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Voorwoord 

Voor u ligt mijn onderzoek naar de stand van zaken van risicomanagement bij 

waterschappen in Nederland. Deze scriptie is geschreven als eindproduct van de 

Masteropleiding Accounting & Control aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Deze 

Masteropleiding vormt samen met een postgraduate opleiding de opleiding tot 

Registeraccountant of tot Registercontroller. 

Dankwoord 

Cruciaal bij elk academisch onderzoek is het verkrijgen van onderzoeksgegevens. Deze 

zijn in dit onderzoek vooral afkomstig van de geïnterviewde functionarissen bij tien 

waterschappen in Nederland. Zonder deze functionarissen had dit onderzoek dan ook niet 

uitgevoerd kunnen worden: Eric Quax van Waterschap Aa en Maas, Michel Maas van 

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Marion van de Oetelaar van Waterschap De 

Dommel, Albert van der Sluis van Wetterskip Fryslân, Frans van Kasteren van 

Waterschap Hollandse Delta, Marieke Ritzema van Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, Piet van Dijk van Waterschap Noorderzijlvest, Wendela Vrieze en Marcel 

Meijer van Waterschap Regge en Dinkel, Johan Meeringa van Waterschap Rijn en IJssel 

en ten slotte Gerwin Hospers van Waterschap Veluwe. Ik bedank hen voor hun deelname 

aan het onderzoek en de inkijk die zij mij wilden geven in het risicomanagement bij hun 

organisaties, maar ook voor de aardige discussies die hierbij ontstonden. Zonder hen was 

dit onderzoek er niet gekomen: ik ben hen zeer erkentelijk voor hun bijdragen! 

Ook dank ik de mensen die meegeholpen hebben deze scriptie vorm te geven. Voor het 

inhoudelijke deel is dat Jan Droogsma, mijn scriptiebegeleider vanuit de opleiding. Mijn 

zus Marieke heeft de nodige aanwijzingen gegeven op het gebied van taalconventies, 

stijl, spelling en grammatica. Mijn dank, want hun werk is essentieel geweest voor de 

opbouw en de taalkundige verzorging. Zij waren twee kwaliteitsbepalende factoren!  

Op de omslag staat een foto van een peilschaal van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en 

Vecht. Deze is gemaakt door “nio_nl”: http://www.flickr.com/photos/nio_nl/3752092938. 

Mijn manager Justine Ros bedank ik, omdat zij mij de nodige tijd gegund heeft om de 

titanenstrijd, die deze scriptie is geweest, in mijn voordeel te beslechten. 

Deze scriptie had ik niet kunnen schrijven zonder de inzet en flexibiliteit van mijn sociale 

omgeving. Deze geweldige mensen vormden de randvoorwaarden van deze scriptie: Ada 

& Rob, Gerard & Riet, Inge, Milou, Shusma en alle andere helpende handen thuis. 

Tot slot dank ik Mascha voor alle steun, zorg en geduld. Onze kinderen Lea en Bastiaan: 

met het groeiende gemak waarmee zij de wereld tegemoet treden, zorgden zij voor de 

nodige afleiding en menig vrolijke noot (Ma-maah! Paah-pa). 

http://www.flickr.com/photos/nio_nl/3752092938
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1.

 
Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw mag risicomanagement zich wereldwijd 

verheugen op een sterk toegenomen belangstelling. Aansprekende schandalen bij grote 

concerns als Enron en WorldCom hebben mede geleid tot ontwikkeling van het COSO 

Enterprise Risk Management - Integrated Framework (COSO ERM). Hierbij wordt 

risicomanagement als belangrijkste uitgangspunt voor de interne beheersing genomen.  

Over risicomanagement in Nederland zijn sinds het begin van deze eeuw diverse 

onderzoeken gepubliceerd, dikwijls uitgevoerd door de vier grote accountantskantoren en 

wetenschappelijke instituten. De aandacht voor risicomanagement beperkt zich daarbij 

niet tot het bedrijfsleven, maar maakt de laatste jaren ook opgang bij de overheid. De 

beheersing van publieke middelen staat steeds meer in de belangstelling van zowel het 

publiek als de organisaties zelf. Dit wordt versterkt door de bezuinigingen op de 

overheidsuitgaven. Daarnaast behoren de volgende incidenten inmiddels tot het 

vocabulaire van elke Nederlander: kostenoverschrijdingen op grote infrastructurele 

projecten als de Betuwelijn en de Amsterdamse Noord-Zuidlijn. Van een andere orde zijn 

het fiasco met de IJslandse internetspaarbank Icesave en de dijkdoorbraak bij Wilnis.   

In de eerste helft van 2011 zijn de waterschappen veelvuldig in het nieuws. De grote 

brand bij Chemie-Pack in Moerdijk op 5 januari 2011 heeft het beheersgebied van het 

waterschap Brabantse Delta getroffen. Het bluswater heeft voor verontreiniging in de 

sloten gezorgd die vanwege de risico's voor de volksgezondheid direct moet worden 

aangepakt (‘Chemie-Pack moet bewijzen dat er toekomst is’, de Volkskrant, 21 april 

2011). Voor het betrokken waterschap geldt dat de mogelijke gevolgen van deze 

gebeurtenis zo veel mogelijk moeten worden voorkomen. Risicomanagement brengt 

dergelijke scenario’s in kaart, beoordeelt de gevolgen en formuleert op basis daarvan de 

reactie op de mogelijke gebeurtenis, bijvoorbeeld in een calamiteitenplan. Ook de 

aanhoudende droogte in de eerste helft van 2011 heeft de waterschappen de nodige 

media exposure gegeven. Daarop hebben zij droogtemaatregelen genomen zoals het 

controleren en beregenen van dijken, het aanleggen van buffers en in sommige plaatsen 

het instellen van een beregeningsverbod (‘Droogtemaatregelen blijven ondanks buien’, 

de Volkskrant, 12 mei 2011). Een dijk kan doorbreken wegens te veel water, maar ook 

door een tekort eraan. Goed ingericht risicomanagement helpt om vanuit de 

doelstellingen van een organisatie (‘droge voeten’) gestructureerd de bedreigingen te 

inventariseren (dijkdoorbraak) en te analyseren naar oorzaak (droogte of natheid) en 
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gevolg (materiële en immateriële schade). Vervolgens formuleren zij een strategie om de 

gebeurtenis te voorkomen of de gevolgen te bestrijden.  

Risicomanagement staat dus de laatste jaren ook bij de overheid in het middelpunt van 

de belangstelling. Met de invoering van het Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten in 2004 en voor waterschappen het Waterschapsbesluit in 2009 

heeft risicomanagement bij decentrale overheden een regelgevend kader gekregen in de 

voorschriften voor verslaggeving. Naar aanleiding van deze nieuwe regelgeving zijn 

provincies, gemeenten en waterschappen verplicht een paragraaf weerstandsvermogen 

in de begroting en in de jaarrekening op te nemen. In deze paragraaf geven de 

organisaties aan welke risico’s zij lopen, welke buffers daarvoor aanwezig zijn en wat zij 

doen aan beleid op het gebied van risicomanagement. Van de hier onderscheiden 

organisaties is bij gemeenten al het nodige onderzoek verricht. Voor provincies en 

waterschappen geldt dit in mindere mate. Gezien de recente invoering van het 

Waterschapsbesluit is de verwachting dat bij waterschappen de implementatie van 

risicomanagement een vaste plaats op de agenda heeft gekregen. In dit onderzoek 

beoordeel ik in hoeverre deze verwachting gerechtvaardigd is. 

1.2

 

Probleemstelling 
In dit onderzoek zal ik via twee invalshoeken de stand van zaken van het 

risicomanagement onderzoeken. Ten eerste kijk ik in hoeverre risicomanagement is 

geïmplementeerd bij de waterschappen. De mate van volwassenheid van 

risicomanagement vormt het fundament voor deze uitspraak. Ten tweede ga ik na welke 

kwaliteitsbepalende factoren aanwezig zijn bij de onderzochte waterschappen. In de 

academische literatuur is het nodige onderzoek verricht naar deze kwaliteitsbepalende 

factoren. Ze vormen een maatstaf voor de kwaliteit van het risicomanagement in de 

organisatie. Tot slot zal ik nagaan in hoeverre een relatie te onderkennen is tussen de 

mate van implementatie van risicomanagement en de kwaliteitsbepalende factoren. Dit 

leidt tot de volgende probleemstelling: 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van 

risicomanagement bij waterschappen in Nederland en is er een relatie 

met de kwaliteitsbepalende factoren voor risicomanagement te 

onderkennen? 

De operationele vraagstellingen die de probleemstelling onderzoeken zijn: 

1. Wat is de volwassenheid van het risicomanagement gemeten op de acht COSO 

ERM-componenten? 

2. Wat is de mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren? 
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3. Is er een relatie te onderkennen tussen de mate van volwassenheid van 

risicomanagement en de aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren voor 

risicomanagement? 

1.3

 
Maatschappelijke en wetenschappelijke relevantie 

Maatschappelijke relevantie

 

Waterschappen hebben een belangrijke rol in het waterbeheer in Nederland. Om dit 

waterbeheer op een verantwoorde wijze te laten plaatsvinden is het van groot belang dat 

waterschappen risicomanagement toepassen. Risicomanagement is geen nieuw 

fenomeen; de verplichte opname in de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 

en de jaarrekening van waterschappen is dat wel. Dit kan een nieuwe impuls geven aan 

het verder implementeren van risicomanagement. Het algemene beeld in de private en 

publieke sector is dat de implementatie van risicomanagement de nodige aandacht 

verdient (zie bijvoorbeeld Paape, 2009 en Ernst & Young, 2011). Dit onderzoek geeft 

twee handreikingen waarmee waterschappen hun voordeel kunnen doen voor een goede 

inrichting van risicomanagement. De eerste handreiking is de beschrijving van de mate 

van implementatie van het risicomanagement aan de hand van een model voor 

risicovolwassenheid. De tweede handreiking is het verkrijgen van inzicht in factoren die 

van belang zijn voor een goede inrichting van risicomanagement. Het benoemen van 

kwaliteitsbepalende factoren, de meting van de risicovolwassenheid en het vaststellen of 

deze twee zaken een onderlinge relatie hebben kunnen behulpzaam zijn bij de verdere 

ontwikkeling van risicomanagement binnen hun organisatie en kunnen leiden tot een 

effectiever en efficiënter waterbeheer in Nederland.  

Wetenschappelijke relevantie

 

Deze scriptie onderzoekt de relatie tussen de mate van implementatie van 

risicomanagement bij waterschappen in Nederland en de kwaliteitsbepalende factoren 

voor risicomanagement die in de literatuur worden genoemd. Uitgangspunt hierbij is een 

artikel van Droogsma (2009), waarin hij, op basis van literatuuronderzoek, zes 

kwaliteitsbepalende factoren onderscheidt: cultuur, leiderschap, alignment, systemen, 

structuren en risicoperceptie. De mate van invulling van deze factoren bij organisaties 

wereldwijd heeft Droogsma middels praktijkonderzoeken van AON (2007) en Treasury & 

Risk, Paisley (2008) onderzocht. Voor de factoren cultuur, alignment, structuren en 

risicoperceptie onderkent hij een positieve relatie met de mate van implementatie van 

risicomanagement. Voor de effectiviteit van de factoren leiderschap en systemen geeft 

hij aan dat nader onderzoek moet plaatsvinden. Ook staat de vraag open of de 

genoemde zes kwaliteitsbepalende factoren geldig zijn voor de publieke sector. Dit vormt 

de reden dat ik de aanwezigheid van deze factoren onderzoek bij de waterschappen. 
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Voor het toetsen van die aanwezigheid is in deze scriptie een deel van het model gebruikt 

dat Van Staveren (2009) in zijn proefschrift heeft ontwikkeld. 

Daarnaast zal de mate van implementatie van risicomanagement in de praktijk worden 

bepaald met behulp van een volwassenheidsmodel voor risicomanagement. Het is voor 

de kennisontwikkeling van de werking van risicomanagement van belang of de mate van 

implementatie van risicomanagement samenhangt met de aanwezigheid van de 

kwaliteitsbepalende factoren. Deze relatie is slechts zeer beperkt empirisch getoetst. Ik 

zal onderzoeken of deze relatie te leggen is. 

1.4

 

Structuur scriptie 

Allereerst beschrijf ik de context waarin risicomanagement zich bevindt: het 

begrippenkader, de denkwijzen en de modellen (hoofdstuk 2), de aanleiding en de stand 

van zaken dusver bij decentrale overheden (hoofdstuk 3). Daarna volgt het onderzoek 

twee hoofdlijnen (hoofdstuk 4 tot en met 6). Eerst stel ik aan de hand van schriftelijke 

bronnen vast wat de volwassenheid van risicomanagement bepaalt en welke 

kwaliteitsbepalende factoren zijn beschreven. Hieruit formuleer ik mijn hypotheses en de 

keuze voor een onderzoeksmodel (hoofdstuk 4). De tweede hoofdlijn is het onderzoeken 

van de stand van zaken in de praktijk omtrent risicomanagement. De onderzoeksopzet 

behandel ik in hoofdstuk 5, de presentatie en de analyse van de onderzoeksresultaten in 

hoofdstuk 6. Met het beantwoorden van de probleemstelling, de beperkingen van het 

onderzoek en suggesties voor vervolgonderzoek besluit ik de scriptie in hoofdstuk 7. 

Om het onderzoeksgebied concreet te maken, heb ik een aantal deelvragen 

geformuleerd. Ter bepaling van de context zijn dat: 

a. Wat is risicomanagement, wat is het doel, waar komt het vandaan, welke modellen 

zijn er ontwikkeld (hoofdstuk 2)? 

b. Wat zijn de drijfveren om aan risicomanagement te doen (hoofdstuk 3)? 

c. Welk beeld ontstaat uit praktijkonderzoek naar risicomanagement bij decentrale 

overheden (hoofdstuk 3)? 

Deze inventariserende vragen leiden tot het eigenlijke onderzoek: de verdiepende 

literatuurstudie en het empirische onderzoek. In de literatuurstudie wordt enerzijds 

onderzocht welke modellen de volwassenheid van het risicomanagement bepalen, 

anderzijds richt het zich op de kwaliteitsbepalende factoren van het risicomanagement. 

Gebruikte deelvragen hierbij zijn: 

d. Welke modellen zijn beschikbaar om de volwassenheid van risicomanagement bij 

organisaties te meten (hoofdstuk 4)? 

e. Welke kwaliteitsbepalende factoren zijn er in de literatuur te onderscheiden voor het 

succesvol inbedden van risicomanagement (hoofdstuk 4)? 

Met deze scriptie hoop ik bij te dragen aan de ontwikkeling van risicomanagement in het 

algemeen en bij waterschappen in het bijzonder. 
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2.

 
De context van risicomanagement 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zal ik eerst op de begrippen rondom risicomanagement ingaan. Daarna 

zal ik de concepten rondom de beheersing van organisaties, waarin risicomanagement 

zijn oorsprong vindt, behandelen. Ook stel ik aan de orde in hoeverre risicomanagement 

een nieuw concept is. Ik beschouw en beoordeel kritiek op het COSO Enterprise Risk 

Management – Integrated Framework (COSO ERM) en onderzoek of de ISO 31000 

standaard voor risicomanagement een beter referentiekader vormt. 

2.2 Begrippen 

De belangrijkste begrippen omtrent risicomanagement worden hieronder uiteengezet.  

Risico

 

Risico drukt een mate van onzekerheid uit, het is een onzekere gebeurtenis. Van Dale 

definieert: “ri· si· co het, de; o en m -’s gevaar van schade of verlies” (www.vandale.nl). We 

kunnen ons voorstellen dat een gebeurtenis plaatsvindt, maar we weten dan nog niet of 

het gebeurt, wanneer het gebeurt en tot welke gevolgen het leidt. Het begrip risico laat 

zich kennelijk in meerdere componenten ontleden. Starreveld (2002, p. 92) beschrijft de 

schadeoorzaak (gebeurtenis), het object waaraan schade kan worden toegebracht 

(risico-object), de schadekans en de gevolgen. Risico kunnen we in een rekenkundige 

functie uitdrukken als schadekans maal het gevolg van die gebeurtenis: Risico = Kans x 

Gevolg (Starreveld, p. 92). 

Bij de bepaling van de kans schatten we in hoe vaak een gebeurtenis binnen een bepaald 

tijdsbestek kan voorkomen, bijvoorbeeld: “Sinds 1953 is de kans op een overstroming van het 

meest kwetsbare deel van Nederland waarschijnlijk eerder afgenomen dan toegenomen. Allereerst 

zijn de Deltawerken uitgevoerd waardoor de kans op een overstroming vanuit zee van 1/100 per 

jaar naar 1/10.000ste is teruggebracht.” (www.deltares.nl: Risico watersnood onderschat?). 

Het beschrijft de kans van één tienduizendste per jaar, een kans van eens in de 

tienduizend jaar dat een overstroming vanuit zee plaatsvindt. In de definitie moet dus 

een bepaald tijdbestek worden geëxpliciteerd. 

Het gevolg van de gebeurtenis wordt vaak uitgedrukt in geldwaarde. Het uitdrukken van 

gevolgen in geldwaarde maakt dat we ons concreet een voorstelling kunnen maken van 

het gevolg, dat we aan het risico een bedrag kunnen koppelen (kans van 1/10.000 x 

gevolg  1.000.000.000 = risicobedrag  100.000 op jaarbasis) en dat dit risico 

vergelijkbaar wordt met andere risico’s. Met het uitdrukken van risico in geldwaarde 

kunnen de kosten van beheersingsmaatregelen, maatregelen die de kans op de 

gebeurtenis danwel het gevolg ervan verkleinen, inzichtelijk worden gemaakt. Daarmee 

http://www.vandale.nl
http://www.deltares.nl:
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kunnen de beheersingsmaatregelen worden beoordeeld op doelmatigheid: wat is erger, 

de kuur of de kwaal? 

Tegelijkertijd zijn immateriële risico’s, zoals imagoschade of menselijk letsel, moeilijk te 

kwantificeren. Het vaststellen van een risicobedrag voor dit soort risico’s krijgt daardoor 

een subjectief karakter. Risico’s worden tenslotte vaak als bedreiging omschreven. Een 

risico kan echter zowel een bedreiging als een kans betreffen. Risico’s drukken daarom 

onzekerheden uit met een positief of negatief gevolg.  

Risicomanagement

 

Starreveld (p. 93) definieert risicomanagement (risicobeheersing) als “een systematisch 

proces van: 

 

het identificeren en analyseren van de risico’s die de ondernemingsdoelstelling bedreigen; 

 

het inventariseren en selecteren van risicobeheersingstechnieken; 

 

het implementeren van de gekozen risicobeheersingsinstrumenten; 

 

de continue evaluatie van dit proces.” 

Een alternatieve definitie van P.F. Claes (2008, p. 14) luidt: “Risicomanagement is een 

systematisch en regelmatig onderzoek naar de risico’s die mensen, materiële en immateriële 

belangen en activiteiten bedreigen en de formulering en implementatie van een geïntegreerd beleid 

met betrekking tot risicoreductie, risico-overdracht en risicofinanciering.” 

Starreveld koppelt risicobeheersing aan de ondernemingsdoelstellingen en geeft met ‘de 

continue evaluatie’ het cyclisch karakter van risicomanagement aan. Zijn definitie is 

explicieter met ‘identificeren en analyseren’ tegenover ‘systematisch en regelmatig 

onderzoek’. Claes daarentegen geeft binnen de definitie de mogelijke risicoreacties aan 

met ‘risicoreductie, risico-overdracht en risicofinanciering’. Bij Starreveld (p. 96) komen 

deze mogelijke risicoreacties niet binnen de definitie van risicobeheersing terug; hij 

onderkent echter wel degelijk risicobeheersingsstrategieën:  

 

risico-eliminatie; 

 

risicobeperking: 

o door overdracht, 

o door vermindering; 

 

risicobehoud. 

In de Engelstalige literatuur (zie bijvoorbeeld Romney, 2006, p. 198) wordt de indeling 

avoid – reduce - share – accept gebruikt, Starreveld sluit hier dus op aan. De te kiezen 

risicobeheersingsstrategie wordt in hoge mate bepaald door de risicohouding, ook wel 

risk appetite genoemd. Een risico-averse organisatie heeft een lage risicotolerantie en zal 

daarom als risicobeheersingsstrategie eerder neigen naar risico-eliminatie of 

risicobeperking dan naar risicobehoud.  
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Integraal risicomanagement

 

Vertaald naar het Nederlands en algemener gemaakt, zodat het niet alleen 

ondernemingen betreft, is Enterprise Risk Management “integraal risicomanagement”. 

Enterprise Risk Management wordt in het COSO ERM raamwerk (COSO ERM, 2004, p. 2) 

als volgt gedefinieerd: “Enterprise Risk Management is a process, effected by an entity’s board 

of directors, management and other personnel, applied in strategy setting and across the 

enterprise, designed to identify potential events that may affect the entity, and manage risk to be 

within its risk appetite, to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity 

objectives.” De definitie voor integraal management in COSO ERM wijst expliciet op het 

behalen van de organisatiedoelen. Drew (2006, p. 128) wijst op het strategische aspect 

van Enterprise Risk Management: “Enterprise Risk Management (ERM) refers to a broad 

approach to risk management that includes strategic risk management.” Van Moorsel & Visser 

(2003, p. 44) beschrijven drie elementen van integraal risicomanagement: 

1.

 

Geïntegreerd – Het risicomanagement wordt gecoördineerd vanuit het bestuur en is 

volledig geïntegreerd in de organisatie van het concern en de diensten. 

2. Continu en pro-actief – Risicomanagement is een activiteit die zich permanent ontwikkelt. 

Er vindt een actieve identificatie plaats van nieuwe risico’s. 

3. Breed aandachtsgebied – Alle organisatierisico’s worden in het proces betrokken. 

Samengevat is risicomanagement een instrument dat helpt om de organisatiedoelen te 

realiseren. Risicomanagement is geen autonoom instrument, maar is geïntegreerd in de 

bedrijfsprocessen. Het is een continu proces, waarvan een pro-actieve werking uitgaat. 

Integraal risicomanagement tenslotte benadrukt het organisatiebrede en strategische 

karakter. 

Integraal risicomanagement Toelichting 

1. Gericht op organisatiedoelen Risicomanagement helpt de (strategische) organisatiedoelen te realiseren 

2. Geïntegreerd in de organisatie Opnemen in bestaande werkwijzen en passend binnen cultuur en structuur 

3. Continu en pro-actief Cyclisch proces en actieve identificatie van risico’s 

4. Organisatiebreed Een organisatiebreed beeld van alle risico’s 

Tabel 2-1 Elementen van integraal risicomanagement. 

2.3 Drie benaderingen van beheersing 

De termen rondom beheersing worden in de verschillende modellen wel eens door elkaar 

gebruikt. Van belang is het onderscheid tussen de termen interne betrouwbaarheid, 

internal control en management control1. Met behulp van drie bekende 

beheersingsconcepten zal ik dit onderscheid toelichten. Integraal risicomanagement ligt 

in het verlengde van deze concepten, dit zal ik in paragraaf 2.4 behandelen.  

