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1 Algemene gegevens

Nederlands Normalisatie-instituut

1.1 Commissie
400 179, Risicomanagement
1.2 Werkgebied

Platform voor het volgen van de internationale normalisatie op het gebied van risicomanagement zoals
die plaatsvindt in de internationale commissie ISO/TC 262 "Risk management".
Platform voor uitwisseling van ervaringen met de toepassing van ISO 31000:2009 en de daarbij
behorende richtlijnen ISO Guide 73 en ISO/IEC 31010
Platform voor afstemming met gerelateerde normontwikkeling zoals die binnen ISO/TC 292 ”Societal
security” (bijvoorbeeld op het gebied van Business Continuity Management en Resilience)

2 Commissiestructuur en relaties
2.1 Nationale structuur
Commissie

Naam

400 179

Risicomanagement

2.2 Internationale relaties
Commissie

Naam

Binding

ISO/TC 262

Risk Management

P

ISO/TC 262/AG 01

Communications

ISO/TC 262/WG 02

Core risk management standards

ISO/TC 262/WG 03

Disruption related risk

ISO/TC 262/WG 04

Supply chain risk

ISO/TC 262/WG 05

Management of legal risk
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3 Commissiesamenstelling en stakeholdercategorieën
Verzendlijst per 1-1-2016
Naam persoon

Werkgever

Belanghebbende

Rol

Categorie
stakeholder

Dhr. J. Bos

Equens

idem

Lid

1a

Dhr. E. Mallens

Sear

idem

Lid

3a

Dhr. R. Joosten

TNO

idem

Lid

3a

Dhr. E. Martherus

Adviseur
makelaar

idem

Lid

Dhr. A. van Nes

Politie

IIA Nederland

Lid

4a

Dhr. J. Scheffe

NBA

idem

Lid

4a

Mw. A. Schouw

Tatasteel

NARIM

Lid

4a

Dhr. A. Smulders

TNO

idem

Lid

3a

Dhr. M. van Staveren

VSRM

idem

Lid

3a

Dhr. R. de Wit

Ernst & Young

idem

Lid

3a

Dhr. D. Hortensius

NEN

nvt

Secretaris

nvt

Mw. M. van Yperen

NEN

nvt

Project assistent

nvt

Ontbrekende belangrijke stakeholderscategorieën:
Stakeholdercategorie

Reden van niet-deelname

Review belanghebbenden:
Laatste review belanghebbende partijen in normcommissie:
Eerstvolgende review belanghebbende partijen in normcommissie:

4 Publicaties
NEN-ISO 31000:2009 “Risicomanagement – Principes en richtlijnen”
NPR-ISO Guide73:2009 “Risicomanagement – Verklarende woordenlijst”
ISO/IEC 31010:2010 “Risk management – Risk assessment techniques”
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ISO/TR 31004:2013 “ISO/TR 31004 “Risicomanagement - Richtlijn voor het toepassen van ISO
31000”
NPR 9036:2015 “Corporate social responsibility – Guidance for the integration of due diligence in
existing risk management systems”

5 Werkprogramma, doelstellingen en geplande activiteiten
5.1 Nationaal werk
Er zijn nog geen nationale activiteiten. Mogelijk worden die nog ontplooid als dat door de commissie
noodzakelijk wordt gevonden voor de bevordering van de implementatie van ISO 31000 in Nederland
of in specifieke sectoren of voor specifieke doeleinden.
5.2 CEN/CENELEC werk
Er zijn geen activiteiten op Europees niveau.
Er is een CEN/BT/WG 160 “Risk Assessment” actief geweest. Deze werkgroep heeft onderzocht of er
behoefte bestond aan een generieke Europese norm of richtlijn voor Risk Assessment. Er is
geconcludeerd dat gezien de activiteiten op ISO-niveau een separaat Europees normalisatietraject
vooralsnog niet zinvol is. De werkgroep is voorlopig slapend.
5.3 ISO/IEC werk
Normnummer

