Thema v/d lezing

Taaluitingen
over risicobeheersing
zijn bijna altijd dubbelzinnig
of gewoonweg
bevreemdend.
Waardoor komt dat?
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Informing
about
dealing with
uncertainties

voorbeeld 1

Opkomende risico’s
Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid, rapport
Opkomende voedselveiligheidsrisico’s (2019)

In de huidige praktijk worden risicobeoordelingen vooral gebaseerd op
risico’s die zich in het recente verleden hebben voorgedaan. Dit leidt tot beperkt zicht op
opkomende risico’s. Deze kunnen zich in verschillende gedaanten voordoen. Soms
komen ze voort uit nieuw geïdentificeerde gevaren die kunnen leiden tot een signifi-cante
blootstelling. In andere gevallen betreft het risico’s uit onverwacht nieuwe of toegenomen
blootstelling aan, en gevoeligheid voor, een bestaand gevaar.
Het gaat dus niet altijd om nieuwe risico’s; het kunnen ook bekende risico’s zijn
die zich op een nieuwe manier manifesteren.
Het verbeteren van het inzicht in opkomende risico’s – door betere signalering
en beoordeling – moet leiden tot een robuuster voedselveiligheidssysteem,
waarin bedrijven en overheden minder vaak verrast worden
en consumenten minder gezondheidsschade ondervinden.
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voorbeeld 2
Bron: Risk and |Resilience festival Universiteit Twente (2019)

De huidige turbulente onzekere tijd stelt de waarde van risicoanalyse,
gedetailleerde risicoplannen en uitgebreide risicostrategieën ter discussie.
Het maakt ook het beantwoorden van de traditionele vragen op het gebied
van risicobeheer lastiger: Wat kan er fout gaan?,
hoe waarschijnlijk is dat?, Wat zouden de gevolgen zijn?
Een onzekere toekomst betekent dat veel organisaties moeite hebben te
voldoen aan de overdreven, vaak te gedetailleerde plannen en te veel
toezeggingen over de realisatie.*)
Welke impact hebben deze uitdagingen en op welke wijze kunnen
Riskmanagement en Resilience antwoord geven op onzekerheden die een duurzame toekomst bedreigen of
wellicht juist versterken:
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voorbeeld 3

(WRR Pensioensystemen vergeleken: Wie draagt welke risico’s?
rap.nr. W102

In paragraaf 2.2 zijn als risico's genoemd het AOW-risico, het welvaartsrisico,
het loopbaanrisico, het rendementsrisico en het langlevenrisico (p. 30 ).#)
Het middelloonsysteem is een pensioensysteem waarbij de indexering zowel voor actieve
deelnemers als voor gepensioneerden en ex-deel-nemers afhangt van de dekkingsgraad.
Wordt de dekkingsgraad te laag dan kan die in betere tijden worden ingehaald. Dit systeem
biedt een tussenweg tussen vaststaande pensioenresultaten (alle risico bij het
pensioenfonds) en vaststaande premies (alle risico bij de deelnemer).

De voorwaardelijkheid van de indexering geeft pensioenfondsen de gelegenheid
om meer risicodragend te beleggen en daardoor een hoger rendement te behalen.
De indexering zorgt ervoor dat cohorten onderling een verzekering afsluiten
tegen inflatie- en rendementsrisico's, zonder dat daarmee
op voorhand bepaalde cohorten bevoordeeld worden
#)

[Toelichting RG: Gaat hier om risico’s waaraan een
pensioensysteem bloot staat. Dat houdt in dat het pensioen niet is
wat vooraf als de verwachting is voorgespiegeld].
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Risicomanagement
het paradigma
Risico’s en andere onzekerheden zijn vast te
stellen (toegegeven: niet voor de volle 100%)
Doe je door: systematische aanpak + methodische
analyses + statistische technieken +
waarschijnlijkheidsrekening
Risico’s rang ordenen naar relevantie (o.b.v. criteria waar
organisatie gewicht aan toekent)

Rangordening is wegwijzer voor besluitvorming
(waartegen zich wapenen? en hoe?)
Extrapoleren van het heden (inzichten van het nu) naar de
toekomst als wegwijzer voor besluiten
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Waarin het paradigma
bijvoorbeeld resulteert (1)
Het <risico-universum> van een pensioenfonds bestaande uit 50 risico’s
Bron: Stichting PFZW Jaarverslag 2018
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Waarin het paradigma
bijvoorbeeld resulteert (2)
de selectie uit het ontzagwekkend risico-universum