                                                     

 

1 Deze laatste noemt Starreveld (2002, p. 81) ook wel het “interne-beheersingssysteem”. 
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Starreveld: interne betrouwbaarheidssysteem

 

Een belangrijk concept in de theorie van Starreveld is de interne controle. Vanwege 

spraakverwarring met internal control heeft het de voorkeur dit het interne 

betrouwbaarheidssysteem te noemen, Starreveld definieert (p. 89): “de controle op de 

oordeelsvorming en de activiteiten van anderen, voorzover die controle ten behoeve van de leiding 

van die betrokken huishouding door of namens die leiding wordt uitgeoefend”. Het interne 

betrouwbaarheidssysteem richt zich op de betrouwbaarheid van informatie, in het 

bijzonder die van de financiële verantwoording. Het interne betrouwbaarheidssysteem 

omvat: 

- de bevoegdheidscontrole en naleving interne regels; 

- de informatiecontrole; 

- de bewaringscontrole. 

De bewaringscontrole is “het nagaan of alle waarden die een organisatie zou moeten bezitten 

ook daadwerkelijk aanwezig zijn” (Starreveld, p. 90).   

COSO ICF: internal control

 

In 1992 is het COSO raamwerk voor internal control gepubliceerd, COSO Internal control 

– Integrated Framework (COSO ICF). Internal control beslaat meer dan het interne 

betrouwbaarheidssysteem, namelijk ook de effectiviteit en efficiëntie van processen. 

Volgens Starreveld legt COSO ICF de nadruk op de operationele besturing van de 

processen. Dit blijkt ook uit de doelstellingen van internal control volgens COSO ICF 

(1994, p.3): “Internal control is a process, effected by an entity’s board of directors, management 

and other personnel, designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of 

objectives in the following categories: 

 

Effectiveness and efficiency of operations2. 

 

Reliability of financial reporting. 

 

Compliance with applicable laws and regulations.” 

De vijf onderling samenhangende componenten van COSO ICF zijn: 

- control environment (beheersingskader); 

- risk assessment (risicobeoordeling); 

- control activities (beheersingsmaatregelen); 

- information and communication (informatie en communicatie) en 

- monitoring (bewaking). 

Het beheersingskader draagt zorg voor een omgeving waarin mensen hun activiteiten 

ontplooien en hun verantwoordelijkheden nemen. Het fungeert als de basis voor de 

andere componenten. De Koning (2008, p. 172) merkt op dat COSO ICF toegevoegde 

waarde heeft voor interne beheersing vanwege de aandacht voor het beheersingskader: 

                                                     

 

2 COSO ICF verstaat hier ook onder: ‘safeguarding resources against loss’, de bewaringscontrole in Starreveld’s 
terminologie. 
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“Een belangrijke bijdrage van het COSO-model (1992) aan het denken over interne beheersing is 

de introductie van het begrip “control environment” als één van de vijf componenten van de 

internal control. De control environment legt als het ware de basis voor de interne beheersing. Het 

gaat daarbij met name om: integriteit, ethische waarden en deskundigheid van de medewerkers 

van de organisatie alsmede de filosofie en stijl van optreden van het management (de “tone at the 

top”). De beursschandalen uit het begin van de 21e eeuw (Enron, WorldCom, Tyco, Adelphia, 

Ahold, Parmalat, et cetera) hebben het belang van de organisatiecultuur in het kader van de 

interne beheersing nog eens onderstreept.” Binnen deze omgeving onderzoekt en beoordeelt 

het management de risico’s die een bedreiging vormen voor bepaalde 

organisatiedoelstellingen. De beheersingsmaatregelen worden geïmplementeerd om te 

zorgen dat de risico’s conform de richtlijnen van het management aangepakt worden. 

Tegelijkertijd wordt relevante informatie hieromtrent verzameld, vastgelegd en 

gecommuniceerd binnen de organisatie. Het gehele proces wordt bewaakt en aangepast 

als de omstandigheden dat vereisen (gebaseerd op COSO ICF, p. 17).  

Simons’ Levers of control: management control

 

Een ander belangrijk concept in de theorie van Starreveld is het interne 

beheersingssysteem. Hij definieert deze als volgt (Starreveld, p. 81-82): “het door de 

leiding van een organisatie aangestuurde en toegepaste proces ten behoeve van het beheersen van 

de uit te voeren bedrijfsactiviteiten. […] Management control is gericht op het implementeren en 

realiseren van vooraf gedefinieerde doelen.” Starreveld stelt het interne beheersingssysteem 

gelijk aan de term management control en licht deze toe aan de hand van Robert 

Simons’ model van de ‘Levers of control’ (Starreveld, p. 83 e.v.). 

Management control is de resultante van vier typen beheersingssystemen, vier levers of 

control: 

- Beliefs systems; 

- Boundary Systems; 

- Diagnostic Control Systems; 

- Interactive Control Systems.   
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Figuur 2.1 Simons’ Levers of control (Simons, 1995: 159).  

Het model van Simons wordt toegepast bij “zowel het uitvoeren van de geplande strategie […] 

als […] de nieuwe strategische koers” (Starreveld, p. 86). In de Beliefs systems wordt de 

missie van de organisatie vastgelegd. Beliefs systems richten zich op het normen- en 

waardensysteem, waarmee het gewenste gedrag van medewerkers wordt gestuurd. Een 

concrete toepassing hiervan is een gedragscode. Boundary Systems geven de grenzen 

aan van het gedrag in organisaties. Boundary Systems vormen de spelregels van een 

organisatie, zoals mandatering van bevoegdheden en fysieke en administratieve 

beperkingen. Simons gebruikt voor Boundary Systems de metafoor “de remmen van een 

auto” (Starreveld, p. 85). De Diagnostic Control Systems zijn als het ware de 

instrumenten op het dashboard van de organisatie, ze meten de prestaties (‘doen we de 

dingen goed?’). De planning & controlcyclus is een sprekend voorbeeld van een 

Diagnostic Control System. In de Interactive Control Systems worden de strategische 

onzekerheden onderzocht. Deze aanpak kenmerkt zich door een manager die zoekt naar 

antwoord op de vraag: ‘doen we de goede dingen’? De manager zal voor het antwoord op 

deze vraag op meer intuïtieve wijze te werk gaan bij het verzamelen van informatie en 

door in dialoog met anderen te treden.  

Starreveld plaatst een deel van Simons’ model onder management control en een deel 

onder strategic control. Starreveld (p. 89) analyseert dat de vier levers of control, de vier 

onderscheiden beheersingssystemen, zich meer dan COSO ICF richten op het realiseren 
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van de strategie. Het strategische aspect zit in alle vier levers, maar expliciet in de 

Interactive Control Systems. Dit aspect valt niet binnen het COSO ICF raamwerk. 

Naast het verschil in scope zijn er duidelijk onderwerpsmatige overeenkomsten. In COSO 

ICF komt de factor cultuur het meest aan de orde in het beheersingskader (control 

environment), hier bevinden zich de ethische waarden, de leiderschapsstijl, de risk 

appetite: deze kunnen we rekenen tot de Beliefs systems. Andere elementen uit het 

beheersingskader als organisatiestructuur, verdeling van taken en bevoegdheden en 

personeelsbeleid overlappen juist met de Boundary Systems. In de ogen van Starreveld 

(p. 84) leggen “de beliefs en Boundary Systems […] tezamen feitelijk de cultuur van de 

organisatie vast.” De Diagnostic Control Systems zien we in de COSO ICF componenten 

terug als beheersingsmaatregelen, informatie en communicatie en bewaking: het meten 

van de organisatieprestaties, het functioneren van het beheersingssysteem, de 

rapportage daarover en daarmee het mogelijk maken van toezicht houden en bijsturen. 

Informatiecontrole

Bewaringscontrole

Interne-betrouwbaarheidssysteem

Bevoegdheidscontrole en naleving interne regels

Effectiviteit en efficiëntie
van processen

Internal control (COSO)

Besturing van 
operationele 
processen

Management control
(interne-beheersingssysteem)

Strategiebepaling
(strategic control)

 

Figuur 2.2 Niveaus van beheersingssystemen (Gebaseerd op Starreveld, p. 91).  

Waar het accent van COSO ICF voornamelijk op operationeel niveau ligt, ligt het accent 

van Simons overwegend op strategisch niveau. De beheersingsconcepten vullen elkaar 

aan: samen bestrijken ze wat betreft bereik en inhoud het hele gebied van beheersing in 

organisaties.  

Emanuels slaat in zijn oratie een brug van interne beheersing naar risicomanagement: 

“De beste definitie van interne beheersing is naar mijn mening dan ook: 
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Het systeem dat het management in staat stelt om de risico’s, die het behalen van doelstellingen 

van de organisatie bedreigen, te identificeren, te prioriteren, te analyseren en te beheersen” 

(Emanuels, 2005, p. 6). 

In de volgende paragraaf zal ik twee bekende internationale modellen voor 

risicomanagement toelichten. 

2.4

 
COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework 

De ontwikkeling van risicomanagement naar integraal risicomanagement kan worden 

beschreven vanuit de vier ideaaltypen voor risicomanagement. Mikes onderscheidt de 

ideaaltypen Risk silo management, Integrated risk management, Risk-based 

management en Holistic risk management (Mikes, 2010, p. 23-26). Risk silo 

management richt zich op een kwantitatieve benadering van risico’s; door te meten 

worden risico’s in deze visie beheerst. Integrated risk management is een reactie op de 

geïsoleerde visie en definieert een manier om alle risico’s onder één noemer samen te 

voegen: “The recent development of a common denominator measure for market, credit and 

operational risks enables firms to aggregate their quantifiable risks into a total risk estimate. The 

emerging common denominator of quantifiable risks is called economic capital. Economic capital 

(also known as economic risk capital) is a statistically estimated amount of capital that could be 

used to cover all liabilities in a severe loss event” (Mikes, p. 24). Risk-based management is 

ontstaan dankzij de eerder genoemde aspecten kwantificering en samenvoeging van 

risico’s en gebruikt risicomanagement als richtsnoer voor de interne beschikbaarstelling 

van kapitaal. Holistic risk management omvat naast de kwantificeerbare risico’s ook de 

risico’s die niet gekwantificeerd of samengevoegd kunnen worden: “These non-quantifiable 

risks include, for example, the risks of strategic failure, environmental risks, reputational risks and 

operational risks that materialise only rarely. Recent developments in corporate governance have 

emphasised the importance of monitoring and managing these risks” (Mikes, p. 25). Mikes deelt 

COSO ERM in bij het holistische risicomanagement. Vooruitlopend op de rest van de 

paragraaf zien we bij holistisch risicomanagement een bredere blik op risico’s dan onder 

COSO ICF. 

De ontwikkeling van hèt model voor internal control COSO ICF naar COSO ERM, het 

model waarin risicomanagement het vaandel voert, duurde twaalf jaar. Deze periode 

kenmerkte zich door diverse boekhoudkundige schandalen wereldwijd. Een kleine greep 

hieruit: Enron en Worldcom in de Verenigde Staten, Parmalat en Ahold in Europa. 

Emanuels (2005, p. 3) constateert: “De interne beheersing met betrekking tot de financiële 

verantwoording had in die gevallen tekort geschoten.” De schandalen maakten allerlei reacties 

los, zoals de Amerikaanse Sarbanes-Oxley wetgeving in 2002 en in vele landen codes 

voor corporate governance. Ook de ontwikkeling van COSO ERM is in dit licht te zien. 

Emanuels (2006, p. 294) geeft aan dat het COSO Enterprise Risk Management – 

Integrated Framework (ERM) meer dan COSO ICF is gericht “op het organisatiebreed 
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beheersen van risico’s.” De Koning (p. 174-175) beschrijft in zijn visies op interne 

beheersing, aanvullend op de metaforen van Morgan3: “Organisaties kunnen ook gezien 

worden als een bron van risico’s. Deze benadering heeft de laatste jaren opgang gemaakt, mede 

door de beursschandalen uit het begin van deze eeuw. Het COSO-rapport uit 1992 introduceerde 

“risk assessment” als één van de vijf componenten van het interne beheersingsraamwerk. In het 

nieuwe COSO Enterprise Risk Management - Integrated Framework uit 2004 krijgt risk 

management de aandacht in meerdere componenten. Het COSO ERM Framework wordt wel als de 

de-facto standaard voor Enterprise Risk Management beschouwd.” Ook de Amerikaanse 

beurswaakhond SEC verklaart dat COSO een geschikt raamwerk is om de effectiviteit van 

de interne beheersing te evalueren.   

Velen beschouwen COSO ERM dus als de standaard voor integraal risicomanagement. 

Daarnaast wordt COSO ERM gezien als uitbreiding op COSO ICF. Deze uitbreiding bestaat 

uit twee hoofdzaken: uitbreiding van de doelstellingen en uitbreiding van de 

componenten.  

Uitbreiding doelstellingen

 

De eerste aanvulling ten opzichte van de doelstellingen van ICF is de toevoeging van de 

categorie strategisch in COSO ERM (p. 3). De tweede verbreding van de doelstellingen 

betreft de betrouwbaarheid van niet-financiële informatie naast de betrouwbaarheid van 

de financiële informatie als doelstelling. 

 

Strategic – high-level goals, aligned with and supporting its mission 

 

Operations – effective and efficient use of its resources 

 

Reporting – reliability of reporting 

 

Compliance – compliance with applicable laws and regulations. 

Het strategische aspect in COSO ERM vormt de aansluiting met het in COSO ICF 

ontbrekende beheersingssysteem van Simons, de Interactive Control Systems. Het 

strategische aspect op zich is niet nieuw binnen COSO, de incorporatie ervan in het 

beheersingsconcept is dat wel, zo maakt het volgende duidelijk.   

Uitbreiding componenten

 

In COSO ICF (p. 21) wordt onderscheid gemaakt tussen Management Activities en 

Internal control: “Not everything management does, however, is an element of internal control. 

Establishment of objectives, for example, while an important management responsibility, is a 

precondition to internal control. Similarly, many decisions and actions by management do not 

represent internal control.” Een en ander komt tot uiting in een opsomming van 

managementtaken, waarvan er vijf onder internal control vallen: 

                                                     

 

3 Zie hiervoor: Morgan, G. (1986), Images of Organization, Sage Publications, Beverly Hills. 
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Figuur 2.3 COSO ICF: Internal control and the Management Process (COSO ICF, p. 21). 

In de Management Activities zijn de acht componenten van COSO ERM te herkennen: 

entity-level objective setting, control environment (internal environment), risk 

identification (event identification), risk analysis (risk assessment), risk management 

(risk response), control activities, information and communication en tenslotte 

monitoring. 

 

Figuur 2.4 COSO Enterprise Risk Management –Integrated Framework (COSO ERM, p. 5).  

Het strategische aspect wordt in de componenten expliciet opgenomen door de 

toevoeging objective setting. Hiermee wordt risicomanagement expliciet verbonden aan 

de organisatiedoelstellingen. Het ICF onderdeel risk assessment wordt in ERM uitgebreid 

met de componenten event identification en risk response. Het zijn geen 

wereldschokkende wijzigingen, maar het is wel mede de verdienste van COSO ERM dat 

risicomanagement als term definitief op de kaart staat. 
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2.5

 
Kritiek op COSO ERM 

De Koning (p. 174) vraagt zich af of de interne beheersing wel op risicomanagement 

gebaseerd moet zijn. Hij voorziet het risico van een gefragmenteerde benadering en 

bovendien overbodig werk: “De recente wet- en regelgeving leidt in samenhang met de 

opkomst van het COSO ERM Framework tot uitgebreide inventarisatie en analyse van risico’s. Dat 

zal ongetwijfeld leiden tot een betere interne beheersing. Het is echter de vraag of de gehele 

interne beheersing vanuit risico’s opgezet moet worden. Dat kan leiden tot een gefragmenteerde 

benadering van de interne beheersing: voor ieder risico moet een maatregel gevonden worden. 

Wellicht is het beter eerst de algemeen geaccepteerde maatregelen van interne beheersing toe te 

passen (zoals het toewijzen van verantwoordelijkheden, planning en budgettering, performance 

management, et cetera) en pas daarna als een soort “proof of the pudding” na te gaan of alle 

relevante risico’s in voldoende mate zijn afgedekt.” 

Het gevaar dat deze denkwijze met zich meebrengt is dat risicomanagement daarmee 

haar sturende vermogen voor te nemen beheersingsmaatregelen kwijtraakt. Als de 

risico’s benaderd worden als netto risico’s, dat wil zeggen: het risico resterend na 

genomen beheersingsmaatregelen, dan bestaat er grote kans op suboptimalisatie in 

beheersingsmaatregelen. Dit dreigt te gebeuren bij de aanbeveling van De Koning: eerst 

worden maatregelen vanuit de ‘gewone’ interne beheersingsfilosofie gedefinieerd, 

vervolgens gaan we bepalen of het resterende risico nog aanvullende maatregelen 

behoeft.  

Van Marle en Haisma (2009, p. 14) vinden dat de nadruk van COSO te veel ligt op de 

verantwoording en te weinig aan wat aan de basis van implementatie van 

risicomanagement staat: cultuur en omgeving. In de executive summary van COSO ERM 

(p. 3) staat de internal environment echter als volgt omschreven: “The internal 

environment encompasses the tone of an organization, and sets the basis for how risk is viewed 

and addressed by an entity’s people, including risk management philosophy and risk appetite, 

integrity and ethical values, and the environment in which they operate.” 

 

Figuur 2.5 COSO ERM – Internal Environment.  

Met typeringen voor integriteit, ethische waarden, leiderschapsstijl en risicocultuur lijkt 

de door Van Marle en Haisma genoemde ontbrekende cultuurfactor ondergraven. De 

factor omgeving vinden we eveneens in COSO ERM terug, onder event identification: 

“Internal and external events affecting achievement of an entity’s objectives must be identified” 

(COSO ERM, p. 4). De kritiek van Van Marle en Haisma is daarom relativeerbaar. 
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Michael Power (2009) levert in zijn artikel The risk management of nothing de volgende 

kritiekpunten op COSO ERM aan. Ten eerste geldt de risk appetite niet statisch voor de 

gehele organisatie, maar is meer een organisatieproces dat op diverse niveaus verschilt 

en zichtbaar gemaakt moet worden teneinde een indicator te kunnen vormen voor ‘goed 

(ondernemings)bestuur’. Ten tweede dreigt risicomanagement, vanwege de oorsprong 

van COSO vanuit de accountancywereld, te eroderen door een afvinkmentaliteit, zodat 

het voor auditors meetbaar en voor toezichthouders aantoonbaar wordt. Er is daarin 

weinig ruimte voor de ‘wat als’ gedachte die de vorm kan aannemen van bijvoorbeeld 

scenario analyse of stress testing. Deze technieken richten zich niet op het afwerken van 

lijstjes (compliance), maar zich meer richt op kennis en onzekerheid zelf. Ten slotte richt 

de ‘inbedding’ van ERM zich op organisaties als hoogste entiteit en is niet ontworpen voor 

‘the bigger picture’ volgens Power. Dit terwijl de organisatie zich in een keten bevindt 

waar zich gebeurtenissen kunnen voordoen die de hele keten raken. 

Ik zal kort ingaan op de kritiek van Power. De verschillende niveaus van risk appetite 

kunnen binnen het COSO ERM raamwerk wel degelijk onderkend worden door 

risicomanagement op verschillende niveaus toe te passen, bijvoorbeeld door het 

onderscheid in risicomanagement voor projecten, portfolios en organisatiebreed: de 

zijkant van de COSO-kubus. Het gevaar van de afvinkmentaliteit bestaat altijd, het is aan 

organisaties om zich niet te beperken tot de verplichte nummers, maar zich te richten op 

de onzekerheden zelf. Hoe deze onzekerheden het beste te onderzoeken, Power 

suggereert hier enkele technische methodes, laat ik als vraag openstaan. COSO ERM 

richt zich wel op de ‘bigger picture’. COSO ERM behandelt specifiek de verstorende 

externe factoren en de onderlinge samenhang van risico’s in de component event 

identification. 

 

Figuur 2.6 COSO ERM – Event Identification. 
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Met betrekking tot de twee laatste punten spreekt Van Asselt (2007, p. 14) over risk 

governance: “Risk management wordt vaak gezien als een kwestie van methoden en technieken. 

De term risk governance lijkt ook gebruikt te worden om te onderstrepen dat het omgaan met 

ondernemingsrisico samenhangt met strategie, structuren, bedrijfsmodellen en de interactie met 

de buitenwereld en dat het gaat om een integrale benadering.”  

Zowel Van Marle en Haisma als Power vinden dat COSO ERM te veel bedacht is vanuit de 

wereld van de accountant. Deze kritiek op waarde schattend, kan ik stellen dat COSO 

ERM sterk is als onderzoeksinstrument: de mate waarin het onderzochte 

risicomanagementsysteem het gehele gebied bestrijkt. De kracht van COSO ERM als 

hulpmiddel om risicomanagement daadwerkelijk in te voeren is daarmee echter bewezen 

noch ontkracht. Zijn er in de markt alternatieven aanwezig voor het dominante COSO 

ERM? 

2.6

 

De standaard voor risicomanagement: ISO 31000 

Vanuit de wereldwijde kwaliteitsorganisatie International Organization for Standardization 

(ISO) is in 2009 een standaard beschikbaar gekomen voor risicomanagement, ontstaan 

uit de gemeenschappelijke Australische en Nieuw Zeelandse standaard AS/NZS4360 

(Health and Safety Risk Management, 2010). Deze ISO 31000 kent drie 

hoofdonderdelen:  

- de principes voor risicomanagement; 

- het raamwerk voor risicomanagement; 

- het risicomanagementproces. 

Het Nederlands Normalisatie-instituut NEN typeert ISO 31000 als volgt (KAM Nieuwsbrief 

1, 2010, p. 25): “De principes voor risicomanagement zijn te veralgemeniseren naar de principes 

van goed management en kunnen worden gebruikt als toetssteen voor de opzet en effectiviteit van 

het geïntegreerde systeem. Het kader (raamwerk) voor risicomanagement geeft de 

aanknopingspunten om afzonderlijke managementsysteemelementen te integreren in het 

besturingssysteem van de organisatie. De risicomanagementprocessen geven de mogelijkheid om 

op elk gewenst niveau (proces, product, project, afdeling), (specifieke) risico’s te beoordelen en 

beheersmechanismen vast te stellen, te monitoren en te onderhouden.”  
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Figuur 2.7 Onderlinge samenhang onderdelen van ISO 31000 (KAM Nieuwsbrief 1, 2010, p. 11).  

De elf principes worden samengevat in de volgende vijf punten (KAM Nieuwsbrief 1, 

2010, p. 26): 

- “het voegt waarde toe en draagt bij aan verbetering van de organisatie; 

- het is een integraal onderdeel van de (besluitvormings) processen; 

- het is maatwerk, past bij de context van de organisatie en volgt de veranderingen; 

- het is een systematisch en op feiten gebaseerd proces; 

- het is open en transparant en houdt rekening met menselijke en culturele factoren. 

De eerste drie kenmerken vormen de basis voor het kader voor risicomanagement en de laatste 

twee zijn vooral terug te vinden in het risicomanagementproces.” 

Het NEN beschouwt ISO 31000 als nieuw referentiekader voor risicomanagement. Het 

nieuwe van ISO 31000 is echter betrekkelijk. Het integreert weliswaar principes, maar 

deze principes leiden niet tot nieuwe inzichten. Het raamwerk van ISO 31000 neemt 

risicomanagement op in de planning & controlcyclus. Ook dit is geen originele gedachte. 