Titel

Stadium

Planning

Stand van
Zaken

31000

Risk management - Principles and guidelines

revision

2017

CD.2

31020

Risk Management - Managing Disruption
Related Risk

2018

NP

31021

Managing Supply Chain Risk - A Compilation
of Best Practices

2018

AWI

31022

Guidelines for Implementation of Enterprise
Legal Risk Management

2018

AWI

Verder zal op afstand het werk worden gevolgd van ISO/TC 292 “Security and resilience” voor zover
het relevant is voor Risicomanagement, bijvoorbeeld als het gaat om het onderwerp ‘Business
Continuity Management’ en ‘Management of organizational resilience”.
Doelstelling
In 2016 zal de aandacht van de normcommissie gericht zijn op:
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het volgen van de internationale normalisatie op het gebied van risicomanagement zoals die
plaatsvindt in de internationale projectcommissie ISO/PC 292 "Risk management"en met name:
o de herziening van ISO 31000
o de herziening van ISO/IEC 31010
het verder promoten van de toepassing van ISO 31000 ook in het kader van ‘de nieuwe ISOnormen voor managementsystemen’ gebaseerd op de HLS
het verbreden van de samenstelling van de normcommissie

Communicatie
In 2016 zal actief worden gecommuniceerd over de activiteiten van de normcommissie en de
ontwikkeling van ISO 31000 en ISO Guide 73.
Daarvoor worden de volgende middelen gehanteerd:
- uitbouw en voortdurende actualisatie van het deel over Risicomanagement op de NEN website
vergelijkbaar met informatie die over andere management(systeem)onderwerpen wordt gegeven;
- artikelen in de NEN KAMNieuwsbrief en berichten in de NEN KAM-mail;
- waar mogelijk artikelen in andere tijdschriften gerelateerd aan het onderwerp Risicomanagement;
- het geven van presentatie en bijdragen aan workshops.

6 Lidmaatschappen van werkgroepen
6.1 Lidmaatschappen van Europese werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

n.v.t.

6.2 Lidmaatschappen van mondiale werkgroepen
Werkgroepnummer

Werkgroepnaam

Naam expert

ISO/TC 262/AG 01

Communications

??

ISO/TC 262/WG 02

Core risk management standards

Ed Mallens
André Smulders

ISO/TC 262/WG 03

Disruption related risk

Dick Hortensius

ISO/TC 262/WG 04

Supply chain risk

Dick Hortensius

ISO/TC 262/WG 05

Management of legal risk

??
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7 Evaluatie en voortgangsrapportage
De commissie is de afgelopen jaren niet of nauwelijks actief geweest. Najaar 2015 is een vergadering
belegd om de stand van zaken weer eens door te spreken en is de Design Specification voor de
herziening van ISO 31000 becommentarieerd. Ook is de vergadering van ISO/TC 262 weer eens
bijgewoond.

8 Stakeholderanalyse
Stakeholder inventarisatie Normcommissie Risicomanagement
Een belangrijk uitgangspunt van normalisatie is openheid/transparantie en betrokkenheid van alle
belanghebbende partijen. Dit principe houdt in dat alle belanghebbende partijen moeten worden
geïnformeerd over een normalisatieproject en hen de mogelijkheid moet worden geboden daarin te
participeren. Door NEN wordt een bepaald model gehanteerd voor inventarisatie van belanghebbende
partijen bij normalisatie. Dit model is toegepast voor het onderwerp Risicomanagement. Hieronder
worden beknopt de in het algemene model onderscheiden categorieën stakeholders genoemd.
Vervolgens is aangegeven hoe deze categorieën zijn vertaald naar het onderwerp Risicomanagement
en zijn de leden van de normcommissie in deze categorieën ingedeeld. Daarbij is tevens aangeven
welke algemene categorieën voor Risicomanagement niet of minder van toepassing zijn en in welke
categorieën nog vertegenwoordiging in de normcommissie wordt gemist.
Categorieën belanghebbenden in het algemene NEN stakeholderanalysemodel
1. De directe gebruikers van het onderwerp waar de norm betrekking op heeft (bv gebruikers van
een product);
a. op individueel niveau; en vervolgens;
b. als groep, in de vorm van belangenorganisaties.
2. De personen die de voorwaarden scheppen voor de gebruikers (bv. de leveranciers van het
product);
a. op individueel niveau; evenals;
b. georganiseerd niveau bekeken.
3. De groep die de voorwaardenscheppende partij adviseert bij het scheppen van die
voorwaarde, of dit voor deze doet;
a. weer gevolgd door hun brancheorganisaties.
4. De uitvoerende partij;
a. of hun brancheorganisatie.
5. Producenten van producten die nauw betrokken zijn bij het onderwerp;
a. en de brancheorganisaties.
6. Boven deze stakeholders staan de controlerende instanties, gevolgd door;
7. De wetgevende instantie op het gebied waar de norm betrekking op heeft.
8. De partij die verantwoordelijk is voor het grotere geheel, waarbinnen het onderwerp van de
norm valt.
9. Deze partij kan ook weer ondersteund worden in zijn activiteiten, door een adviseur.
10. Wetenschappelijke /onderzoeksinstanties die voorwaarden scheppen voor wetgeving en
praktijk.
Categorieën belanghebbenden voor het onderwerp Risicomanagement
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Nr.
1

