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Op 24 november organiseerde Jonge Atlantici, speciaal voor haar studentbegunstigers, een 
vaardigheidstraining met dr. Hein Matthee op het kantoor van de Atlantische Commissie. 
Tijdens de training probeerde Matthee, aan de hand van een aantal voorbeelden uit de 
zakenwereld en schetsen van potentiële toekomstscenario’s voor Nederland, inzage te 
bieden in de wereld van de risicoanalyse. Er namen ongeveer twintig studentbegunstigers 
deel aan de training. 
 
Matthee maakte ten eerste duidelijk wat een risicoanalyse inhoudt, namelijk de inschatting 
van risico’s voor bedrijven om zich in bepaalde regio’s te vestigen. Deze risico’s kunnen 
betrekking hebben op sociale, politieke of economische onrust, ecologische problemen of 
corruptieproblematiek die het zakendoen in bepaalde gebieden bemoeilijken. 
 Matthee gaf een voorbeeld uit India waar  een constructiebedrijf zich wilde vestigen. 
Dit bedrijf wilde een berg in gebruik  nemen die voor de lokale bevolking van grote betekenis 
was. Deze verweerde zich hier dan ook tegen.  Aan deze sociale onrust werd internationale 
media-aandacht geschonken. Door als bedrijf bij  dergelijke onrust toch door te zetten kan 
imagoschade worden opgelopen. Dit kan voor het desbetreffende bedrijf daarom een reden 
zijn om zich niet in die regio te vestigen.   
Een ander voorbeeld betrof  de onduidelijkheid ten aanzien van eigendomsrechten van 
stukken land in bepaalde gebieden van Afrika. Dit vormt een risico voor  een suikerbedrijf 
dat een stuk land koopt van de vernomen eigenaars.  De kans is namelijk groot dat  een 
week later andere vermeende ‘landeigenaren’ naar voren treden om ook een vergoeding te 
vragen.  Matthee wilde hiermee duidelijk maken dat in veel landen andere regels gelden 
voor zakendoen dan bedrijven gewend zijn. Het is  van belang dat bedrijven op de hoogte 
zijn van specifieke lokale omstandigheden.  
 Ten tweede  maakte Matthee duidelijk dat de risico’s voor gevestigde bedrijven 
toenemen met de tijd. Hoe meer  een bedrijf geworteld raakt in een bepaald gebied, hoe 
afhankelijker het wordt van deze locatie en hoe kostbaarder het is om weer te vertrekken. 
Veranderingen in het gebied hebben hierdoor een groter effect op bedrijven die zich voor 
een lange termijn vestigen, zoals energiebedrijven. Met afhankelijkheid nemen de risico’s 
toe. Flexibiliteit is dus van belang voor risicovermindering. 
 Hein wees er ook op dat je als analist bij het maken van een analyse  altijd je eigen 
horizon met je meedraagt. Dit kan zorgen voor blinde vlekken tijdens de beoordeling van 
een situatie, waardoor je conclusies  deels op vooroordelen gbaseerd zijn. Daarnaast 
ontstaan misvattingen  ook vaak door onoverkoombare cultured lenses, zoals Matthee dit 
noemde. 
 Matthee benoemde een vierledig proces om risicoanalyse succesvol uit te voeren. De 
eerste stap is het identificeren van risico’s. Vervolgens moet de impact van deze risico’s 
worden geëvalueerd. De derde stap is het ontwerpen van mogelijke toekomstscenario’s. De 
laatste stap is het identificeren van de gevolgen die deze potentiële veranderingen kunnen 
hebben op de situatie van de cliënt.  
 Na deze theoretische toelichting volgde de toetsing van de risicoanalytische 
vaardigheden van de deelnemers. In groepen van (3? 4?) kwamen zij tot mogelijke 
toekomstscenario’s voor Nederland en de risico’s die deze scenario’s met zich mee zouden 
brengen voor het bedrijfsleven. Sociale en politieke verschuivingen, de val of het herstel van 



de euro, het aantreden van premier Wilders of de opkomst van een radicale linkse 
tegenhanger van de PVV passeerden allen de revue. Aan creativiteit was zeker geen gebrek.  
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