De elementen van het risicomanagementproces tenslotte sluiten vrijwel één op één aan 

bij de componenten van COSO ERM. Urjan Claassen (Claassen, 2009) vergelijkt ISO 

31000 met COSO ERM en concludeert ook: ISO 31000 is oude wijn in nieuwe zakken. Al 

met al voegt de ISO standaard weinig toe aan het raamwerk wat COSO ERM biedt. 

Daarmee is niet gezegd dat ISO kwalitatief de mindere is: COSO ERM heeft echter, 

vanwege zijn bekendheid en brede acceptatie in de praktijk en bij toezichthouders, nog 

steeds de voorkeur als raamwerk voor risicomanagement. 
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2.7

 
Samenvatting 

Het begrip integraal risicomanagement kan in vier elementen worden beschreven: 

gericht op organisatiedoelen, geïntegreerd in de organisatie, continu en pro-actief en 

organisatiebreed (2.2). De meest relevante beheersingsconcepten zijn het interne 

betrouwbaarheidssysteem, internal control en management control. De modellen van 

COSO ICF en Simons’ Levers of control zijn hierbij toegelicht (2.3). Deze concepten zijn 

opgenomen in het COSO ERM raamwerk. COSO ERM valt onder het holistisch ideaaltype 

(2.4). Kritieken op COSO ERM (2.5) en het alternatief model ISO 31000 (2.6) leiden tot 

de slotsom dat het COSO ERM raamwerk terecht een dominante positie inneemt. COSO 

ERM is ook geschikt als onderzoeksinstrument dat de mate van implementatie van het 

integrale risicomanagementsysteem meet.         
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3.

 
Risicomanagement bij decentrale overheden 

3.1 Inleiding 
In het vorige hoofdstuk zijn na de afbakening van de begrippen de beheersingsconcepten 

beschreven die gericht zijn op het behalen van de verschillende organisatiedoelstellingen. 

COSO ERM kwam daaruit naar voren als het dominante model voor integraal 

risicomanagement. In dit hoofdstuk ga ik onderzoeken wat de regelgevende kaders voor 

risicomanagement bij decentrale overheden zijn en hoe zij dit risicomanagement 

vervolgens hebben ingericht. Verder beschrijf ik de principes van governance voor zowel 

de particuliere sector als de overheid. In het tweede deel van dit hoofdstuk volgt een 

actuele blik op risicomanagement bij decentrale overheden aan de hand van bestaand 

onderzoek. Aangezien er slechts weinig gepubliceerd is over risicomanagement bij 

waterschappen, heb ik het blikveld verbreed naar risicomanagement bij de decentrale 

overheid in Nederland. Voordat ik hierop inga, zal ik kort de verzakelijking van de 

overheid als organisatie beschouwen. 

Drijfveren voor risicomanagement 
In voorgaand hoofdstuk heb ik aangetoond hoe risicomanagement kan helpen bij het 

behalen van de organisatiedoelstellingen. Deloitte (2009, p. 17) stelt de drijfveer voor 

risicomanagement simpel maar treffend: “De belangrijkste reden voor risicomanagement is 

om je doel te bereiken.” Spruit (2009, p. 25) heeft een uitgebreide opsomming opgesteld 

van de in de theorie gevonden argumenten voor toepassing van (project) 

risicomanagement. Samengevat helpt risicomanagement met financiële voordelen te 

behalen, ongewenste gebeurtenissen te voorkomen, en pro-actief te sturen in plaats van 

achteraf te moeten corrigeren. Risicomanagement wordt dus zeker ervaren als nuttig. 

Maar kennelijk zijn er ook meer dwingende factoren nodig. In dit deel zal ik schetsen 

waarom organisaties aan risicomanagement doen, bezien vanuit de maatschappelijke en 

regelgevende context. 

3.2 Ontwikkeling vanuit New Public Management 
Als gevolg van de oliecrisis en de teruglopende economische situatie ontstond in de jaren 

zeventig van de vorige eeuw de noodzaak om via een meer efficiënte publieke 

bedrijfsvoering de overheidsuitgaven te beteugelen. Daarnaast was het meer 

bedrijfsmatig werken bij de overheid ook in de academische en politieke wereld de trend. 

Deze trend staat bekend onder de term New Public Management (NPM). De kern van 

NPM is dat het bedrijfsleven als voorbeeld wordt gesteld voor de organisatorische 

inrichting van de publieke sector (gebaseerd op Ter Haar, 2010, p. 7-9). NPM kenmerkt 

zich door twee basisgedachten: marktconforme bedrijfsvoeringmethoden en sturen op 



Pagina 26 van 107 

prestaties (Groot en van Helden, 2003, p. 25-27). Onder de marktconforme 

werkmethoden wordt onder meer begrepen het spaarzaam omgaan met de toegekende 

middelen en het toepassen van managementstijlen die afkomstig zijn uit de private 

sector. Sturen op prestaties uit zich in het omvormen van overheden in productgerichte 

organisaties die bestuurd worden op basis van prestatieafspraken. Relevant in het kader 

van dit onderzoek is dat ervaringen met risicomanagement uit het bedrijfsleven 

toepassing vinden binnen de overheid. 

3.3

 

De Nederlandse Corporate governance Code 

Wat betekent corporate governance? Het woord corporate geeft aan dat we het hebben 

over ondernemingen. De letterlijke vertaling van corporate governance is 

ondernemingsbestuur. In de praktijk wordt onder corporate governance verstaan goed 

ondernemingsbestuur. Corporate governance wordt beschreven in een code, een norm 

die de principes van (goed) ondernemingsbestuur beschrijft. Kees Cools legt in zijn studie 

‘Controle is goed, vertrouwen nog beter’ (2005, p. 6-7) het verband tussen corporate 

governance en de agency-theorie. Het principal-agent probleem betreft het 

belangenconflict tussen de aandeelhouder (principaal) en de aangestelde directeur 

(agent)4. “Aandeelhouders zijn de principaal in opdracht van wie het management  lees de agent  

de ondernem ing moet leiden. Les één in de econom ie is dat econom ische agenten ernaar st reven 

hun eigen belang c.q. nut te maximaliseren. Maar van nature hebben een aandeelhouder en een 

manager niet hetzelfde belang c.q. dezelfde nutsfunctie. En omdat aandeelhouders niet precies 

kunnen vaststellen wat managers doen […], kan het management zich vrij gemakkelijk verrijken 

ten koste van de aandeelhouders. Goede corporate governance is erop gericht dergelijke agency-

problemen te verminderen.” Cools geeft de beperkingen van de formele kant van een 

governance code aan. Met een betere control door een effectievere inzet van de 

beschikbare controle-instrumenten, kan er ook meer gestuurd worden op vertrouwen. 

Een integer ondernemingsbestuur is beter verankerd in de bedrijfscultuur en de daarbij 

horende gedeelde waarden als respect, vertrouwen, samenwerking en ambitie dan in 

formele regels. Maar, aan de basis van dit vertrouwen, ligt wel de noodzaak voor een 

effectieve beheersingssystematiek als risicomanagement. 

De eerste Nederlandse code, die bekend staat als de Code Tabaksblat (Commissie 

Corporate governance, 2003), is in werking getreden vanaf 2004 en geldt voor alle in 

Nederland gevestigde beursvennootschappen. Na drie jaar kreeg de Monitoring 

Commissie Corporate governance Code (de Commissie Frijns) opdracht om naast het 

jaarlijkse nalevingsrapport een evaluatie op te stellen, waarna de Code is aangepast met 

ingang van 2009. De Code kent principes, breed gedragen algemene opvattingen over 

                                                     

 

4 Bij publieke overheden kan de maatschappij worden gezien als principaal, met de via de politiek gekozen 
volksvertegenwoordiging als toezichthouder. Als agent kunnen worden aangemerkt de politieke besturen, 
variërend van het kabinet, de Gedeputeerde Staten, het college van burgemeester en wethouders tot en met 
het dagelijks bestuur bij waterschappen. 
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goede corporate governance. Principe II.1 schrijft het volgende voor (Monitoring 

Commissie Corporate governance Code, 2008, p. 11-12): “Het bestuur is belast met het 

besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat het verantwoordelijk is voor de 

realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie met het bijbehorende 

risicoprofiel […] Het bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en 

regelgeving, het beheersen van de risico’s verbonden aan de ondernemingsactiviteiten en voor de 

financiering van de vennootschap. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne 

risicobeheersings- en controlesystemen met de raad van commissarissen en de audit commissie.” 

Naast principes kent de Code best practice bepalingen, die risicobeheersing specifiek 

voorschrijven (best practice II.1.3 t/m II.1.5). Zo moet er een op de organisatie 

afgestemd risicobeheersings- en controlesysteem aanwezig zijn, waarover jaarlijks wordt 

gerapporteerd. De rapportage betreft niet alleen de ontwikkeling van de risico’s, maar 

juist ook de opzet en werking van het systeem, de geconstateerde tekortkomingen 

daarin en een verklaring door het bestuur over de behoorlijke werking van dit 

risicobeheersings- en controlesysteem. In de volgende paragraaf ga ik in op de vraag of 

de Corporate Governance Code als voorbeeld genomen is voor goed bestuur bij de 

decentrale overheid. 

3.4

 

Governance voor de overheid 
Voorgaande paragraaf over New Public Management toont dat praktijken uit het 

bedrijfsleven regelmatig toegepast worden binnen de overheid. Ook de principes van 

corporate governance zijn grotendeels toepasbaar binnen de publieke sector. Bij de 

overheid spreken we van government governance. Het werkterrein van government 

governance is hieronder geïllustreerd. 

 

Figuur 3.1 Dimensies governance (Deloitte, 2009, p. 37).  
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Het ministerie van Financiën heeft al in 2000 de handleiding Government governance 

opgesteld, waarin government governance als volgt wordt gedefinieerd: “Governance is het 

waarborgen van de onderlinge samenhang van de wijze van sturen, beheersen en toezicht houden 

van een organisatie, gericht op een efficiënte en effectieve realisatie van beleidsdoelstellingen, 

alsmede het daarover op een open wijze communiceren en verantwoording afleggen ten behoeve 

van belanghebbenden” (ministerie van Financiën, 2000, paragraaf 2.3). Deze handleiding is 

een hulpmiddel en geen voorschrift: “De CW5 bepaalt de hoofdlijnen van de inrichting van de 

interne governance op een ministerie” (Dees, 2011, p. 14).  

Governance kent vier dimensies: sturen, beheersen, verantwoording en toezicht. De 

volgende afbeelding toont de relatie tussen het generieke risicomanagementproces en 

governance. 

 

Figuur 3-2. Risicomanagement en governance (Deloitte, 2009, p. 56).  

Risicomanagement bestaat volgens Deloitte uit de processtappen kaderstelling en 

strategie, risicoanalyses, beheersingsmaatregelen, monitoren resultaten, toezicht en 

toetsing en continue verbetering. Elk van deze stappen is te relateren aan de vier 

factoren van governance. Deloitte (2009, p. 55) concludeert: “Zoals blijkt hebben 

risicomanagement en governance veel overeenkomsten. Beide instrumenten hebben als 

doelstelling een organisatie meer gecontroleerd te sturen.” Governance gekoppeld aan de acht 

COSO ERM componenten is ook mogelijk. Onder sturen vallen de componenten internal 

environment, objective setting, event identification en risk assessment. Beheersen omvat 

de te definiëren risk response en control activities. De verantwoording past het meest bij 

information & communication, monitoring hoort bij toezicht. De componenten van COSO 

ERM zijn dus ook één op één te koppelen aan het governance-model.   

                                                     

 

5 Comptabiliteitswet 2001 
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De Nederlandse code voor goed openbaar bestuur

 

In 2009 is de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur gepubliceerd door het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De titel van deze code is 

veelbelovend en suggereert daardoor aan te sluiten bij de bestaande code voor goed 

ondernemingsbestuur. In tegenstelling tot die code is de code voor goed openbaar 

bestuur echter vrijwillig en “het is een informeel instrument dat een beroep doet op de eigen 

verantwoordelijkheid van besturen om een gewetensvolle invulling te geven aan hun taken en 

verantwoordelijkheden in het openbaar bestuur” (ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties, 2009, p. 3). Deze code blijkt echter géén government governance 

code te zijn. De verhouding daarmee wordt als volgt omschreven: “Government governance 

betreft een meer bedrijfsmatige benadering van organisatieprocessen op rijksniveau. Bij de code 

voor goed openbaar bestuur gaat het om een morele benadering van het functioneren van het 

bestuur van een organisatie in het openbaar bestuur” (ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijkrelaties, p. 31). De code voor goed openbaar bestuur is dus niet 

voorschrijvend. Bovendien komt de term risicobeheersing in zijn geheel niet terug in de 

code. Goed openbaar bestuur is voorbehouden aan het geweten van bestuurders: 

toezicht er op vindt plaats door de gebruikelijke democratische principes. Over de 

Nederlandse code voor goed openbaar bestuur heeft de Unie voor Waterschappen (UvW) 

wel een standpunt ingenomen (www.uvw.nl): “de Unie van Waterschappen heeft in een 

werkgroep met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) de Code Goed 

openbaar bestuur ontwikkeld. De Unie Van Waterschappen draagt bij aan de ontwikkeling van de 

waterschappen als moderne overheid, die hun doelmatigheid verder verbeteren en de burger 

betrekken bij het beleid. […] De besturen van de waterschappen bepalen zelf hoe ze de code 

toepassen. Het Programma Krachtig Bestuur van het ministerie van BZK en de Unie van 

Waterschappen ondersteunen de implementatie van de code.” 

Voor de rijksoverheid en de decentrale overheden (provincies, gemeenten en 

waterschappen) is daarmee echter geen expliciete governance code beschikbaar.  

Nieuwe regelgeving voor waterschappen: de Waterschapswet

 

De Waterwet uit 2009 wijzigt een hele lijst aan wetten, waaronder de Waterschapswet. 

Deze heeft bepalingen over de principes van governance. De UvW schrijft in de 

toelichting bij de nieuwe Waterschapswet (UvW, ongedateerd, p. 1-2): “de wet wil een 

impuls geven aan de transparantie en externe verantwoording van de waterschappen. […] De 

wijzigingen in de wet bieden een prima kapstok om invulling te geven aan ‘good governance’ […]. 

Omdat waterschappen hun taken met publieke middelen uitvoeren, zullen zij moeten laten zien 

voor welke doelen zij middelen van burger en bedrijven vragen. Door middel van een goede 

uitvoering en interne organisatie hierbij zal het waterschap moeten zorgen dat de beleidsdoelen 

daadwerkelijk worden bereikt (doeltreffendheidsvraag), dat dit met zo min mogelijk middeleninzet 

gebeurt (doelmatigheidsvraag) en dat de middelen worden ingezet zoals is toegestaan 

http://www.uvw.nl
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(rechtmatigheidvraag). Over de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van de 

beleidsuitvoering zal het waterschap rekenschap moeten afleggen aan de samenleving.” 

Doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid zijn dus belangrijke pijlers voor de 

uitvoering van de waterschapstaken en de verantwoording daarover. 

3.5

 
Taken, bestuur, verantwoording en toezicht waterschap 

Hieronder volgt een typering van waterschappen aan de hand van wettelijke taken, het 

bestuursmodel en de governance-dimensies verantwoording en toezicht.  

Taken

 

Een waterschap is een overheidsorgaan dat de waterhuishouding controleert en regelt. 

Het waterschap doet dit via de waterkeringszorg (droge voeten), het waterkwantiteits-

beheer (voldoende water) en het waterkwaliteitsbeheer (schoon water): “Waterschappen 

zijn openbare lichamen welke de waterstaatkundige verzorging van een bepaald gebied ten doel 

hebben. De taken […] betreffen de zorg voor het watersysteem en de zorg voor het zuiveren van 

afvalwater […]. Daarnaast kan de zorg voor een of meer andere waterstaatsaangelegenheden zijn 

of worden opgedragen” (Waterschapswet: 1, lid 1 en 2). De uitvoering van de 

waterschapstaken wordt vrijwel geheel gefinancierd door een eigen systeem van 

waterschapsbelastingen.  

Bestuursmodel

 

Een waterschap is net als een gemeente een zelfstandige overheidsinstantie in de derde 

bestuurslaag. Net als de gemeenten vormen waterschappen de derde overheidslaag 

onder rijk en provincie. Het waterschap heeft een democratisch gekozen algemeen 

bestuur. Het kiest een dagelijks bestuur (heemraden) uit zijn midden. De dijkgraaf is de 

voorzitter van het bestuur. Waarbij de andere bestuursorganen een dualistisch bestuur 

hebben, de scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht, is dit bij 

waterschappen niet het geval: het dagelijks bestuur als uitvoerende macht maakt deel 

uit van het algemeen bestuur, de wetgevende macht. In 1995 vonden voor het eerst 

directe waterschapsverkiezingen plaats, waarbij ingezetenen het algemeen bestuur 

kozen.  

Verantwoording omtrent risicomanagement

 

Al langere tijd hebben waterschappen als decentrale overheid de plicht te doen aan 

risicobeheersing en zich hierover te verantwoorden ingevolge de Wet Financiering 

Decentrale Overheden (Fido) van 2001. Het betreft hier echter risicobeheersing met 

betrekking tot de treasury-functie, waarbij het uitsluitend om financiële risico’s gaat: “De 

deelfunctie risicobeheer omvat alle activiteiten die zich richten op het beheersen van financiële 

risico’s waar een waterschap mee te maken kan krijgen. Deze risico’s zijn: renterisico’s, 
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kredietrisico’s, koersrisico’s, interne liquiditeitsrisico’s en valutarisico’s” (Nederlandse 

Waterschapsbank, 2001, p. 11). 

In het Waterschapsbesluit (2009) is vastgelegd wat de gewijzigde voorschriften zijn voor 

de paragraaf weerstandsvermogen in de meerjarenraming, de begroting en daarmee ook 

in de jaarverslaggeving. De inhoud van de paragraaf wordt specifiek voorgeschreven in 

artikel 4.19: “De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste: 

a.

 

een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, met daarbij een beschouwing over de 

stand aan het begin, de mutaties en de stand aan het eind van het begrotingsjaar van de 

algemene reserves en de voorzieningen; 

b. een inventarisatie van de risico’s; 

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.” 

Deze tekst sluit aan bij de voorschriften voor risicoverslaggeving voor provincies en 

gemeenten in het Besluit Begroting en Verantwoording uit 2004 (BBV, artikel 11).  

Toezicht

 

De provincie zorgt voor het instellen, opheffen en reglementeren van waterschappen 

(Waterschapswet: 2, lid 1): “De bevoegdheid tot het opheffen en het instellen van 

waterschappen, tot regeling van hun gebied, taken, inrichting, samenstelling van hun bestuur en 

tot de verdere reglementering van waterschappen behoort aan provinciale staten.” De provincies 

zijn verder zowel belast met het toezicht op de waterkeringen en het waterbeheer 

(Waterwet: art 3.9 lid 1 e.v.), als met het toezicht op de begroting en jaarrekening 

(Waterschapswet: art 107). Waterschappen kunnen daarnaast zelf een toezichthoudend 

orgaan instellen: de rekenkamer. De rekenkamer is een orgaan dat onderzoek doet naar 

de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het door het waterschap 

gevoerde beleid. De rekenkamer rapporteert rechtstreeks aan het algemeen bestuur. 

Ondanks de nieuwe Waterwet en het daarmee gewijzigde Waterschapsbesluit is de 

rekenkamer echter niet verplicht gesteld. Met het ontbreken van een regeling in de 

Waterschapswet voor rekenkamers is de onafhankelijkheid van de rekenkamer niet 

geborgd zoals bij provincies en gemeenten6. “Het functioneren van rekenkamers vereist grote 

zorgvuldigheid. Bij afwezigheid van wettelijke normen is die zorgvuldigheid niet gewaarborgd” 

(Elzinga, 2009). Een inventarisatie op basis van internet wees uit dat zeker vijftien 

waterschappen een rekenkamercommissie hebben ingesteld en nog eens vijf andere 

waterschappen een audit commissie hebben. Het toezicht op de uitvoering van 

waterschapstaken heeft bij de meeste waterschappen blijkbaar vorm gekregen, de 

onafhankelijkheid ervan wacht nog op nadere borging.  

                                                     

 

6 Voor provincies en gemeenten is dat vastgelegd in de Provincie- en Gemeentewet. 
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Stand van zaken risicomanagement 
Nu is vastgesteld wat de regelgevende kaders zijn voor risicomanagement bij overheden 

en specifiek bij waterschappen, schets ik aan de hand van bestaand onderzoek een beeld 

hoe het staat met de invoering van (integraal) risicomanagement. 

3.6

 
Waterschappen 

Scholten (2007) heeft de stand van zaken van risicomanagement bij waterschappen 

onderzocht en kwam hierbij tot de volgende constateringen: 

- geïnventariseerde risico’s zijn veelal niet gekwantificeerd; 

- slechts enkele waterschappen combineren de geïdentificeerde risico’s tot een 

organisatiebreed risicoprofiel, er is dus weinig sprake van totaaloverzicht van de 

risico’s die de waterschappen lopen; 

- de helft van de waterschappen beoordeelt de getroffen beheersingsmaatregelen 

niet op effectiviteit; 

- waterschappen hanteren een vaste norm voor hun beschikbare 

weerstandscapaciteit, vaak op basis van een percentage van de exploitatielasten, 

maar deze norm is niet gekoppeld aan het actuele risicoprofiel van de organisatie; 

- verantwoordelijkheid voor risicomanagement is niet expliciet belegd. 

In 2007 was er dus bij waterschappen in het algemeen nauwelijks of geen sprake van 

integraal risicomanagement, als we al van risicomanagement kunnen spreken. 

3.7 Gemeenten 

In 2004 heeft de Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) een onderzoek gedaan 

naar de risicoperceptie onder gemeentesecretarissen (Marsh, 2004). Uit dit onderzoek 

blijkt dat 94 procent van de gemeentesecretarissen zegt aandacht te hebben voor het 

onderwerp risicomanagement. Integraal risicomanagement wordt slechts door negentien 

procent op waarde geschat. Een aardig gegeven uit dit onderzoek is verder dat uit 

ervaring met invoering van vergelijkbare systemen als risicomanagement volgt dat de 

gemeentesecretarissen met name gemotiveerd worden door regelgeving, te behalen 

economisch voordeel en het voorkomen van imagoschade. Dit zijn dus zowel externe als 

interne prikkels.  

Schouten (2010) heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van risicomanagement bij 

de 100.000+ gemeenten. Hij constateert dat weliswaar alle 100.000+ gemeenten 

inmiddels aan risicomanagement doen, maar dat het nog ontbreekt aan een 

gestructureerde aanpak en integrale uitrol van risicomanagement over alle 

organisatieprocessen. Risicobewustzijn ontbreekt bij de top van de organisaties, 

waardoor risicomanagement nooit de aandacht krijgt die het nodig heeft.  
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De gemeenten zelf zijn vrij positief over hun risicomanagement (Schouten, 2010, p. 72). 

Zij beoordelen hun eigen risicomanagementsysteem qua volwassenheid voor bijna de 

helft in stadium 3 (van 5): “Risico’s worden op deelgebieden pro-actief geïnventariseerd, 

geanalyseerd en beheerst. Men is van plan een risicomanagementsysteem in te voeren.” Nog eens 

ruim twintig procent herkent zich in stadium 4: “Alle risico’s (strategisch, financieel, 

operationeel, compliance) worden pro-actief geïnventariseerd, in kaart gebracht en beheerst. Men 

is bezig een organisatiebreed risicomanagementsysteem in te voeren.” Zestien procent van de 

gemeenten zegt zich in stadium 5 te bevinden: “Alle risico’s (strategisch, financieel, 

operationeel, compliance) worden pro-actief geïnventariseerd, in kaart gebracht en beheerst. 

