
Onmetelijk potentieel: Risk & Reward Management 

Bewustzijn is alles; het onmetelijke potentieel van wijsheid, kracht en verantwoordelijkheid1. In deze 
nieuwe economische realiteit is het de vraag of de definitie van en procesgang over In Control zijn, 
toe is aan een herontwerp. Hoe wordt in control zijn gedefinieerd? Waarom wordt hier waarde aan 
ontleent? Wat is het verschil tussen een Internal Control Statement en een Risk Appetite Statement? 
Welke wijsheid, kracht en verantwoordelijkheid gaan uit van deze statements? Bent u zich bewust 
van deze potentie? In dit artikel geeft Excellence Management Business School antwoord op deze 
vragen.  
 
Begrip van de wijsheden 
Er zijn in de loop der jaren verschillende definities in omloop over control. Zo is er de definitie vanuit 
COSO Internal Control 19922 en het geüpdatet model van integrated internal control 2013 (COSO IC 
2013). In 17 principes wordt door COSO aangeduid wat er zou moeten gebeuren om in control te 
komen. Een ander die zeer te waarderen is, is die van Prof. Dr. Leen Pape3: ‘Een organisatie is in 
control als zij een internal control systeem (:oftewel Management Control System, MCS) heeft dat 
haar in staat stelt binnen een vooraf gedefinieerde periode in x% van de gevallen/tijd binnen een 
vooraf gedefinieerde risicotolerantie te blijven. Indien buiten die risicotolerantiegrens wordt 
getreden, stelt het MCS de organisatie in staat dat tijdig te constateren en te herstellen’. 
 
Integrated Internal Management Control System- IIMCS 
In dit artikel wordt de In Control Statement definitie van Gangadin4 gehanteerd, die naast het MCS 
(of IIMCS zoals hij dit definieert) ook praat over het proces en de tijdsgeest: ‘Het ex-post op een 
transparante wijze integer maatschappelijk verantwoording afleggen aan alle belanghebbenden, 
doordat er sprake is van ingericht systematisch en dynamisch proces van evidence based Integrated 
Internal Management Control System (IIMCS) van strategie naar operationalisatie met een 
gecombineerde Risk & Reward en Performance Management fundament, teneinde klantwaarde te 
creëren’. Deze definitie maakt de lezer bewust van een aantal zaken die essentieel zijn voor Internal 
Control en ook zeer relevant zijn in de huidige tijdsgeest. Zoals waar in het organisatieproces, in tijd 
(ex-post), komt de Internal Control Statement en tijdens het organisatieproces het hebben van een 
systematisch en dynamisch evidence based integraal Internal Management Control System (IIMCS). 
 
Relativiteitsprincipe  
Er zijn twee vragen die vaak terugkomen, althans zo leert de praktijk. De eerste vraag heeft een 
organisatieperspectief, namelijk wanneer een IIMCS leidt tot een balans in waarde creatie voor de 
klant en waarde behoud (aantoonbare beheersing) van een organisatie. De tweede vraag heeft een 
toezichthouders perspectief, namelijk wanneer een (interne en externe) toezichthouder/accountant 
akkoord gaat met een IIMCS. Er zijn helaas geen eenduidige antwoorden op deze vragen. Ook vanuit 
een wetenschappelijk perspectief is hier geen antwoord op te geven. Het business practice model 
van COSO is min of meer tot de norm verklaard in de praktijk en geeft principle based een aantal 
richtlijnen. Power5 schreef over Internal Control: ‘The definition of internal control has always varied 
in nuance and scope, but this vagueness has been important to its recent significance ...’. Deze 
passage van Power benadrukt dat Internal Control een lastig fenomeen is en ook dat er geen uniform 
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antwoord is op de twee vragen.  
 
Internal Control zouden we moeten bezien vanuit het relativiteitsprincipe6. Het gaat om de keuzes 
die het management van belang vindt. Het is relatief omdat het des management, des tijdsgeest, des 
sector en des organisatie is. Dit gezegd hebbende is de term In Control wel een key business driver 
waar waarde aan wordt gehecht door diverse belanghebbenden (analisten, rating agencies, 
medewerkers, banken, accountants, klanten, etc) en daarom essentieel in het maatschappelijke- en 
zakelijke verkeer. Het is zelfs opgenomen in verschillende governance codes en wordt ook door 
(interne en externe) toezichthouders genoemd als belangrijke managementtaak vanuit het principe 
van goed bestuur. De centrale vraag is dan, ‘bent u in control?’. We hebben u reeds een definitie 
gegeven, maar wat betekent dit nu echt en wanneer is hier sprake van?  

