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Voorwoord
Deze Nederlandse technische afspraak heeft als doel om het kwaliteitsniveau van kennis, vaardigheden en
competenties van risicoadviseurs vast te leggen, en ervoor te zorgen dat deze actueel zijn en worden
geborgd. Dit kwaliteitsniveau is gebaseerd op internationaal erkende ISO-normen. Risicoadviseurs kunnen
individueel op basis van deze NTA worden gecertificeerd door een onafhankelijke certificatie-instelling.
Certificatie biedt de erkende risicoadviseur nieuwe mogelijkheden in de markt omdat hij toegevoegde waarde
kan leveren. Hij kan zich onderscheiden, is herkenbaar en heeft een betrouwbaar imago.

Vo

Deze NTA richt zich op iedereen die vanuit zijn/haar functie in staat moet zijn om risico’s in kaart te brengen
die van invloed zijn op de bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een organisatie en een advies uit te
brengen op welke wijze een organisatie met deze risico’s kan omgaan. Te denken valt aan mensen die deel
uitmaken van een grotere organisatie en die belast zijn met het intern in kaart brengen van deze risico’s en
advisering hieromtrent of mensen die als externe partij organisaties hierbij onafhankelijke ondersteuning
bieden (bijv. management-, veiligheids- en verzekeringsadviseurs)
Er is gekozen voor de ontwikkeling van een NTA om met de meest betrokken partijen overeenstemming te
bereiken over de eisen die aan het beroepsprofiel van een erkend risicoadviseur moeten worden gesteld.

Aan de totstandkoming van deze NTA hebben de volgende organisaties meegewerkt:
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Avans Plus
CS Opleidingen
De Goudse
De Keyzer
De Oplossing
DNV GL
EVO
EVO Verzekeringen
GVRM
De Haagse Hogeschool
Meeùs Assurantiën
Nederlands Adviesbureau Risicomanagement
Nationale-Nederlanden
NEFEB
NIBE-SVV
OVAL
Rabobank
Van Kampen Groep
Van Lanschot Chabot
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Beroepsprofiel erkend risicoadviseur
1 Onderwerp en toepassingsgebied
Het doel van deze Nederlandse technische afspraak is om kennis, vaardigheden en competenties van risicoadviseurs vast te leggen, en ervoor te zorgen dat deze actueel zijn en worden geborgd. Deze NTA beschrijft
het proces en de benodigde competenties voor:
— het integraal inventariseren van de risico’s bij een organisatie en het inzicht geven in de mogelijke
gevolgen van de risico's in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen;

Vo

— het inzichtelijk maken van kansen en bedreigingen en het geven van onafhankelijk advies over
beheersmaatregelen;

— het op basis daarvan de opdrachtgever begeleiden om bewuste keuzes te maken met als doel de
continuïteit en duurzaamheid van zijn organisatie te waarborgen.
Deze NTA kan worden toegepast:
— door intermediairs of andere onafhankelijke bedrijfsadviseurs om de aanwezige competenties en
benodigde competentie-ontwikkeling van de werknemers in kaart te kunnen brengen;

— door intermediairs of andere onafhankelijke bedrijfsadviseurs om hun verwachtingen richting opleiders te
verduidelijken;

or

— door opleiders als de basis voor het vormgeven van een leerweg;
— als referentiedocument voor onafhankelijke persoonscertificering;
— als referentiedocument voor onafhankelijke toetsing van opleidingsprogramma’s.
Alleen individuele adviseurs kunnen op basis van deze NTA worden gecertificeerd.
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2 Normatieve verwijzingen

iew

De volgende documenten waarnaar is verwezen zijn onmisbaar voor de toepassing van dit document. Bij
gedateerde verwijzingen is alleen de aangehaalde versie van toepassing. Bij ongedateerde verwijzingen is
de laatste versie van het document (met inbegrip van wijzigingsbladen) waarnaar is verwezen van
toepassing.
Sturen op duurzame inzetbaarheid van medewerkers

NEN-ISO 22301:2012

Maatschappelijke veiligheid – Managementsystemen voor bedrijfscontinuïteit Eisen

NEN-ISO 22313:2013

Maatschappelijke veiligheid – Business continuity managementsystemen –
Leidraad

NEN-ISO 31000:2009

Risicomanagement – Principes en richtlijnen

3 Termen en definities

eld

NPR 6070:2010

Voor de toepassing van deze NTA gelden de volgende termen en definities.