Doelen worden aan risico’s gekoppeld en risicomanagement is integraal onderdeel van de 

(strategische) planning & controlcyclus.” 

De onderzoeksresultaten van Schouten zelf tonen een minder optimistisch beeld dan 

deze zelfevaluatie. Beleid, delegatie van bevoegdheid en verantwoordelijkheid, toezicht 

op en rapportage over risico’s en risicomanagement is veelal niet expliciet en niet 

gestructureerd. Bovendien gaat de ontwikkeling van risicomanagement kennelijk 

langzaam: al in 2003 noemt Boorsma het veelal ontbrekende risicomanagement beleid 

(Boorsma, 2003, p. 12). Haisma (2003, p. 9) signaleert in datzelfde jaar in zijn praktijk 

dat risicomanagement te vrijblijvend is, omdat het management er niet specifiek 

verantwoordelijk voor wordt gesteld. Zonder ‘risico-eigenaar’ is risicomanagement niet 

geïntegreerd in de bedrijfsprocessen. Risicomanagement loopt dan niet mee met de 

verantwoordingscyclus en wordt ook niet organisatiebreed gemeten en in beeld gebracht. 

Blijkens het onderzoek van Schouten zijn deze zaken nog veelal ongestructureerd en niet 

expliciet.   

Van Dulmen (2010, p. 35 en 38) heeft bij verschillende organisatieonderdelen van de 

gemeente Amsterdam de werking van risicomanagement onderzocht en trekt de 

volgende conclusies: 

- de cultuur ten aanzien van risicomanagement is nog onvoldoende; 

- risico’s zijn geen integraal onderdeel van besluitvormingsprocessen en vormen 

aldus geen basis voor keuzes van het management; 

- beheersingsmaatregelen worden niet geëvalueerd; 

- risicoanalyses worden niet geactualiseerd. 

Risicomanagement binnen deze gemeente heeft dus onvoldoende basis, is niet 

geïntegreerd in de organisatieprocessen, wordt onvolledig toegepast en is geen cyclisch 

proces.  

Vrijwel gelijktijdig met het onderzoek van Schouten heeft ook Ernst & Young onderzoek 

uitgevoerd onder controllers van achttien 100.000+ gemeenten (Ernst & Young, 2011). 

Ernst & Young stelt daarin vast dat gemeenten de beginfase van incidenteel en reactief 
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risicomanagement voorbij zijn. Maar het blijft een versnipperde aanpak, de gemeenten 

hebben moeite om van risicomanagement op deelgebieden naar integraal 

risicomanagement te ontwikkelen. Zo is de verantwoordelijkheid voor risicomanagement 

meer bij de stafafdelingen (vaak: financiën) dan bij het lijnmanagement ondergebracht. 

Ernst & Young brengt dit in verband met de organisatiecultuur die minder is gericht op 

het aanspreken en afrekenen van medewerkers op behaalde resultaten. Door 

risicomanagement niet in de lijn te beleggen en dus niet aan een proceseigenaar te 

koppelen, ontstaat er een ongewenste kloof tussen het risicomanagement 

(stafaangelegenheid) en de te beheersen doelen (lijnaangelegenheid). Voorts hebben de 

gemeenten geen idee wat de beheersingsmaatregelen van risico’s kosten en welk 

besparingspotentieel integraal risicomanagement kan opleveren. De conclusie van Ernst 

& Young luidt dan ook: integraal risicomanagement bij gemeenten is nog lang geen 

vanzelfsprekendheid. 

3.8

 

Provincies 

René Bosman, werkzaam bij de provincie Limburg, heeft in 2010 de werking van 

risicomanagement onderzocht bij de provincies. Zijn conclusies zijn dat: 

- inbedding van risicomanagement in de managementstructuur en de 

besluitvormingsprocessen van de provincies onvoldoende is; 

- er geen gestructureerde organisatiebrede aanpak is, maar dat risico’s worden 

gemanaged binnen afzonderlijke functionele gebieden; 

- de nadruk met name op de risico-inventarisatie en -analyse ligt en minder op de 

beheersing van de getroffen maatregelen (Bosman, 2010). 

Bij provincies is de aanpak van risicomanagement dus ook fragmentarisch en te weinig 

systematisch. 

3.9 Nationaal onderzoek risicomanagement in Nederland 

In 2009 is door een groep vooraanstaande organisaties (Nivra, Nyenrode, 

PricewaterhouseCoopers en Rijksuniversiteit Groningen) een breed onderzoek gedaan 

naar de stand van zaken van risicomanagement in Nederland bij zowel profit als non-

profit organisaties (Paape, 2009). Overheids- en non-profitorganisaties scoren in dit 

onderzoek niet significant lager dan de andere (commerciële) sectoren, met uitzondering 

van de sectoren Financiële Dienstverlening en Energie & Utilities. Voor de beeldvorming 

over risicomanagement bij decentrale overheden is het daarom geen bezwaar ook de 

resultaten uit dit onderzoek te noemen.  

Principes voor adequaat risicomanagement

 

Paape identificeert zeven principes voor adequaat risicomanagement. De resultaten van 

zijn onderzoek zijn per principe in de volgende tabel weergegeven. 
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Principe Resultaat 

1. De periodiciteit/frequentie waarmee risicomanagement 

wordt toegepast (inventarisatie, analyse, rapportage) 

Risicoanalyses en – rapportage hooguit 

eenmaal per jaar 

2. Het integrale karakter ervan (reikwijdte, type risico’s: 

strategisch, financieel, operationeel, compliance) 

Integrale analyses komen zeer beperkt voor 

3. Bedrijfsbrede toepassing (tot op welk niveau in de 

organisatie doorgevoerd: bestuur, management, afdeling) 

Aantal betrokken managementlagen gering 

4. De mate van pro-activiteit (wanneer risico-analyse, waar 

resultaten zichtbaar maken) 

Met name bij de planning & controlcyclus en 

bij projecten 

5. Het expliciete karakter (‘in control’ verklaring en 

risicotolerantie) 

Meerderheid heeft geen ‘in control’ verklaring 

en de risicotolerantie is niet bepaald. 

6. De mate van gestructureerdheid (methodische karakter: 

coördinatie, model, techniek, software, 

beheersingsmaatregelen) 

Meerderheid geen risicoraamwerk, 

traditionele beheersingsmaatregelen, 

inventarisatie door documentenstudie en 

interviews, coördinatie door financiële 

functie, geen specifieke software 

7. Het periodiek intern dan wel extern rapporteren over risico’s 

en risicomanagement (welke onderwerpen) 

Intern: belangrijkste risico’s, ontwikkeling 

risico’s, incidenten; 

Extern: met name financiële risico’s, weinig 

rapportage over risicomanagement zelf 

(opzet, effectiviteit, verbeteracties) 

Tabel 3-1 Resultaten uit Paape’s onderzoek (2009) naar zeven principes voor adequaat risicomanagement.  

De uitkomsten van dit rapport zijn alarmerend te noemen: het risicomanagement is in 

vijf jaar nauwelijks verder ontwikkeld en het heeft niet geholpen de financiële crisis te 

voorkomen. De perceptie van de sleutelfiguren in de organisaties - de Raad van Bestuur, 

directie inclusief CFO en controllers – is aanzienlijk optimistischer over hun 

risicomanagement, dan de resultaten die uit het onderzoek komen. Waar de zelfevaluatie 

van de sector overheid en non-profit gemiddeld nog tot een voldoende (6,0) leidt, ligt de 

score uit het onderzoek beduidend lager en scoort onvoldoende (4,5). Wat betreft 

risicovolwassenheid beoordelen de organisaties zichzelf voor bijna de helft in stadium 3 

of hoger, bijna een kwart zelfs in stadium 4 of 5. Gelijk aan Schouten geeft ook dit 

onderzoek aan dat de organisaties zich vrij zeker voelen over hun risicomanagement – in 

tegenstelling dus tot de resultaten van het onderzoek. 

3.10

 

Samenvatting 
New Public Management, de verzakelijking van de overheid, heeft marktconforme 

bedrijfsvoering en sturing op prestaties geïntroduceerd bij de overheid. Ook risico-

management vindt zijn oorsprong in het bedrijfsleven (3.2). Het concept governance 

geeft principes voor goed bestuur en kent vier dimensies: sturen, beheersen, 

verantwoording en toezicht. Risicomanagement als beheersingssystematiek wordt mede 

gedreven door governance. Voor beursgenoteerde vennootschappen in Nederland is de 
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Nederlandse Corporate governance Code opgesteld die risicomanagement voorschrijft 

(3.3). Nederland kent geen specifieke government governance code. Regelgeving voor de 

inrichting van de waterschapsorganisatie, samenstelling en uitvoering van taken en de 

verantwoording daarover is vastgelegd in specifieke wet- en regelgeving. In de 

Waterschapswet is bepaald dat doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid 

belangrijke pijlers zijn voor de uitvoering van de waterschapstaken en dat de 

verantwoording daarover moet plaatsvinden (3.4). De wettelijk voorgeschreven 

waterschapstaken worden gefinancierd door de waterschapsbelastingen. Verantwoording 

over risicomanagement door waterschappen is voorgeschreven in het Waterschapsbesluit 

van 2009. Toezicht op de uitvoering van de waterschapstaken en verantwoording 

daarover is neergelegd bij de provincies (3.5).   

Risicomanagement bij waterschappen is niet recentelijk onderzocht. In 2007 was er bij 

waterschappen nauwelijks sprake van integraal risicomanagement. Gemeenten en 

provincies laten in recent onderzoek een vergelijkbaar beeld zien. Aan de hand van de 

COSO ERM-componenten, waarvan ik enkele heb samengevoegd, som ik de 

onderzoeksresultaten op:  

Resultaten bestaand onderzoek ingedeeld naar COSO ERM-componenten 

Internal environment 

- De verantwoordelijkheid voor risicomanagement is niet expliciet belegd (3.6 waterschappen, 3.9 

nationaal); 

- de verantwoordelijkheid voor risicomanagement is meer bij stafafdelingen dan bij het lijnmanagement 

ondergebracht (3.7 gemeenten); 

- de motivatie voor implementatie risicomanagement volgt uit regelgeving, economisch voordeel en het 

voorkomen van imagoschade (3.7 gemeenten); 

- de cultuur ten aanzien van risicomanagement is nog onvoldoende (3.7 gemeenten); 

- risicobewustzijn ontbreekt bij de top van de organisaties (3.7 gemeenten) 

- organisaties beoordelen hun eigen risicomanagementsysteem positiever dan uit onderzoek blijkt (3.7 

gemeenten); 

- beleid, delegatie van bevoegdheid en verantwoordelijkheid is niet expliciet en gestructureerd (3.7 

gemeenten); 

- inbedding van risicomanagement in de managementstructuur en de besluitvormingsprocessen van de 

provincies is onvoldoende (3.8 provincies); 

- het aantal bij het risicomanagement betrokken managementlagen is gering (3.9 nationaal); 

- de meerderheid gebruikt geen risicoraamwerk (3.9 nationaal). 

Objective setting 

- Risico’s zijn geen integraal onderdeel van besluitvormingsprocessen en vormen aldus geen basis voor 

keuzes van het management (3.7 gemeenten). 

Event identification, Risk assessment 

- Geïnventariseerde risico’s zijn veelal niet gekwantificeerd (3.6 waterschappen); 

- de weerstandscapaciteit is meestal niet gekoppeld aan het actuele risicoprofiel van de organisatie, maar 
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wordt bepaald op basis van een percentage van de exploitatielasten (3.6 waterschappen); 

- risicoanalyses worden niet geactualiseerd (3.7 gemeenten); 

- het ontbreekt aan een gestructureerde aanpak en integrale uitrol van risicomanagement over alle 

organisatieprocessen (3.7 gemeenten); 

- risicoanalyses en –rapportages worden hooguit eenmaal per jaar uitgevoerd (3.9 nationaal); 

- integrale analyses komen zeer beperkt voor (3.9 nationaal); 

- risicoanalyses worden met name als onderdeel van de planning & controlcyclus uitgevoerd en bij 

projecten (3.9 nationaal); 

- de coördinatie van risicomanagement is vaak belegd bij de financiële functie (3.9 nationaal); 

- men gebruikt meestal geen specifieke software (3.9 nationaal). 

Risk response, Control activities 

- Risico’s worden gemanaged binnen afzonderlijke functionele gebieden (3.8 provincies); 

- de nadruk ligt met name op de risico-inventarisatie en -analyse en minder op de beheersing van de 

getroffen maatregelen (3.8 provincies). 

Information & communication 

- Slechts enkele waterschappen combineren de geïdentificeerde risico’s tot een organisatiebreed 

risicoprofiel; er is dus weinig sprake van totaaloverzicht van de risico’s die de waterschappen lopen (3.6 

waterschappen); 

- rapportage over risico’s en risicomanagement is niet gestructureerd (3.7 gemeenten); 

- de meerderheid heeft geen ‘in control’ verklaring en de risicotolerantie is niet bepaald (3.9 nationaal); 

- intern: belangrijkste risico’s, ontwikkeling risico’s, incidenten (3.9 nationaal); 

- extern: met name financiële risico’s. Er is weinig rapportage over het risicomanagement zelf (opzet, 

effectiviteit, verbeteracties) (3.9 nationaal). 

Monitoring 

- De getroffen beheersingsmaatregelen worden niet op effectiviteit beoordeeld (3.6 waterschappen, 3.9 

nationaal); 

- men heeft geen idee wat de beheersingsmaatregelen van risico’s kosten, dus welk besparingspotentieel 

integraal risicomanagement kan opleveren (3.7 gemeenten); 

- het toezicht op risicomanagement is niet expliciet (3.7 gemeenten). 

Tabel 3-2 Resultaten bestaand onderzoek ingedeeld naar COSO ERM-componenten.  
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4.

 
Volwassenheid en kwaliteit risicomanagement 

4.1 Inleiding 
Om in dit onderzoek de stand van zaken van risicomanagement in beeld te brengen, 

beschouw ik het risicomanagement van twee kanten. Ten eerste zal ik de mate van 

implementatie van het risicomanagement bepalen met een model voor volwassenheid. 

Ten tweede inventariseer ik in het onderzoek in hoeverre de in de literatuur beschreven 

kwaliteitsbepalende factoren van het risicomanagement aanwezig zijn. Ook hiervoor zal 

ik een meetinstrument selecteren. 

Volwassenheid risicomanagement 
De mate van implementatie van risicomanagement bij organisaties kan worden bepaald 

door deze te typeren in een volwassenheidsmodel voor risicomanagement. Een dergelijk 

model doet op basis van objectiveerbare factoren een uitspraak over de huidige status 

van het risicomanagement binnen een organisatie. Het nut hiervan is ten eerste dat de 

organisatie een beeld krijgt waar risicomanagement nu staat. Door de gewenste 

volwassenheidsfase af te zetten tegen de huidige fase kan een groeipad worden 

gedefinieerd voor de verdere ontwikkeling van risicomanagement. 

Zonder een uitputtende opsomming te beogen, beschrijf ik enkele modellen uit de 

praktijk van het bedrijfsleven, adviesbureaus en de academische wereld waarmee een 

uitspraak kan worden gedaan over de volwassenheid van risicomanagement. Vervolgens 

zal ik een keuze voor een model maken. 

4.2 Risk Management Maturity Model (RMMM) 
Drie organisaties gericht op projectmanagement7 hebben in 2002 een volwassenheids-

model voor risicomanagement ontwikkeld: het Risk Management Maturity Model (RMMM) 

(INCOSE, 2002). Dit model is grotendeels gebaseerd op het Risk Maturity Model, 

ontwikkeld door Hillson (1997), tevens co-auteur van de gezamenlijke publicatie uit 

2002. Onder andere NASA gebruikt een iets gewijzigde versie van het RMMM. De 

volwassenheidsindeling in RMMM kent vier niveaus en komt tot uitdrukking in de Engelse 

termen: ad hoc, initial, repeatable, managed. Het RMMM is onderverdeeld in vijf 

categorieën: definitie, cultuur, proces, ervaring en toepassing. Deze categorieën zijn in 

een tabel per niveau beschreven, deze ‘checklist’ is opgenomen als Bijlage 2. 

Deze checklist is een sterk argument voor dit model. De beoordeling van deze 

categorieën leidt per categorie tot een indeling in volwassenheid. Minder sterk aan het 

model is dat het niet expliciet de koppeling met de organisatiedoelstellingen incorporeert. 

                                                     

 

7 INCOSE, Project Management Institute en UK Association for Project Management 
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Daarnaast sluit de categorisering niet aan op de beheersingsmodellen die ik eerder in dit 

onderzoek heb genoemd. 

4.3

 
Modellen vier grote accountantskantoren 

Het is natuurlijk interessant om te weten wat adviesbureaus aanbieden als concepten 

voor risicovolwassenheid en waarin deze van elkaar verschillen. Vanuit de vier grote 

accountantskantoren wordt er veel nagedacht en gepubliceerd over risicomanagement. 

Zowel Deloitte, Ernst & Young, KPMG als PricewaterhouseCoopers (PWC) hanteren in hun 

Nederlandse publicaties vijf-fase modellen.   

Deloitte (2010) definieert de niveaus van volwassenheid aan de hand van de mate van 

implementatie: pre-implementation, scattered implementation, basic implementation, 

uniform implementation en full implementation. Het niveau wordt beoordeeld in vier 

dimensies: governance, modelontwerp, verslaggeving en gegevens.  

 

Figuur 4.1 Definition of maturity levels, Deloitte (2010, p. 3).  

De beschrijving van de stadia van Ernst & Young (2011, p. 7) en PWC (ontleend aan 

Paape, p. 47) is vrijwel identiek. De indeling is gebaseerd op de aanleiding voor 

risicomanagement (reactief, preventief, pro-actief), welke risicogebieden worden 

bestreken (van incidenteel tot en met de vier COSO ERM-doelstellingen) en in hoeverre 

er sprake is van integrale implementatie.  

KPMG geeft aan de volwassenheid van risicomanagement de volgende kwalificaties: 

fragmentarisch, informeel, basis op orde, volwassen en excellent. Op haar website biedt 

KPMG een scan voor risicovolwassenheid gebaseerd op COSO ERM (KPMG, 2010). Het 

feit dat op basis van COSO ERM wordt beoordeeld, betekent dat het de aspecten 
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procesmatig, strategisch, organisatiebreed en de doelstellingen goed aan bod laat 

komen. Daarmee sluit het goed aan op de belangrijke termen uit de definitie van 

integraal risicomanagement. In paragraaf 2.5 gaf ik al aan dat COSO ERM sterk is als 

onderzoeksinstrument voor risicovolwassenheid. Ook internationaal wordt dit onderkend, 

zo blijkt uit een studie van Maria Ciorciari, een Zwitserse academica die in 2007 de prijs 

voor beste scriptie op het gebied van risicomanagement won. Zij ontwerpt en test een op 

COSO ERM gebaseerd model voor risicovolwassenheid. Haar model beoordeelt de acht 

COSO-componenten op twee of meer onderwerpen (Ciorciari, 2008, p. 10). COSO ERM 

als basis is dus een sterk punt van het KPMG-model. 

4.4

 

Ten slotte: een vaktechnisch model 

Ten slotte noem ik nog de opvallende drie-fase benchmark uit de NIVRA publicatie 

“Risicomanagement: een hype?” (NIVRA, 2009), ontwikkeld door de ‘Breakfast groep 

Risk Management’. De scores Vroege fase, Groeifase en Duurzame fase worden 

toegepast op de COSO ERM componenten Organisatiestrategie en doelstellingen, Risico-

identificatie, Risicorespons, Monitoring en Rapportage. Daarnaast scoort men in dit model 

expliciet op governance-elementen: eigenaarschap van risicomanagement en leiderschap 

(de bestuurders), het raamwerk (strategie, beleid, processen, terminologie, rapportage 

en verantwoordelijkheden) en stakeholders. 

4.5 Keuze voor een risicovolwassenheidsmodel 

Twee zaken zijn dominant bij de modellen: de keuze voor vijf fasen en de beoordeling op 

basis van de acht COSO ERM componenten. COSO ERM wordt beschouwd als de feitelijke 

standaard voor Enterprise Risk Management. Bovendien is COSO ERM geschikt voor de 

meting van risicovolwassenheid, zie hiervoor mijn betoog in paragraaf 2.5.  

Naam model Organisatie

 

Fasering Basis van model 

Maturity model m.b.t. risicomanagement NIVRA 3 COSO ERM + expliciet governance 

Risk Management Maturity Model (RMMM) INCOSE, 

PMI, APM 

4 Score o.b.v. Risk Management Maturity 

Level Checklist 

Global Model Practice Deloitte 5 Expliciet gericht op implementatie. 

Maturity model uit de praktijk E&Y, PWC 5 Maturity model uit de praktijk 

Risicovolwassenheid publieke organisaties KPMG 5 COSO ERM 

ERM Maturity-Level Assessment Tool Ciorciari 5 COSO ERM 

Tabel 4-1 Aspecten integraal risicomanagement gekoppeld aan bevindingen onderzoek.  

Het model dat zowel de vijf fasestructuur kent als de COSO-componenten onderzoekt 

krijgt hierdoor een academische voorkeur. Dit leidt naar de modellen van KPMG en 

Ciorciari. Het model van KPMG is het meest uitgewerkt, want hiervoor bestaat al een 

complete vragenlijst. Deze vragenlijst is bovendien toegesneden op publieke 

organisaties. De mate van risicovolwassenheid wordt daarom met behulp van het KPMG-
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model bepaald aan de hand van de 8 COSO-componenten met ieder een score in de 

schaal 1 (fragmentarisch) tot en met 5 (excellent). Voor de algemene typering van de 

volwassenheid integreer ik de beschrijving van de fases van Ernst & Young (2011) en 

PWC (Paape) met de typering van de stadia van KPMG. Dit leidt tot de volgende 

beschrijving van de vijf fases van volwassenheid van risicomanagement: 

Stadium Beschrijving 

1: fragmentarisch Risico’s worden op basis van incidenten vooral reactief gemanaged. Er is nog geen 
enkele aanzet te komen tot een integraal risicomanagementsysteem. 

2: informeel Risico’s worden op deelgebieden (veiligheid, financieel, et cetera) preventief beheerst. 
Men denkt na over een organisatiebreed risicomanagementsysteem. 

3: basis op orde Risico’s worden op deelgebieden pro-actief geïnventariseerd, in kaart gebracht en 
beheerst. Men is van plan een organisatiebreed risicomanagementsysteem in te 
voeren. 

4: volwassen Alle risico’s (strategisch, financieel, operationeel, compliance) worden pro-actief 
geïnventariseerd, in kaart gebracht en beheerst. Men is bezig een organisatiebreed 
risicomanagementsysteem in te voeren. 

5: excellent Alle risico’s (strategisch, financieel, operationeel, compliance) worden pro-actief 
geïnventariseerd, in kaart gebracht en beheerst. Doelen worden aan risico’s gekoppeld 
en risicomanagement is integraal onderdeel van de (strategische) planning & 
controlcyclus. 

Tabel 4-2 Typering volwassenheid risicomanagement, gebaseerd op Ernst & Young, KPMG en PWC.  