2

Belanghebbende partijen
a) Directe gebruikers
Bedrijven die Risicomanagement
toepassen
b) Brancheorganisaties/beroepsorganisaties
Branche-organisaties van bedrijven in
categorie 1a (bijvoorbeeld VNO-NCW,
VNCI, FME-CWM, NVB etc)
a) Voorwaarde scheppende partijen
Is bij Risicomanagement niet zinvol te
onderscheiden van categorie 1

Normcommissie Risicomanagement
Equens

Brancheverenigingen moeten mogelijk
opnieuw worden benaderd

nvt

b) Brancheorganisaties
a) Adviserende partijen
SEAR, TNO, RSVM, E&Y
Adviesbureaus op het gebied van
Risicomanagement
b) Brancheorganisaties
4
Uitvoerende partijen
nvt
Bij Risicomanagement niet zinvol te
onderscheiden van categorie 1
a) Brancheorganisaties
NARIM
Beroepsverenigingen voor toepassers van NBA
RM (Risk managers)
IIA Nederland
5
a) Producenten van aanhangende
producten
Bijvoorbeeld leveranciers van software
voor risico-analyse (ligt wrsch dichtbij
categorie 3)
b) Brancheorganisaties
6
Inspecterende instantie
Bijvoorbeeld
overheidsinspecties
of
certificerende instellingen
7
Wetgevende instantie
Ministeries die op specifieke
risicogebieden wetgeving hebben
Ministerie EZ met Code Tabaksblatt
8
Verantwoordelijk voor grote geheel
nvt
Niet van toepassing voor RM
Brancheorganisaties
9
Adviserende partijen voor 8
nvt
Niet van toepassing voor RM
10
Onderzoeksinstanties, wetenschappelijke
instituten
Universiteiten die vanuit bedrijfskundig of
technisch perspectief een vakgroep
risicomanagement hebben.
Bijlage A - Reguliere activiteiten ter ondersteuning van NEN-normcommissies
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Secretariaatsvoering
o Organisatie vergaderingen
o Opstellen agenda en voorbereiden van vergaderstukken (in samenwerking met de voorzitter)
o Bijwonen en verslaglegging van vergaderingen
o Contact onderhouden met commissieleden
o Verzorgen van de documentenstroom (bijvoorbeeld de ISO-documenten)
o Ledenbestand normcommissie (administratie en aantrekken nieuwe leden).



Bewaken kwaliteitseisen en ondersteuning normalisatie activiteiten
o
o
o
o
o
o
o



Communicatie
o
o
o
o



Normtechnische advisering van de commissie
Opstellen van (concept) Nederlandse commentaren op internationale en Europese
stemdocumenten
Vertegenwoordiging van Nederland op internationale en Europese vergaderingen
Bewaken onderlinge consistentie van samenhangende normen en relatie met wetgeving
Vertaling van externe ontwikkelingen naar voorstellen voor aanpassingen van normen
Redactie van vertalingen van normen (conform NEN-eisen)
Faciliteren van de oriëntatie op de implementatie en toepassing van de ISO-richtlijn op nationaal
en bedrijfstakniveau

Intern: binnen NEN Managementsystemen (met normcommissies op het gebied van
managementsystemen) en met andere NEN-clusters voor andere vakgebieden.
Extern: informeren en betrekken van relaties.
Breed: informeren van belanghebbende partijen.
Bevorderen gebruik/implementatie van normen

Coördinatie nationaal / internationaal
o
o
o

Onderhouden netwerk op beleidsmatig en uitvoerend niveau, nationaal en internationaal (ISO,
CEN).
Overleg en terugkoppeling met financiers.
Coördinatie extern; overleg met andere commissies en belanghebbende partijen.
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