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Agenda (45 min) 

A. Risicomanagement (RM)@HbR  

1. Havenbedrijf Rotterdam 

2. Waarom doen we RM binnen HbR? 

3. Hoe hebben we RM georganiseerd? 

 

B. HbR top risico’s 

4. Wat zijn onze belangrijkste risico’s als bedrijf? 

 

C. RM in de praktijk  

5. Uitdagingen en valkuilen…van toen (2012) naar nu 

6. Van nu naar…ontwikkelingen en vraagstukken 

  



Kerntaken 

• Duurzame ontwikkeling, beheer en exploitatie van de haven. 

• Het handhaven van de veilige en vlotte afhandeling van de scheepvaart.  

 

Structuur en aandeelhouders 

• Niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap. 

• Aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam: gemeente Rotterdam (circa 70%) en de Nederlandse Staat (circa 30%).  

 

Feiten en cijfers (circa) 

• Havengebied: 12.650 ha havengebied (waarvan 6.000 ha uitgeefbaar terrein); totale lengte havengebied ruim 40 km 

• Scheepvaart: 30.000 zeeschepen en 110.000 binnenvaartschepen per jaar 

• Goederenoverslag: 460 miljoen ton  

• Omzet: 675 miljoen (verhuur terreinen en havengelden)  

• Medewerkers: 1.100 

Havenbedrijf Rotterdam (HbR) N.V. 
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Waarom risicomanagement@HbR?  
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Vanwege sturing 

• Minimale verrassingen 

• Slim inzet van je middelen 

• Meer zekerheid over juiste doelen stellen en deze ook bereiken 

 

Vanwege verantwoording 

• Nederlandse Corporate Governance Code (de Code) 

• Intern aan Directie en RvC 

• Achteraf aan externen (o.a. toezichthouders) 

 

 



RM is een tool/gedachtegoed die je ondersteunt bij 

Keeping eyes on the road ahead; 

gewaarschuwd mens telt voor twee 

Resources groeien niet aan een 

boom, dus slim inzetten 
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Hoe is RM@HbR georganiseerd? 
Lines of Defense - RM verantwoordelijkheden 
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• Algemene Directie (Adir) eindverantwoordelijk  

• Afdelingsmanagement/project managers verantwoordelijk voor RM binnen hun afdeling/project/proces  

• Ondersteund door eigen staf 

• Finance/Corporate RM stelt kaders en bewaakt kwaliteit en samenhang 

• Interne Audit Dienst (IAD) & externe auditors/accountants toetsen voorgaande lines of defense 

 



  

  

Text 

Hoe is RM@HbR georganiseerd, hoe voeren we het uit?  
Samengevat in ons RM@HbR huis  

Corporate RM adviseur 

Business controllers 

Risk Focal Point (RFP) RM full – 

DHMR/AM/IV 

RFP PRM/Coördinator Project 

Beheersing 

RFP Fin. Verslaglegging 

RFP FRM 

IAD  

Risk en Control Community: Risicorapportage:  

- Jaarverslag 

- Corporate Q1/Q3 review - 

HbR top risico’s  

- Afdelingsrisicorapportages 

(des afdelingsmgt) 

- Project risico rapportages 

(geborgd in PM@HbR) 

- Financial control frameworks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategisch Risicomanagement - DT 

Tactisch Risicomanagement - Direct report 

Operationeel Risicomanagement - (afdelings)domein verantwoordelijke/project manager 

Financieel Verslaglegging RM - Hoofd Finance/afdelingen 

Financieel RM - Treasury Committee/afdelingen  

Compliance RM: beheersing van compliance risico’s is onderdeel van al het bovenstaande 

D
H

M
R

 

A
M

 

IV
 

Project X 

Project X 

Project X 

Project X 

Verantwoording: 

Registratie en rapportage risico’s 

Risico identificatie: 

Wat kan er gebeuren, 

negatief/positief? 

Risico  analyse 

Hoe reel en erg/gunstig? 

(kans x impact) 

Iets aan doen? 

Risico  beheersing: 

Wat eraan doen? 

Werkt het? 

Context bepaling:  

scope/object risico analyse 

Waar wil je meer zekerheid 

over en waarom?  