 
Risk & Reward Management 
Als onderdeel van goed bestuur is het de (maatschappelijke) plicht van het management om te 
komen tot een goede verhouding tussen checks & balances en risk & reward, om uiteindelijk een 
verklaring te kunnen geven over de onderneming, al dan niet in het jaarverslag. Vanuit het 
gedachtegoed van checks & balances en risk & opportunity zou het vakgebied Risk Management zich 
meer en meer moeten gaan richten op Risk & Reward Management en niet alleen Management of 
Risk. Het is essentieel om bewust te zijn voor de rewards als ook de risico’s van een onderneming. Dit 
zal belangrijker gaan geworden. Echter hoe weet een bestuurder dat de essentiële risico’s zijn 
onderkend? Vaak zien bestuurders wel de expliciete rewards, echter minder de geëxpliciteerde 
risico’s en de ‘assurance’ gedreven functies hebben vaak geen goed antwoord op de reward zijde en 
teveel focus op de risico’s. Hierdoor ontstaat er een spagaat in denken en daarom onbegrip, 
bureaucratisch versus ondernemerschap. 
De bestuurder is zelf een zeer belangrijke cultuurdrager als het gaat om het In Control principe. 
Hij/zij inspireert, of en in welke mate zijn (operationeel) management ook echt bewust bezig is met 
deze materie. Risk & Reward maken integraal onderdeel uit van de verantwoordelijkheid van alle 
managementlagen. Bent u in control? Een bestuurder die verrast wordt door deze vraag, door zijn 
Raad van Toezicht/Commissaris en/of geen goed antwoord heeft én hierdoor geen inzicht kan geven 
in het control framework, heeft de onderneming niet adequaat geleid volgens het principe van goed 
bestuur. Stakeholders willen er zeker van zijn dat de interne beheersing (minimaal waarde behoud) 
op orde is. Vanuit diverse Governance-codes is de bestuurder en RvC/RvT verplicht om een uitspraak 
te doen over de effectiviteit van het risicomanagementproces.  
Bent u als leidinggevende hiertoe ook echt in staat? Weet u of de organisatie voldoet aan alle 
relevante wet- en regelgeving? Heeft u de risico’s onderkend en beheerst, die uw (strategische) 
doelstellingen bedreigen? Wat is de Tone at the Top bij het (operationeel) management over dit deel 
van hun integrale verantwoordelijkheid? Neemt u dit serieus of ziet u het als bureaucratisch? Hoe 
bepaalt u welke informatiestroom de juiste is en wat nodig is voor uw rol? Bij goed bestuur en 
inspirerend leiderschap hoort ook de vraag of u als leidinggevende in control bent, en of u deze 
checks & balances expliciet heeft onderkend en de verantwoordelijkheid hiervoor neemt. Dit proces 
is helaas geen vanzelfsprekendheid. Een van de reden is ‘de waan van de dag’ en dat het door 
leidinggevende als lastig wordt ervaren. De achterliggende gedachte hierachter is vaak ook dat 
leidinggevende zich niet kwetsbaar durven op te stellen over welke risico’s ze lopen in hun proces 
aan de ene kant. En aan de andere kant dat stakeholders dan de voortgang wensen te zien van deze 
risico’s en men aangesproken en afgerekend kan worden op deze risico’s. Er zijn sectoren waarbij het 
monitoren van risico’s en de beheersmaatregelen al gebruikelijk is. De vraag is echter of deze 
sectoren dit ook op een bewuste wijze doen of dat er sprake is van het afvinken van risico’s (Vink 
Risk) zonder dat dit echt bewust (Think Risk) en doordacht gebeurt. 
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Door gebrek aan kennis wordt de term in control gebruikt (misbruikt?) om zaken voor elkaar te 
krijgen die wellicht niets te maken hebben met eisen vanuit wet- of regelgeving of toezichthouders. 
Deze bangmakerij draagt niet bij aan de acceptie van goed risicomanagement en een gedegen ‘in 
control’ proces. Het gaat om waarde creatie en niet om angst creatie. 

Rationeel, moreel en cultureel perspectief 
Kortom een complexe materie. Vanuit een rationeel, moreel perspectief en ook vanuit een cultureel 
perspectief. Het transparant zijn over beheerste bedrijfsvoering is een key business driver dat verder 
zal intensiveren, omdat het inmiddels (meer dan voorheen) een belangrijke indicator voor 
vertrouwen is geworden. Vertrouwen in een sector en de bedrijven in deze sector. Een goed 
ingericht Integrated Internal Management Control System (IIMCS) draagt bij aan klantwaarde creatie 
en hierdoor aan vertrouwen. 
 
