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Risico is een gevaar voor schade of verlies
Risico - definitie
Kenmerken van een risico1):

Risicoi = P(Verliesi) x I(Verliesi)

Risico 2

Impact

Risico is “een kans op gevaar, schade,
verlies, letsel of enige ander ongewenst
gevolg”2)

Risico 1

 Potentiëel verlies
 Significantie van verlies
 Onzekerheid van verlies

Risico n

Totale risico
van een bedrijf

Kans

Totale risico =
Risico(Verlies1) + Risico(Verlies2)+ … + Risico(Verliesn)

1)
2)

Yates and Stone (1992)
Harland et al. (2003)
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Supply chain management is het coördineren van verschillende activiteiten tussen de
supply chain partners
Supply chain management - definitie
Supply chain: “een groep van bedrijven die producten of diensten ontwerpen, construeren, vermarkten,
produceren en distrubueren naar eindverbruikers / consumenten1)

Supply chain management: “het tussen supply chain deelnemers coördineren of integreren van een aantal
product-gerelateerde activiteiten om zo efficientie, kwaliteit en klant-service te verbeteren teneinde een
competitief voordeel te behalen voor alle betrokken bedrijven”2)
1)
2)

Muckstadt et al. (2001)
Wisner et al. (2005)
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Inkoop risico management gaat om het identificeren, schatten, managen en
monitoren van inkoop risico’s
Inkoop risico management - definitie
Inkoop risico: “een eventueel voorval in verband met inkomende goederen veroorzaakt door het falen van
individuele leveranciers of de toeleveringsmarkt, resulterend in het onvermogen van de afnemer om te
voldoen aan klantwensen of in een bedreiging voor de klant van leven of veiligheid”1)
“Inkoop risico management is het managen van inkoop risico’s door middel van coördinatie en
samenwerking tussen de supply chain partners om winstgevendheid en continuiteit te garanderen”2)
Fases van inkoop risico management3):

 Risico indentificatie

Herkennen van toekomstige onzekerheden

 Risico beoordeling

Evaluatie van de waarschijnlijkhed en consequenties van verwachte risico’s

 Risico management

Acties om risico oorzaken te verminderen, te vermijden of om risico-effecten
tegen te gaan (of natuurlijk de keus om risico’s te lopen)

 Risico monitoren

Monitoren van mogelijke veranderingen in waarschijnlijkheid en gevolgen
van risico’s

1)
2)
3)

Zsidisin et al. (2004, p. 397)
Tang (2006)
Hallikas et al. (2004); Harland et al. (2003); Knemeyer et al. (2009); Blackhurst et al. (2008); Zsidisin et al. (2000); Schoenherr et al. (2008)
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Het ontwerpen van een geïntegreerd inkoop risico management model
Onderzoeksdoel

Verwachting dat het identificeren van relevante
risico’s, het gebruik van indicatoren voor het
monitoren van risico’s en het nemen van
management maatregelen invloed heeft op inkoop
risico management prestatie.

Model inkoop risico management

Risk screening
new suppliers

Welke variabelen met betrekking tot
1) beschouwde risico’s,
2) indicatoren voor monitoren van risico’s en
3) management maatregelen
zijn nodig voor een succesvol inkoop
risicomanagement systeem?

Welke factoren hebben nog meer een positieve
invloed op inkoop risico management prestatie?

Supply
Risk
Management

preventive
outphasing of
risky suppliers
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Risico’s kunnen ingedeeld worden in omgevings-, financiële, operationele en
strategische risico’s
Risico categorieën

Omgevingsrisico’s zijn risico’s die
voortkomen uit de omgeving van de
leverancier of de supply chain
relatie.

Inkoop
risico’s

Omgevings
risico’s

Leverancier(relatie)risico’s zijn
risico’s die ontstaan bij de
leverancier of binnen de klantleverancier relatie. Deze risico’s
kunnen financieel, operationeel of
strategisch van aard zijn.