Lagen en verantwoordelijkheid RM proces Support Rapportage 

Adir 

20 september 2017 | 7 



Alleen tekst 
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Hoe is RM@HbR georganiseerd? 
Ondersteuning door Risk en Control Community 
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Risk & Control Community @ HbR – aug 2017 
RFP= Risk Focal Point; PRM = Project RM 

RM full afdelingen anno 2017: DHMR, AM, IV 

Business  Controllers 

RFP 

DHMR 
RFP IV 

RFP AM 

RFP PRM 

RFP Fin. 

Verslag. 

RM RFP Fin. 

RM 
Audit 

Corp. RM 

• Ondersteunen de manager/afdeling/project bij RM 

• Manager/afdeling/project verantwoordelijk  

• Omvat controllers, IAD, vertegenwoordiger coördinator 

projectbeheersing, risk focal points RM full afdelingen 

 

Doel van de R&C community is elkaar versterken en op de hoogte 

houden. Voor corporate RM om de samenhang tussen de RM 

activiteiten binnen HbR te bewaken.  

 

 

https://thuisweb-mijnsites.fujitsu.ad.portofrotterdam.com/Person.aspx?accountname=POR/YperenC
https://thuisweb-mijnsites.fujitsu.ad.portofrotterdam.com/Person.aspx?accountname=POR/graafj
https://thuisweb-mijnsites.fujitsu.ad.portofrotterdam.com/Person.aspx?accountname=POR/203114
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B. HbR top risico’s – wat zijn onze belangrijkste risico’s? 
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• Top down bepaald 

• Onderdeel van strategische planningsproces (Q1) 

• Monitoring door directie team (DT) 

• Elk top risico een DT lid als risico eigenaar 

• Coördinatie verantwoordelijkheid, aanspreekpunt 
voor beheersing 

• Rapportage status (trend) in Q1 en Q3 

• Basis voor verantwoording in jaarverslag 

 

• Veelal strategisch van aard 

• Maar ook operationeel en of in de compliance sfeer 
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C. RM in de praktijk 

5. Uitdagingen en valkuilen  

− Van toen (2012) naar nu 

− Uitdagingen en valkuilen 

 

6. Ontwikkelingen en vraagstukken 

  



• Er was al veel 

• Strategisch risicolandschap  

• Diverse risicoregisters afdelingen/projecten 

• Samenhang ontbrak 

• Verschillende volwassenheid afdelingen 

• Leefde niet, verdween in de la; papieren exercitie 

 

Herinrichten, in nieuw jasje steken…maar hoe en waar beginnen? 

5. Van toen (2012) naar nu 



Verantwoording: 

Registratie en rapportage risico’s 

Risico identificatie: 

Wat kan er gebeuren, 

negatief/positief? 

Risico  analyse 

Hoe reel en erg/gunstig? 

(kans x impact) 

Iets aan doen? 

Risico  beheersing: 

Wat eraan doen? 

Werkt het? 

Context bepaling:  

scope/object risico analyse 

Waar wil je meer zekerheid 

over en waarom?  

RM proces 

Corporate RM adviseur 

Business controllers 

Risk Focal Point (RFP) RM full – 

DHMR/AM/IV 

RFP PRM/Coördinator Project 

Beheersing 

RFP Fin. Verslaglegging 

RFP FRM 

IAD  

Risk en Control Community: 

Support 

Strategisch Risicomanagement - DT 

Tactisch Risicomanagement - Direct report 

Operationeel Risicomanagement - (afdelings)domein verantwoordelijke/project manager 

Financieel Verslaglegging RM - Hoofd Finance/afdelingen 

Financieel RM - Treasury Committee/afdelingen  

Compliance RM: beheersing van compliance risico’s is onderdeel van al het bovenstaande 

D
H

M
R

 

A
M

 

IV
 

Project X 

Project X 

Project X 

Project X 

Lagen en verantwoordelijkheid 

Adir 

HbR risicobeoordelingsmatrix (= corporate risk appetite), versie 2.0c, Maart 2017

0- 10% 11- 30% 31- 60% 61- 90% 91- 100%

1. Rare 2. Unlikely 3. Probable 4. Likely 5. Almost certain

5. Major

Kosten > € 10.000.000 Langdurig negatieve 

aandacht in de lokale, 

regionale, nationale media 

(>4 weken),  zeer grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Dodelijke slachtoffer(s) Milieuramp, herstel niet 

mogelijk of kost > 5 jaar. 