Kwaliteitsbepalende factoren 
Het uitgangspunt van mijn onderzoek is gelegen in een artikel van Jan Droogsma (2009), 

‘Risicomanagementsystemen in de praktijk’. Hij onderscheidt hierin zes 

kwaliteitsbepalende factoren voor risicomanagement. Eerst zal ik deze factoren 

beschrijven, vervolgens zal ik beoordelen in hoeverre deze factoren voorkomen in de 

literatuur en praktijkonderzoeken. 

4.6

 

CLASS: vijf kwaliteitsbepalende factoren  

Drew, Kelley en Kendrick hebben met het acroniem ‘CLASS’ vijf elementen 

geïdentificeerd, waarmee ‘goed ondernemingsbestuur’ en strategisch risicomanagement 

kunnen worden gefundeerd (Drew, 2006). CLASS staat voor Cultuur, Leiderschapsstijl, 

Alignment, Systemen en Structuren. Drew (p. 129) betoogt dat de vijf elementen 

gezamenlijk bepalen in hoeverre een organisatie in staat is om strategisch 

risicomanagement (en goed ondernemingsbestuur) te effectueren: “For example, the 

organizational culture is shaped by leadership practices. Systems support organizational structure 

and shape its culture. Alignment ensures each element is harmonized with the others so that, for 

example, explicit cultural norms are reinforced by leadership, and systems reinforce the culture. No 

one element stands alone.” In onderstaande figuur zijn de vijf CLASS-elementen en hun 

onderlinge samenhang vormgegeven. 
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Figuur 4.2 CLASS: five elements of corporate governance to manage strategic risk Drew (p. 129).  

Hieronder werk ik de CLASS-elementen uit.  

Cultuur

 

Cultuur wordt vaak beschouwd als de ongeschreven regels van een groep mensen. 

Daartegenover staat structuur als de formele, geschreven regels van een organisatie. 

Geert Hofstede, een internationaal bekend organisatiepsycholoog, definieert cultuur als 

“de collectieve mentale programmering die de leden van één groep of categorie mensen 

onderscheidt van die van een andere.” (Hofstede 2005, p. 19). Drew (p. 129) illustreert het 

element cultuur met de gevolgen van cultureel ingegeven intolerantie voor falen. Niet 

mogen falen kan resulteren in managers die te grote risico’s nemen, de regels oprekken 

en misbruik maken van systemen. De Koning (p. 172) schrijft over de relatie tussen 

cultuur en interne beheersing: “Merchant (19988) onderscheidt als één van de door hem 

onderscheiden beheersingsvormen de “cultural controls”9, waaronder hij verstaat het stimuleren 

van wederzijds toezicht van medewerkers (dat wil zeggen sociale druk) om individuen bij te sturen, 

die zich afwijkend gedragen ten opzichte van de normen en waarden in de organisatie. Het kan niet 

ontkend worden dat de organisatiecultuur en met name de ethische waarden en integriteit binnen 

een organisatie van eminent belang zijn voor het niveau van interne beheersing. Het evalueren en 

- zo nodig - bijsturen van de organisatiecultuur is echter niet eenvoudig. Het is duidelijk niet 

toereikend om alleen maar vast te stellen dat de organisatie over een gedragscode beschikt. Op de 

“Code of Conduct” van Enron was niets aan te merken, maar helaas was verzuimd deze code in de 

organisatie tot leven te brengen.” 

Cultuur zorgt voor gemeenschappelijke normen en waarden, waardoor het voor 

medewerkers duidelijk is wat de gedeelde praktijken en begrippen zijn. “Een homogene, 

                                                     

 

8 Merchant, K.A. (1998), Modern management control systems, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ. 
9 De andere door Merchant genoemde management control systemen die Merchant noemt, zijn results controls, 
action controls en personnel controls. 
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consistente en veel omvattende bedrijfscultuur optimaliseert immers de onderlinge communicatie. 

Men verstaat elkaar met een half woord en behoeft niet steeds weer tijd en energie te steken in 

het met elkaar tot overeenstemming komen over de definitie van de situatie waarin men 

gezamenlijk handelt” (Tennekes en Wels, 1990).  

Cultuur beïnvloedt het gedrag van de organisatieleden sterk. Schein (2010) geeft aan dat 

cultuur een van de meest krachtige invloeden vormt op besluit- en strategievorming in 

organisaties. Hij onderscheidt daarbij directe en indirecte factoren van beïnvloeding. 

Directe beïnvloeding gebeurt onder meer door het primaire aandachtsgebied van de 

leiding (managementfocus), hoe de leiding reageert op kritieke gebeurtenissen, 

voorbeeldgedrag (‘tone at the top’), criteria voor toekenning van beloningen en status en 

het beleid omtrent aanname, ontslag en promotie van medewerkers. Onder indirecte 

beïnvloeding rekent Schein het ontwerp en structuur van de organisatie, systemen en 

procedures, fysieke vormgeving van ruimte en interieur, verhalen en mythen over 

mensen en gebeurtenissen en de formele verklaring omtrent de organisatiefilosofie, 

waarden en overtuigingen (Schein, p. 236 e.v.).  

Summerill (2010) bevestigt de bepalende rol van cultuur in organisaties. In een 

casestudy bij twee waterbedrijven vindt Summerill elementen van cultuur en leiderschap 

die de implementatie van risicomanagement mogelijk maken, maar ook wijst zij op 

mogelijke hindernissen: “Enablers included: Continual improvement culture; community focus; 

accountability; camaraderie; customer service mentality; transparency; competitiveness; proactive 

and involved leaders; competent workforce; empowerment of workforce; and appreciation of 

successes. Blocking features included: Poor communication; inflexibility; complacency; lack of 

awareness, interest or reward; and coercion from senior staff” (Summerill, 2010, p. 4326). 

Cultuur bepaalt dus in sterke mate het gedrag van organisatieleden. Cultuur wordt direct 

gestuurd door leiderschap en indirect versterkt door structuren en systemen.  

Leiderschap

 

Leiderschap is sterk bepalend voor de cultuur en daarmee voor het gedrag van de 

organisatieleden. Hoewel vaak wordt gedacht dat charismatische leiders de prestaties 

van organisaties positief beïnvloeden, blijkt dit nauwelijks uit onderzoek. Sterker, 

charismatische leiders kunnen het gevaar met zich meebrengen dat zij nogal star kunnen 

vasthouden aan hun eigen visie en dat deze sterke, niet per definitie juiste, visie 

gesteund wordt door een groep ja-knikkers die de visie niet ter discussie stellen, maar 

handelen in de lijn ervan. Tegelijkertijd is een charismatische leider in combinatie met 

een onjuiste visie een grote risicofactor die, bij organisaties die in crisis verkeren, de 

problemen eerder verergert in plaats van ze helpt te vermijden (De Koning, p. 172): 

“Cools [waarschuwt] voor topmanagers die zich committeren aan uitzonderlijke groeidoelstellingen 

en topmanagers die narcistisch gedrag of “zonnekoninggedrag” vertonen.” Leiderschap gaat 
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daarom meer om karakter en normatieve waarden als moreel, integriteit, vertrouwen, 

betrouwbaarheid en respect voor menselijke waardigheid.  

Alignment

 

Alignment is het afstemmen, het in lijn brengen, van menselijk gedrag, 

organisatieprocessen en strategie. Hierboven beschreef ik al dat leiderschap de cultuur in 

organisaties sterk beïnvloedt en daarmee indirect het gedrag van organisatieleden. Drew 

schrijft dat alignment niet gemakkelijk te bereiken is. Het zorgen voor een goede interne 

alignment van systemen met het juiste niveau van risicobereidheid vereist ondermeer de 

ontwikkeling van een gemeenschappelijke taal en begrip onder organisatieleden in relatie 

tot de essentie en taken van risicomanagement (Drew, p. 133). Leiderschap speelt een 

kritieke rol in effectieve alignment binnen de organisatie; leiderschapsstijlen moeten in 

overeenstemming worden gebracht met cultuur, systemen, structuur en de juiste 

risicobenadering.  

Systemen

 

Twee belangrijke systemen in organisaties die Drew (p. 134–135) noemt, zijn het 

systeem van interne beheersing en de geautomatiseerde informatiesystemen die hierbij 

een rol kunnen spelen. Effectieve interne beheersing zorgt voor betrouwbare 

verslaggeving. Met betrouwbare informatie kan de leiding beoordelen of de organisatie 

de geïdentificeerde risico’s adequaat beheerst. Het risicomanagementsysteem zelf maakt 

dus onderdeel uit van de systemen die Drew onderscheidt. 

Systemen ondersteunen op hun beurt de organisatiestructuur. De gekozen systemen 

brengen een filosofie van strakke of losse beheersing met zich mee. Deze hoort 

afgestemd te zijn met de (gewenste) organisatiecultuur. De aard van de gekozen 

systemen bepaalt of de medewerker vanuit ‘het systeem’ veel ruimte krijgt. Een gewenst 

effect kan zijn dat hij zich daardoor meer verantwoordelijk voelt voor zijn daden. In strak 

geleide organisaties kan het systeem meer gericht zijn op continue bewaking en 

evaluatie van prestaties via een samenhangend ‘systeem’ van prestatiemeting, 

procedures, geautomatiseerde of handmatige controles en toezicht door leidinggevenden. 

Een sprekend voorbeeld van een systeem is het beloningssysteem. Uit onderzoek van 

Cools is gebleken dat bestuursvoorzitters van ondernemingen die jaarcijfers 

manipuleerden, beschikten over bijzonder riante optieregelingen. De waarde daarvan 

was gemiddeld tien keer zo hoog als bij niet-manipulerende ondernemingen. “Het 

probleem met prestatiebeloning is niet dat mensen niet zouden reageren op financiële prikkels. Het 

probleem is juist dat men te sterk reageert en op de verkeerde prikkels” (Cools, p. 93).  
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Structuren

 

Structuren zijn de formele, geschreven regels in een organisatie. De inrichting van de 

organisatie, toedeling taken en bevoegdheden, processen, bestuursvorm: zij behoren alle 

tot de structuur. Met het element structuren doelt Drew op de wijze van organisatie van 

het ondernemingsbestuur: de rollen in het bestuur, de samenstelling ervan, sterke rollen 

voor interne auditors en risicomanagers met rapportagestructuren op het hoogste 

bestuursniveau, de wijze van besturen en besluitvorming. De onafhankelijkheid van een 

audit commissie (bij waterschappen zijn er audit- en rekenkamercommissies) versterkt 

de toezichthoudende rol, waarmee de kans op onregelmatigheden afneemt. Ook het 

toezicht op risicomanagement wordt hiermee objectiever en dus effectiever. Structuren 

als CLASS-element “beïnvloeden de cultuur door versterking van de individuele rollen van 

medewerkers binnen de organisatie. Alignment van toereikende structuren met culturele normen, 

leiderschap en systemen versterken de mogelijkheden van risicomanagement bij organisaties” 

(Droogsma, p. 265). 

4.7

 

Risicoperceptie 
Droogsma (p. 266) geeft aan dat een technische en rekenkundige benadering van 

risicomanagement of risicoanalyse voorkomen moet zien te worden, omdat dit de te 

onderkennen ongewenste gebeurtenissen zou kunnen beperken. Financiële risico’s 

krijgen volgens zijn onderzoek het meeste aandacht in risicoanalyses, terwijl de 

strategische en operationele risico’s onderbelicht blijken. Strategische risico’s worden 

echter door de meerderheid van ondernemingsbesturen die in 2006 zijn onderzocht, 

gezien als de grootste bedreiging voor de ondergang10. Een brede risicoperceptie erkent 

zowel de strategische, operationele, financiële als de rechtmatigheidsrisico’s. Dit is de 

reden dat Droogsma risicoperceptie als zesde factor toevoegt aan het CLASS-model. De 

factor perceptie komt al eerder terug in mijn onderzoek: in de vier categorieën 

doelstellingen die onderdeel uitmaken van COSO ERM en in de kritiek van Power (2009) 

dat externe invloeden expliciet moeten worden betrokken (zie paragraaf 2.5). Miller 

onderstreept ook het belang om over de grenzen van de traditionele organisatie heen te 

kijken. Hij stipt de ‘alomtegenwoordige’ aanwezigheid aan van hybride 

organisatievormen en praktijken in diverse vormen van formele en informele 

samenwerking tussen organisaties, het bestaan van netwerkorganisaties en het delen 

van kennis tussen organisaties. Informatiestromen en coördinatie van processen 

strekken zich verder uit dan de bekende grens van hiërarchische organisaties. Veel van 

de onzekerheden van organisaties bevinden zich aan de rand en juist deze gebieden 

worden vaak over het hoofd gezien: “[…]the management of uncertainty happens in large part 

at the boundaries or margins of conventional entities and practices. […]The literature on accounting 

                                                     

 

10 Droogsma verwijst hiervoor naar: Beasley, Mark S., and Mark L. Frigo (2007), Strategic Risk Management: 
creating and protecting value, Strategic Finance, mei. 
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and risk management needs to acknowledge that the formalised hierarchical models […] are at 

odds with the hybrids and the lateral relations that enable the management of organisations and 

the management of risk in all its forms to flourish.” (Miller, 2008, p. 962). Deze ‘hybriden’ 

vragen dus om een bredere perceptie van risicomanagement. 

Renn betoogt dat vanuit het perspectief van de sociale wetenschappen ook een bredere 

scope kan worden verkregen op mogelijke ongewenste gebeurtenissen. Renn heeft een 

systematische classificatie opgesteld, waarin hij vanuit actuariële, toxicologisch 

epidemiologische, kansberekening, economische, psychologische, sociologische en 

culturele wetenschappen de verschillende risico perspectieven onderbrengt (Renn, 1998, 

p. 52). Enigszins populair kan deze classificatie worden samengevat door de zinsnede 

wat voor de één slechts een mening is, is voor de ander een feit. 

Perceptie van risico’s neem ik daarom in navolging van Droogsma aan als zesde 

kwaliteitsbepalende factor, in het vervolg zal ik refereren aan CLASS+P. 

4.8

 

Randvoorwaarden uit innovatie- en verandermanagement 
Van Staveren (2009) stelt dat implementatie van risicomanagement een complexe 

opgave is. Risico’s zijn subjectief. In het algemeen gaat risicomanagement over het 

omgaan met onzekerheden, iets waar de mens zich van nature niet plezierig bij voelt. 

Bovendien hebben implementaties van methodieken en systemen de reputatie om vaak 

te mislukken, waardoor ze een enorme kostenpost kunnen vormen. Van Staveren 

benadert de implementatie van risicomanagement daarom vanuit de vakgebieden 

innovatiemanagement en verandermanagement. Om deze implementatie succesvol te 

laten verlopen, heeft hij een conceptueel model ontworpen dat gebaseerd is op 

concepten uit deze vakgebieden. Zodoende kan de implementatie vanuit een breed veld 

van ervaring en theorievorming en gestructureerde wijze worden aangepakt.  

Drie dimensies

 

Het conceptueel model van Van Staveren bestaat uit drie dimensies, die de mechanismen 

vormen voor effectieve, efficiënte en duurzame implementatie van risicomanagement. De 

drie dimensies zijn: de risicomanagement gebruikers, de risicomanagement 

methodologie en het sociale systeem (de organisatiecultuur en –structuur) waarin de 

implementatie is beoogd. 
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Figuur 4.3 Het conceptuele model van Van Staveren voor risicomanagement implementatie in organisaties 

(Van Staveren, p. 188).  

Van Staveren onderbouwt dat innovatiemanagement vereist is bij de implementatie van 

risicomanagement. De risicomanagement methodologie is de innovatie zelf die 

plaatsvindt in een sociaal systeem. Zo komt hij tot de eerste twee dimensies sociaal 

systeem en methodologie. Het sociaal systeem kan worden gezien als ‘de organisatie’, 

een samenspel van cultuur en structuur. De gebruikers van risicomanagement binnen de 

organisatie, de relevante actoren, vormen de derde dimensie. Verandermanagement 

heeft tot doel de obstakels weg te nemen via een interventiestrategie gekoppeld aan in 

aard verschillende groepen gebruikers. 

Met de combinatie van drie theorieën uit het innovatiemanagement, te weten The 

innovation diffusion model van Rogers (2003), The model with ideal cultural values for 

implementing total quality management van Detert et al. (2000) en The direct and 

indirect network externalities adoption model DINAM van Song (2006) is Van Staveren 

(2009, p. 136) gekomen tot een gestructureerd raamwerk voor de dimensies sociaal 

systeem en methodologie. Uit diverse bronnen heeft hij obstakels en voorwaarden voor 

implementatie van risicomanagement gedestilleerd. Dit leidde tot een lange lijst van ruim 

400 variabelen die hij heeft samengevoegd en geclusterd binnen het raamwerk, waarmee 

uiteindelijk een gestructureerde lijst van veertig randvoorwaarden is ontstaan. Deze 

veertig randvoorwaarden zijn vertaald in twee audit instrumenten, waarmee de mate van 

gereedheid van de organisatie om risicomanagement in te voeren kan worden 

geanalyseerd en eventueel de voortgang van de invoering van risicomanagement kan 

worden bepaald. Deze audit instrumenten meten met andere woorden de opzet en het 

bestaan van de randvoorwaarden (Van Staveren, appendix 11 en 12). 
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De derde dimensie, de leden van de organisatie die te maken krijgen met de innovatie 

(de invoering van risicomanagement), worden in het model van Rogers ingedeeld naar 

mate van innovatieve houding: (1) innovators, (2) early adopters, (3) early majority, (4) 

late majority, (5) laggards (Van Staveren, p. 114). Deze houding wordt bepaald door 

zowel de persoonlijke individuele eigenschappen als de cultuur- en structuurkenmerken 

van de organisatie zelf. Elke mate van innovatiebereidheid vereist in het model van Van 

Staveren een andere benaderingswijze, een interventie perspectief. Het is voor 

organisaties belangrijk om te onderkennen dat er verschillende motivaties bestaan bij het 

doorvoeren van veranderingen en dat deze elk op een eigen wijze benaderd moeten 

worden. Dit mondt uit in een derde audit instrument waarmee de effectiviteit van de 

interventie kan worden bepaald: auditing key interventions for risk management user 

groups (Van Staveren, appendix 13). 

Het formuleren en beoordelen van deze interventies bevindt zich niet binnen de kaders 

van mijn onderzoek. Mijn doel is niet het onderzoeken van specifieke casussen met als 

doel daarover te adviseren, maar het beoordelen welke kwaliteitsbepalende factoren 

aanwezig zijn. Om deze reden laat ik de interventieperspectieven verder onbesproken. 

Wel is het voor organisaties heel nuttig om hiervan kennis te nemen, om zodoende de 

verandering ook daadwerkelijk te weeg te kunnen brengen. Van Staveren doet hiervoor 

diverse praktische handreikingen (Van Staveren, tabellen 5.9 en 5.10, 169 - 172). 

4.9

 

Van randvoorwaarden naar CLASS+P-factoren 

De volgende stap in dit onderzoek is te bepalen in hoeverre de kwaliteitsbepalende 

factoren van risicomanagement, zoals beschreven door Drew en Droogsma, 

overeenkomen met het model van Van Staveren. Desgevraagd schetst Van Staveren de 

samenhang tussen de CLASS+P-factoren en de drie door hem onderscheiden dimensies 

als volgt:  
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Figuur 4.4 CLASS+P factoren gecombineerd met het conceptuele model van Van Staveren.  

De risicomanagement methodologie (het risicomanagementsysteem) valt grotendeels 

gelijk met de systemen. Het sociaal systeem – de organisatie – wordt met name 

vormgegeven door de organisatiestructuur en –cultuur, die op hun beurt weer sterk 

worden beïnvloed door de leiderschapsstijl. De risicoperceptie sluit het beste aan bij de 

door Van Staveren gedefinieerde gebruikers van risicomanagement. Alignment beschrijft 

het samenspel tussen – kortweg – mens, methode en organisatie. 

De randvoorwaarden in de audit tools voor de risicomanagement methodologie en het 

sociaal systeem die Van Staveren heeft ontwikkeld, heb ik geclassificeerd in de CLASS+P 

factoren (zie hiervoor Bijlage 5 en Bijlage 6). Hieruit blijkt dat alle factoren aan bod 

komen binnen de audit tools. Het empirisch onderzoek naar de kwaliteitsbepalende 

factoren zal ik daarom baseren op deze audit tools. Die classificatie vindt hieronder 

plaats, waarbij ik gebruik heb gemaakt op de toelichting die Van Staveren (2009, p. 137-

139) bij de audit tools geeft.  

Randvoorwaarden Risicomanagement methodologie

 

Ik heb vast kunnen stellen dat bijna alle randvoorwaarden van de risicomanagement 

methodologie ingedeeld kunnen worden naar de kwaliteitsbepalende factoren (zie Bijlage 

5). Conform verwachting, omdat methodologie qua betekenis dicht tegen systemen aan 

zit, is ruim de helft (elf van de achttien) hiervan als systemen geclassificeerd. 

Randvoorwaarde nummer 10, ‘Risicomanagement versterkt de innovativiteit’ heb ik niet 
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kunnen indelen. Dit betreft namelijk de passendheid van risicomanagement als 

methodologie bij de technologie van de organisatie, wat niet binnen de beschrijving van 

de CLASS+P-factoren valt. 

Een speciale positie neemt alignment in. Alignment heb ik in paragraaf 4.6 omschreven 

als ‘het in overeenstemming brengen van menselijk gedrag, organisatieprocessen en 

strategie.’ In de randvoorwaarden is ‘passendheid’ (vertaald vanuit het Engelse 

‘compatibility’) als hoofdkenmerk van de risicomanagement methodologie opgenomen. 

Van Staveren omschrijft compatibility als “The degree to which the innovation is perceived as 

consistent with existing values, past experiences, and needs of potential adopters” (Van 

Staveren, p. 137). Ik plaats mij op het standpunt dat beide omschrijvingen hetzelfde 

gebied bestrijken en deel daarom passendheid met vier randvoorwaarden in onder 

alignment. Aangezien er bij alignment twee kwaliteitsbepalende factoren afgestemd 

worden, heb ik deze in Bijlage 5 apart aangegeven. 

Twee randvoorwaarden vallen niet onder systemen of alignment. ‘Top management 

schrijft de toepassing van risicomanagement voor’ heb ik beoordeeld als invloed vanuit 

de organisatieleiding en daarom geclassificeerd als leiderschapsstijl. Bij de 

randvoorwaarde ‘Externe partijen vragen om risicomanagement’ heb ik de externe 

partijen geïnterpreteerd als de opdrachtgever, wetgever, toezichthouder of de 

accountant. Deze partijen vragen om risicomanagement als onderdeel van de structuur 

van verantwoording.  

Randvoorwaarden Sociaal systeem

 

Het sociaal systeem is de organisatie waarbinnen risicomanagement wordt 

geïmplementeerd. Het sociaal systeem wordt met name vastgelegd door de factoren 

structuur en cultuur. De hoofdkenmerken sociale structuur en sociale cultuur leiden dan 

ook tot de classificatie structuren en systemen, met twee uitzonderingen: ‘De 

organisatiestructuur betrekt ook de externe omgevingsfactoren’ (randvoorwaarde 23) en 

‘Begrip voor verschillende percepties omtrent risico's’ (randvoorwaarde 28). Deze 

beschrijven de scope van het risicomanagement respectievelijk de mogelijk verschillende 

percepties en vallen daarmee onder perceptie. 

De drie vernieuwingsrollen change agents, opinion leaders en champions beschrijven hoe 

de verantwoordelijkheden voor implementatie van risicomanagement kunnen worden 

gedelegeerd. Het verdelen van de verantwoordelijkheden is een structuurkenmerk. 

