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Risicomanagement volgens ISO 31000 
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Risicomanagement     

Risicomanagement heeft de laatste jaren aan 

belangstelling gewonnen. Grote organisaties stellen een 

risk manager aan en in de verslaglegging zie je steeds 

vaker een paragraaf opgenomen over risicomanagement. 

Deze vorm van risicomanagement heeft vaak een 

financiële achtergrond, al dan niet gebaseerd op 

bestaande modellen. Er bestaat ook ISO 31000, een norm 

die aansluit bij de gedachte van managementsystemen. 

Welke betekenis heeft ISO 31000 en hoe sluit deze aan 

bij bestaande modellen? Wat zijn valkuilen en wat is de 

toegevoegde waarde van ISO 31000 voor organisaties? 

ISO 31000  

Deze internationale norm ISO 31000 is bedoeld als 

algemeen referentiekader voor het inrichten van 

risicomanagement. De richtlijnen in deze norm zijn 

toepasbaar op elk type risico en op iedere activiteit van 

ieder type organisatie. Een ander doel van deze norm is 

om risicomanagement processen in bestaande- en 

toekomstige ISO-normen te harmoniseren. Het is niet 

mogelijk om op de norm te certificeren.  

Voor het begrip risico wordt de volgende definitie 

gehanteerd: Risico is het effect van onzekerheid op (het 

behalen van) doelstellingen. Belangrijk uitgangspunt voor 

deze definitie is, dat deze niet alleen het negatieve 

karakter van risico’s weergeeft, maar risico als neutraal 

begrip neerzet.  

Dit sluit aan bij risicomanagement als basis van 

ondernemen, want “ondernemen is risico nemen”, dat wil 

zeggen: omgaan met onzekerheden die positieve en 

negatieve effecten hebben op de bedrijfsresultaten. Het 

uiteindelijke doel van risicomanagement is het creëren en 

beschermen van waarde door prestaties te verbeteren, 

innovatie te stimuleren en het bereiken van doelstellingen 

te ondersteunen. 

Risicomanagement omvat de gecoördineerde activiteiten 

om een organisatie te sturen en te beheersen met 

betrekking tot risico’s. Belangrijk is vervolgens hoe 

risicomanagement wordt ingebed in een organisatie. Er is 

bewust voor gekozen om het begrip “risk 

managementsysteem” daarbij te vermijden. De ervaring 

leert dat kwaliteits- en milieumanagementsystemen te 

vaak als aparte systemen in een organisatie worden 

geïmplementeerd, los van het “echte” 

managementsysteem. Volgens één van de acht principes 

in ISO 31000 is risicomanagement pas effectief als het 

een integraal onderdeel is van de processen in de 

organisatie. Daarom wordt het begrip Risk management 

framework gehanteerd. 

Onderdelen van ISO 31000 

De ISO 31000 standaard bestaat uit drie samenhangende 

onderdelen, namelijk: 

a) De principes van risicomanagement 

b) Een framework of raamwerk voor 

risicomanagement 

c) Het risicomanagement proces 

De principes van risicomanagement vormen het 

fundament. Enerzijds hebben deze betrekking op het 

risicobewustzijn van de organisatie, anderzijds hebben de 

principes betrekking op cultuur en menselijk gedrag (ook 

wel “soft control” genoemd). Dit zijn belangrijke principes 

want ze stellen de organisatie in staat om de effecten van 
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onzekerheid op haar doelstellingen te beheersen. Daarbij 

is dus niet alleen een goede structuur van belang; zonder 

overtuiging en draagvlak binnen de organisatie, is 

risicomanagement gedoemd te mislukken. 

Het raamwerk voor risicomanagement creëert een 

gemeenschappelijke taal. Het geeft richtlijnen omtrent de 

organisatie en procedures voor het aansturen van 

risicomanagement processen binnen de organisatie. 

Daarmee zorgt het voor de integratie van 

risicomanagement in de relevante activiteiten en functies 

van de organisatie. Het derde deel gaat over het 

inhoudelijke proces van risico management. Dit proces 

omvat onder andere procedures en activiteiten voor het 

bepalen van de risico context, het identificeren, 

analyseren, behandelen, evalueren en communiceren van 

risico’s. 

Van beheersing, belang van communicatie en het 

monitoren van bevindingen.  

Methode voor risicobeoordeling      

Parallel aan ISO 31000 is door IEC en ISO de ISO/IEC 

31010-norm gepubliceerd, met een overzicht van 

technieken voor risicobeoordeling. Deze norm beschrijft 

naast de richtlijnen voor de implementatie en uitvoering 

van risicobeoordeling ook de basiskenmerken van diverse 

verschillende technieken voor risicobeoordeling, 

variërend van FMEA/FMECA en HAZOP tot scenario-

analyses en Delphi-technieken. Op die manier ontstaat 

een handig spoorboekje om een weg te vinden in de vele 

methoden en technieken van risicobeoordeling en is het 

een praktische aanvulling op ISO 31000. 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Weten hoe QSN jouw organisatie verder kan helpen bij 

risicomanagement? Plan een adviesgesprek. Neem 

contact op via 0252-5470000 of info@qsn.nl.  

 

 

Bronvermelding: ZBC, Drs. U. Claassen, Dick Hortensius en Ed 

Mallens  
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