Blijvende/langdurige en 

impact voor de gehele regio 

(>50 km).

Zeer langdurig tot blijvende 

negatieve impact op 

kernprestaties, meer dan 

10% van de klanten/ veel 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

high

risk

(a)

high

risk

(b)

high

risk

(c)

very high

risk

(d)

very high

risk

(e)

4. Material

Kosten tot € 10.000.000 Negatieve aandacht in de 

lokale, regionale, nationale 

media (1-4 weken),  grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Blijvend ernstige invaliditeit/ 

zeer ernstige letsel 

(ziekteduur > 12 maanden)

Ernstige milieuschade, 

herstel 0,5 - 5 jaar. 

Langdurige impact voor 

omwonenden. 

Langdurig negatieve impact 

op kernprestaties, 5-10% 

van de klanten/ een paar 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

medium

risk

(f)

medium

risk

(g)

high

risk

(h)

high

risk

(i)

very high

risk

(j)

3. Moderate

Kosten tot € 3.000.000 Korte negatieve aandacht in 

de lokale, regionale, 

nationale pers (2dagen-1 

week), zorgen bij 

omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Lichte blijvende 

invaliditeit/ernstig letsel 

(ziekteduur 2 weken -12 

maanden)

Milieuschade, herstel 1 mnd- 

6 mnd. Tijdelijke impact 

voor omwonenden. Meer 

dan 10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

gemeentelijke diensten)

Tijdelijke negatieve impact 

op kernprestaties, 1-5% van 

de klanten/ grote klant 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt.

low

risk

(k)

medium

risk

(l)

medium

risk

(m)

high

risk

(n)

high

risk

(o)

2. Minor

Kosten tot € 1.000.000 Zeer korte negatieve 

aandacht in de lokale 

media ( 1 dag), wat zorgen 

bij omwonenden.

Letsel (ziekteduur < 2 

weken) 

Geringe milieuschade, 

enige 

sanering/schoonmaak 

nodig, herstel max 1 

maand. Beperkte en zeer 

tijdelijke impact voor 

omwonenden. Minder dan 

10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

Kortdurende negatieve 

impact op kernprestaties, 

minder dan 1% 

klanten/geen grote klanten 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt. 

very low

risk

(p)

low

risk

(q)

medium

risk

(r)

medium

risk

(s)

medium

risk

(t)

1. Negligible

Kosten tot € 250.000 Geen negatieve aandacht in 

de media

Gering letsel (EHBO, 

medische behandeling, 

onwel, irritatie, geen 

ziekteduur)

Zeer geringe milieuschade, 

lokaal, geen impact op 

omwonenden, snel op te 

lossen.

Incidenteel kleine negatieve 

impact op kernprestaties, 

klanten (intern/extern) 

worden er niet door geraakt very low

risk

(u)

very low

risk

(v)

low

risk

(w)

medium

risk

(x)

medium

risk

(y)

IMPACT: Financieel

PROBABILITY:
Milieu Core business Imago Mens (veiligheid)

5. Van toen (2012) naar nu 



Risicorapportage:  

- Jaarverslag 

- Corporate Q1/Q3 review - 

HbR top risico’s  

- Afdelingsrisicorapportages 

(des afdelingsmgt) 

- Project risico rapportages 

(geborgd in PM@HbR) 

- Financial control frameworks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verantwoording: 

Registratie en rapportage risico’s 

Risico identificatie: 

Wat kan er gebeuren, 

negatief/positief? 

Risico  analyse 

Hoe reel en erg/gunstig? 

(kans x impact) 

Iets aan doen? 

Risico  beheersing: 

Wat eraan doen? 

Werkt het? 

Context bepaling:  

scope/object risico analyse 

Waar wil je meer zekerheid 

over en waarom?  

RM proces 

Strategisch Risicomanagement - DT 

Tactisch Risicomanagement - Direct report 

Lagen en verantwoordelijkheid 

Adir 

HbR risicobeoordelingsmatrix (= corporate risk appetite), versie 2.0c, Maart 2017

0- 10% 11- 30% 31- 60% 61- 90% 91- 100%

1. Rare 2. Unlikely 3. Probable 4. Likely 5. Almost certain

5. Major

Kosten > € 10.000.000 Langdurig negatieve 

aandacht in de lokale, 

regionale, nationale media 

(>4 weken),  zeer grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Dodelijke slachtoffer(s) Milieuramp, herstel niet 

mogelijk of kost > 5 jaar. 

