.  Van elke verplichting op de BIA-lijst is de impact door (of namens) de 

scopemanager ingeschat.

4.  Door (of namens) de scopemanager is besloten dat de BIA-lijst aan de 

voorafgaande resultaatcriteria voldoet.

5.  Binnen de scope zijn geen vermoedens of redenen of andere triggers bekend op 

basis waarvan voornoemd besluit zou moeten worden herzien.

scope  
inrichten

Een scope die is ingericht, voldoet aan elk van de volgende criteria:

1.  Er is een actuele BIA-lijst (activiteit ‘BIA’)’.

2.  Elke verplichting op de BIA-lijst is afgedekt.

verplichting  
afdekken

Een verplichting die is afgedekt, voldoet aan elk van de volgende criteria:

1.  Er bestaat ten minste één (mogelijk lege) verzameling van verwachtingen die de 

eigenschap heeft dat als (in voldoende mate) aan deze verwachtingen zou zijn 

voldaan, ook aan de verplichting is voldaan. 

2.  Van deze verzameling is vastgesteld dat deze wordt gehanteerd om aan de 

verplichting te voldoen (daarmee is de verzameling een afdekking). 
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Activiteit te bOeken ResULtAAt

issues  
bijhouden

Een actuele issueslijst van een scope van een zekere partij voldoet aan elk van de 

volgende criteria:

1.  De issueslijst bevat alle issues van die scope over de betreffende partij waarvan 

de scopemanager wil dat ze worden geadresseerd.

2.  De issueslijst bevat alle verplichtingen van de scope tegenover de betreffende 

partij, waarvoor niet bekend is of en welke verwachting de andere partij daar 

tegenover heeft staan.

3.  De issueslijst bevat alle verwachtingen van de scope van de betreffende partij, 

waarvoor niet bekend is of en welke verplichting de andere partij daar tegenover 

heeft staan.

4.  De issueslijst bevat alle assurancecriteria waarvoor gegevens of rapportages van 

de betreffende partij nodig zijn en waarvoor geen verwachting ten aanzien van die 

partij bestaat om deze te leveren.

5.  Binnen de scope zijn geen vermoedens of redenen of andere triggers bekend op 

basis waarvan de issueslijst zou moeten worden geactualiseerd.

Afspraken  
maken

Een actueel contract tussen een scope en een andere partij voldoet aan elk van de 

volgende criteria:

1.  Het contract bevat alle verplichtingen binnen de scope tegenover de betreffende 

partij en de verwachtingen van die partij komen overeen met die verplichtingen.

2.  Voor elk van deze verplichtingen bevat het contract een resultaatcriterium op 

basis waarvan beide partijen eenduidig kunnen vaststellen of al dan niet aan de 

verplichting is voldaan.

3.  Het contract bevat ook alle verwachtingen die binnen de scope van de betreffende 

partij worden verwacht en de verplichtingen van die partij komen hiermee overeen.

4.  Voor elk van deze verwachtingen bevat het contract een zekerheidscriterium op 

basis waarvan beide partijen eenduidig kunnen vaststellen of al dan niet aan de 

verwachting is voldaan.

5.  Het contract bevat rapportagecriteria op basis waarvan kan worden vastgesteld 

wat,	op	welke	wijze	en	met	welke	frequentie	door	de	scopemanager	gerapporteerd	

moet worden aan de andere partij.

6.  Het contract bevat rapportagecriteria op basis waarvan kan worden vastgesteld 

wat,	op	welke	wijze	en	met	welke	frequentie	door	de	andere	partij	gerapporteerd	

moet worden aan de scopemanager.

7.  Alle issues van de issueslijst van de scope ten aanzien van de andere partij, zijn 

door het contract geadresseerd.

8.  De andere partij heeft zich aan het contract gecommitteerd (bijvoorbeeld door het 

zetten van een (digitale) handtekening).