Leverancier
(relatie)
risico’s

Financiële Operatio- Strategische
risico’s
nele risico’s
risico’s

Uni-Twente_1001-01.pptx
Page 8

Agenda
Agenda



Inkoop risico’s en risico management



Relevantie en doel van mijn onderzoek



Onderzoeksmethode



Onderzoeksmodel



Resultaten



Tot slot

Uni-Twente_1001-01.pptx
Page 9

Twee exploratieve workshops en een vragenlijst zijn gebruikt om de data te
verzamelen
Methodologie – “Speed consortial benchmarking”
Workshop => Vragenlijst => Workshop
1e workshop: world-café methode
 In kaart brengen van mogelijke risico’s, indicatoren om
deze risico’s te monitoren en maatregelen om deze
risico’s te beheersen
 Onderzoeksconsortium met wetenschappers en
vakmensen
Vragenlijst
 De risico’s, indicatoren en maatregelen die tijdens de
workshop zijn geïdentificeerd zijn gebruikt als input voor
de vragenlijst
 Vragen over het risico management proces en om risico
management prestatie te kunnen meten zijn afgeleid uit
wetenschappelijke literatuur
2e workshop
 Discussie over de resultaten en best practice presentaties
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Page 10

De world-café discussie methode maakt het mogelijk om kennis van grotere
groepen te vergaren in een relatief kort tijdsbestek
1e workshop - world café
M

Organisatie
Eén moderator voor elke tafel/ elk thema
Vier à vijf deelnemers per tafel
Ca. 30 minutes discussie per ronde
Na iedere discussieronde werd er van tafel
gewisseld  nieuwe groepssamenstelling
 Flip-overs gebruikt voor documentatie
 De resultaten zijn gevalideerd door de
vragenlijst en verder uitgediept door bestpractice presentaties tijdens de 2e workshop





Tafel
1

M

M

Tafel
4

Tafel
2

Thema’s
M
Tafel
3

M

•1

Omgevingsrisico‘s

•2

Financiële risico‘s

•3

Operationele risico‘s

•4

Strategische risico‘s

Voor elk thema
werd besproken:
 Risico‘s
 Indicatoren
 Maatregelen

Moderator
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Kleinere ondernemingen hebben vaak een minder uitgebreid risico
management systeem, en vertrouwen daarom sterker op het vermijden van
risicovolle leveranciers
Vergelijking grote en MKB bedrijven

Risicomanagement systeem
Grote bedrijven

Risicomanagement systeem
Kleine bedrijven

• Definitie
"MKB bedrijf":
Omzet < 50 Mio. €
Medewerkers < 250

• Vergelijking van 24

Vermijdingsstrategie

Legenda:

Vermijdingsstrategie

MKB en 142 grote
bedrijven
• Over het algemeen
hebben MKB
bedrijven grotere
problemen met
inkoop risico
management:
- 57% van de
problematische
leveranciers kon
worden
geïdentificeerd ten
opzichte van 75% bij
de grote bedrijven

Iedere balk geeft een gebruikte indicator / maatregel aan, de lengte weerspiegelt de intensiteit van het gebruik

Bron: UT
Uni-Twente_1001-01.pptx
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Indicatoren en maatregelen om omgevingsrisico‘s te beheersen verklaren 17 % van het
verschil tussen goed en slecht presterende bedrijven
Omgevingsrisico’s - resultaten
Prijs verhogingen

4,50

Risico
oorzaken
0,291***

Landen rapporten

3,03

2,33

Indicatoren
r² = 8,5%

0,233***

Corruptie index

Inkoop risico
management
performance
r² = 17,6%

0,442***
TCO berekening

3,45

3,69

Maatregelen
r² = 19,5%

Meerdere leveranciers

Lessons learned & best practices

• Succesvolle bedrijven onderscheiden zich door het gebruik van corruptie indexen, b.v. die van Transparency
International (www.transparency.org)

• Ook nuttige rapporten zijn de WTO en VN-rapporten, het CIA World Factbook (www.cia.gov) en Freedom
House (www.freedomhouse.org)

• Meerdere leveranciers: wanneer mogelijk op verschillende continenten. Duurdere lokale leveranciers worden
soms gebruikt vanuit een risico-oogpunt
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Risico audits ter plekke, maar ook zelfevaluatie van de leverancier zijn
effectieve maatregelen om inkoop risico’s te beheersen
Financiële risico’s - resultaten
Verkrijgen van krediet