Richtinggevend voor besluitvorming

Bron: Stichting PFZW Jaarverslag 2018
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De onzekerheidskundige
informeert over het
onzekere
Doet geen voorspellingen !
(zie paradigma)

Maakt zichtbaar hoe het
toekomstige zich
zou kunnen manifesteren.
Eén uit vele mogelijkheden
[denken in scenario’s;
dat zijn fictieve werkelijkheden]

Resultaat:

Over onzekerheden
aannemelijke verwachtingen
scheppen wat toekomstige
realiteit kan/zal zijn
[verwachtingen geven
handelingen richting;
maken keuzes mogelijk]
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Verwachtingen kunnen
zijn gebaseerd op . . .

Verwachting
i.r.t.
toekomstige

misleiding

geloof in
autoriteit
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Voorbeeld 1 De financial riskmanagers *)
*) NRC 31 juli 2019 pag. E3
Frank Kuin

Fed verandert koers uit voorzorg
“De Fed reduceert naar verwachting zijn basistarief met
zeker 25 basispunten, […] vooral om te voor-komen dat
de economie stagneert; […] om die te behoeden voor een
mogelijke vertraging. […] want […] Fed vorzitter Jerome
Powell en zijn collega’s maken zich zorgen over een
aantal risicofactoren. Die dreigen de historisch lage
werkloosheid en record-hoogtes op de aandelenbeurzen,
in gevaar te brengen. […] Voor de Fed is de verlaging
een stap in de onvoorziene richting”

Wat wordt hier eigenlijk gezegd? een analyse
11

Voorbeeld 2 Onderschatting juridische risico’s *)
*) bron: v d Marel, G.

FD 10 -8-2019
p.9

De leiding van de chemiereus Bayer in Leverkusen heeft –
volgens de mening van diverse analisten- de juridische
risico’s, die verbonden waren aan de overname van Monsanto,
zwaar onderschat.*)
Waar is deze mening op gebaseerd?
De nettowinst van reus Bayer heeft flink te lijden gehad
door de te verwachten schikking die Bayer zal treffen
met de class action advocaten die Monsanto hebben
aangeklaagd. Maar ook externe weersomstandigheden
wereldwijd hebben invloed gehad op de winst en
ook de handelsoorlog tussen
de VS en China.
Wat wordt hier eigenlijk gezegd? een analyse
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Voorbeeld 3 elimineren van risico’s *)
*) Rapport voedselveiligheidsrisico’s Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2019

Onzekerheidskundigen van de
Onderzoeksraad voor Veiligheid zeggen
dat mensen onnodig ziek kunnen worden
door geïnfecteerd of verontreinigd
voedsel, wanneer de opkomende risico’s
niet goed zijn geïdentificeerd of zelfs te
laat ontdekt worden. De voedselsector
heeft die opkomende risico’s niet in
beeld, stelt de OVV.
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Wat wordt hier eigenlijk gezegd? een analyse

Onze observaties
De taal over risicobeheersing :

Weerspiegelt wensdenken (als-dan-redenering)
Magisch denken manifesteert zich
Dubbelzinnig(heden)
Wekt verwachtingen (niet realistisch / niet haalbaar)
Neigt naar wetenschappelijk gebakken lucht
Beperkt informatief / vaak normerend / geeft voeding
aan denkpatroon <ongeval-oorzaak-vermijdbaar-verwijtbaar- etc.> . 14 / 10

Kentering van het paradigma
Betekent anders over risicobeheersing denken
Het toekomstige onzekere verkennen zal
altijd onvolkomen zijn
De samenleving wordt bevolkt door goed- en kwaadwilligen /
door idealisten en opportunisten
Bij risicobeheersing zijn altijd meer partijen betrokken
Risico’s aangaan is onvermijdelijk.
Houdt in: zorgvuldigheid is waar het op aankomt /doen wat
binnen je mogelijkheden ligt (als deskundige).

Je realiseren dat bij een ongeluk er twee soorten slachtoffers
kunnen zijn. (verwijtbaar is niet altijd op zijn plaats)
--------
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