3.1
adviestraject
proces waarbij een adviseur zijn opdrachtgever integraal inzicht geeft in de risico’s die van invloed zijn op de
bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van zijn organisatie en een advies uitbrengt op welke wijze de
opdrachtgever met deze risico’s kan omgaan
OPMERKING
Een adviestraject bestaat in het algemeen uit de volgende fasen: acquisitie- en offertefase,
uitvoeringsfase en afsluitende fase.
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3.2
bedrijfscontinuïteit
vermogen van de organisatie om na een verstorend incident producten of diensten te blijven leveren op
aanvaardbare, vooraf vastgestelde niveaus
[ISO 22301:2012, definitie 3.3]

Vo

3.3
bedrijfscontinuïteitsmanagement
managementproces waarin mogelijke bedreigingen voor de organisatie integraal worden geïdentificeerd en
de mogelijke gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering, en dat een kader biedt om de weerbaarheid van de
organisatie te versterken, zodat de organisatie doeltreffend kan reageren om de belangen van
belanghebbenden, reputatie, merknamen en waarde-toevoegende activiteiten veilig te stellen
[ISO 22301:2012, definitie 3.4]

3.4
competenties
vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen om de beoogde resultaten te bereiken
OPMERKING

Vermogen impliceert het op de juiste manier toepassen van persoonlijk gedrag.

or

[NEN-EN-ISO 19011:2011, definitie 3.17]

3.5
duurzame inzetbaarheid
vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een
(arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren

be
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Pr

OPMERKING 1
Organisaties die sturen op duurzame inzetbaarheid, voeren dus beleid teneinde van hun
medewerkers (ook in de toekomst) toegevoegde waarde te ervaren. Het vermogen van de medewerkers om zich ook in
de toekomst aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden (in het werk en privé) maakt daar een belangrijk
deel van uit.

iew

OPMERKING 2
Duurzame inzetbaarheid houdt in zowel nu als in de toekomst een diversiteit aan werkzaamheden en
functies adequaat kunnen vervullen en in staat zijn om een succesvolle overstap te maken naar een andere functie, bij
de eigen werkgever of elders.
OPMERKING 3
kansen, visie).

Duurzame inzetbaarheid geeft weer wat het vermogen is (ook houding, gedrag, vitaliteit, motivatie,

eld

[NPR 6070:2010, definitie 3.2]

3.6
risico
effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen
OPMERKING 1

Een effect is een positieve of negatieve afwijking ten opzichte van de verwachting.

OPMERKING 2
Doelstellingen kunnen worden gekenmerkt door verschillende aspecten (bijvoorbeeld financiële,
arbo- of milieu-aspecten) en kunnen betrekking hebben op verschillende niveaus (bijvoorbeeld strategisch,
organisatiebreed, een project, product of proces).
OPMERKING 3
Een risico wordt vaak gekarakteriseerd door verwijzing naar mogelijke gebeurtenissen en gevolgen,
of een combinatie daarvan.
OPMERKING 4
Een risico wordt vaak uitgedrukt als een combinatie van de gevolgen van een gebeurtenis (met
inbegrip van wijzigingen in omstandigheden) en de bijbehorende waarschijnlijkheid dat de gebeurtenis zich voordoet.
OPMERKING 5
Onzekerheid is het geheel of gedeeltelijk ontbreken van informatie over, inzicht in of kennis van een
gebeurtenis, de gevolgen daarvan of de waarschijnlijkheid dat deze zich voordoet.

[ISO Guide 73:2009, definitie 1.1]
4
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3.7
risicoadviseur
persoon die zelfstandig in staat is om integraal inzicht te geven in de risico’s die van invloed zijn op de
bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van een organisatie en een advies uit te brengen op welke wijze de
organisatie met deze risico’s kan omgaan
3.8
risicomanagement
gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico’s
[ISO Guide 73:2009, definitie 2.1]

Vo

4 Adviestraject risicomanagement
4.1 Algemeen

Het adviestraject van de risicoadviseur zoals beschreven in dit hoofdstuk sluit aan op de Europese norm
NEN-EN 16114 over diensten van management consultants en omvat de volgende fasen:
— acquisitie- en offertefase;
— uitvoeringsfase;

or

— afsluitende fase.

