
Risico's worden gerangschikt volgens risicoscore; het product van de waarschijnlijkheids- en de impactscore.
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Aantrekken, behouden en 
motiveren van talent

Wat

Wanneer

Geeft een beeld van de houding ten 
opzichte van de grootste risico's 
waarmee organisaties te maken krijgen, 
inclusief de uitdagingen om deze 
risico's te beperken.

Uitgevoerd in maart 2022.

Wie
108
respondenten

55
risicoprofessionals

53
HR-professionals

De respondenten 
vertegenwoordigden 
zowel een 
breed scala van 
bedrijfstakken als 
een dwarsdoorsnede 
van de grootte 
van de bedrijven.

Methodologie
De respondenten werd gevraagd op een schaal van 1 tot 5 aan te geven hoe waarschijnlijk het is dat het risico zich de komende 3 jaar in hun organisatie voordoet, waarbij 1 staat voor een 
risico dat niet erg waarschijnlijk is en 5 voor een risico dat zeer waarschijnlijk is.  

Zij beoordeelden ook op een schaal van 1 tot 5 de ernst van de gevolgen voor het bedrijf indien risico's zich voordoen, waarbij 1 staat voor geen gevolgen en 5 voor catastrofale gevolgen.

Dit is de beste tijd
In het licht van de opkomende 
risico's is het nu tijd om de 
fundamenten van het risicobeheer 
te versterken door doelbewuster, 
alomvattend en innovatiever 
te anticiperen op opkomende 
en reeds lang bestaande risico's. 

Samenwerken 
Van cruciaal belang is dat er wordt 
voortgebouwd op het vertrouwen 
tussen risicomanagement en 
personeelszaken, zodat zij 
samenwerken om de risico's 
voor de mensen te beheersen.

Risico omzetten in een 
concurrentievoordeel 
Organisaties kunnen een 
concurrentievoordeel behalen 
door in turbulente tijden met 
veerkracht en flexibiliteit deze 
risico's actief te beperken.

Top-10 risico's volgens risicobeoordelingsscore (RRS)
Wereldwĳ d vs Regio Nederland HR vs Risico

Vĳ f pĳ lers die de people risks bepalen

Belangrĳ kste belemmeringen voor de aanpak van people risks
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heeft duidelijke taken en 
verantwoordelijkheden voor de 
besluitvorming over benefi ts, 
beleid en beloning en voor het 
afl eggen van verantwoording.

is tevreden over het beleid en de 
ondersteuningssystemen van hun 
organisatie om werken op afstand, 
hybride en andere fl exibele 
manieren mogelijk te maken.

ziet een gebrek aan 
gekwalifi ceerde middelen om 
risico's te begrijpen en aan te 
pakken als een probleem voor 
versnelde digitalisering.

is van plan de komende vijf 
jaar te investeren in diversiteit, 
gelijkheid en inclusie.

Implicatie: 
Investeren in secundaire arbeidsvoor-
waarden en andere programma's 
die gezondheidsrisico's beheersen 
en tegemoetkomen aan de grootste 
behoeften van werknemers. Dit vergroot 
de veerkracht van mensen en de 
organisatie.

Implicatie: 
Bevorderen van best practice 
governance voor alle soorten 
beloningen. Dit voorkomt dure 
fouten en reputatieschade.

Implicatie: 
Begrijpen wat belangrijk is 
voor huidige en toekomstige 
werknemers. Invoeren van 
beleid om nieuwe manieren van 
werken te ondersteunen. Anders 
lopen ze het risico waardevolle 
vaardigheden te verliezen.

Implicatie: 
Voordelen bieden aan mensen 
met vaardigheden die klaar zijn 
voor de toekomst, misschien in 
functies die nu nog niet bestaan.

Implicatie: 
Bedrijfswaarden en 
-doelstellingen rond ESG 
defi niëren en ze gebruiken om 
huidige voordelen, investeringen 
en arbeidsomstandigheden 
te beoordelen.