Blijvende/langdurige en 

impact voor de gehele regio 

(>50 km).

Zeer langdurig tot blijvende 

negatieve impact op 

kernprestaties, meer dan 

10% van de klanten/ veel 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

high

risk

(a)

high

risk

(b)

high

risk

(c)

very high

risk

(d)

very high

risk

(e)

4. Material

Kosten tot € 10.000.000 Negatieve aandacht in de 

lokale, regionale, nationale 

media (1-4 weken),  grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Blijvend ernstige invaliditeit/ 

zeer ernstige letsel 

(ziekteduur > 12 maanden)

Ernstige milieuschade, 

herstel 0,5 - 5 jaar. 

Langdurige impact voor 

omwonenden. 

Langdurig negatieve impact 

op kernprestaties, 5-10% 

van de klanten/ een paar 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

medium

risk

(f)

medium

risk

(g)

high

risk

(h)

high

risk

(i)

very high

risk

(j)

3. Moderate

Kosten tot € 3.000.000 Korte negatieve aandacht in 

de lokale, regionale, 

nationale pers (2dagen-1 

week), zorgen bij 

omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Lichte blijvende 

invaliditeit/ernstig letsel 

(ziekteduur 2 weken -12 

maanden)

Milieuschade, herstel 1 mnd- 

6 mnd. Tijdelijke impact 

voor omwonenden. Meer 

dan 10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

gemeentelijke diensten)

Tijdelijke negatieve impact 

op kernprestaties, 1-5% van 

de klanten/ grote klant 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt.

low

risk

(k)

medium

risk

(l)

medium

risk

(m)

high

risk

(n)

high

risk

(o)

2. Minor

Kosten tot € 1.000.000 Zeer korte negatieve 

aandacht in de lokale 

media ( 1 dag), wat zorgen 

bij omwonenden.

Letsel (ziekteduur < 2 

weken) 

Geringe milieuschade, 

enige 

sanering/schoonmaak 

nodig, herstel max 1 

maand. Beperkte en zeer 

tijdelijke impact voor 

omwonenden. Minder dan 

10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

Kortdurende negatieve 

impact op kernprestaties, 

minder dan 1% 

klanten/geen grote klanten 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt. 

very low

risk

(p)

low

risk

(q)

medium

risk

(r)

medium

risk

(s)

medium

risk

(t)

1. Negligible

Kosten tot € 250.000 Geen negatieve aandacht in 

de media

Gering letsel (EHBO, 

medische behandeling, 

onwel, irritatie, geen 

ziekteduur)

Zeer geringe milieuschade, 

lokaal, geen impact op 

omwonenden, snel op te 

lossen.

Incidenteel kleine negatieve 

impact op kernprestaties, 

klanten (intern/extern) 

worden er niet door geraakt very low

risk

(u)

very low

risk

(v)

low

risk

(w)

medium

risk

(x)

medium

risk

(y)

IMPACT: Financieel

PROBABILITY:
Milieu Core business Imago Mens (veiligheid)

Corporate RM adviseur 

Business controllers 

Risk Focal Point (RFP) RM full – 

DHMR/AM/IV 

RFP PRM/Coördinator Project 

Beheersing 

RFP Fin. Verslaglegging 

RFP FRM 

IAD  

Risk en Control Community: 

Compliance RM: beheersing van compliance risico’s is onderdeel van al het bovenstaande 

Operationeel Risicomanagement - (afdelings)domein verantwoordelijke/project manager 
D

H
M

R
 

A
M

 

IV
 

Project X 

Project X 

Project X 

Project X 

Financieel Verslaglegging RM - Hoofd Finance/afdelingen 

Financieel RM - Treasury Committee/afdelingen  

Rapportage Support 

5. Van toen (2012) naar nu 



Verantwoording: 

Registratie en rapportage risico’s 

Risico identificatie: 

Wat kan er gebeuren, 

negatief/positief? 

Risico  analyse 

Hoe reel en erg/gunstig? 

