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Risicokaart financieel
Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een
risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De
nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak
van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de
continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om
aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te
voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.
Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer
voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van
maatregelen

Financieel

Bruto

x > € 2.500.000

€ 1.250.000 < x < € 2.500.000

1

1

€ 500.000 < x < € 1.250.000

2

1

€ 125.000 < x < € 500.000

1

1

1

50%

70%

x < € 125.000

Geen financiele gevolgen
Kans

10%

30%

90%
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Financieel

Netto

x > € 2.500.000

€ 1.250.000 < x < € 2.500.000

1

€ 500.000 < x < € 1.250.000

2

€ 125.000 < x < € 500.000

2

1

1

1

x < € 125.000

Geen financiele gevolgen
Kans

10%

30%

50%

70%

90%
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Risicokaart kwaliteit
Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een
risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De
nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak
van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de
continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om
aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te
voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.
Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer
voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van
maatregelen

Kwaliteit

Bruto

Onherstelbaar verlies van
kwaliteit

1

Zeer moeilijk te herstellen verlies
van kwaliteit
Moeilijk te herstellen verlies van
kwaliteit
Eenvoudig herstelbaar verlies
van kwaliteit
Zeer eenvoudig herstelbaar
verlies van kwaliteit
Geen kwaliteitsverlies
Kans

10%

30%

50%

70%

90%
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Kwaliteit

Netto

Onherstelbaar verlies van
kwaliteit
Zeer moeilijk te herstellen verlies
van kwaliteit

1

Moeilijk te herstellen verlies van
kwaliteit
Eenvoudig herstelbaar verlies
van kwaliteit
Zeer eenvoudig herstelbaar
verlies van kwaliteit
Geen kwaliteitsverlies
Kans

10%

30%

50%

70%

90%

Pagina 6 van 11

Risicokaart vertraging / stagnatie
Risico’s waarvan de oorzaken en gevolgen in klassen ingedeeld zijn kunnen geplaatst worden in een
risicokaart. De risicokaart geeft inzicht in de spreiding van de risico’s naar kans en gevolg. De
nummers in de risicokaart corresponderen met de aantallen risico’s die zich in het desbetreffende vak
van de risicokaart bevinden. Een risico dat in het groene gebied zit, vormt geen direct gevaar voor de
continuïteit van de organisatie. Een risico dat een score heeft die in het oranje gebied zit, vraagt om
aandacht. Een risico dat een risicoscore heeft die in het rode gebied zit vereist directe aandacht om te
voorkomen dat de continuïteit van de organisatie wordt bedreigd.
Er wordt een onderscheid gemaakt in het bruto en netto risico. Het bruto risico geeft de situatie weer
voordat er maatregelen zijn getroffen. Het netto risico geeft het resultaat na het nemen van
maatregelen

Vertraging / stagnatie

Bruto
2

Meer dan 3 maanden vertraging

1

1

--

1 tot 3 maanden vertraging

1

3

-

Maximaal 1 maand vertraging

1

Geen vertraging
Kans

10%

30%

50%

70%

90%
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Vertraging / stagnatie
Meer dan 3 maanden vertraging

Netto
1

1

1

30%

50%

--

1 tot 3 maanden vertraging

2

-

Maximaal 1 maand vertraging

4

Geen vertraging
Kans

10%

70%

90%
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Risico’s en beheersingsmaatregelen
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