9.  Binnen de scope zijn geen vermoedens of redenen of andere triggers bekend op 

basis waarvan het (actuele) contract zou moeten worden herzien.

contract  
management

Een scope waarvan alle contracten zijn beheerd, voldoet aan het criterium dat 

de issueslijst voor alle relaties (partijen tegenover wie de scope verplichtingen, 

verwachtingen of issues heeft) leeg is.
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ver plichtings-
risico’s  
inschatten

Een scope waarvan alle verplichtingsrisico’s zijn ingeschat, voldoet aan elk van de 

volgende criteria:

1.  De scope is ingericht (activiteit ‘scope inrichten’).

2.  Voor elke verwachting in de afdekking van een verplichting die op de BIA-lijst 

voorkomt, is het verwachtingsrisico ingeschat. (activiteit ‘verwachtingsrisico’s 

inschatten’).

3.  Van elke verplichting die op de BIA-lijst voorkomt, is het verplichtingsrisico 

ingeschat op basis van gegevens van de BAA-lijst voor de verwachtingen die in de 

afdekking van de verplichting zitten.
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Appendix –  
terminologie

teRM beschRijving

Activiteit op een object
De specificatie van een pakket werk, dat kan worden uitgevoerd op 

instanties van het betreffende object.

Afdekking
van een 

verplichting

Een verwachtingsverzameling waarvan de scopemanager heeft 

vastgesteld dat hiermee aan de verplichting (van de afdekking) gaat 

worden voldaan.

Afhankelijk-
heids-
coëfficiënt

tussen een 

verwachting en 

een verplichting

De mate waarin het niet-nakomen van de verwachting erin resulteert 

dat ook niet aan de betreffende verplichting voldaan zal (gaan) worden.

bAA-lijst van een scope

Een lijst van alle verwachtingen van de scope waarvan de onzekerheid 

voor de scopemanager onacceptabel hoog is, of zou kunnen worden in 

de voorzienbare toekomst.

biA-lijst van een scope

Een lijst van alle verplichtingen van de scope waarvan de impact voor 

de scopemanager onacceptabel hoog is, of zou kunnen worden in de 

voorzienbare toekomst.

contract

tussen een 

manager en 

een (andere) 

partij

Een verzameling van verplichtingen en verwachtingen van de manager 

ten aanzien van de (andere) partij, waaraan zowel de scopemanager 

als de andere partij zich heeft gecommitteerd.

criterium
Een toetsbare, logische expressie, op basis waarvan een eenduidig 

oordeel kan worden geveld.

impact
van een 

verplichting

Een inschatting van de ernst van de schade die ontstaat als niet 

aan de verplichting voldaan wordt. Dit gebeurt door, of namens, 

de scopemanager die verantwoordelijk is voor het nakomen van de 

verplichting.

issueslijst
van een scope, 

ten aanzien 

van een partij

Een lijst van zaken die voor de scope(manager) van belang zijn om te 

overleggen met de (andere) partij.

Manager van een scope

Een persoon (of een groep personen) die ter verantwoording geroepen 

kan (kunnen) worden als aan een of meer verplichtingen van die scope 

niet kan worden, of niet is voldaan.

Missie van een scope
De verplichting van de betreffende scope (aan zichzelf) die omschrijft 

waartoe de scope bestaat (zijn bestaansreden).

Object
Een samenhangende hoeveelheid gegevens, die overeenkomt met de 

specificaties van een objecttype (of objectklasse).
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teRM beschRijving

Onzekerheid
van een 

verwachting

Een inschatting van de mate waarin wordt verwacht dat de 

verwachting zal worden waargemaakt. Dit gebeurt door, of namens, de 

scopemanager die de verwachting heeft gesteld.

partij
Een persoon, groep van personen of organisatie aan wie 

verantwoordelijkheid (accountability) kan worden toegekend.

postconditie
van een 

activiteit

De verzameling van condities (criteria) die allemaal moeten worden 

WAARgemaakt door het uitvoeren van de activiteit.

preconditie
van een 

activiteit

De verzameling van condities (criteria) die allemaal WAAR moeten zijn 

voordat een nieuwe (instantie van een) activiteit kan worden gestart.