(kans x impact) 

Iets aan doen? 

Risico  beheersing: 

Wat eraan doen? 

Werkt het? 

Context bepaling:  

scope/object risico analyse 

Waar wil je meer zekerheid 

over en waarom?  

RM proces 

Corporate RM adviseur 

Business controllers 

Risk Focal Point (RFP) RM full – 

DHMR/AM/IV 

RFP PRM/Coördinator Project 

Beheersing 

RFP Fin. Verslaglegging 

RFP FRM 

IAD  

Risk en Control Community: 

Strategisch Risicomanagement - DT 

Operationeel Risicomanagement - (afdelings)domein verantwoordelijke/project manager 

Financieel Verslaglegging RM - Hoofd Finance/afdelingen 

Financieel RM - Treasury Committee/afdelingen  

Compliance RM: beheersing van compliance risico’s is onderdeel van al het bovenstaande 

D
H

M
R

 

A
M

 

IV
 

Project X 

Project X 

Project X 

Project X 

Lagen en verantwoordelijkheid 

Adir 

HbR risicobeoordelingsmatrix (= corporate risk appetite), versie 2.0c, Maart 2017

0- 10% 11- 30% 31- 60% 61- 90% 91- 100%

1. Rare 2. Unlikely 3. Probable 4. Likely 5. Almost certain

5. Major

Kosten > € 10.000.000 Langdurig negatieve 

aandacht in de lokale, 

regionale, nationale media 

(>4 weken),  zeer grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Dodelijke slachtoffer(s) Milieuramp, herstel niet 

mogelijk of kost > 5 jaar. 

Blijvende/langdurige en 

impact voor de gehele regio 

(>50 km).

Zeer langdurig tot blijvende 

negatieve impact op 

kernprestaties, meer dan 

10% van de klanten/ veel 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

high

risk

(a)

high

risk

(b)

high

risk

(c)

very high

risk

(d)

very high

risk

(e)

4. Material

Kosten tot € 10.000.000 Negatieve aandacht in de 

lokale, regionale, nationale 

media (1-4 weken),  grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Blijvend ernstige invaliditeit/ 

zeer ernstige letsel 

(ziekteduur > 12 maanden)

Ernstige milieuschade, 

herstel 0,5 - 5 jaar. 

Langdurige impact voor 

omwonenden. 

Langdurig negatieve impact 

op kernprestaties, 5-10% 

van de klanten/ een paar 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

medium

risk

(f)

medium

risk

(g)

high

risk

(h)

high

risk

(i)

very high

risk

(j)

3. Moderate

Kosten tot € 3.000.000 Korte negatieve aandacht in 

de lokale, regionale, 

nationale pers (2dagen-1 

week), zorgen bij 

omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Lichte blijvende 

invaliditeit/ernstig letsel 

(ziekteduur 2 weken -12 

maanden)

Milieuschade, herstel 1 mnd- 

6 mnd. Tijdelijke impact 

voor omwonenden. Meer 

dan 10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

gemeentelijke diensten)

Tijdelijke negatieve impact 

op kernprestaties, 1-5% van 

de klanten/ grote klant 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt.

low

risk

(k)

medium

risk

(l)

medium

risk

(m)

high

risk

(n)

high

risk

(o)

2. Minor

Kosten tot € 1.000.000 Zeer korte negatieve 

aandacht in de lokale 

media ( 1 dag), wat zorgen 

bij omwonenden.

Letsel (ziekteduur < 2 

weken) 

Geringe milieuschade, 

enige 

sanering/schoonmaak 

nodig, herstel max 1 

maand. Beperkte en zeer 

tijdelijke impact voor 

omwonenden. Minder dan 

10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

Kortdurende negatieve 

impact op kernprestaties, 

minder dan 1% 

klanten/geen grote klanten 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt. 

very low

risk

(p)

low

risk

(q)

medium

risk

(r)

medium

risk

(s)

medium

risk

(t)

1. Negligible

Kosten tot € 250.000 Geen negatieve aandacht in 

de media

Gering letsel (EHBO, 

medische behandeling, 

onwel, irritatie, geen 

ziekteduur)

Zeer geringe milieuschade, 

lokaal, geen impact op 

omwonenden, snel op te 

lossen.