In Control Statement versus Risk Appetite Statement 
Het afgeven van een in control statement (ICS) door het management van een organisatie is een 
verklaring achteraf (ex-post), een soort van kwaliteitskeurmerk achteraf en de aanname dat het 
representatief is voor het lopende jaar. Een directie verklaart dat alle processen en de cijfers 
gebaseerd zijn op de waarheid en dat processen ‘in control’ zijn. Men verklaart een beheerste 
bedrijfsvoering te hebben en geeft inzicht in de onzekerheden van de organisatie. In de jaarverslagen 
zien we echter dat organisaties wel hun strategische risico’s noemen, echter op een zeer hoog 
abstractie niveau. Organisaties zijn nog niet zover dat ze hun onzekerheden concretiseren en vooral 
hun Risk Appetite kenbaar maken in het jaarverslag of anderszins. Immers iedereen leest dan deze 
geconcretiseerde onzekerheden: de kapitaalmarkt analisten, concurrenten, medewerkers en andere 
stakeholders. Gangadin7 hanteert het uitgangspunt dat er ex-ante een Risk Appetite Statement (RAS) 
zou moeten komen en het ICS, ex-post. Men kan dan in de ICS een relatie leggen met hetgeen men 
vooraf heeft gedefinieerd in de Risk Appetite en Risk Appetite Statement. Ook in dit geval zal er 
sprake moeten zijn van transparantie, echter dan op basis van hetgeen men forward looking heeft 
aangegeven in de Risk Appetite Statement. Juist op dit vlak staan organisaties nog in de 
kinderschoenen of beter gezegd ze zijn zeer zeldzaam.  

7 stappen voor een optimaal ‘In Control’ proces: 

7 stappen om ‘in control’ te komen om klantwaarde te creëren (top down): 

1. Creëer een cultuur en leiderschap waarbij er sprake is van klantwaarde denken8  

2. Expliciteer (strategische) doelstellingen  

3. Bepalen van Risk Appetite, Risk Appetite Indicatoren, Risk Toleranties en Risk Appetite Statement 

4. Inrichten van een gedegen proces van check & balances, vanuit klantwaarde creatie 

5. Het testen en opvolgen van deficiënties in de besturende-, primaire- en secundaire processen 

6. Hanteer integrale risk- & performance indicatoren in een Integraal Internal Management Control 

Systeem (IIMCS) 

7. Stakeholder transparantie en maatschappelijke relevantie door afgifte van een Internal Control 

Statement (ICS) ten opzicht de Risk Appetite Statement (RAS) 
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Energize Future Thought Leaders! 

In onze visie is het zo dat in alle toekomstige wet-en regelgeving én ook business principle 

(protocollen) standaarden (waaronder ook veiligheids- en kwaliteitsstandaarden), twee zaken 

centraal zullen staan. Het eerste is dat er meer en meer risk based zal worden gewerkt en als tweede 

dat er een meer focus komt op de menselijke- én maatschappelijke factor als DNA voor organisaties. 

Het opnemen van deze twee elementen in regels en standaarden is goed. Hiermee is niet gezegd dat 

deze twee onderdelen dan ook echt in de praktijk, als DNA, worden opgenomen. Het meest 

makkelijke is het vinken van risico’s en deze kenbaar te maken aan de buitenwereld, het complexe is 

om in plaats van te vinken, het thinken van risico’s en deze dan intrinsiek te doorleven om vervolgens 

transparantie te creëren, Think Risk en Vink RiskTM9. Elke organisatie zal op basis van haar werkwijze, 

volwassenheid en vooral cultuur, stappen kunnen zetten naar een gecombineerd proces van Risk 

Appetite Statement en In Control Statement en een IIMCS. Omdat deze twee principes zijn 

gebaseerd op lerende organisaties, is er geen eenduidig antwoord te geven van hoe organisaties dit 

dienen in te bedden. Wel kan er een uniform proces gedefinieerd worden van wat er moet gebeuren. 

Er zijn 7 belangrijke elementen die een organisatie kan doorlopen om ‘in control’ te komen. Of dit 

dan ook goed is belegd (het hoe) is ter beoordeling aan management, (externe en interne) 

toezichthouders en andere stakeholders van de organisatie. Waar staat u met uw organisatie? 
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