Het hoofdkenmerk ‘besluit tot innovatie’ heb ik ondergebracht bij leiderschapsstijl. De 

leiders van een organisatie nemen het besluit risicomanagement in te voeren en stellen 

daarvoor al dan niet expliciet tijd en budget beschikbaar. 

Bij het laatste hoofdkenmerk ‘gevolgen van innovatie’ heb ik het besluit genomen deze 

buiten de resultaten van het onderzoek te houden. De typering van de randvoorwaarden 
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leiden niet duidelijk naar een van de onderscheiden kwaliteitsbepalende factoren. In 

Bijlage 6 heb ik de randvoorwaarden van het sociaal systeem geclassificeerd in de 

kwaliteitsbepalende factoren. Deze kwaliteitsbepalende factoren toets ik in het empirisch 

onderzoek in hoofdstuk 6. 

4.10

 
Hypothesen 

Voor het toetsen van de theoretische concepten die ik in dit hoofdstuk heb behandeld 

over risicovolwassenheid enerzijds en kwaliteitsbepalende factoren voor 

risicomanagement anderzijds heb ik drie hypothesen opgesteld. 

Voor de Volwassenheid van risicomanagement kom ik tot de volgende hypothese: 

1. De top 5 waterschappen zijn significant meer volwassen in de ontwikkeling van 

risicomanagement dan de bottom 5. 

Voor de Kwaliteitsbepalende factoren kom ik tot de tweede hypothese: 

2. De top 5 waterschappen scoren significant beter op de kwaliteitsbepalende 

factoren dan de bottom 5. 

Tenslotte onderzoek ik het verband tussen de volwassenheid van het risicomanagement 

en de aanwezigheid van de kwaliteitsfactoren met de derde hypothese: 

3. De mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren heeft een relatie 

met de mate van volwassenheid van risicomanagement.  

Deze hypothesen zal ik in hoofdstuk 6 toetsen. Eerst zet ik in het volgende hoofdstuk de 

opzet van het onderzoek uiteen. 
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5.

 
Onderzoeksopzet 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zet ik de opzet van het empirische onderzoek uiteen: de 

probleemstelling, de aanpak, de onderzoekspopulatie en de selectie van 

onderzoeksobjecten. De bijbehorende hypothesen zal ik toelichten. 

5.2 Probleemstelling en hypothesen 
De stand van zaken van het risicomanagement bij waterschappen onderzoek ik via twee 

invalshoeken. Het empirische onderzoek doet ten eerste een uitspraak over de 

volwassenheid waarin het risicomanagement zich bevindt en ten tweede over de mate 

van aanwezigheid van de in de literatuur beschreven kwaliteitsbepalende factoren. Dit 

leidt tot de volgende probleemstelling: 

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van 

risicomanagement bij waterschappen in Nederland en is er een relatie met 

de kwaliteitsbepalende factoren voor risicomanagement te onderkennen? 

De operationele vraagstellingen aan de hand waarvan ik de probleemstelling onderzoek 

zijn: 

1. Wat is de volwassenheid van het risicomanagement gemeten op de acht COSO 

ERM-componenten? 

2. Wat is de mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren? 

3. Is er een relatie te onderkennen tussen de mate van volwassenheid van 

risicomanagement en de aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren voor 

risicomanagement?  

In paragraaf 4.10 heb ik drie hypothesen geformuleerd: 

1. De top 5 waterschappen zijn significant meer volwassen in de ontwikkeling van 

risicomanagement dan de bottom 5. 

2. De top 5 waterschappen scoren significant beter op de kwaliteitsbepalende 

factoren dan de bottom 5. 

3. De mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren hebben een 

relatie met de mate van volwassenheid van risicomanagement. 

De acceptatie of verwerping van deze hypothesen vormt samen met de onderzoeks-

resultaten de basis voor het antwoord op de probleemstelling. 

5.3 Aanpak 

Voor het verkrijgen van onderzoeksgegevens voor het empirisch onderzoek heb ik bij 

tien waterschappen interviews gehouden. De methode van schriftelijke enquête heb ik 

verworpen, aangezien uit de praktijk blijkt dat de respons bij dergelijke enquêtes laag 
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ligt: met een beperkte populatie van 25 waterschappen bestond de kans dat het 

onderzoek te weinig gegevens zou opleveren. 

Met als vuistregel veertig procent van de totale populatie voor de onderzoeksgroep kom 

ik tot tien waterschappen. Hoe ik de selectie van deze onderzoeksgroep heb bepaald, heb 

ik beschreven in de paragrafen 5.5 en 5.6. In deze paragrafen onderbouw ik ook de 

keuze voor een van de twee selectiemethoden die een eerste indruk kunnen geven van 

de ontwikkeling van het risicomanagement: bepalende organisatiekenmerken en 

verslaggevingvoorschriften voor risicomanagement. In paragraaf 5.7 werk ik de 

selectiemethode uit met als resultaat tien concrete waterschappen die de 

onderzoeksgroep vormen, onderverdeeld in twee onderzoeksclusters van elk vijf 

waterschappen. Met deze twee onderzoeksclusters kan ik vervolgens een typering geven 

hoe risicomanagement is vormgegeven bij de top 5 waterschappen en de bottom 5 

waterschappen. Door op deze manier de koplopers en de achterhoede te typeren, 

ontstaat ook een beeld van de ontwikkeling van risicomanagement bij waterschappen in 

het algemeen. 

Ik heb de volwassenheid van risicomanagement bij de onderzoeksgroep gemeten met de 

vragenlijst van KPMG voor risicovolwassenheid. Deze vragenlijst is overgenomen van de 

website van KPMG (KPMG, 2010) en door mij van taalkundige correcties voorzien. In de 

eerste helft van hoofdstuk 4 Volwassenheid risicomanagement is de methode toegelicht 

en onderbouwd, Bijlage 4 bevat de volledige vragenlijst. 

De aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren voor risicomanagement heb ik 

geverifieerd op basis van de randvoorwaarden voor de methodologie van het 

risicomanagement en de randvoorwaarden voor het sociaal systeem volgens Van 

Staveren (Van staveren, appendix 11 en 12). Deze randvoorwaarden zijn geclassificeerd 

naar de kwaliteitsbepalende factoren CLASS+P, dat ik in de tweede helft van hoofdstuk 4 

Kwaliteitsbepalende factoren uitvoerig gemotiveerd heb. Bijlage 5 en Bijlage 6 bevatten 

de volledige vragenlijsten van de randvoorwaarden met de classificatie naar de 

CLASS+P-factoren. 

Om te bepalen of en in hoeverre de volwassenheid van het risicomanagement 

samenhangt met de aanwezigheid van kwaliteitsbepalende factoren, zal ik beoordelen of 

de uitkomsten van die vragenlijsten bij de onderscheiden twee onderzoeksclusters een 

consistente score opleveren. 

5.4

 

Onderzoekspopulatie 

Nederland telt per 1 januari 2011, de datum waarop de waterschappen Zeeuwse Eilanden 

en Zeeuws-Vlaanderen gefuseerd zijn in waterschap Scheldestromen, 26 

waterschappen11. Eén waterschap is niet vergelijkbaar met de andere waterschappen en 

is derhalve buiten het onderzoek gelaten. “Het Friese Waterschap Blija Buitendijks heeft in 
                                                     

 

11 http://almanak.overheid.nl/categorie/32/Waterschappen, d.d. 21 juni 2011 

http://almanak.overheid.nl/categorie/32/Waterschappen
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vergelijking met de andere waterschappen een zeer klein (ca. 100 ha) en afwijkend beheergebied 

en ook een afwijkend takenpakket” (UvW, 2009, p. 15). Uit telefonische navraag blijkt dat dit 

waterschap ook niet over een eigen kantoor of uitvoeringsorganisatie beschikt. Opname 

in het onderzoek zou een vertekend beeld kunnen opleveren voor de gehele populatie. 

Dit waterschap is daarom uitgesloten van dit onderzoek, zodat 25 waterschappen 

resteren. 

De 25 waterschappen verschillen onderling in omvang van onder andere beheersgebied 

(35.000 – 355.000 hectare), belastingopbrengsten (36 - 191 miljoen euro op basis van 

de meerjarenbegroting 2011) en aantal medewerkers (ruim 100 – rond 800) in 2009, 

maar door de bank genomen zijn het gelijksoortige, professionele organisaties met 

eenzelfde doel en organisatievorm. Het zijn redelijk autonome, decentrale 

overheidsorganisaties met een politiek en een ambtelijk apparaat. 

5.5

 

Bepaling onderzoeksgroep: organisatiekenmerken als selectiemethode? 

In academische publicaties zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar de relatie tussen 

organisatiekenmerken en risicomanagement. De volgende verbanden werden onder 

andere onderzocht: bepalende organisatiekenmerken voor de mate van implementatie 

van ERM (Beasley, 2005), de relatie tussen ERM en organisatieprestaties (Gordon, 2009), 

factoren van invloed op het ontwerp en de werking van risicomanagement (Woods, 

2009) en bepalende organisatiekenmerken voor het stadium waarin risicomanagement 

zich bevindt (Paape, 2009). Deze publicaties zal ik toelichten en aan het eind van deze 

paragraaf zal ik beoordelen of de gevonden relaties tussen organisatiekenmerken en 

risicomanagement bruikbaar zijn voor de indeling in twee onderzoeksclusters in mijn 

onderzoek. 

Beasley doet kwantitatief onderzoek bij 123 organisaties, waarvan 68% in de VS 

gevestigd is. Hij definieert vijf stadia van ERM, die ook in de onderzoeken van Paape 

(2009) en Ernst & Young (2011) zijn gebruikt: 

1 = no plans exist to implement ERM; 

2 = investigating ERM, but no decision made yet; 

3 = planning to implement ERM; 

4 = partial ERM is in place; 

5 = complete ERM is in place (Beasley, p. 527). 

Beasley heeft significante verbanden gevonden tussen het stadium van implementatie 

van risicomanagement en de aanwezigheid van een Chief Risk Officer, de 

onafhankelijkheid van het bestuur12, betrokkenheid van de Chief Executive Officer en de 

Chief Financial Officer bij ERM, de aanwezigheid van een Big Four accountantskantoor, 

                                                     

 

12 In het Angelsaksische bestuursmodel bestaan besturen uit executive [uitvoerende] en non-executiove [niet-
uitvoerende] directors. De non-executive directors worden beschouwd als onafhankelijk. 
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organisatiegrootte in omzet, de financiële branche en de opleidingenbranche en tenslotte 

het land van vestiging (VS of niet-VS) (Beasley, p. 529).  

Gordon heeft bij 112 ondernemingen in de VS onderzocht of de organisatieprestaties 

samenhangen met de aanwezigheid van geïmplementeerd ERM. ERM is gewaardeerd in 

een index door elk van de vier COSO ERM-doelstellingen (strategisch, operationeel, 

verslaggeving en rechtmatigheid) te koppelen aan twee contingente factoren (Gordon, 

2009, p. 309). Gordon heeft een verband met vijf van de acht contingente factoren 

aangetroffen: onzekerheid van omgeving, niveau van concurrentie, organisatiegrootte in 

balanstotaal, diversiteit van de organisatie en toezicht door het bestuur (Gordon, p. 313-

315). 

Woods heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de invloed van drie factoren op 

het ontwerp en de werking van risicomanagement die in eerdere onderzoeken zijn 

benoemd. De drie factoren zijn centraal overheidsbeleid, informatie- en 

communicatietechnologie (ICT) en organisatiegrootte in personeelsomvang. Voor elke 

factor vindt zij een aannemelijk verband (Woods, 2009, p. 75-79). 

Paape heeft in zijn onderzoek het verband gemeten tussen organisatiekenmerken en het 

stadium waarin risicomanagement zich bevindt. Voor negen van de dertien onderzochte 

organisatiekenmerken heeft hij een significant verband met het stadium van 

implementatie van risicomanagement aangetoond: organisatiegrootte, aanwezigheid 

audit commissie, aanwezigheid Chief Risk Officer, de aanwezigheid van een corporate 

governance code, controle door een Big Four accountantskantoor, branche, volatiliteit 

aandelenkoers, beursgenoteerdheid en institutioneel eigendom.  

De bruikbaarheid van de hierboven genoemde factoren voor mijn onderzoek naar 

risicomanagement bij waterschappen als non-profitorganisaties is echter beperkt. Een 

aantal factoren valt af, omdat ze alleen gelden voor beursgenoteerde vennootschappen: 

aandelenkoers, beursgenoteerdheid en institutioneel eigendom. De functie Chief Risk 

Officer is niet ingevuld bij waterschappen. De branche werkt bij een onderzoek binnen 

een specifieke groep overheidsorganisaties niet als onderscheidende factor, evenmin als 

het land van vestiging. Ook het kenmerk Big Four accountantskantoor werkt niet 

discriminerend: van vrijwel alle waterschappen (één waterschap uitgezonderd) werd de 

jaarrekening 2009 door één van de grote vier accountantskantoren gecontroleerd (UvW, 

2010, p. 66). Gezien de gelijksoortige administratieve systemen die waterschappen 

hebben, zal de toepassing van ICT dezelfde effecten hebben op het 

risicomanagementsysteem. Specifieke risicomanagementsoftware wordt nog nauwelijks 

gebruikt, zo blijkt uit onderzoek van Paape (p. 65). Voor drie van de vijf factoren 

genoemd door Gordon (omgeving, concurrentie en diversiteit) zijn de omstandigheden 

voor de waterschappen gelijk. Dit heeft daarom geen verklarende waarde. 
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Gordon’s factor ‘toezicht door het bestuur’ neem ik samen met Beasley’s factor 

onafhankelijkheid van bestuur. Het bestuur van een waterschap lijkt op het 

Angelsaksische bestuursmodel, in die zin dat de leden van het dagelijks bestuur 

respectievelijk de overige leden van het algemeen bestuur kunnen worden vergeleken 

met de uitvoerende en niet-uitvoerende bestuursleden. Het aantal algemeen 

bestuursleden is wettelijk vastgesteld tussen de 18 en 30 leden (Waterschapswet artikel 

13, lid 1). Voor het dagelijks bestuur mag het algemeen bestuur dat bij reglement zelf 

bepalen (Waterschapswet artikel 40, lid 1). Uit de praktijk blijkt dat het dagelijks bestuur 

(inclusief dijkgraaf) bestaat uit vier tot zes leden en het algemeen bestuur uit 21 tot 30 

leden. Het deel onafhankelijke leden varieert van 76 tot 87 procent, hiertussen verwacht 

ik geen significante verschillen in onafhankelijkheid. Bij tachtig procent van de 

waterschappen is wel een rekenkamer- of een audit commissie aanwezig. De effecten 

van de aanwezigheid van een dergelijk orgaan zijn nog moeilijk te duiden, zo heb ik 

eerder betoogd in paragraaf 3.5. Een (government) governance code is niet aanwezig. 

Het centrale overheidsbeleid kan van invloed zijn op het risicomanagementsysteem. Zo is 

bij de uitvoering van projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma 

(HWBP), gefinancierd door het Rijk, risicobeheersing expliciet onderdeel van de 

planvorming (Rijkswaterstaat, 2010a). Van de huidige 25 waterschappen zijn er 17 

beheerder in een HWBP-project (Rijkswaterstaat, 2010b). Dit kan een onderscheidend 

criterium zijn. Echter, deze informatie heb ik niet tijdig kunnen verwerken. Ik zal dit 

criterium daarom meenemen als suggestie voor vervolgonderzoek. Het voorschrift voor 

risicoverslaggeving in het Waterschapsbesluit is een ander voorbeeld van centraal 

overheidsbeleid. Maar, ook hier geldt dat dit beleid voor de waterschappen gelijk is. 

Grote organisaties, uitgedrukt in het aantal medewerkers, hebben meer formele 

beheersingssystemen en hebben meer specialisten in dienst die geavanceerde 

technologieën toepassen bij risicomanagement (Woods, p. 78). De factor grootte 

manifesteert zich echter pas bij meer dan 10.000 medewerkers (Paape, p. 46). Voor de 

waterschappen, die wat medewerkers betreft variëren tussen ruim 140 (Roer en 

Overmaas, www.overmaas.nl) tot ruim 800 (Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier, begroting 2011), verwacht ik daarom weinig significante aanwijzingen 

voor de inrichting en werking van het risicomanagement.  

Waterschappen kennen de functies Chief Executive Officer en Chief Financial Officer niet. 

De hoogste ambtelijke functie bij waterschappen is de secretaris-directeur of algemeen 

directeur. De hoogste politieke functie is de voorzitter van het dagelijks bestuur, de 

dijkgraaf of watergraaf. De betrokkenheid van het top management bij ERM maakt deel 

uit van dit onderzoek. Het kan echter niet worden gebruikt als selectiecriterium, 

aangezien de informatie vooraf niet beschikbaar was. 

http://www.overmaas.nl
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De in de publicaties beschreven organisatiekenmerken leveren geen selectiecriteria op 

aan de hand waarvan de onderzoekspopulatie vooraf ingedeeld kan worden in twee 

onderzoeksclusters. In de volgende paragraaf beschrijf ik de methode waarmee ik de 

gewenste voorselectie wel heb kunnen uitvoeren. 

5.6

 
Bepaling onderzoeksgroep: risicoverslaggeving als selectiemethode 

Een relatief nieuw fenomeen bij waterschappen is de voorgeschreven verslaggeving over 

risicomanagement met de instelling van het Waterschapsbesluit in 2009; dit heb ik 

eerder behandeld in paragraaf 3.5. Ik maak hieronder de afweging om risico-

verslaggeving als selectiecriterium te gebruiken. 

De verslaggevingregels voor risicomanagement gelden voor alle waterschappen en de 

formele verslaggeving over risicomanagement is vrij toegankelijk via een paragraaf in de 

jaarrekening of de begroting. Verder veronderstel ik dat de formele verslaggeving over 

risicomanagement een eerste indicatie vormt voor de volwassenheid van 

risicomanagement. Ten eerste geeft het waterschap aan welke middelen beschikbaar zijn 

om de financiële gevolgen van risico’s te kunnen opvangen. Dit geeft een indicatie voor 

de omvang van de risico’s die het waterschap loopt en of het waterschap zich bewust is 

van de mogelijke aan te wenden middelen daarvoor. Ten tweede is het waterschap 

verplicht de risico’s te inventariseren. De wijze van presentatie van deze inventarisatie 

vormt een tweede indicatie voor de ontwikkeling van het risicomanagement: de mate 

waarin het waterschap een organisatiebreed beeld en onderbouwd van de risico’s geeft is 

indicatief voor de inschatting van de ontwikkeling van het risicomanagement. Hierbij 

verwijs ik naar elementen uit de definitie van integraal risicomanagement in paragraaf 

2.2. Dit tweede voorschrift illustreer ik met een aantal indicatoren. Ik beoordeel of het 

waterschap slechts enkele risico’s heeft beschreven of juist een uitgebreide risicolijst 

presenteert. Daarbij beoordeel ik of het waterschap de risico’s behalve kwalitatief ook 

kwantitatief geïnventariseerd heeft, of het waterschap een inschatting van de kans heeft 

aangegeven en of er beheersingsmaatregelen zijn getroffen. Ook heb ik hierbij gekeken 

of het waterschap de risico’s geclassificeerd heeft, bijvoorbeeld naar de in COSO 

gedefinieerde doelstellingen strategic, operations, reporting en compliance. Ten derde 

beoordeel ik in de paragraaf weerstandsvermogen hoe expliciet het verband is gelegd 

tussen de risico’s die het waterschap loopt en de financiële dekking van die risico’s in het 

weerstandsvermogen. Wanneer het weerstandsvermogen niet gebaseerd is op de 

geïnventariseerde risico’s dan is de score laag. Het aantonen van de relatie tussen 

weerstandsvermogen en de risico’s verhoogt de score. Tot slot zijn de vereisten uit het 

Waterschapsbesluit minimale vereisten. Des te meer het waterschap transparant maakt 

wat het beleid is omtrent risicomanagement, bijvoorbeeld door koppeling van risico’s aan 

beleidsproducten of doelstellingen of de integratie van risicomanagement in de planning 
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& controlcyclus, des te hoger valt de score uit. In algemene termen gevat heb ik 

beoordeeld of het weerstandsvermogen en de risico-inventarisatie duidelijk gerelateerde 

onderwerpen zijn of dat het als twee losstaande fenomenen wordt gezien. 

Op grond van bovenstaande onderbouwing heb ik als selectiecriterium voor de 

risicoverslaggeving in de paragraaf weerstandvermogen gekozen om van het 

risicomanagement van de 25 waterschappen een eerste indruk te krijgen.  

Van elk waterschap is de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 2011 

beoordeeld op basis van de drie wettelijke vereisten voor de paragraaf, genoemd in 

artikel 4.19, Waterschapsbesluit: 

a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit; 

b. een inventarisatie van de risico’s; 

c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico’s.  

Voor elke vereiste is een voorgecodeerde Likertschaal van 1 tot 5 opgesteld, zie 

onderstaande tabel.  

sc
o
re

a. inventarisatie 
weerstandscapaciteit

b. inventarisatie risico's c. beleid weerstandscapaciteit en 
risico's

1 Reserves niet geëxpliciteerd 
EN/OF niet gekwantificeerd

Geen of duidelijk onvolledig Niet of nauwelijks beschreven

2 Reserves genoemd en 
gekwantificeerd (begin, mutatie, 
eindstand) 

Risico's geïnventariseerd en 
genoemd

Weerstandscapaciteit genormeerd 
als % van lasten / vermogen / etc

3 Als voorgaande score plus 
expliciet beoordeling reserves: 
wel of geen onderdeel van 
weerstandsvermogen

Als voorgaande score plus 
gekwantificeerd

Relatie gelegd tussen 
weerstandscap en risico's (norm 
= ratio weerstandscapaciteit)

4 Als voorgaande score plus extra 
score (*)

Als voorgaande score plus kans 
weergegeven

Oordeel over ratio wordt gegeven

5 Als voorgaande score plus extra 
score (*)

Als voorgaande score plus risico's 
geclassificeerd (**) plus 
beheersmaatregelen plus 
onderscheid incidenteel / 
structureel

Beleid verder beschreven, door 
o.a.: strategie, 
rapportagemomenten, verhouding 
met interne beheersing, 
methodiek

(*) onvoorzien (mits 
gekwantificeerd), noemen 
belastingcapaciteit en mogelijke 
bezuinigingen leveren elk een 
punt op, max 2 punten extra

(**) Spreiding risico's is 
mogelijke indicator voor 
volledigheid. Classificatie in b.v. 
juridisch / orgamisatorisch / 
technisch / ruimtelijk / financieel 
/ maatschappelijk / politiek (bron: 
Van Well, 2009, p. 24)

Waterschapsbesluit art 4.19 betreffende paragraaf weerstandsvermogen
Beoordeling weerstandsparagraaf

 

Tabel 5-1 Scoretabel voor beoordeling van de paragraaf weerstandsvermogen.  

Op basis van deze scoretabel beoordeel ik in paragraaf 5.7 de kwaliteit van de paragraaf 

weerstandsvermogen van elk van de 25 waterschappen, waarmee ik tot een rangorde 
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kom. De top 5 en de bottom 5 in deze rangorde vormen de twee onderzoeksclusters voor 

het verdere onderzoek. 

