
CH ECK L I S T

Het nemen van risico’s hoort bij het ondernemen. Om goed bestuur te bewerk
stelligen is risicomanagement daarom van cruciaal belang. Het is de taak van de 
raad van bestuur of de raad van toezicht of, in afwezigheid van deze organen, de 
bedrijfsleider(s), om het risicobeleid van de onderneming te bepalen.

RISICO, INZICHT EN
CONTROLE H6

Uitbouw van een risicobeleid

Het uitgangspunt is de identificatie van alle risico’s voor de onderneming, zowel 
fysieke als digitale, en zowel ondernemingsspecifieke als externe factoren. Daarna 
moet u inschatten welke risico’s als topprioriteit moeten worden aangepakt in functie 
van een volwaardig risicobeleid. 

Bij de uitbouw van het risicobeleid houdt u rekening met:

• De missie, de visie en de strategie van de onderneming.

• Een ontwikkelingsplan van de sterke punten van de onderneming en factoren of 
bedreigingen (SWOT-analyse).

Concreet zal het risicobeleidsplan de bedrijfsleider en het managementteam helpen 
om het beheer van risico’s te sturen: permanente identificatie, opvolging, preventie, 
beheersing en matiging. Naar medewerkers toe wordt er regelmatig gecommuniceerd 
over het belang van preventie.

KANSEN
Welke kansen kunnen wij benutten 

door externe ontwikkelingen?

BEDREIGINGEN
Tegen welke bedreigingen kunnen

wij aanlopen door externe ontwikke

lingen? 

Zijn er wijzigingen in onze omgeving 

die, als we niets doen, nadelig kunnen 

uitdraaien voor ons?

STERKTES
Waar zijn wij goed in?

Wat loopt goed binnen de organisatie?

ZWAKTES
Waar zijn wij niet goed in?  

Wat werkt niet?

Wat hindert ons binnen de organisatie?
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Verkrijgen van inzicht

Bedrijfsleiders en bestuursleden hebben nood aan overzichtelijke en toegankelijke 
informatie over de onderneming die op afgesproken tijdstippen beschikbaar is en 
vergelijkingen toelaat. Een boordtabel op maat gemaakt, kan een leidraad bieden en u 
helpen inzicht te verkrijgen in de resultaten, de risico’s en de kwalitatieve doelstellingen.

Een boordtabel is een document dat een aantal financiële, operationele en commer-
ciële gegevens bevat. Dit document, steeds aangevuld met de meest recente cijfers, 
laat de bedrijfsleiding toe om de betere beslissingen te nemen en de onderneming te 
positioneren t.o.v. andere ondernemingen.

Een boordtabel kan volgende elementen omvatten: 

• Financiële indicatoren: liquiditeit, cashflow, aflossingsverplichtingen, voorraden, 
afschrijvingen, investeringen, werkkapitaal, winstmarge, enzovoort.

• Commerciële indicatoren: evolutie van de verkoop (per maand, per seizoen, per 
vestiging, per land), marktaandeel per product of dienst, enzovoort.

• Kwaliteit: klantentevredenheid, geschillen met leveranciers, stilstanden, milieu- 
indicatoren, ICT-infrastructuur, enzovoort.

• Personeel: aantal personeelsleden, verloop, leeftijdspiramide, ziekteverzuim, op-
leidings in spanningen, arbeidsongevallen, enzovoort.

• De informatie van de boordtabel moet telkens worden toegelicht met een kwalita-
tieve si tuering.

• Een boordtabel heeft ook zijn grenzen. Wat gesignaleerd wordt, moet ook steeds 
als een aanzet worden beschouwd om dieper naar oorzaken en gevolgen te gaan 
zoeken.

• De boordtabel laat vergelijkingen toe en schetst evoluties. Vergelijkingen met de 
vooropgezette doelstellingen, in de tijd en met concurrenten zijn van belang.

• De boordtabel heeft ook een knipperlichtfunctie. Risico’s en opportuniteiten voor 
de KMO moeten duidelijk naar voor komen om erop te kunnen anticiperen.

• Dikwijls zijn niet alle gegevens beschikbaar. Het is dan aanbevolen om een evalua-
tie bij benadering te geven.
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• Sommige strategische beslissingen moeten snel genomen worden, zodat het soms 
onmogelijk is om altijd alle noodzakelijke informatie van tevoren te verzamelen 
en grondig door te nemen. In deze situatie is het belangrijk dat het bestuur en het 
management uitmaken of de beschikbare informatie voldoende is om de beslissing 
te steunen.

Controle

De uitbouw van een degelijk systeem van interne controle is eveneens aan bevelings-
waardig. De oprichting van een interne auditfunctie op financieel of operationeel 
vlak, aangepast aan de omvang, de complexiteit en de activiteit van de onderneming, 
kan eveneens een meerwaarde zijn. Deze dient voldoende onafhankelijk te kunnen 
werken en zowel middelen als expertise tot haar beschikking te hebben.

In functie van de omvang van de onderneming, kan voor de boekhouding en de 
naleving van alle wettelijke, fiscale en sociale verplichtingen, beroep worden gedaan 
op externe adviseurs, zoals bijvoorbeeld economische beroepen (accountant, 
bedrijfsrevisor, belastingadviseur), bankiers, een sociaal secretariaat of een ge spe-
cia liseerde advocaat of notaris. Het is belangrijk dat de samenwerking met deze 
externe adviseurs berust op een vertrouwensrelatie met duidelijke afspraken over de 
frequentie en wijze waarop informatie wordt gedeeld en gerapporteerd.


