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BEHEERSEN VAN RISICO

Bedrijfsrisicoanalyse

Bedrijfsrisicoanalyse

Introductie
Veel ondernemers maken zich zorgen over mogelijke bedrijfsrisico’s.
En dat terwijl ze niet beschikken over een formeel analysedocument.
De kans is dan ook groot dat ondernemers niet op de hoogte zijn van
zowel de interne als externe bedreigingen voor het bedrijf.
Met een risicomanagement plan kunt u strategieën
identificeren, evalueren en ontwikkelen waarmee
u de interne en externe risico’s beheerst.

Welke risico’s loopt uw bedrijf?
Bedrijfsrisico’s kunnen worden onderverdeeld
in een aantal categorieën:
Strategische risico’s
Compliance risico’s
Financiële risico’s
Operationele risico’s
Markt-/Milieurisico’s.
Voordat u begint met het identificeren van uw
bedrijfsrisico’s, zult u eerst uw bedrijf moeten
evalueren. Denk hierbij aan uw bedrijfskritische
activiteiten, uw medewerkers, uw voornaamste
diensten, produkten en, en de dingen die hier
invloed op kunnen hebben (bijvoorbeeld ziektes,
natuurrampen, stroomstoringen, etc.).

Identificeer de risico’s
Bekijk uw business plan, bepaal welke aspecten uw
bedrijf niet zonder kan en wat voor soort situaties daar
een negatief effect op kunnen hebben.

Breng uw processen in kaart
Breng uw werkprocessen in kaart (maak gebruik
van inspecties, checklists en organogrammen).
Beschrijf iedere stap in elk proces en denk aan de
daaraan verbonden risico’s. Wat zou welke stap
kunnen dwarsbomen? Hoe zou dat de rest van
het proces kunnen beïnvloeden?
Zodra u de bedrijfsrisico’s hebt geïdentificeerd,
zult u de waarschijnlijkheid en de consequenties
van de risico’s moeten analyseren om vervolgens
suggesties voor het beheer ervan op te kunnen
stellen.
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U zult de kleine, acceptabele risico’s moeten
onderscheiden van de significante risico’s die
onmiddellijk aangepakt moeten worden.

Bepaal de omvang van het risico
Als u de risico’s hebt geïdentificeerd, geanalyseerd
en vervolgens geëvalueerd, kunt u deze daarna
rangschikken op volgorde van prioriteit.

Onze parttime CFO kan de
bedrijfsrisicoanalyse voor u
uitvoeren
Het CFO Centrum kan u voorzien van een zeer
ervaren en senior CFO met ‘ervaring binnen het
groot bedrijf’ voor een fractie van de kosten van
een fulltime CFO. Deze parttime CFO zal met name
samen met u het risicoprofiel van het bedrijf en de
aandeelhouders doorgronden.
Helaas is het in het bedrijfsleven niet mogelijk om
risico’s of zorgen te elimineren, maar het is wel mogelijk
om een kader te scheppen en systemen in te voeren
waardoor de kans op deze risico’s afneemt. Hierdoor
kunt u zich richten op de groei van uw bedrijf.
Neem nu actie. Het negeren van risico’s brengt uw
bedrijf in gevaar. Daar zijn onze parttime CFO’s voor,
om u te helpen! Vraag vandaag nog een gratis éénop-één gesprek aan met één van onze parttime CFO’s.

Maak een einde aan uw cashflow
problemen en bel vandaag nog met
het CFO Centrum.
Tel: (035) 3333 555
email: info@cfocentrum.nl
www.cfocentrum.nl

“

“We komen vaak tegen dat
ondernemers blind zijn voor
de risico’s die ze lopen”
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