Randconditie
van een 

activiteit

De verzameling van condities (criteria) die allemaal WAAR moeten zijn 

tijdens het uitvoeren van elke instantie van de activiteit.

Resultaat-
criterium

van een 

verplichting

Een criterium dat ertoe dient om eenduidig te kunnen vaststellen of 

aan de bijbehorende verplichting is voldaan.

verplichtings-
risico

van een 

verplichting

De inschatting van de mate waarin deze verplichting niet zal (kunnen) 

worden waargemaakt of nageleefd. Dit gebeurt door, of namens, 

de (voor de verplichting) verantwoordelijke manager.

verwachtings-
risico

van een 

verwachting

De inschatting van de mate waarin deze verwachting niet zal (kunnen) 

worden waargemaakt of nageleefd. Dit gebeurt door of namens de 

(voor de verwachting) verantwoordelijke manager.

scope
Een ruimte waarbinnen een manager verantwoordelijk is voor het 

waarmaken of naleven van een aantal (onderling samenhangende) 

verplichtingen.

succes van een scope

De mate waarin binnen de scope aan alle verplichtingen van die scope 

wordt voldaan of dat alle (bijbehorende) risico’s afzonderlijk, dan wel in 

hun gezamenlijkheid, voor de scopemanager acceptabel zijn.

trigger
van een 

activiteit

De verzameling van condities (criteria) die het starten van een (nieuwe) 

instantie van de betreffende activiteit veroorzaken.

verplichting
van een scope 

tegenover een 

partij

Iets wat kan worden nagekomen binnen de scope; de scopemanager is 

ervoor verantwoordelijk (accountable) dat dit ook gebeurt (en lijdt ‘pijn’ 

als dit niet gebeurt).

verwachting
van een scope 

tegenover een 

partij

Iets wat de manager van de scope verwacht dat door de partij kan 

worden waargemaakt (voor het nakomen van (ten minste) een van zijn 

verplichtingen).

verwachtings-
criterium

van een 

verwachting

Een criterium dat ertoe dient om eenduidig te kunnen vaststellen of 

aan de bijbehorende verwachting is voldaan.

verwachtings-
verzameling

van een 

verplichting

Een verzameling verwachtingen waarmee mogelijk aan de verplichting 

voldaan zou kunnen worden (als de verwachtingen in voldoende mate 

zouden uitkomen).

zekerheids-
criterium

van een 

verwachting

Het criterium op basis waarvan kan worden onderscheiden of en in 

hoeverre aan de bijbehorende verwachting voldaan gaat worden door 

de partij waarvan dat wordt verwacht.





Advanced Risk Management (ARM) is een methodiek om op een behapbare 

manier dynamische risico’s te beheersen. De methodiek faciliteert de 

verschuiving in het denken van risicomanagement naar succes governance. 

Het resultaat is een verantwoorde prioritering van de te beheersen 

risico’s die kunnen leiden tot het niet succesvol zijn. ARM is toepasbaar in 

combinatie met bestaande methodieken voor risico analyses en standaarden 

zoals de ISO 27000.

 

ARM gaat in op de volgende onderwerpen:

•	 	Een	visie	op	de	veranderde	context	waarbinnen	

risicomanagement uitgevoerd moet kunnen worden.

•	 	Een	aantal	symptomen	van	falend	risicomanagement.

•	 	De	wijze	waarop	ARM	aansluit	bij	huidige	risicomanagement	methoden.

•	 	De	uitgangspunten	van	ARM.

•	 	Een	stap	voor	stap	beschrijving	van	de	methodiek.

 

De auteurs zijn werkzaam voor TNO en hebben de in dit boek beschreven 

methodiek ontwikkeld. We wensen u succes met het toepassen van het ARM 

gedachtengoed en methodiek voor het veiliger maken van uw organisatie.

 


