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0Goed risicomanagement werkt door 
tot in de haarvaten van een bedrijf

De stap van het inventariseren van risico’s en daar passende verzekeringen voor adviseren naar risico’s analyseren en 

helpen managen is voor de onafhankelijke financieel adviseur een logische stap, zo wordt vaak beweerd. En toch, de vele 

goede voorbeelden daargelaten, lopen nog niet alle adviseurs er, om uiteenlopende redenen,  echt warm voor. Hoe komt 

dat? Wat is ervoor nodig om die adviseurs wél te bewegen tot deze stap? Waarom is dat zo belangrijk? En wat levert het 

uiteindelijk op? Dennis van der Steen zocht het uit in het kader van zijn afstuderen voor de master Risicomanagement aan 

de Universiteit Twente.

Dennis bestiert samen met zijn broer Adviesbureau Van der 

Steen, een risicoadviesbureau dat in 2002 door vader Mar-

tien is opgericht. Het bureau adviseert ondernemers over 

hoe om te gaan met risico’s in de meest brede zin van het 

woord. Dennis: “Dat gaat dus verder dan verzekeren. Verze-

keren kan weliswaar de uitkomst van een advies zijn, maar 

het is slechts één van de vele smaken die er zijn om met  

risico’s om te gaan.” Om de onafhankelijkheid van de risico-

adviezen te borgen, adviseren en bemiddelen de broers niet 

zelf in verzekeringen. Daarvoor werken ze samen met ver-

zekeringsadviseurs. “Als onze adviezen leiden tot een verze-

keringsbehoefte begeleiden wij de klant naar een adviseur 

die dan het verzekeringsadvies en de bemiddeling voor zijn 

rekening neemt”, verduidelijkt Dennis. “We houden wel al-

tijd zelf de regie en zoiets als een schademelding handelen 

we ook altijd zelf af. Wij zijn immers het aanspreekpunt voor 

onze klanten. Deze werkwijze hanteren we overigens voor 

alle expertise die we inschakelen, zoals juristen of notaris-

sen.” 

De waarde van risicomanagement 
Voor zijn masterthesis onderzocht hij hoe risicomanage-

ment van toegevoegde waarde kan zijn voor de adviseur 

en hoe dit vervolgens door de adviseur naar de praktijk ver-

taald kan worden. Dennis: “Veel adviseurs zijn nog vooral ge-

richt op het verzekeren in plaats van objectief naar het risico 

te kijken en daar de voor die ene specifieke klant best pas-

sende beheersmaatregel bij te adviseren. Ze weten vaak wel 

dat ze – vanuit een risicomanagementgedachte – de klant 

ook kunnen adviseren om risico’s uit de weg te gaan, ze te 

accepteren als daar (financiële) ruimte voor is of ze te ver-

kleinen door preventiemaatregelen te treffen, maar ze doen 

het nog te weinig.” 

Volgens Dennis is dit niet uit onwil, want het gros van de 

adviseurs is gemotiveerd om met risicomanagement aan 

de slag te gaan, maar ze weten niet goed hoe dit in een 

gezond businessmodel te gieten. “Dat komt ook omdat de 

meeste klanten niet openstaan voor een dergelijk advies 

van de adviseur die hen tot voor kort uitsluitend over verze-

keringen adviseerde. Ze verwachten en willen zelfs niet dat 

de adviseur hen bij het maken van de juiste strategische of 

tactische keuzes helpt. Zo puur bezien valt dat ook best te 

begrijpen. Want heb jij als adviseur de kennis om voor een 

aannemer de keuze te maken om wel of geen extra perso-

neel aan te nemen? Of om te beoordelen of het rendabel is 

om – ik noem maar wat – een graafmachine aan te schaffen? 

Natuurlijk niet! Maar daar gaat het ook niet om.”