Gezondheids- en 
veiligheidsrisico's vormen 
een bedreiging voor 
organisaties en hebben 
een groot potentieel om de 
bedrijfsvoering te verstoren.

Het beheer van belonings-, 
employee benefi t- en 
pensioenregelingen wordt 
steeds complexer en 
moeilijker.

De veranderende aard van 
het werk is nu het op vijf 
na grootste people risk

Verouderde vaardigheden, 
waarbij bedrijven moeite 
hebben om de vaardigheden 
voor digitale transformatie 
te ontwikkelen, te verwerven 
of te behouden, is nu een 
van de grootste risico's 
voor mensen.

Het bevorderen van een alerte cybercultuur onder het personeel en van een agressief anticyberbeleid, niet alleen intern maar 
ook bij klanten en partners, kan een middel zijn om zich van de concurrentie te onderscheiden.

Waardegedreven welzijn gaat verder dan programmatische elementen om te helpen omgaan met de veranderende aard 
van werk en leven.

Organisaties staan 
onder druk van 
klanten, werknemers 
en investeerders om 
ongelijkheden aan te 
pakken, wanverhoudingen 
weg te nemen en de 
klimaatverandering tegen 
te gaan.

pakt momenteel het verloop binnen 
het personeelsbestand aan.
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De aanpak voor het beheer van ondernemingsrisico's toepassen 
op people risks verhoogt de wendbaarheid en veerkracht

Een zeer doeltreff ende aanpak 
van enterprise risk management 
(ERM) biedt bestuursraden en 
managementteams zekerheid 
en vertrouwen in de resultaten.

Bĳ  de aanpak van de tien toprisico's 
die door Risk- en HR-managers 
wereldwĳ d zĳ n vastgesteld, 
gelden beperkingen door 
secundaire arbeidsvoorwaarden, 
ondersteuningsprogramma's 
en de manier waarop deze worden 
ontworpen en aangeboden - lees ons 
rapport over waar u kunt beginnen.
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Menselĳ ke risico's liggen ten grondslag aan de meeste cyberbeveiligingsincidenten wereldwĳ d

Mensen hebben empathie nodig in een veranderende wereld

Ontwerp Administratie Communicatie Financiering RisicobeheerLeveranciersbeheer

Bestuursproces/structuur
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van de organisaties heeft in het 
afgelopen jaar te maken gehad 

met cyberaanvallen

van de bedrijven zegt dat hun 
cyberhygiëne beter moet

van de bedrijven slaagt er 
onvoldoende in veranderingen 

vast te stellen en door te voeren 
op basis van cybertrends en 

blootstellingsrisico's af te stemmen 
op toekomstige strategie

van leidinggevenden en 
bestuursvoorzitters zijn sterk 
geïntegreerd in het aansturen 
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Wat we boven de 
oppervlakte zien:

Onderliggende 
problemen: 

Alcohol- en drugsmisbruik

Stigma/schaamte

Angst om te falen

Onvermogen om de technologische 
veranderingen bij te houden

Gebrek aan vertrouwen in leiding

Onvermogen om met pijn om te gaan

Gebrek aan zelfzorg

Sociaal isolement 

Huiselijk geweld
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Directe medische claims

Geestelĳ ke gezondheidskwesties dreigen een blinde vlek te worden voor veel organisaties

People Risk 
Nederland

Prioriteiten stellen en risico's 
voor de veerkracht van 
personeel en bedrijf beheren

Over de enquête

People risks zijn de risico's die verband houden met hoe u uw belangrijkste bedrijfsmiddel verkrijgt, beheert, 
toerust, motiveert en behoudt, namelijk uw personeel. 

Belangrĳ kste bevindingen

Wij hebben 25 belangrijke bedreigingen gegroepeerd in vijf pijlers van People Risks. Risk- en HR-managers 
beoordeelden de waarschijnlijkheid en de ernst van deze risico's voor hun organisatie binnen drie jaar.
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