3,36

2,77

Risico
oorzaken

Slachtoffer overname
0,331***
Betalingsgedrag
Situatie in de industrie

3,07
4,06
3,62

Indicatoren
r² = 10,9%

0,257***

Aandeel eigen vermogen

Inkoop risico
management
performance
r² = 24%

0,519***
Noodplan
Risico audits ter plekke

3,50
3,64
3,62

Maatregele
n
r² = 26,9%

Zelfevaluatie leverancier

Lessons learned & best practices

• Familiebedrijven zijn minder risicovol omdat ze meestal geen overnamekandidaat zijn
• Noodplannen: ondersteuningsmaatregelen voor leveranciers, maar ook alternatieve leveranciers in kaart
brengen
• Leveranciers ondersteunen bij kredietaanvragen, bijvoorbeeld door informatie te geven over nieuwe projecten
Uni-Twente_1001-01.pptx
Page 15

Operationele risico’s zijn conceptueel gezien goed ontwikkeld, maar
verklaren nog steeds een aanzienlijk deel van risico management verschillen
Operationele risico’s - resultaten

Productie competenties

Leveranciersbeoordeling over tijd

3,23

4,30

3,83

Risico
oorzaken
0,339***
Indicatoren
r² = 11,5%

0,232**

Resultaten proces-audits

Inkoop risico
management
performance
r² = 30,2%

0,597***
Risico screening vooraf

3,92

4,25

Maatregelen
r² = 35,7%

Leveranciersontwikkeling

Lessons learned & best practices

• Operationele risico‘s krijgen van de meeste bedrijven veel aandacht, maar alleen het beoordelen van productie
competenties heeft daadwerkelijk invloed op risico management performance

• Controleer of de leverancier al soortgelijke producten produceert
• Failure Mode Effect Analysis (FMEA) kann gebruikt worden om operationele risico‘s te identificeren
• Vragenlijsten voor strategische leveranciers om te vragen naar de huidige situatie, vormt een basis voor meer
diepgaande hulp
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Het kweken van vertrouwen en het verhogen van de concurrentie worden
vaak gebruikt om strategische risico’s te minimaliseren
Strategische risico’s - resultaten
3,25
Productie capaciteit

Verandering eigen omzet bij
leverancier

4,25

3,76

Risico
oorzaken
0,279***
Indicatoren
r² = 7,8%

0,264***

Marktaandeel leverancier

Inkoop risico
management
performance
r² = 20,6%

0,371***
Vertrouwen kweken (eerlijkheid)
Communicatie intensiveren

4,48
4,30
3,96

Concurrentie verhogen

Maatregele
n
r² = 13,7%

Lessons learned & best practices

•
•

Bekijk regelmatig het organigram van leveranciers: reorganisaties kunnen wijzen op problemen

1)
2)

Bij een laag marktaandeel van de leverancier is het makkelijker om "voorkeursklant" te worden
Bij een klein marktaandeel van de leverancier zijn er meestal veel gelijkwaardige alternatieven te vinden

•

Afstemmen van roadmaps is een waardevol hulpmiddel om strategische risico‘s te vermijden

Het marktaandeel van leveranciers kan twee gevolgen hebben:

Uni-Twente_1001-01.pptx
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Een aantal variabelen wordt even vaak gebruikt door succesvolle als door
niet succesvolle bedrijven
Alle risico categorieën - resultaten

Maatregelen

Indicatoren

Risico bronnen

Omgevingsrisico’s

Financiële risico’s

Operationele risico’s

Strategische risico’s

Verslechtering order-positie
Eenzijdige klanten structuur

Communicatie problemen

Verandering in ratings

Logistieke problemen

Afhankelijkheid

Prijs verhogingen

Verkrijgen van krediet

Productie competentie

Personeelsverloop leverancier

Toegang tot grondstoffen

Slachtoffer overname

Kwaliteit competenties

Productie capaciteit
Verandering eigen omzet bij
leverancier

Situatie in de industrie
Landen rapporten

Aandeel eigen vermogen

Leveranciers beoordeling in de
loop van de tijd

Marktaandeel leverancier

Corruptie index

Betalingsgedrag

Resultaten proces-audits

Hiërarchische positie
contactpersoon

Meerdere leveranciers

Noodplan

Eigen voorraad aanhouden

Vertrouwen kweken (eerlijkheid)

Vermijden van kritieke landen

Risico audits ter plekke

Leveranciersontwikkeling

Communicatie intensiveren

TCO berekening

Zelfevaluatie leverancier

Risico screening vooraf

Concurrentie verhogen

Legenda:

Verklaard risico management succes

Geen verschil in gebruik tussen succesvolle en niet succesvolle bedrijven
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Alleen het gebruik van indicatoren en beheersmaatregelen heeft een
significant positief effect op inkoop risico management prestaties
Totale model - resultaten

