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“Ik krijg in mijn werk voor Kiremko veel te maken met risi
cobeoordeling, maar alleen vanuit financieel oogpunt. We moe
ten ook kijken naar risico’s en kwetsbaarheden in alle andere 
stromen binnen de onderneming. Op strategisch en zeker ook 
op operationeel niveau”, vertelt Van Lambalgen. Kiremko heeft 
daarom Rykele Betten, senior consultant bij Continuum Risico 
& Continuïteitsmanagement, gevraagd om de risico’s te analy
seren en uiteindelijk de continuïteit en daarmee de reputatie 
van het bedrijf te bewaken. “Een frisse, kritische blik is hier
voor nodig, want zelf ben je niet zo kritisch als je denkt”, aldus 
Van Lambalgen. “Het is fijn als iemand durft te zeggen wat hij 
denkt en Rykele komt hier niet om vriendjes te maken. Hij is 
hier in opdracht van ons en moet resultaten behalen”, verklaart 
Van Lambalgen de keuze voor het uitnodigen van een externe 
consultant op het hoofdkantoor in Montfoort.

Verantwoordelijkheden naar klant en personeel
Dat Betten niet komt om vrienden te maken, blijkt uit de eerste 
vraag die hij aan de directie van Kiremko stelde toen hij in 
april 2019 aan het project begon, namelijk ‘Als je pand 
afbrandt, wil je dan nog wel verder?’. Van Lambalgen vindt 
dat een terechte vraag: “Als je besluit dat je na een brand niks 
meer gaat doen, waarom zou je dan nog aan een continuïteits
plan werken?”, zegt zij lachend. “Ik stel deze vraag om te toet
sen wat iemand met zijn organisatie wil”, vertelt Betten. “Veel 
bedrijven gaan na een grote brand failliet, want je bent twee 
jaar out of business en daarna is iedereen je vergeten. Ik vind 
dat je als bedrijf verantwoordelijkheden hebt naar je klanten en 
je medewerkers”, nuanceert hij zijn vraag. Volgens Betten moet 
de directie daarom weten waar zij naartoe wil en in staat zijn 
om van koers te wijzigen om vooruit te blijven gaan. “Je moet 

Net zoals vertrouwen, komt een goede reputatie te voet en gaat zij te paard. Bij Kiremko, fabrikant van verwerkings
lijnen voor de aardappelverwerkende industrie, willen ze de goede reputatie die zij sinds 1965 hebben opgebouwd dan 
ook graag hoog houden. Daarom heeft Diana van Lambalgen, hoofd financiële administratie bij het productiebedrijf, 
zich verdiept in het toepassen van risicomanagement en zakelijke continuïteit. 
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de moeilijkheden die je onderweg naar het behalen van je doel
stellingen kunt tegenkomen kennen en in staat zijn om deze 
aan te pakken. Hoe je dat aan de voorkant regelt is risicoma
nagement, hoe je er aan de achterkant op reageert is business 
continuity”, vervolgt hij. Een producent van aardappelverwer
kingslijnen bijvoorbeeld, ziet de aardappelmarkt veranderen. 
Als ‘groei’ je doelstelling is, kun je met de juiste voorbereiding 
de juiste keuzes maken en de veranderingen die je tegenkomt 
zo aanpakken dat je blijft groeien. “De afwegingen die je maakt 
over risico’s koppel je aan je strategie. Wil Kiremko marktlei
der zijn, dan horen daar verantwoordelijkheden bij: stateof
theartmachines produceren, tijdig leveren en alles moet in 
één keer goed zijn. Als je aan de voorkant je risico’s niet goed 
inschat, kan het zijn dat je je leidende positie verliest, omdat je 
niet meer kunt leveren wat is afgesproken. Of je moet dus
danige kosten maken dat je niet meer kunt innoveren. Dat zou 
zonde zijn van alle inspanningen”, legt Betten het belang van 
risicomanagement en business continuity verder uit.

Kritisch op toeleveranciers
Risico’s en kwetsbaarheden vind je van het begin tot het eind 
van je processen. “Je hebt niet alleen te maken met medewer
kers, maar ook met externe partijen zoals toeleveranciers, afne
mers, banken en het onderwijs. Klanten van Kiremko willen 
hun machines op tijd geleverd hebben. Daarvoor moeten bin