Incidenteel kleine negatieve 

impact op kernprestaties, 

klanten (intern/extern) 

worden er niet door geraakt very low

risk

(u)

very low

risk

(v)

low

risk

(w)

medium

risk

(x)

medium

risk

(y)

IMPACT: Financieel

PROBABILITY:
Milieu Core business Imago Mens (veiligheid)

Tactisch Risicomanagement - Direct report 

Rapportage 

Risicorapportage:  

- Jaarverslag 

- Corporate Q1/Q3 review - 

HbR top risico’s  

- Afdelingsrisicorapportages 

(des afdelingsmgt) 

- Project risico rapportages 

(geborgd in PM@HbR) 

- Financial control frameworks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support 

5. Van toen (2012) naar nu 



Verantwoording: 

Registratie en rapportage risico’s 

Risico identificatie: 

Wat kan er gebeuren, 

negatief/positief? 

Risico  analyse 

Hoe reel en erg/gunstig? 

(kans x impact) 

Iets aan doen? 

Risico  beheersing: 

Wat eraan doen? 

Werkt het? 

Context bepaling:  

scope/object risico analyse 

Waar wil je meer zekerheid 

over en waarom?  

RM proces 

Corporate RM adviseur 

Business controllers 

Risk Focal Point (RFP) RM full – 

DHMR/AM/IV 

RFP PRM/Coördinator Project 

Beheersing 

RFP Fin. Verslaglegging 

RFP FRM 

IAD  

Risk en Control Community: 

Strategisch Risicomanagement - DT 

Operationeel Risicomanagement - (afdelings)domein verantwoordelijke/project manager 

Financieel Verslaglegging RM - Hoofd Finance/afdelingen 

Financieel RM - Treasury Committee/afdelingen  

Compliance RM: beheersing van compliance risico’s is onderdeel van al het bovenstaande 

D
H

M
R

 

A
M

 

IV
 

Project X 

Project X 

Project X 

Project X 

Lagen en verantwoordelijkheid 

Adir 

HbR risicobeoordelingsmatrix (= corporate risk appetite), versie 2.0c, Maart 2017

0- 10% 11- 30% 31- 60% 61- 90% 91- 100%

1. Rare 2. Unlikely 3. Probable 4. Likely 5. Almost certain

5. Major

Kosten > € 10.000.000 Langdurig negatieve 

aandacht in de lokale, 

regionale, nationale media 

(>4 weken),  zeer grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Dodelijke slachtoffer(s) Milieuramp, herstel niet 

mogelijk of kost > 5 jaar. 

Blijvende/langdurige en 

impact voor de gehele regio 

(>50 km).

Zeer langdurig tot blijvende 

negatieve impact op 

kernprestaties, meer dan 

10% van de klanten/ veel 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

high

risk

(a)

high

risk

(b)

high

risk

(c)

very high

risk

(d)

very high

risk

(e)

4. Material

Kosten tot € 10.000.000 Negatieve aandacht in de 

lokale, regionale, nationale 

media (1-4 weken),  grote 

zorgen bij omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Blijvend ernstige invaliditeit/ 

zeer ernstige letsel 

(ziekteduur > 12 maanden)

Ernstige milieuschade, 

herstel 0,5 - 5 jaar. 

Langdurige impact voor 

omwonenden. 

Langdurig negatieve impact 

op kernprestaties, 5-10% 

van de klanten/ een paar 

grote klanten (intern/extern) 

wordt erdoor geraakt.

medium

risk

(f)

medium

risk

(g)

high

risk

(h)

high

risk

(i)

very high

risk

(j)

3. Moderate

Kosten tot € 3.000.000 Korte negatieve aandacht in 

de lokale, regionale, 

nationale pers (2dagen-1 

week), zorgen bij 

omwonenden, 

gemeentebestuur, 

rijksoverheid, externe 

klanten

Lichte blijvende 

invaliditeit/ernstig letsel 

(ziekteduur 2 weken -12 

maanden)

Milieuschade, herstel 1 mnd- 

6 mnd. Tijdelijke impact 

voor omwonenden. Meer 

dan 10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

gemeentelijke diensten)

Tijdelijke negatieve impact 

op kernprestaties, 1-5% van 

de klanten/ grote klant 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt.

low

risk

(k)

medium

risk

(l)

medium

risk

(m)

high

risk

(n)

high

risk

(o)

2. Minor

Kosten tot € 1.000.000 Zeer korte negatieve 

aandacht in de lokale 

media ( 1 dag), wat zorgen 

bij omwonenden.