Landen rapporten

3,03

Betalingsgedrag leverancier

3,07

Resultaten proces audits

3,83

Indicatoren
voor monitoren

4,25

Verandering eigen omzet bij leverancier
Risico audits ter plekke

0,239**

3,64

0,721 ***

Risico screening vooraf

3,92

Leveranciersontwikkeling

4,25

Maatregelen

4,48

r²= 52%

Vertrouwen kweken (eerlijkheid)

0,175 **

Inkoop risico
management
performance
r²= 35%

3,96

Concurrentie verhogen

Legenda:
geen significante relatie
* p < 0,05 , ** p < 0,01 , *** p < 0,001

Significante relatie

Uni-Twente_1001-01.pptx
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Een goed risico management proces draagt substantieel bij aan inkoop risico
management prestaties
Totale model - resultaten

Landen rapporten

3,03

Betalingsgedrag leverancier

3,07

Resultaten proces audits

3,83

Indicatoren
voor
monitoren

Proces

4,25

Verandering eigen omzet bij leverancier

0,069
0,545***

Risico audits ter plekke

3,64

0,718 ***

Risico screening vooraf

3,92

Leveranciersontwikkeling

4,25

Maatregelen

4,48

r²= 52%

Inkoop risico
management
performance
r²= 51%

0,175 **

Vertrouwen kweken (eerlijkheid)
3,96

Concurrentie verhogen

Legenda:
geen significante relatie
* p < 0,05 , ** p < 0,01 , *** p < 0,001

Bijna 20% meer
dan eerdere
onderzoeken
Significante relatie
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Welke vragen moeten positief beantwoord worden om een goed ontwikkeld
inkoop risico management proces te garanderen?
Ontwikkeling van de "proces" factor in mijn vragenlijst

Bron:

1.

Ons bedrijf heeft een gedetailleerd inkoop risico management
proces geïntroduceerd

2.

Ons inkoop risico management proces wordt functieoverschrijdend uitgeoefend

3.

We taxeren de risico’s van individuele leveranciers regelmatig
(b.v. per kwartaal of jaarlijks)

4.

Wij verbeteren ons inkoop risico management proces
geregeld

5.

Een deel van ons risico management proces is het grondig
analyseren van problematische leveranciers

Proces

UT
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Wat maakt een inkoop risico management systeem succesvol?
Componenten van een functioneel inkoop risico management systeem

• Een aantal zeer belangrijke en uiterst relevante indicatoren en maatregelen voor
Ken je
leveranciers

risicobeheersing zijn gebaseerd op direct contact met de leveranciers:
− Audits ter plekke als instrument voor het meten van financiële risico‘s
− Resultaten van proces audits als indicator voor operationele risico‘s
− Risico screening vooraf, voor het aangaan van zakelijke relaties
− Leveranciersontwikkeling
− Intensivering van de communicatie om strategische risico‘s te voorkomen
• "Lange afstand relaties" worden gekenmerkt door een groter risico

• Succesvolle bedrijven passen diverse concurrentie-gerichte maatregelen toe,
Eerlijke
concurrentie

terwijl het bouwen van strategisch partnerschap geen significant effect heeft voor
risicobeheersing:
− Meerdere leveranciers
− Concurrentie tussen leveranciers verhogen
− Maar tegelijkertijd: het kweken van vertrouwen door eerlijkheid
• Vanuit een risico perspectief wordt de strategie van "eerlijke concurrentie, met
een overzichtelijk, maar niet te klein aantal leveranciers" geprefereerd

• De waarneming van risico oorzaken heeft een indirect effect, omdat dit leidt tot
Procesfocus

Bron:

een versterking van gebruikte indicatoren en maatregelen
• Een gedetailleerd, cross-functioneel beleefd, regelmatig proces is essentieel
voor inkoop risico management

UT
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Vragen?
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Back-up
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Items
Construct

Items

Adopted from

Our supply risk management is better than our competitors supply risk
management
SCRM
performance

Overall, we are satisfied with our supply risk management
In recent years we were able to (taking into account the industry cycle):

Moder (2008)

-minimize the frequency of supply risks occuring
- minimize the magnitude of occuring supply risks
Our company has introduced a detailed supply risk management process
Our supply risk process is cross-functional observed
SCRM process

We regularly repeat the risk assessment of our suppliers (i.e. each year or
quarter)

Schiele (2007)
Moder (2008)