nen het bedrijf de processen op orde zijn, de productie moet 
werken. Dat begint bij de verkopers die de inventarisatie bij de 
klanten maken. Zij moeten de juiste vragen stellen en naden
ken over de risico’s van bijvoorbeeld het leveren van een frites
lijn in China. Daar heb je te maken met een andere cultuur, 
werkwijze, financiering enzovoorts. Een verkoper moet toch te 
weten komen weten wat de klant precies wil. Deze informatie 
moet hij doorgeven aan de engineers, die op hun beurt ontwer
pen. Het liefst foutloos, en dat kan alleen als ze goede informa
tie krijgen. Vervolgens moet je produceren, ook foutloos. 
Daarvoor is Kiremko mede afhankelijk van haar toeleveran
ciers. Ook richting hen moet je kritisch zijn. Met de strategie en 
doelstellingen van je organisatie in het achterhoofd moet je je 
afvragen of ook je toeleveranciers die strategie kunnen volgen 
en bij je bedrijf passen. Het hele proces, van de eerste schroef 
die je uit het magazijn pakt tot en met de installatie van de 
machine bij de klant, moet foutloos verlopen en alles moet op 
tijd gebeuren. Uiteindelijk kijken je klanten er op dezelfde 
manier naar. Ook bedrijven als Aviko of McCain zijn kritisch 
op hun toeleveranciers: kunnen zij leveren wat ik vraag?”, legt 
Betten uit. “Waar het uiteindelijk om gaat is dat we de klant 
pas continuïteit kunnen bieden als wij zelf onze risicobeheer
sing en continuïteit op orde hebben. Zonder onze klanten zijn 
we niets, dus we kunnen niet doen alsof we geen risico’s heb
ben”, zegt Van Lambalgen stellig.
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keer goed zijn”, vertelt Rykele Betten, senior consultant bij Continuum Risico & Continuïteitsmanagement, die de risico’s voor het bedrijf analyseert.
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Opkomende markten
Ook minder voorspelbare externe factoren zoals ontwikkelingen 
op de aardappelmarkt brengen kansen en risico’s met zich 
mee. “De ontwikkeling van aardappelrassen is voor ons een 
groot ding. Nu zijn we gewend dat aardappelen op een 
bepaald aantal plekken in de wereld groeien. Wanneer er een 
nieuw ras komt dat veel beter tegen droogte en hitte kan, biedt 
dat kansen om aardappelen op meer plekken te laten groeien. 
Dat biedt ons weer de mogelijkheid om op nieuwe plekken wat 
te doen in de industrie. We volgen de markt dus op de voet, 
ook als het slecht gaat. Een aardappelziekte of een mislukte 
oogst is bijvoorbeeld ook een risico voor ons. Op het moment 
dat de klant niet meer kan of wil produceren, hebben wij niets 
meer te doen. Aan de andere kant boden de kleine piepers 
vorig jaar juist de kans om over nieuwe machines na te den
ken, omdat we te maken hadden met de vraag of de huidige 
machines die maat wel aankonden”, vertelt het hoofd financiële 
administratie. Zal het wegvallen van kiemremmer chloorpro
fam ook invloed hebben op Kiremko? Betten denkt dat die 
mogelijkheid er is: “Als de bewaringstermijn korter wordt, 
krijgen verwerkers aan het begin van het aardappelseizoen een 
groter aanbod van het product te verwerken. Daarvoor hebben 
ze een grotere capaciteit aan machines nodig. Of ze gaan pro
beren meer volume door een machine te jagen dan voorge
schreven. Dan zit je met een stukje onderhoud en meer slijtage. 
Dat de toevoer aan het begin van het seizoen vele malen groter 
is, heeft ook voordelen. Het leidt waarschijnlijk tot stilstand op 
vaste momenten, dan kun je wel relaxed je onderhoud doen”, 
stelt hij. “Het voordeel dat wij als Kiremko hebben, is dat we 
over de hele wereld zitten. Op het moment dat er aan de ene 
kant van de wereld geoogst wordt, is de lijn daar al af en gaan 
wij naar de andere kant”, voegt Van Lambalgen toe. “In het 
kader van strategisch continuïteitsmanagement kijk ik bij het 
maken van mijn analyse ook naar de ontwikkelingen in China, 
India en andere groeimarkten waar de aardappelteelt in 
opkomst is. Kan ik me daar als ondernemer vestigen, wat bete
kent dat voor mijn organisatie, wat zijn de risico’s? Daarnaast 
vind ik dat je voor continuïteit ook naar de consumentenkant 
moet kijken. Pas als je weet wat de consument wil, kun je 
nadenken over de machines die daarbij nodig zijn. Samen met 
de grote spelers in de aardappelverwerking kun je dan nieuwe 
producten neerzetten. Zo kun je door meer samenwerking in 
de keten je klanten blijven bedienen”, aldus Betten.

Implementeren
Nadat Betten de afgelopen tien maanden binnen Kiremko met 
medewerkers uit alle lagen van het bedrijf heeft gesproken en 
ook bij klanten op bezoek is geweest, is hij nu bezig met het 
maken van een rapportage. “Op basis van de risicobereidheid 
doe ik een voorstel op het gebied van risicomanagement en het 
beleid dat gevoerd moet worden. De risicobereidheid van de 
organisatie qua geld en reputatie stel ik vast door het stellen 
van vragen zoals ‘wat kun je in een jaar maximaal verliezen 
aan geld zonder dat je je continuïteit verliest?’ Aan de hand 
daarvan gaan we met de directie om tafel, om prioriteiten te 

stellen: welke risico’s pakken we het eerst aan, op operationeel 
en strategisch niveau? Ik benoem op elk niveau een top 10 van 
risico’s en het bedrijf begint bovenaan met het implementeren 
van maatregelen. Dat bouw je langzaam op totdat een accepta
bel niveau is bereikt. Je hebt misschien wel honderd risico’s, 
maar je start met de tien à vijftien grootste risico’s. Met het 
oplossen daarvan ben je al veel minder kwetsbaar. Andere risi
co’s zijn acceptabel en vallen binnen je risicobereidheid”, legt 
Betten de vervolgstappen uit. “Risicomanagement en business 
continuity stoppen nooit. We krijgen van Rykele een rappor
tage en dan is het aan ons om daar continu mee aan de slag te 
blijven”, vat Van Lambalgen samen. “Uiteindelijk moet het een 
onderdeel van je hele organisatie worden. Risicomanagement 
en business continuity zijn niet alleen de verantwoordelijkheid 
van de financiële afdeling, het loopt door je hele bedrijf. Als 
het proces eenmaal op gang is en iedereen de zin ervan inziet, 
dan blijft het lopen”, concludeert Betten. ●
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