5.7

 
Beoordeling paragraaf weerstandsvermogen 

Van de 25 waterschappen zijn de paragrafen weerstandsvermogen in de begroting 2011 

beoordeeld op basis van de drie vereisten in het Waterschapsbesluit, artikel 4.19. De 

totaalscore bepaalde vervolgens de plaats in de ranglijst. De laagste beoordeling leidde 

tot 5 punten, de hoogste tot 12 punten. Deze resultaten zijn verwerkt in tabelvorm, 

opgenomen als Bijlage 3. Op basis van de scores zijn de twee onderzoeksgroepen 

aangewezen: de vijf waterschappen waarvan de paragraaf weerstandsvermogen het 

meest en de vijf waterschappen waarvan de paragraaf weerstandsvermogen het minst 

aansluit bij de vereisten uit de verslaggeving. De namen van de waterschappen heb ik 

vervangen door een letter, voor de top 5 A t/m E en voor de bottom 5 V t/m Z. Het 

kunnen herleiden van de verschillende uitspraken naar de individuele waterschappen in 

het onderzoek wordt door de waterschappen niet altijd als wenselijk ervaren en levert 

ook geen toegevoegde waarde op voor het onderzoek. 

De tien geselecteerde waterschappen heb ik eerst telefonisch benaderd om vast te 

stellen welke functionaris zich bezig houdt met taken rondom risicomanagement. Hierbij 

heb ik degenen benaderd die de coördinatie over risicomanagement hebben of vanuit het 

perspectief van de hele organisatie hierover veel kennis bezitten. Ik heb hen de vraag 

voorgelegd of zij bereid zouden zijn mee te werken aan dit onderzoek in de vorm van een 

af te nemen interview. Deze cruciale fase heeft tot een optimaal resultaat geleid: alle tien 

benaderde functionarissen verklaarden bereid te zijn tot deelname aan dit onderzoek.  

Nu de populatie van 25 waterschappen is ingedeeld in twee onderzoeksgroepen van elk 

vijf waterschappen, sluit ik met een toelichting op de toegepaste statistische toetsen dit 

hoofdstuk af. 

5.8 Statistische toetsen 

Dit onderzoek richt zich op de beoordeling van de verschillen tussen de twee 

onderscheiden onderzoeksgroepen (steekproeven). Om het verschil tussen twee 

steekproeven te toetsen bij een intervalschaal, is de parametrische t-toets voor twee 

onafhankelijke steekproeven geschikt, mits voldaan wordt aan de vooronderstellingen: 

- het betreft een aselecte steekproef; 

- de te toetsen variabele heeft een interval- of ratioschaal; 

- een normale steekproevenverdeling, wat het geval is als de variabele in de 

populatie normaal is verdeeld (De Vocht, 2010, p. 166). 

De nulhypothese bij de t-toets is dat beide populatiegemiddelden aan elkaar gelijk zijn 

(De Vocht, p. 170). 
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De derde vooronderstelling voor de parametrische t-toets is de normale verdeling. 

Normaliteit kan worden gemeten met de Kolmogorov-Smirnov of Shapiro-Wilk toets. Bij 

steekproeven kleiner of gelijk aan 50, geniet de Shapiro-Wilk toets de voorkeur. In mijn 

onderzoek is de steekproefgrootte tien waterschappen, zodat ik de normaliteit met 

Shapiro-Wilk zal toetsen. De nulhypothese hierbij is dat de variabele normaal is verdeeld 

(De Vocht, p. 148).  

Als er geen aanleiding bestaat aan te nemen dat de steekproeven niet normaal verdeeld 

zijn, kan de t-toets voor onafhankelijke steekproeven gebruikt worden. Deze kent nog 

twee varianten (De Vocht, p. 171): één voor de aanname dat de varianties in beide 

populaties gelijk zijn en één voor de aanname dat dit niet het geval is. Voor het 

controleren van de gelijkheid van variantie in beide populaties wordt de Levene’s toets 

gebruikt. De nulhypothese is gelijke variantie in de populaties. 

Als niet aan de vooronderstellingen voor de t-toets voldaan wordt, is de alternatieve 

statistische toets de niet-parametrische Mann-Whitney toets. “De Mann-Whitney toets 

vereist een ordinale meetschaal en stelt geen eisen aan de steekproeven verdeling” (De Vocht, p. 

238). Bij de Mann-Whitney toets is de nulhypothese dat twee steekproeven afkomstig 

zijn uit populaties met gelijke verdelingen. 
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6.

 
Empirisch onderzoek 

6.1 Inleiding 
Dit onderzoek brengt de stand van zaken van het risicomanagement bij waterschappen in 

Nederland in beeld. In dit hoofdstuk behandel ik eerst de beschrijvende statistiek, daarna 

de statistische toetsen en tenslotte presenteer en analyseer ik de gevonden resultaten. 

De gebruikte statistische software is XLSTAT, ontwikkeld door Addinsoft (Addinsoft, 

1995-2011). 

6.2 Beschrijvende statistiek 
Hieronder presenteer ik de beschrijvende statistiek van de resultaten op vraagniveau van 

risicovolwassenheid en de kwaliteitsbepalende factoren.  

Statistic Kopgroep Staartgroep
No. of observations 41 41
No. of missing values 0 0
Minimum 2.30 1.65
Maximum 4.50 3.80
1st Quartile 3.20 2.30
Median 3.60 2.54
3rd Quartile 4.00 2.86
Mean 3.56 2.61
Variance (n) 0.28 0.24
Standard deviation (n) 0.53 0.49
Skewness (Pearson) -0.43 0.50
Kurtosis (Pearson) -0.35 -0.01

 

Tabel 6-1 Beschrijvende statistiek risicovolwassenheid.  

Op de 41 vragen betreffende risicovolwassenheid is in de kopgroep gemiddeld 3,56 

gescoord met een standaarddeviatie van 0,53. De mediaan (3,60) ligt vlakbij het 

rekenkundig gemiddelde, wat betekent dat de scheefheid van de verdeling beperkt is. Dit 

blijkt ook uit de scheefheid (skewness) van -0,43, wat een kleine scheefheid naar links 

aangeeft. “Verdelingen met skewness  | 1| mogen als symmetrisch beschouwd worden” (Van 

der Vocht, p. 131). De kurtosis, de gepiektheid van de verdeling, is -0,35 en geeft aan 

dat de gevonden verdeling ten opzichte van de normaalverdeling iets afgeplat is. 

In de staartgroep is het gemiddelde lager (2,61), ook de standaarddeviatie is lager 

(0,49), wat betekent dat de resultaten dichter bij elkaar liggen dan in de kopgroep. Ook 

hier ligt de mediaan in de buurt van het gemiddelde. De scheefheid is met 0,50 iets 

rechts asymmetrisch, maar mag nog steeds als symmetrisch worden beschouwd. De 

gepiektheid is met -0,01 vrijwel gelijk aan de normale verdeling. 
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Op basis van deze beschrijvende statistiek is er een duidelijk verschil in gemiddelden 

tussen de kopgroep en de staartgroep qua risicovolwassenheid, de gevonden verdelingen 

wijken niet veel af van de normale verdeling. 

Statistic Kopgroep Staartgroep
No. of observations 34 34
No. of missing values 0 0
Minimum 2.20 1.60
Maximum 4.80 4.00
1st Quartile 3.20 2.60
Median 3.60 2.95
3rd Quartile 3.98 3.40
Mean 3.55 2.95
Variance (n) 0.36 0.34
Standard deviation (n) 0.60 0.59
Skewness (Pearson) -0.08 -0.25
Kurtosis (Pearson) -0.31 -0.55

 

Tabel 6-2 Beschrijvende statistiek kwaliteitsbepalende factoren.  

Op de 34 vragen betreffende kwaliteitsbepalende factoren is in de kopgroep gemiddeld 

3,55 gescoord met een standaarddeviatie van 0,60. De mediaan (3,60) ligt vlakbij het 

rekenkundig gemiddelde. De scheefheid van de verdeling is met -0,08 zeer klein. De 

gepiektheid van de verdeling (-0,31) geeft aan dat de gevonden verdeling ten opzichte 

van de normaalverdeling iets afgeplat is. 

In de staartgroep is het gemiddelde lager (2,95), de standaarddeviatie is vrijwel gelijk 

aan die van de kopgroep (0,59). De mediaan is gelijk aan het gemiddelde. De scheefheid 

mag met 0,25 als symmetrisch worden beschouwd. De gepiektheid van -0,55 betekent 

een iets afgeplatte verdeling ten opzichte van de normale verdeling. 

Op basis van deze beschrijvende statistiek is er een duidelijk verschil in gemiddelden 

tussen de kopgroep en de staartgroep. De gevonden verdelingen wijken ook hier niet 

veel af van de normale verdeling. 

6.3

 

Gebruikte statistische toetsen 

Eerst zal ik toelichten of aan de drie vooronderstellingen van de t-toets wordt voldaan, 

beschreven in paragraaf 5.8. De steekproef is niet gepaard maar aselect. Een gepaarde 

steekproef zou bijvoorbeeld een vergelijking van een groep waterschappen op twee 

momenten in de tijd zijn. Van de twee steekproeven, de top 5 en de bottom 5, zijn de 

onderzoeksresultaten met een Likertschaal van 1 tot 5 gecodeerd. De te toetsen 

variabele is daarmee te typeren als een intervalschaal. De toets op normaliteit van de 

steekproef heb ik uitgevoerd op de acht COSO ERM-componenten en de zes 

kwaliteitsbepalende factoren CLASS+P individueel en COSO ERM en CLASS+P als totaal. 

In geen van de gevallen wordt de nulhypothese dat de steekproef normaal is verdeeld 

verworpen. Ik zal daarom de t-toets gebruiken om de gelijkheid van de 

populatiegemiddelden te onderzoeken. 
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Statistische toets Shapiro-Wilk p-waarde t-toets of Mann-
Whitney-toets?

Nulhypothese (alfa=5%) Steekproef is 
normaal verdeeld

Risicovolwassenheid o.b.v. 8 componenten COSO-ERM
1. Interne omgeving normaal verdeeld 0.9443

    

t-toets
2. Doelbepaling normaal verdeeld 0.5832

    

t-toets
3. Identificatie gebeurtenissen normaal verdeeld 0.6242

    

t-toets
4. Risicobeoordeling normaal verdeeld 0.4576

    

t-toets
5. Risk response normaal verdeeld 0.2920

    

t-toets
6. Beheersingsmaatregelen normaal verdeeld 0.4356

    

t-toets
7. Informatie en communicatie normaal verdeeld 0.9098

    

t-toets
8. Monitoring normaal verdeeld 0.3017

    

t-toets
Alle 8 COSO ERM-componenten tezamen normaal verdeeld 0.4209

    

t-toets

Kwaliteitsbepalende factoren o.b.v. CLASS+P
Cultuur normaal verdeeld 0.1953

    

t-toets
Leiderschapsstijl normaal verdeeld 0.5457

    

t-toets
Alignment normaal verdeeld 0.8772

    

t-toets
Systemen normaal verdeeld 0.5465

    

t-toets
Structuren normaal verdeeld 0.3262

    

t-toets
Perceptie normaal verdeeld 0.9079

    

t-toets
Alle 6 CLASS+P-factoren tezamen normaal verdeeld 0.8537

    

t-toets

 

Tabel 6-3 Beschrijvende statistiek: normaliteit.  

Van de steekproeven toets ik de gelijkheid van variantie, zodat ik kan bepalen of de t-

toets voor gelijke of ongelijke variantie gebruikt moet worden. In paragraaf 6.4 geef ik 

aan dat de indeling in top 5 en bottom 5 wijzigt. Vooruitlopend daarop is de Levene’s 

toets op die nieuwe indeling gebaseerd. Bij alle onderzochte steekproeven, op één na, 

tref ik gelijkheid van variantie aan en zal ik de t-toets voor gelijke variantie toepassen. 

De kwaliteitsbepalende factor Structuur zal ik als enige toetsen met de t-toets voor 

ongelijke variantie. 

Statistische toets Levine's toets p-waarde t-toets gelijke of 
ongelijke variantie?

Nulhypothese (alfa=5%) Gelijkheid van variantie in 
beide steekproeven 

Risicovolwassenheid o.b.v. 8 componenten COSO-ERM
1. Interne omgeving varianties zijn gelijk 0.8529

    

gelijke variantie
2. Doelbepaling varianties zijn gelijk 0.4847

    

gelijke variantie
3. Identificatie gebeurtenissen varianties zijn gelijk 0.8284

    

gelijke variantie
4. Risicobeoordeling varianties zijn gelijk 0.1286

    

gelijke variantie
5. Risk response varianties zijn gelijk 0.7467

    

gelijke variantie
6. Beheersingsmaatregelen varianties zijn gelijk 0.7200

    

gelijke variantie
7. Informatie en communicatie varianties zijn gelijk 0.9725

    

gelijke variantie
8. Monitoring varianties zijn gelijk 0.8379

    

gelijke variantie
Alle 8 COSO ERM-componenten tezamen varianties zijn gelijk 0.1038

    

gelijke variantie

Kwaliteitsbepalende factoren o.b.v. CLASS+P
Cultuur varianties zijn gelijk 0.3891

    

gelijke variantie
Leiderschapsstijl varianties zijn gelijk 0.3304

    

gelijke variantie
Alignment varianties zijn gelijk 0.2178

    

gelijke variantie
Systemen varianties zijn gelijk 0.4454

    

gelijke variantie
Structuren varianties zijn niet gelijk 0.0158

    

ongelijke variantie
Perceptie varianties zijn gelijk 0.1770

    

gelijke variantie
Alle 6 CLASS+P-factoren tezamen varianties zijn gelijk 0.6180

    

gelijke variantie

 

Tabel 6-4 Beschrijvende statistiek: gelijke varianties.  

Tot slot onderzoek ik of de aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren een relatie 

heeft met de mate van volwassenheid van risicomanagement. Ik meet hiervoor de 

normaliteit van de steekproevenverdeling van de kopgroep en die bij de staartgroep. De 
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twee steekproeven worden gevormd door de scores op de acht COSO ERM-componenten 

en de zes kwaliteitsbepalende factoren in de kopgroep respectievelijk de staartgroep. 

Beide steekproeven kennen een normale verdeling. Hieronder zijn de resultaten van de 

Shapiro-Wilk toets weergegeven.  

Shapiro-Wilk test (Kopgroep):

W 0.836
p-value 0.153
alpha 0.05

 

Shapiro-Wilk test (Staartgroep):

W 0.865
p-value 0.245
alpha 0.05

 

Tabel 6-5 Shapiro-Wilk toets op kop- en staartgroep.  

Ook hier is de t-toets geschikt om de gelijkheid van de populatiegemiddelden te 

onderzoeken. 

Resultaten en analyse empirisch onderzoek 

6.4

 

Nieuwe indeling: kop- en staartgroep 
De aanvankelijke indeling van waterschappen in de top 5 en bottom 5 onderzoeksgroep 

is gebaseerd op de beoordeling van de paragraaf weerstandsvermogen in de begroting 

2011 (paragraaf 5.6). Hier ligt de veronderstelling aan ten grondslag dat de formele 

verslaggeving over risicomanagement een eerste indicatie vormt voor de volwassenheid 

van risicomanagement. Uit de onderzoeksresultaten over de volwassenheid van het 

risicomanagement komt een andere volgorde: de top 5 op basis van de 

risicoverslaggeving komt niet overeen met de top 5 op basis van de volwassenheid. Van 

de aanvankelijke top 5 waterschappen zijn er drie waterschappen (A, C en D) die qua 

volwassenheid in de onderste helft scoren. De volgende tabel maakt dit duidelijk.  

Waterschap Risicoverslaggeving Risicovolwassenheid
A 4.00

                           

2.18

                           

B 3.67

                           

3.51

                           

C 3.67

                           

2.99

                           

D 3.67

                           

2.61

                           

E 3.33

                           

3.37

                           

V 2.00

                           

3.52

                           

W 2.00

                           

2.88

                           

X 1.67

                           

3.59

                           

Y 1.67

                           

2.34

                           

Z 1.67

                           

3.82

                           

2.73

                           

3.08

                           

Beoordeling op basis van

T
o
p
-5

B
o
tt

o
m

-5

Gemiddelde

 

Tabel 6-6 Beoordeling indeling waterschappen volgens de paragraaf weerstandsvermogen versus volwassenheid 

risicomanagement volgens de acht COSO ERM-componenten.  

Hieruit blijkt dat mijn veronderstelling, dat de risicoverslaggeving een eerste indruk geeft 

van de volwassenheid van risicomanagement, niet houdbaar is. De aanvankelijke 
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beoordeling op basis van de risicoverslaggeving wijkt op drie van de vijf posities af van 

de uiteindelijke beoordeling op risicovolwassenheid met behulp van de acht COSO ERM-

componenten. Ik deel daarom de kopgroep en de staartgroep opnieuw in. De kopgroep 

bestaat in het verdere onderzoek uit de waterschappen Z, X, V, B en E; de staartgroep 

uit de waterschappen C, W, D, Y en A. Om het verschil te onderstrepen, zal ik vanaf hier 

in het onderzoek spreken van de kopgroep en de staartgroep.  

Waterschap Risicoverslaggeving Risicovolwassenheid
Z 1.67

                           

3.82

                           

X 1.67                           3.59                           

V 2.00                           3.52                           

B 3.67                           3.51                           
E 3.33                           3.37                           
C 3.67

                           

2.99

                           

W 2.00                           2.88                           

D 3.67                           2.61                           
Y 1.67                           2.34                           

A 4.00                           2.18                           

K
o
p
g
ro

ep
S
ta

ar
tg

ro
ep

Beoordeling op basis van

 

Tabel 6-7 Indeling waterschappen op basis van de acht COSO ERM-componenten.  

Een logische verklaring voor het geconstateerde verschil ligt niet erg voor de hand. De 

kwaliteit van de formele externe verslaggeving, zoals een begroting, vormt kennelijk 

geen indicator voor de volwassenheid van het risicomanagement. Mogelijk bestaan bij 

waterschappen verschillende opvattingen over het wenselijke niveau van transparantie in 

de verslaggeving. Ik zal dit opnemen als suggestie voor vervolgonderzoek. 

6.5

 

Risicovolwassenheid 
De risicovolwassenheid van de waterschappen is gemeten op basis van de acht COSO-

componenten. In de steekproef varieert de risicovolwassenheid van stadium 2 

(preventieve beheersing op deelgebieden, men denkt na over implementatie organisatie-

breed risicomanagement: tweemaal), stadium 3 (pro-actieve beheersing op 

deelgebieden, men is van plan organisatiebreed risicomanagement in te voeren: 

viermaal) en stadium 4 (pro-actieve inventarisatie en beheersing van alle typen risico’s, 

bezig met implementatie: viermaal). Stadium 1 (reactieve beheersing risico’s op basis 

van incidenten) en stadium 5 (pro-actieve beheersing van alle risico’s, het 

risicomanagement is integraal onderdeel van de planning & controlcyclus) komen niet 

voor. De gemiddelde score op volwassenheid voor alle waterschappen samen is 3.1, wat 

als gemiddelde score hoog is te noemen.  

De risicovolwassenheid gemeten bij de kopgroep verschilt bij elk COSO ERM-component 

ongeveer één punt vergeleken met de staartgroep. De resultaten van de t-toets leiden bij 

zeven van de acht COSO ERM-componenten tot een significant verschil in gemiddelden. 
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De significante componenten zijn (met tussen haakjes het gemeten verschil): Interne 

omgeving (0,9), Doelbepaling (1,2), Identificatie gebeurtenissen (1,1), Risicobeoordeling 

(1,0), Risico respons (1,0), Beheersingsmaatregelen (0,9) en Monitoring (0,8). De COSO 

ERM-component Informatie en communicatie heeft geen significant verschil tussen kop-

en staartgroep, het verschil is 0,8.  

Ik heb ook COSO ERM als geheel getoetst, zowel op het niveau van de 41 afzonderlijke 

vragen, als op het niveau van de acht componenten. Ook dit leidt tot een significant 

verschil. De kopgroep van waterschappen onderscheidt zich qua risicovolwassenheid dus 

duidelijk van de staartgroep; gemiddeld genomen is de score van de kopgroep 3,6 tegen 

die van de staartgroep 2,6.  

In onderstaande tabel breng ik het resultaat over de acht COSO ERM-componenten in 

beeld, zowel afzonderlijk als samen genomen. De absolute verschillen tussen de 

kopgroep en de staartgroep en de daarbij gevonden p-waarde heb ik vermeld. Met rood 

heb ik aangegeven dat het gemeten verschil niet significant is. Dit ziet er als volgt uit:  

Risicovolwassenheid Gemiddeld Kopgroep Staartgroep Verschil p-waarde
Interne omgeving 3.3

          

3.8

             

2.9

                

0.9

           

0.0287

      

Doelbepaling 3.2

          

3.8

             

2.6

                

1.2

           

0.0090

      

Identificatie gebeurtenissen 2.9

          

3.5

             

2.4

                

1.1

           

0.0114

      

Risicobeoordeling 3.4

          

3.8

             

2.9

                

1.0

           

0.0117

      

Risk response 2.9

          

3.4

             

2.4

                

1.0

           

0.0013

      

Beheersingsmaatregelen 3.1

          

3.6

             

2.7

                

0.9

           

0.0027

      

Informatie en communicatie 2.9

          

3.3

             

2.5

                

0.8

           

0.1057

     

Monitoring 2.9

          

3.3

             

2.5

                

0.8

           

0.0475

      

Alle COSO ERM-componenten 3.1

          

3.6

          

2.6

             

1.0

        

< 0,0001

 

Tabel 6-8 Volwassenheid risicomanagement op basis van de acht COSO ERM-componenten. 

Het stadium van volwassenheid van het risicomanagement bij de kopgroep is afgerond 4: 

alle risico’s (strategisch, financieel, operationeel, compliance) worden pro-actief 

geïnventariseerd, in kaart gebracht en beheerst. Men is bezig een organisatiebreed 

risicomanagementsysteem in te voeren. 

Bij de staartgroep is het stadium van volwassenheid van het risicomanagement afgerond 

3: risico’s worden op deelgebieden pro-actief geïnventariseerd, in kaart gebracht en 

beheerst. Men is van plan een organisatiebreed risicomanagementsysteem in te voeren. 

In de kopgroep variëren de scores per waterschap gemeten over alle COSO ERM-

componenten tussen de 3,4 en 3,8. In de staartgroep liggen de scores per waterschap 

gemeten over alle COSO ERM-componenten verder uiteen: tussen de 2,2 en 3,0. Twee 

waterschappen bevinden zich in stadium twee: preventieve risicobeheersing op 

deelgebieden en men is niet in actieve zin bezig met het invoeren van een 

organisatiebreed risicomanagementsysteem.  
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De scores van de kop- en staartgroep per COSO-element afzonderlijk presenteer ik 

hieronder nogmaals, nu gevisualiseerd met behulp van een staafdiagram:  

Score per COSO element

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

1. Interne omgeving

2. Doelbepaling

3. Identificatie
gebeurtenissen

4. Risicobeoordeling

5. Risk response

6. Beheersingsmaatregelen

7. Informatie en
communicatie

8. Monitoring

Kopgroep 3.83.83.53.83.43.63.33.3

Staartgroep 2.92.62.42.92.42.72.52.5

1. Interne 
omgeving

2. 
Doelbepalin

g

3. 
Identificatie 
gebeurtenis

4. 
Risicobeoor

deling

5. Risk 
response

6. 
Beheersings
maatregele

7. 
Informatie 

en 

8. 
Monitoring

 

Figuur 6.1 Gemiddelde score risicovolwassenheid over 8 COSO ERM-componenten.  