Het gesprek aangaan met ondernemers 
Waar het volgens Dennis bij risicomanagement wél om gaat, 

is om het gesprek aan te gaan met de ondernemer; om hem 

uit te dagen, te prikkelen en aan het denken te zetten. Van 

der Steen: “Bij goed risicomanagement gaat het erom een 

sparringpartner te zijn voor de ondernemer door de juiste 

vragen te stellen: Heb je over drie maanden ook nog werk 

voor die extra werknemer? Is het niet verstandiger een 

graafmachine te huren? Hoe heb je de inkoop geregeld? 

Wat doe je als die ene leverancier wegvalt? Wat zijn de be-

langrijkste oorzaken voor verzuim? En ga zo maar door. En 

onthoud ook: je hoeft als adviseur niet overal het antwoord 

of de oplossing op te weten. Het enige wat wel belangrijk 

is, is dat je risico’s signaleert, deze benoemt, de klant ervan 

bewust maakt en er vervolgens samen eens goed induikt, al 

dan niet met behulp van een specialist. En dat je daarin dan 

het voortouw neemt. Want als risicomanagementadviseur 

ben jij de risicoleider. Jij bent de aanjager en initiatiefnemer 

om de klant rond de tafel te brengen met specialisten uit je 

netwerk.”

Praktijkgerichte invalshoek 
Maar hoe krijg je de klant zo ver dat hij inziet dat hij zijn ad-

viseur kan inschakelen bij het beantwoorden van de vraag 

hoe om te gaan met bepaalde risico’s? Met andere woorden 

hoe verkoop je deze dienst? “Dat blijft een lastige”, beaamt 

Dennis. “Wat uit mijn onderzoek naar voren is gekomen, is 

dat de meeste klanten niet zitten te wachten op een puur 

theoretische invalshoek; complexe modellen werken niet. 

Wat wél werkt is een praktijkgerichte invalshoek. Dat komt 

enerzijds veel meer binnen bij de klant. En anderzijds staat 

het natuurlijk ook heel dichtbij de dagelijkse praktijk van de 

adviseur. Dus ja, kom maar met voorbeelden en anekdotes.” 

Ter illustratie haalt hij een voorbeeld aan van een klant die 

erg afhankelijk was van één toeleverancier: “Hoewel hij de 

kans daarop niet groot achtte, zou deze klant een heel groot 

probleem hebben als die leverancier weg zou vallen. Ik heb 

hem ertoe kunnen bewegen een traject in te gaan om die af-

hankelijkheid langzaamaan terug te brengen. Toen de leve-

rancier jaren later daadwerkelijk wegviel, heeft hij daar wel 

een tikje van gehad, maar dat stond niet in verhouding met 

wat er was gebeurd als hij alles bij het oude had gelaten.”

Dennis van der Steen

De meeste klanten zitten niet 
te wachten op een puur 
theoretische invalshoek; 
complexe modellen werken niet 

Dennis vervolgt: “Adviseurs hebben over het algemeen een 

erg goed contact met hun klanten. Daardoor beschikken ze 

over een schat aan informatie over hun klanten, zowel za-

kelijk als privé. Daar moeten ze gebruik van maken bij risi-

comanagementadvies; het kan namelijk zo veel opleveren. 

Zowel voor de klant als voor de adviseur zelf. Want als risi-

comanagement goed wordt ingezet, werkt dat door tot in 

de haarvaten van een bedrijf. De ondernemer gaat dan op 

den duur merken dat het contact met zijn leveranciers be-

ter wordt, productielijnen efficiënter worden, medewerkers 

zich gelukkiger voelen, de omzetten stijgen enzovoort. Ook 

de adviseur levert het veel op. We leven in een door digitale 

ontwikkelingen dynamische en snel bewegende wereld. Het 

voortzetten van de traditionele werkwijze kan een bedrei-

ging zijn. Door nu de transformatie te maken, zorg je ervoor 

dat je ook in de toekomst nog bestaansrecht hebt.” <


