
  

Business Risk Management 

Business Risk 
Risico’s die het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar kunnen brengen, schuilen soms in simpele, ogenschijnlijk onschuldige 
afspraken. Ze kunnen voortkomen uit leveringsafspraken met leveranciers, eisen die gesteld worden vanuit overheid en markt 
en uiteraard uit contracten met klanten. Met uw organisatie in een groei-modus, groeit ook het risicoprofiel van uw supply-
demand keten. Grotere deals, andersoortige klanten, hogere complexiteit in de keten; Het draagt allemaal bij aan een veranderd 
risicoprofiel. 
 
Het risicomanagement kader van organisaties is gebaseerd op drie verdedigingslinies: De medewerkers in de supply-demand 
keten zelf, een interne maar onafhankelijke risk & compliance manager en een externe auditor. Ons Risico Management 
Framework richt zich op het maximaal ondersteunen van de eerste verdedigingslinie, uw keten. 

Perzival Risk Management Framework | Aanpak 
Goed risicomanagement begint met risico planning, waarin we bepalen welke mate van risico u bereid bent te nemen (risico-
bereidheid) en welke mate van risico uw organisatie aankan (risicotolerantie). Dit Risicoplan brengen we vervolgens in de praktijk 
aan de hand van de volgende vier fasen aanpak. 
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De veiligste reis is thuisblijven – maar dan 
kom je nergens. 
 
Risico’s zijn een noodzakelijk ingrediënt in het groeiproces. 
Het is echter wel goed om voorbereid te zijn. Een risico is 
het effect van een onzekerheid op uw doelstelling. Die 
onzekerheden zijn vervelend voor groeiende organisaties. 
Je kunt er moeilijk op plannen en ze hebben de potentie 
om grote gevolgen voor je organisatie te hebben. 
Sommige, zoals een disruptie in de keten, zijn negatief. 
Anderen, zoals het winnen van een grote deal, zijn positief.  

Meer weten? 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
onze Principal Consultant voor deze dienstverlening, 
Sander Boerema op 06 15 59 92 83, of lees onze 
whitepapers op www.perzival.nl. 

Perzival Risk Management Framework |Aandachtsgebieden 
Perzival levert diensten op de volgende aandachtsgebieden: 

Supply Risk Planning  
Procurement, supply chain dependencies,  
Quality Management 
Garanties, KPI’s en Servicelevels 
Demand Risk Planning  
Liability, pipeline management 
Bid & Contract Risk Analysis 
Betalingsvoorwaarden, termijnen, inflatie 
Aansprakelijkheid, ongelimiteerd, indirecte schade 
Compliance met regelgeving klant,  
Contractbeëindiging en exit voorwaarden 
Safety critical & Mission critical operations 

 