Het is belangrijk dat het proces te allen tijde aansluit bij de aard en omvang van de organisatie en leidt tot
een advies met toegevoegde waarde voor de opdrachtgever.
4.1.1 Acquisitie- en offertefase

Pr

Intake/opdrachtbeoordeling

Offerte
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Contact leggen

Figuur 1 — Acquisitie- en offertefase
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eld

De eerste fase van het adviestraject is de acquisitie, waarin het contact wordt gelegd en een eerste
kennismaking plaatsvindt tussen de opdrachtgever en de risicoadviseur. De opdrachtgever beschrijft zijn
vraagstelling resp. mogelijke opdracht aan de risicoadviseur. De risicoadviseur inventariseert in één of meer
acquisitiegesprekken de doelstellingen, verwachtingen, risicobereidheid, kennis, ervaring en financiële
situatie van de opdrachtgever. Naar aanleiding van deze inventarisatie bepaalt de risicoadviseur of een
advies volgt. Op basis hiervan stelt de adviseur vast of hij in staat is de opdrachtgever voldoende zorgvuldig
te adviseren. Tegelijkertijd zal de risicoadviseur de opdrachtgever ook informeren over zijn dienstverlening
en de kosten.
De risicoadviseur stelt een offerte op die een basis vormt voor een transparante overeenkomst en de
definitieve opdrachtverstrekking. Transparantie is essentieel om misverstanden te voorkomen en risico’s te
minimaliseren.
4.1.2 Uitvoeringsfase
Uitvoering opdracht

Rapportage

Figuur 2 — Uitvoeringsfase
Nadat overeenstemming over de opdracht, het doel en beoogde resultaat is vastgesteld, start de tweede
fase van het adviestraject, de uitvoeringsfase van de opdracht. De risicoadviseur verzamelt informatie, voert
analyses uit en brengt een advies uit. Hij kan een rol spelen bij de implementatie van de adviezen en
5
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oplossingen aan de hand van een overeengekomen aanpak/methodiek en een implementatieplan. Indien de
implementatie niet in de opdrachtformulering is meegenomen, wordt hiervoor een aparte offerte uitgebracht.
Om het gezamenlijke, gewenste resultaat te realiseren, is het essentieel dat de risicoadviseur en de
opdrachtgever met vertrouwen, openheid en wederzijds respect samenwerken.
4.1.3 Afsluitende fase
Nazorg

Overdracht/afsluiting
en evaluatie

Vo

Figuur 3 — Afsluitende fase

De laatste fase betreft de afsluiting van de opdracht. Na het afronden van de uitvoeringsfase worden de
resultaten besproken. Onopgeloste aspecten met betrekking tot het advies worden besproken en behandeld.
Daarnaast wordt nagegaan of aan de contractuele afspraken en eventuele wettelijke verplichtingen is
voldaan.
Essentieel is dat de risicoadviseur van de opdrachtgever de bevestiging krijgt dat de opdracht naar
tevredenheid is uitgevoerd. Er vindt een evaluatie plaats van de opdrachtuitvoering, de communicatie met de
opdrachtgever en de resultaten van het adviestraject.

or

Indien gewenst, dan wel benodigd worden afspraken gemaakt m.b.t. de nazorg. Deze worden schriftelijk
vastgelegd.

4.2 Advieskader

be
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4.2.1 Wettelijk kader, regelgeving en normen
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De risicoadviseur beschikt over kennis en inzicht van relevante wetgeving, overheidsbeleid, regelgeving,
normen en overige afspraken die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening.
Afhankelijk van de aard van de opdracht kunnen de volgende normen van belang zijn:
— NPR 6070;
— NEN-ISO 31000;

— NEN-ISO 22301 en NEN-ISO 22313.

eld

Verwijzingen naar wet- en regelgeving en relevante normen kunnen in de offerte en de overeenkomst
worden opgenomen om transparantie te bevorderen.
4.2.2 Communicatie