We improve our supply risk management process regularly
Part of our risk management process it the in-depth analysis of problem
suppliers
We are often surprised by the actions of retailers and whole-salers
Environmental
uncertainty

We are often surprised by the actions of our competitors

Klein et al. (1990)

We are often surprides by customer reaction

Behavioral
uncertainty

It takes significant effort to detect whether or not suppliers conform to
specifications and quality standards
Accurately evaluating suppliers requires a lot of offort

Grover and
Malhotra (2003)

It is costly, in time and effort, to clearly monitor the performance of our suppliers
Uni-Twente_1001-01.pptx
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Een aantal variabelen wordt even vaak gebruikt door succesvolle als door
niet succesvolle bedrijven
Alle risico categorieën - resultaten

Maatregelen

Indicatoren

Risico bronnen

Omgevingsrisico’s

Financiële risico’s

Operationele risico’s

Strategische risico’s

Verslechtering order-positie
Eenzijdige klanten structuur

Communicatie problemen

Verandering in ratings

Logistieke problemen

Afhankelijkheid

Prijs verhogingen

Verkrijgen van krediet

Productie competentie

Personeelsverloop leverancier

Toegang tot grondstoffen

Slachtoffer overname

Kwaliteit competenties

Productie capaciteit
Verandering eigen omzet bij
leverancier

Situatie in de industrie
Landen rapporten

Aandeel eigen vermogen

Leveranciers beoordeling in de
loop van de tijd

Marktaandeel leverancier

Corruptie index

Betalingsgedrag

Resultaten proces-audits

Hiërarchische positie
contactpersoon

Meerdere leveranciers

Noodplan

Eigen voorraad aanhouden

Vertrouwen kweken (eerlijkheid)

Vermijden van kritieke landen

Risico audits ter plekke

Leveranciersontwikkeling

Communicatie intensiveren

TCO berekening

Zelfevaluatie leverancier

Risico screening vooraf

Concurrentie verhogen

Legenda:

Verklaard risico management succes

Geen verschil in gebruik tussen succesvolle en niet succesvolle bedrijven
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An elaborated supply risk management process as an enabling antecedent of
supply risk management performance
Hypothesis 1

 Supply chain risk management is a strategic management activity (Narasimhan and Talluri, 2009)
 Stages in the supply chain risk management process (Hallikas et al., 2004, Schoenherr et al., 2008):
Identification, assessment, monitoring and management (diminish, eliminate or counteract risks)
 In supply chain management literature ample attention is given to the risk management process itself
(e.g. Hallikas, 2004; Kleindorfer & Saad, 2005)
 Berg et al. (2008) highlight the importance of proactive and reactive risk management processes as
antecedents of outcomes

Hypothesis 1



An elaborated supply risk management process positively influences supply
chain risk management performance

Uni-Twente_1001-01.pptx
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Supply risk monitoring as a neglected phase in supply risk
management
Hypothesis 2

 Risk management is a dynamic process as probabilities and impact of risks can change over time
(Wagner and Bode, 2008; Hallikas et al., 2004)
 Monitoring risk is necessary: it can provide an early warning when risk levels are rising
 Monitoring is not (only) an ongoing assessment of probability and impact, figures are needed to
indicate whether the chances of risk occurrence are rising
 “risk monitoring […] has received the least attention by supply chain risk researchers and the
literature has shhown little focus on the tools necessary for temporal risk monitoring” (Blackhurst et
al., 2008)

Hypothesis
2a



The use of indicators for risk monitoring positively influences supply chain risk
management performance

Hypothesis
2b



The use of indicators for risk monitoring positively influences the use of
mitigation strategies for risk management

Uni-Twente_1001-01.pptx
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Risk mitigation strategies are elements to operationalise supply risk
management
Hypothesis 3

 An important element in risk management is the mitigation strategies that can be used to manage
supply chain risks
 Mitigation strategies can be either re-active (to counteract risk effects), like buffering or insurances
or proactive (to diminish or eliminate risks), like multiple sourcing and not buying in critical countries
(Dani, 2009; Knemeyer et al., 2009; Moder, 2008; Norrman and Jansson, 2004; Zsidisin et al., 2000)

Hypothesis
3



The use of risk mitigation strategies in risk management positively influences
supply chain risk management performance

