Risicomanagement

MANAGEMENTSYSTEMEN
Kwaliteit

Uw onderneming heeft steeds meer te maken met externe factoren. De
verwachtingen van uw stakeholders -zoals onder andere aandeelhouders,
klanten, externe toezichthouder en maatschappelijke organisaties- zijn in
deze complexe maatschappij steeds hoger. Risicomanagement is een
onderdeel van goed bestuur om op de lange termijn de meerwaarde van uw
onderneming te waarborgen.
Waarom de focus op risicomanagement?
Risicomanagement is niet nieuw, de meeste ondernemingen hebben risicomanagement al op bepaalde vlakken geïmplementeerd. Eén ding hebben we echter geleerd van de crisis: we moeten niet
alleen kijken naar de interne risico’s van onze processen en producten, maar ook naar externe risico’s
en kansen als ondernemer. De kunst is echter de échte risico’s te bepalen en daarvoor de juiste kennis
te vergaren. Het gaat niet alleen om risico’s die in het heden bestaan, maar we moeten op basis van
steeds snellere ontwikkelingen beslissingen nemen waarmee we de toekomst in kunnen gaan.

De werkwijze
BMD Advies Rijndelta ondersteunt u graag met:
1.
2.

3.

4.
5.

Het uitvoeren van een nulmeting, waarmee wordt bepaald op welk niveau van risicobewustzijn
de organisatie zich bevindt.
Het uitvoeren van een stakeholderanalyse, waarbij bepaald wordt met welke partijen de
organisatie te maken heeft, hoe belangrijk deze zijn, en in hoeverre al voldaan wordt aan de
verwachtingen van deze stakeholders.
Het opstellen van een continuïteitsplan, waarin wordt vastgelegd welke stappen ondernomen
moeten worden als belangrijke klanten, medewerkers, procesonderdelen en/of toeleveranciers
wegvallen.
Het uitvoeren van een business-impactanalyse, waarmee het risicoprofiel getoetst en waar nodig
aangescherpt wordt.
Het aanpassen van het managementsysteem om risicogericht te kunnen functioneren.

Waarom BMD Advies Rijndelta?
Onze adviseur is vertrouwd met risicomanagement op diverse niveaus en terreinen en past hierbij de
ISO 31000 toe. Daarnaast heeft hij of zij ervaring met het uitvoeren en begeleiden van organisatieveranderingen. In samenspraak met u zal onze adviseur uw bedrijf ondersteunen met de methode en
tools die door BMD Advies Rijndelta ontworpen zijn om pragmatisch invulling te geven aan het
risicomanagement binnen de organisatie.
Bent u benieuwd wat onze aanpak voor uw bedrijf betekent? Neem contact op met onze senior
adviseurs Maarten Spijkers (maarten@bmdadviesrijndelta.nl) of Ineke Teunen
(ineke@bmdadviesrijndelta.nl).
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