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Nieuwe Risico’s

• Kenmerken nieuwe risico’s

• Oplossingsarrangementen voor nieuwe risico’s, 
met hun manco’s
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Kenmerk 1: networked risks
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Risico’s in een niet-geglobaliseerde
wereld

• Geografisch begrensd
• Sociaal-economisch begrensd
• Kortom: kleinschalig, nauwelijks fallout
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Networked risks
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Networked risks

• Risico’s kunnen zich verspreiden, zich
verdunnen en verdwijnen

• Maar ook: risico’s kunnen op de ene
plaats ontstaan maar zich manifesteren
op een andere plek. 

• Risico’s springen van bedrijfstak naar
bedrijfstak

• Gevolg: risico’s en incidenten
verspreiden zich grillig en onverwacht

• Zie: Mark van Twist, Ernst ten Heuvelhof, Martijn van der Steen (2013), Management van 
Vernetwerkte Risico’s, ESAA
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Kenmerk 2: non-lineaire risico’s
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Kenmerk 3: complexe risico’s, met 
terugkoppelingen



9

Kleine verschillen, grote gevolgen voor
terugkoppelingen. Onzekerheid troef!
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Kenmerk 4: Strategische gedragingen
rondom nieuwe risico’s

• Extreem ‘moral hazard’
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oplossingsarrangementen

• Early warning signals, maar…
• Meer informatie verzamelen, maar…
• Verzekeren, maar…
• Buffers, maar…
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Oplossing 1: early warning signal
Google search voorspelt griepepidemie
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Oplossing 2: verhoging zekerheid door meer
informatie. 
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Verhoging zekerheid door meer getuigen, 
maar: Paradox of Unanimity
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Oplossing 3: verzekeren, maar ook weer
bron van risico’s: derivaten
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Oplossing 4: buffers
ook: Louis Pasteur

‘Het toeval bevoordeelt de voorbereide geest’
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Maar: Robinson Crusoe

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU18Dctd7MAhUEbBoKHQHaCeUQjRwIBw&url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-2783471/Home-real-life-Robinson-Crusoe-18th-century-adventurer-lived-spending-four-years-desert-island-sale.html&psig=AFQjCNGhrlId8e0qOOHKlTjRiP2Fin8APQ&ust=1463482054404814
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiU18Dctd7MAhUEbBoKHQHaCeUQjRwIBw&url=http://www.dailymail.co.uk/news/article-2783471/Home-real-life-Robinson-Crusoe-18th-century-adventurer-lived-spending-four-years-desert-island-sale.html&psig=AFQjCNGhrlId8e0qOOHKlTjRiP2Fin8APQ&ust=1463482054404814
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Donald Rumsfeld

" There are things we know that we know. 
There are known unknowns. That is to say 
there are things that we now know we don't 
know. But there are also unknown unknowns. 
There are things we do not know we don't 
know.”
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