Uni-Twente_1001-01.pptx
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High uncertainty levels could deteriorate supply risk management
performance
Hypotheses 4 and 5
 Contingency factors play an important but underexposed role in supply chain risk management (Kim
and Pae, 2007)
 “[...] there is likely to be a significant degree of uncertainty surrounding many supply chain situations”
(Ritchie and Brindley, 2007)
 Trkman and McCormack (2009) conceptualize the influence of environmental turbulence on supply
chain risk management.
 Uncertain environments make it difficult to specify circumstances sourrounding an exchange
beforehand and validate performance afterwards (Rindfleisch and Heide, 1997)
 Environmental uncertainty is about unanticipated changes in circumstances surrounding an exchange
Behavioural uncertainty stems from difficulties associated with monitoring the contractual
performance of exchange partners (Rindfleisch and Heide, 1997; Williamson, 1985)

Hypothesis
4



Environmental uncertainty negatively influences supply chain risk management
performance

Hypothesis
5



Behavioural uncertainty negatively influences supply chain risk management
performance
Uni-Twente_1001-01.pptx
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The survey had good response rates and measures worked out well
Analysis

1st workshop:
 Consortium of 15 firms
 21 indicators and 22 measures identified as important variables
SmartPLS (Ringle et al., 2005) is used for the analysis
To identify the indicators and mitigation strategies that significantly contribute to supply risk management a
stepwise regression was performed
Survey:
 213 usable answers
 57 % supply managers
 From different industries

Adopted from

Cronbach
s Alpha

Composit
e
reliability

SCRM performance

Moder (2008)

0,804

0,871

SCRM process

Schiele (2007)
and Moder
(2008)

0,875

0,909

0,723

0,830

0,782

0,870

Construct

Environmental
uncertainty
Behavioral
uncertainty

Klein et al. (1990)
Grover and
Malhotra (2003)
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Mit 213 ausgefüllten Fragebögen stellt der Rücklauf der Befragung eine
solide Datengrundlage dar
Datensammlung (1/2)

Befragung

Rolle der Respondeten

• Online-Befragung mit Unterstützung durch den
BME und h&z

Einkaufsmitarbeiter

− Erarbeitung Fragebogen aus Theorie und
im ersten Workshop

23,0%

− Erstellung Online-Tool zur Beantwortung
− Test des Fragebogens
− Persönliche Teilnahme Einladung an

11,0% Stabstellen

BMEnet Mailingliste sowie ausgewählte
h&z Kontakte

− Ergebnisanalyse mit SPSS und SmartPLS
Software

• Respondenten aus D, A, CH, LUX

Einkaufsleiter

57,0%

5,0%

Supply Risk
Management
Geschäftsführung

4,0%

• Ausgewerteter Rückantworten:
213

• Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit der
Respondenten (Jahre):
8,6

Quelle: UT
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In den antwortenden Unternehmen arbeiten etwa 800.000 Mitarbeiter, wobei
der Maschinenbau am stärksten repräsentiert ist
Datensammlung (2/2)

Branchenverteilung

Antwortende Unternehmen

• F&E Anteil im Umsatz:

8,6%

• Durchschnittlicher Umsatz:

883 Mio.€

• Gesamtumsatz d. Teilnehmer:

188.079

Maschinenbau
25,0%

E-Technik
14,0%

Fahr12,0%
zeugbau

Services 14,0%

6,0%
Chemie

Mio.€

• Gesamteinkaufsvolumen:

70.530

Mio.€

29,0%
Sonstige Industrie

• Durchschn. Anzahl Beschäftigte:

3.750

• Gesamtanzahl Beschäftigte:

798.750

Quelle: UT
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Uncertainty to a lesser extend and internal firm set-up to a large extend
influence supply risk management performance
Results
Nation reports

3,03

Payment behaviour of supplier

3,07

Supplier process audits

3,83

Risk
management
process

Monitoring
indicators

4,25
H2a (0,089)

Change in own turnover at supplier
On site risk audits

3,64

Risk pre-assessment

3,92

Supplier development

4,25
4,48

Building trust (fairness)

H1 0,543 ***

H2b 0,721 ***

Mitigation
strategies
r²= 0,520

3,96

Increase competition

H4 -0,098 *

Environmental
uncertainty

Legend:

Supply risk
management
performance
r²= 0.548

H3 0,175 **

Not significant relation
* p < 0,05 , ** p < 0,01 , *** p <
0,001

H5 -0,172 ***

Behavioural
uncertainty

Significant relation
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