Duidelijk begrip tussen de opdrachtgever en de risicoadviseur is van cruciaal belang voor het welslagen van
de opdracht. Effectieve communicatie draagt bij aan het wederzijds begrip, schept vertrouwen en vermindert
risico's. Effectieve communicatie houdt onder meer in dat de risicoadviseur duidelijk en in heldere taal
spreekt en zijn taalgebruik aanpast aan het niveau van de opdrachtgever (en bijvoorbeeld geen onnodig
vakjargon hanteert). Daarnaast betekent effectieve communicatie dat de opdrachtomschrijving duidelijk
wordt geformuleerd en in een plan wordt uitgewerkt, dat bijstelling daarvan alleen met instemming van de
opdrachtgever plaatsvindt, er vastgestelde evaluatiemomenten zijn enz. Er behoort een effectieve aanpak
van de communicatie te worden bepaald voor de duur van de opdracht en het hele traject van
dienstverlening.
4.2.3 Waarden en normen
De risicoadviseur hanteert de volgende waarden en normen als algemene leidraad voor zijn handelen.
6
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a. Integriteit
De risicoadviseur treedt in zijn beroepsmatige en zakelijke betrekkingen eerlijk en oprecht op en
informeert de opdrachtgever over professionele codes of richtlijnen waaraan hij zich heeft
gecommitteerd.
b. Objectiviteit
De risicoadviseur laat niet toe dat zijn professioneel of zakelijk oordeel wordt aangetast door een
vooroordeel, belangenverstrengeling of ongepaste beïnvloeding door een derde.
c.

Vo

Deskundigheid en zorgvuldigheid
De risicoadviseur houdt zijn deskundigheid en vaardigheid op het niveau dat is vereist om aan een
opdrachtgever adequate professionele diensten te kunnen verlenen. De risicoadviseur handelt bij het
verlenen van een professionele dienst zorgvuldig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde
vaktechnische voorschriften. De risicoadviseur onthoudt zich van dienstverlening op gebieden waar hij
onvoldoende deskundig is.

d. Prioriteit aan belang van de opdrachtgever
De erkende risicoadviseur geeft prioriteit aan de legitieme belangen van zijn opdrachtgever.

Pr

Professioneel gedrag
De risicoadviseur houdt zich aan de voor hem relevante wet- en regelgeving en onthoudt zich van
handelen dat het beroep van erkende risicoadviseur in diskrediet brengt.
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f.

or

e. Geheimhouding
De risicoadviseur eerbiedigt het vertrouwelijke karakter van informatie die hij in het kader van zijn
beroepsmatig en zakelijk handelen heeft verkregen. Hij maakt deze informatie zonder specifieke
machtiging daartoe niet aan een derde bekend, tenzij wettelijk of beroepshalve een recht of plicht
daartoe bestaat. Het is niet toegelaten dat de erkende risicoadviseur vertrouwelijke informatie die hij bij
zijn beroepsmatig of zakelijk handelen heeft verkregen, te gebruiken om zichzelf of een derde te
bevoordelen.

4.2.4 Capaciteiten en competenties

4.2.5 Garantie en algemene voorwaarden

eld

De risicoadviseur aanvaardt alleen opdrachten waarbij hij in staat is om die op een professionele wijze uit te
voeren, in overeenstemming met deze NTA. Als een risicoadviseur redenen heeft om te veronderstellen dat
aan de eisen inzake uitvoering en resultaten van de opdracht niet kan worden voldaan binnen de
voorwaarden van de overeenkomst, moet de risicoadviseur de opdrachtgever tijdig van deze bevindingen op
de hoogte stellen en (her)onderhandelen over de overeenkomst.

De risicoadviseur moet voorafgaand aan de opdrachtverlening met de opdrachtgever afspraken maken over
eventuele garanties en een reeks van algemene voorwaarden kunnen overleggen betreffende zijn
dienstverlening. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst tussen risicoadviseur en opdrachtgever.

4.3 Dienstverleningsproces
4.3.1 Acquisitie- en offertefase
4.3.1.1 Algemeen

Voorafgaand aan de dienstverlening moet de risicoadviseur verschillende stappen ondernemen om de
adviesopdracht te verwerven, waaronder:
7
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