Letsel (ziekteduur < 2 

weken) 

Geringe milieuschade, 

enige 

sanering/schoonmaak 

nodig, herstel max 1 

maand. Beperkte en zeer 

tijdelijke impact voor 

omwonenden. Minder dan 

10 klachten (van bijv. 

klanten, omwonenden, 

Kortdurende negatieve 

impact op kernprestaties, 

minder dan 1% 

klanten/geen grote klanten 

(intern/extern) worden 

erdoor geraakt. 

very low

risk

(p)

low

risk

(q)

medium

risk

(r)

medium

risk

(s)

medium

risk

(t)

1. Negligible

Kosten tot € 250.000 Geen negatieve aandacht in 

de media

Gering letsel (EHBO, 

medische behandeling, 

onwel, irritatie, geen 

ziekteduur)

Zeer geringe milieuschade, 

lokaal, geen impact op 

omwonenden, snel op te 

lossen.

Incidenteel kleine negatieve 

impact op kernprestaties, 

klanten (intern/extern) 

worden er niet door geraakt very low

risk

(u)

very low

risk

(v)

low

risk

(w)

medium

risk

(x)

medium

risk

(y)

IMPACT: Financieel

PROBABILITY:
Milieu Core business Imago Mens (veiligheid)

Tactisch Risicomanagement - Direct report 

Rapportage 

Risicorapportage:  

- Jaarverslag 

- Corporate Q1/Q3 review - 

HbR top risico’s  

- Afdelingsrisicorapportages 

(des afdelingsmgt) 

- Project risico rapportages 

(geborgd in PM@HbR) 

- Financial control frameworks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Support 

5. Van toen (2012) naar nu 



• Verschillende volwassenheid, insteek/ambities/kwaliteit RM 

• Samenhang creëren 

• Verzanden in discussies over modellen en definities 

 

 COSO ERM als paraplu model 

 Samenhang via kader (HbR risk appetite), structuur (RM huis), mensen (R&C community) 

 Fit for purpose, volgen tenzij corporate RM kaders 

 Fasegewijze implementatie van RM voor heel de organisatie (start small en expand) 

5. Uitdagingen en valkuilen 



• Onderdeel van strategisch planningsproces 

• Elk HbR top risico directie team lid als risico eigenaar 

• Verankerd in de corporate rapportages (2x p.j.) 

• RM op o.a.: nautische veiligheid, onderhoud, investeringsprojecten, financiële verslaglegging 

• Van drie, naar twee, naar nu één corporate risicomanagement adviseur  

• Ondersteund door/belegging bij bestaande rollen (R&C community leden) 

 

6. Van nu naar…. 



• Verantwoording versus sturing….focus vooralsnog op verantwoording, hoe op beiden? 

• Strategische risico’s i.r.t. day to day operationele risico’s…hoe zonder papieren/theoretische risicoboom? (tactisch RM)  

• Toenemende omgevingscomplexiteit 

• ERM lijkt alles te omvatten…logisch: omgaan met onzekerheid en keuzes inzet middelen (beslissingen) 

• ERM uit de hoek van enkel beheersing financieel (COSO I) naar waarde voor onderneming (COSO II)  

• Moet je het ERM noemen of gewoon ondernemen, bedrijf runnen? 

• En wanneer loslaten, geen corporate RM meer nodig? 

 

 

6. Ontwikkelingen en vraagstukken 
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Dank voor jullie aandacht!  

Zijn er vragen? 

 

 

 

 

X.Pan@portofrotterdam.com 
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Wat is risico management?  

Risicomanagement (RM) is het omgaan met onzekerheden door deze in kaart te brengen (identificatie), te beoordelen 

(analyse), te managen (beheersing) en daarover te verantwoorden. 

 

• Onzekerheden 

• Vooruitkijkend 

• Potentiële gebeurtenissen  

• Besluiten wel geen actie 

• Inzicht in kans en impact 

• Preventief en correctief  

• Verantwoording (aantoonbaarheid) 
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