De belangrijkste verschillen per COSO ERM-component zal ik hieronder behandelen. In 

Bijlage 7 zijn alle resultaten op vraagniveau voor elk COSO ERM-component 

weergegeven.  

Interne omgeving

 

De kopgroep heeft integraal risicomanagementbeleid opgesteld dat wordt uitgedragen en 

bewaakt door bestuur en het hoogste management. De top van de organisatie zet 

duidelijker dan bij de staartgroep de toon bij het uitdragen van beleid en ambities 

omtrent risicomanagement. Er is een adequate risicomanagement cultuur. De 

organisatie, de management & controlcyclus en systemen zijn ingericht om 

risicomanagement in te voeren. Beide onderzoeksgroepen hebben aandacht voor de 

ontwikkeling van kennis en vaardigheden; deze zijn gericht op het vermijden van 

onnodige risico’s en minder op de beheersing van risico’s. De verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden zijn eenduidig vastgelegd en worden door een ieder begrepen en 

geaccepteerd. Er zijn gedragscodes aanwezig die zijn gecommuniceerd. Bij de 

staartgroep is het risicomanagement reactief en staat het slechts ad hoc op de bestuurs- 
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en directieagenda’s. De planning & controlcyclus en ondersteunende systemen 

functioneren nog niet optimaal in de staartgroep.   

Doelbepaling

 

De strategie en doelstellingen van de organisatie zijn door beide groepen opgesteld. 

Hiervoor zijn kritische prestatie-indicatoren (kpi’s) opgesteld: voor de kopgroep op alle 

organisatiefuncties, voor de staartgroep zijn dit financiële kpi’s. Bij de kopgroep hebben 

medewerkers persoonlijke doelstellingen vastgelegd die een afgeleide zijn van de hogere 

organisatiedoelstellingen. Deze worden periodiek besproken, geëvalueerd en beoordeeld. 

De staartgroep gaat hierin minder ver, maar de doelstellingen van de organisatie worden 

wel eenduidig gecommuniceerd en doorvertaald naar het niveau van bedrijfsonderdelen 

of afdelingen. De kopgroep heeft ten aanzien van financiële schades de risicogrenzen 

bepaald. Beide groepen hebben een risicoparagraaf opgenomen in de strategische en 

operationele plannen.  

Identificatie gebeurtenissen

 

De managementaandacht voor ongewenste gebeurtenissen is meer structureel 

ontwikkeld in de kopgroep. In de staartgroep gebeurt dit vooral ad hoc en op basis van 

incidenten. Wat betreft het vastleggen en het categoriseren van ongewenste 

gebeurtenissen zijn de verschillen tussen kop- en staartgroep beperkt. De kopgroep 

beschikt over diverse overzichten van opgetreden gebeurtenissen of incidenten. Deze 

overzichten zijn niet integraal en ook voor de volledigheid bestaan geen waarborgen. De 

categorisering van gebeurtenissen is niet optimaal, de kans van optreden van het risico is 

vaak niet vastgelegd en risico’s hebben geen eigenaar. De raadpleging van bronnen voor 

het identificeren van potentiële gebeurtenissen is bij de kopgroep beter georganiseerd; 

behalve interne bronnen worden ook onafhankelijke bronnen zoals accountantsrapporten 

en bedrijfsdoorlichtingen gebruikt. De kopgroep gebruikt kwalitatieve methoden en 

technieken om risico's te identificeren en te beoordelen. De staartgroep vertrouwt voor 

de informatie vooral op de eigen perceptie en ervaringen.  

Risicobeoordeling

 

Bij de onderzochte waterschappen vindt periodieke beoordeling plaats van de financiële 

en belangrijkste operationele risico's. De risicobeoordeling bij de kopgroep gebeurt vanuit 

de organisatiedoelstellingen en betrekt daarbij de beheersingsmaatregelen. De 

staartgroep beoordeelt risico’s meer naar aanleiding van financiële schades, maar kijkt 

wel naar kans en impact. De kopgroep beschouwt risico’s in samenhang en gebruikt 

hierbij soms ook kwantitatieve technieken. De staartgroep beschouwt risico’s geïsoleerd 

en zet weinig kwantitatieve methoden in. 
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Risico respons

 

Bij de formulering van een risico respons neemt de kopgroep verschillende 

beheersingsstrategieën in overweging: risico-eliminatie, risicobeperking door overdracht 

of door vermindering en risicobehoud. De staartgroep concentreert zich vooral op het 

vermijden van nadelige effecten. De kosten-baten afweging van risicomaatregelen 

gebeurt vrij nauwgezet in de kopgroep, bij de staartgroep op basis van grove 

inschattingen. Het management van de kopgroep ontwikkelt actieplannen geïntegreerd 

met de bestaande planning & controlcyclus en beoordeelt periodiek de effectiviteit van de 

beheersingsmaatregelen, de staartgroepen doen dit op ad hoc-basis.  

Beheersingsmaatregelen

 

De onderzochte waterschappen hebben de beheersingsdoelstellingen en procedures 

vooral gedefinieerd voor de financiële functie. Functiescheidingen, autorisaties en 

dergelijke zijn ook gericht op de financiële processen. Bij het formuleren van 

risicomaatregelen worden de bestaande beheersingsactiviteiten bij de kopgroep wel en 

bij de staartgroep niet op effectiviteit beoordeeld. De functionarissen die voor 

risicomanagement verantwoordelijk zijn, bevinden zich bij de kopgroep in het hoogste 

management. In de staartgroep maakt deze functionaris geen deel uit van het hoogste 

management, maar heeft hier wel toegang toe.  

Informatie en communicatie

 

De beschikbare managementinformatie beperkt zich bij de staartgroep tot de financiële 

functie. Bij de kopgroep is er naast de financiële managementinformatie ook structurele 

informatie over operationele prestaties van de organisatie beschikbaar. Informatie over 

risico’s is in de kopgroep voorhanden voor alle kritische bedrijfsprocessen en 

besluitvormingsprocessen. De risico-informatie bij de staartgroep is ad hoc, maar wordt 

wel meegenomen in de besluitvorming. Communicatie over risico's en risicomanagement 

gebeurt bij beide groepen op ad hoc-basis. Op het gebied van risicomanagement zijn bij 

beide groepen de functieomschrijvingen van de betrokken functionarissen aangepast. 

Rapportages over risicomanagement vinden op regelmatige en gestructureerde wijze 

plaats. Over het functioneren van risicomanagement als proces wordt alleen door de 

kopgroep ook extern gecommuniceerd.  

Monitoring

 

In de kopgroep laat het management jaarlijks de effectiviteit van het 

risicomanagementsysteem beoordelen door self-assessments en door het uitvoeren van 

financiële en operationele audits. Over de effectiviteit van het risicomanagement bij de 
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staartgroep heeft het management een versnipperd beeld: men is meer gericht op de 

aanwezigheid van beheersingsmaatregelen. De onvolkomenheden van het 

risicomanagement worden bij alle onderzochte waterschappen gerapporteerd aan het 

hoogste management. Structurele monitoring door het management ontbreekt: voor de 

monitoring worden standaard methoden en technieken toegepast, zoals 

prestatiemetingen, rapportages en audits. 

6.6

 

Kwaliteitsbepalende factoren 
De gemiddelde mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren voor 

risicomanagement voor alle waterschappen samen is 3.3. Voor de kopgroep is dit 3,6, 

voor de staartgroep 3,0. De resultaten van de statistische toets bij de zes 

kwaliteitsbepalende factoren wijzen uit dat de verschillen tussen de kop- en de 

staartgroep bij slechts twee van de zes CLASS+P-factoren, Leiderschap en Structuren, 

een significant verschil is. Voor de kwaliteitsbepalende factoren Cultuur, Alignment, 

Systemen en Perceptie is het gemeten verschil niet significant.   

Het verschil in de mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren gemeten 

bij de kopgroep en de staartgroep varieert tussen de 0,3 en 0,9. De gemeten verschillen 

zijn alleen significant voor de factoren Leiderschapsstijl (0,9) en Structuren (0,8). De 

overige vier factoren zijn de resultaten Cultuur (0,6), Alignment (0,6), Systemen (0,3) 

en Perceptie (0,9).  

Ik heb de CLASS+P-factoren ook als geheel getoetst, zowel op het niveau van de 34 

afzonderlijke vragen als op niveau van de zes factoren. Dit leidt in beide gevallen wel tot 

een significant verschil in gemiddelden. De kwaliteitsbepalende factoren gezamenlijk 

maken kennelijk wel verschil. In onderstaande tabel breng ik het resultaat over de zes 

CLASS+P-factoren individueel en in totaal in beeld.  

Kwaliteitsbepalende factoren Gemiddeld Kopgroep Staartgroep Verschil p-waarde
Cultuur 2.8

          

3.1

             

2.5

                

0.6

           

0.0700

     

Leiderschapsstijl 3.5

          

4.0

             

3.1

                

0.9

           

0.0061

      

Alignment 3.2

          

3.5

             

2.9

                

0.6

           

0.0662

     

Systemen 3.4

          

3.6

             

3.2

                

0.3

           

0.2408

     

Structuren 3.2

          

3.6

             

2.8

                

0.8

           

0.0330

      

Perceptie 3.6

          

4.1

             

3.2

                

0.9

           

0.3378

     

Alle 6 CLASS+P-factoren 3.3

          

3.6

          

3.0

             

0.7

        

0.0035

      

Tabel 6-9 Resultaten t-toets kwaliteitsbepalende factoren.  

De scores van de kop- en staartgroep per CLASS+P-factor afzonderlijk presenteer ik 

hieronder met behulp van een staafdiagram: 
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Kwaliteitsbepalende factoren

- 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00

Cultuur

Leiderschapsstijl

Alignment

Systemen

Structuren

Perceptie

Kopgroep 3.12  4.00  3.45  3.57  3.60  4.05 

Staartgroep

 

2.53 

 

3.07 

 

2.85 

 

3.23 

 

2.84 

 

3.20 

Cultuur
Leiderschaps

stijl
AlignmentSystemenStructurenPerceptie

 

Figuur 6.2 Gemiddelde score kwaliteitsbepalende factoren.  

Op de belangrijkste verschillen per kwaliteitsbepalende factor geef ik hieronder een 

toelichting. In Bijlage 8 zijn de resultaten op vraagniveau voor elke kwaliteitsbepalende 

factor weergegeven.  

De gemiddelde score op cultuur is 3,1 in de kopgroep tegen 2,5 in de staartgroep. Het 

grootste verschil in de afzonderlijke vragen zit in het risicobewustzijn en daarnaast in het 

inzicht in ratio en emoties: de kopgroep scoort hierop ongeveer een punt hoger. 

Bij de leiderschapsstijl komt een consequent beeld naar voren: risicomanagement op 

voorschrift van het topmanagement, het gezamenlijke besluit hoe risicomanagement in 

te voeren en de beschikbaarstelling van tijd en budget voor de implementatie wordt in de 

kopgroep ongeveer een punt hoger beoordeeld. 

In de kopgroep is het risicomanagementsysteem beter afgestemd op de heersende 

normen en waarden en de bestaande werkwijzen. Alignment scoort in de kopgroep op 

deze twee punten een punt hoger. Voor alignment als factor is het verschil in beoordeling 

slechts 0,6 punt.  

Het risicomanagement als systeem scoort in de kopgroep gemiddeld 0,7 punt hoger, wat 

niet tot een significant verschil leidt. Risicomanagement als systeem scoort op individuele 

vragen wel één punt hoger bij de kopgroep: risicomanagement als systeem leidt tot een 

grotere betrouwbaarheid van de organisatie, het levert preventief voordeel en het 

verleent sociale status. 

De structuur waarin het risicomanagement is ondergebracht, leidt tot een significant 

verschil tussen de kop- en de staartgroep van 0,8 punt. Vragen van externe partijen als 
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de accountant, geformaliseerde verantwoordelijkheden en delegatie daarvan, formele 

rapportage over risicomanagement en het aanpassingsvermogen van de organisatie zijn 

zaken die hier het verschil maken. 

Hoewel het verschil in beoordeling van perceptie tussen de kopgroep en de staartgroep 

groter is dan bijvoorbeeld bij structuur, is dit verschil niet significant. Dit wordt 

waarschijnlijk veroorzaakt doordat er slechts twee vragen aan deze factor zijn 

verbonden. Het belangrijkste verschil wordt gevormd doordat de kopgroep meer geneigd 

is om ook externe omgevingsfactoren te betrekken bij de identificatie van risico’s. 

6.7

 

Volwassenheid versus kwaliteitsbepalende factoren risicomanagement 

De derde lijn in mijn onderzoek is het vaststellen of de mate van aanwezigheid van de 

kwaliteitsbepalende factoren een relatie heeft met de mate van de volwassenheid van het 

risicomanagement. De kop- en de staartgroep heb ik bepaald op basis van de score op 

de risicovolwassenheid. Als de kwaliteitsbepalende factoren in hogere mate bij de 

kopgroep aanwezig zouden zijn dan bij de staartgroep, is dit verband aangetoond. In de 

vorige paragraaf heb ik laten zien dat bij de kwaliteitsbepalende factoren weinig 

significante verschillen tussen de kopgroep en de staartgroep voorkomen. Een positief 

verband is alleen voor de factoren Leiderschapsstijl en Structuren significant. Voor de 

overige vier factoren Cultuur, Alignment, Systemen en Perceptie kan ik geen relatie 

leggen met de volwassenheid van het risicomanagement. 

6.8 Samenvatting en conclusie 

De beheersingsomgeving bij de kopgroep is van behoorlijk niveau. De kopgroep 

onderscheidt zich door goed geïmplementeerd risicomanagementbeleid; de top van de 

organisatie draagt dit nadrukkelijk uit. Bij de kopgroep zijn cultuur, organisatie, planning 

& controlcyclus en systemen in lijn met het risicomanagement. Een basisniveau aan 

kennis en vaardigheden is overal aanwezig. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 

goed verankerd. Bij de staartgroep is het risicomanagement reactief, minder 

gestructureerd en krijgt te weinig managementaandacht.  

De brede organisatiedoelstellingen staan centraal bij de kopgroep, hiervan afgeleide 

doelen zijn opgenomen in de beoordelingscyclus van medewerkers. Risico’s maken 

onderdeel uit van de plan- en besluitvorming. Bij de staartgroep heeft de inzet van 

risicomanagement in de besluitvorming een ad hoc-karakter. 

De identificatie van ongewenste gebeurtenissen is goed ontwikkeld in de kopgroep en het 

management heeft structurele aandacht hiervoor. Algemeen geldt dat risico’s vaak geen 

eigenaar hebben. Overzichten van opgetreden gebeurtenissen zijn niet organisatiebreed 

beschikbaar. In de staartgroep vormen vooral incidenten aanleiding voor 

managementaandacht en voor de informatie vertrouwt men vooral op de eigen perceptie 

en ervaringen. 
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De periodieke risicobeoordeling gebeurt bij de kopgroep vanuit de organisatie-

doelstellingen en richt zich vooral op de financiële en belangrijkste operationele risico's. 

De staartgroep beoordeelt risico’s meer naar aanleiding van financiële schades. De 

kopgroep analyseert risico’s in samenhang. De staartgroep beschouwt risico’s meer 

geïsoleerd. 

De kopgroep hanteert als risico respons verschillende beheersingsstrategieën en maakt 

daarbij een nauwgezette kosten-baten afweging. Beheersingsmaatregelen zijn 

geïntegreerd met de planning & controlcyclus en worden periodiek beoordeeld op 

effectiviteit. De staartgroep concentreert zich vooral op het vermijden van nadelige 

effecten en evalueert maatregelen incidenteel. 

De onderzochte waterschappen hebben de beheersing vooral ingericht vanuit de 

financiële functie. Bij de kopgroep zitten de verantwoordelijken voor risicomanagement in 

het hoogste management. In de staartgroep maakt deze functionaris geen deel uit van 

het hoogste management, waardoor het meer moeite zal kosten zaken betreffende 

risicomanagement onder de aandacht van het management te brengen. 

De rapportages over risicomanagement vinden regelmatig en gestructureerd plaats bij 

alle waterschappen. Bij de kopgroep is zowel financiële als operationele 

managementinformatie beschikbaar. Informatie over risico’s is voorhanden voor alle 

kritische bedrijfsprocessen. De kopgroep rapporteert ook extern over het functioneren 

van het risicomanagement als proces. De beschikbare managementinformatie beperkt 

zich bij de staartgroep tot de financiële functie. De risico-informatie heeft vooral interne 

toepassing. 

Het management van de kopgroep beoordeelt jaarlijks de effectiviteit van het 

risicomanagementsysteem. Over de effectiviteit van het risicomanagement bij de 

staartgroep heeft het management een versnipperd beeld, vooral gevoed vanuit de 

accountantscontrole. De risicomanagement onvolkomenheden worden bij alle 

onderzochte waterschappen gerapporteerd aan het hoogste management. Structurele 

monitoring door het management ontbreekt. 

Uit de beoordeling van de waterschappen individueel blijkt dat twee van de tien 

waterschappen niet in actieve zin bezig zijn met het invoeren van een organisatiebreed 

risicomanagementsysteem.  

Het verschil in score op de kwaliteitsbepalende factoren is minder onderscheidend voor 

de kopgroep en de staartgroep: alleen de factoren leiderschapsstijl en structuren 

verschillen aanmerkelijk. Wat betreft leiderschapsstijl komt de kopgroep consequent 

hoger uit. Het topmanagement schrijft risicomanagement vaker voor en stelt voor de 

implementatie ervan tijd en budget beschikbaar. Ook de structuur waarin het 

risicomanagement is ondergebracht is van significante invloed op het onderscheid tussen 
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de kopgroep en de staartgroep. Vragen van externe partijen, geformaliseerde en 

gedelegeerde verantwoordelijkheden voor risicomanagement, formele rapportage over 

risicomanagement en het aanpassingsvermogen van de organisatie zijn zaken die hier 

het verschil maken. 

Voor cultuur, alignment, systemen en perceptie is als factor geen onderscheidende rol 

toebedeeld. Er is echter wel een aantal afzonderlijke onderscheidende kenmerken te 

noemen. Vanuit de cultuur zit het grootste verschil in het risicobewustzijn en het inzicht 

in ratio en emoties. In de kopgroep is het risicomanagementsysteem beter afgestemd op 

de heersende normen en waarden en de bestaande werkwijzen. Risicomanagement als 

systeem leidt tot een grotere betrouwbaarheid van de organisatie en het levert 

preventieve voordelen. Het belangrijkste verschil in perceptie is dat de kopgroep meer 

geneigd is om ook externe omgevingsfactoren te betrekken bij de identificatie van 

risico’s.   

Omdat de kopgroep en de staartgroep zijn bepaald op basis van de risicovolwassenheid, 

zou een verband tussen risicovolwassenheid en kwaliteitsbepalende factoren aangetoond 

kunnen worden door een hogere mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende 

factoren bij de kopgroep. De kopgroep en de staartgroep vertonen wat de 

kwaliteitsbepalende factoren betreft weinig significante verschillen, waardoor een 

verband tussen de volwassenheid van het risicomanagement en de kwaliteitsbepalende 

factoren slechts beperkt aantoonbaar is. 
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7.

 
Conclusie 

Met de conclusie besluit ik deze scriptie. Eerst ga ik terug naar de hypothesen en geef 

hierop antwoord. Daarna beantwoord ik de probleemstelling. Ik behandel verder nog de 

beperkingen van dit onderzoek en doe suggesties voor vervolgonderzoek. Tot slot 

behandel ik de titel. 

7.1 Antwoord op de hypothesen 

In deze paragraaf geef ik de antwoorden op de hypothesen die ik in hoofdstuk 4 heb 

geformuleerd. 

Voor de Volwassenheid van risicomanagement is de volgende hypothese geformuleerd: 

1. De top 5 waterschappen zijn significant meer volwassen in de ontwikkeling van 

risicomanagement dan de bottom 5. 

Uit mijn onderzoek blijkt dat de kopgroep van vijf waterschappen duidelijk meer 

volwassen is dan de staartgroep. De volwassenheid van het risicomanagement bevindt 

zich bij de kopgroep in een hoger stadium dan bij de staartgroep. In beide groepen 

worden risico’s pro-actief beheerst, maar bij de kopgroep geldt dat voor alle 

doelstellingen die in COSO ERM genoemd zijn. Bij de staartgroep vindt risicomanagement 

vooral plaats vanuit de financiële doelstellingen. Bij de kopgroep is men bezig met de 

implementatie van organisatiebreed risicomanagement, bij de staartgroep bevindt de 

implementatie zich hooguit in de planfase. Onderscheidende elementen zijn 

beheersingsomgeving, doelstellingen, identificatie en beoordeling van risico’s, de risico 

respons, de geformuleerde beheersingsmaatregelen en het toezicht op 

risicomanagement.  

Voor de Kwaliteitsbepalende factoren is de hypothese: 

2. De top 5 waterschappen scoren significant beter op de kwaliteitsbepalende 

factoren dan de bottom 5. 

Bij de waterschappen uit de kopgroep is de mate van aanwezigheid van de 

kwaliteitsbepalende factoren wel hoger dan bij de waterschappen uit de staartgroep. De 

gevonden verschillen zijn echter slechts bij twee factoren significant: leiderschapsstijl en 

structuren. Bij de factor leiderschapsstijl weegt vooral het voorschrijven van 

risicomanagement door het top management mee en het creëren van twee belangrijke 

randvoorwaarden voor risicomanagement: de beschikbaarstelling van tijd en budget. Het 

verschil bij structuren wordt vooral gemaakt doordat externe partijen als de accountant 

hierom vragen, het formeel toewijzen en delegeren van verantwoordelijkheden, formele 

rapportage over risicomanagement en het aanpassingsvermogen van de organisatie.  
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Het verband tussen de volwassenheid van het risicomanagement en de aanwezigheid van 

de kwaliteitsfactoren heb ik onderzocht met de derde hypothese: 

3. De mate van aanwezigheid van de kwaliteitsbepalende factoren heeft een relatie 

met de mate van volwassenheid van risicomanagement. 

De indeling van kopgroep en staartgroep heb ik op basis van de volwassenheid van 

risicomanagement geconcretiseerd. Omdat de onderscheiden groepen weinig significante 

verschillen vertonen met betrekking tot de kwaliteitsbepalende factoren, is het verband 

tussen de volwassenheid van het risicomanagement en de kwaliteitsbepalende factoren 

beperkt. Voor de kwaliteitsbepalende factoren leiderschapsstijl en structuren heb ik deze 

relatie wel aangetoond. 

7.2

 

Antwoord op de probleemstelling 

De probleemstelling die ik in de inleiding heb geformuleerd luidt:  

Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van 

risicomanagement bij waterschappen in Nederland en is er een relatie met de 

kwaliteitsbepalende factoren voor risicomanagement te onderkennen? 

 

Risicomanagement bij waterschappen in Nederland is volop in ontwikkeling, zo blijkt uit 

dit onderzoek. De waterschappen zijn bezig met implementatie van organisatiebreed 

risicomanagement of ze zijn bezig met het maken van plannen hiervoor. Het 

risicomanagement bij waterschappen is pro-actief en maakt vaak onderdeel uit van de in 

de organisatie bestaande planning & controlcyclus van de organisatie. Risicomanagement 

vindt zijn startpunt in de doelstellingen en de bedreigingen hiervan, al blijft de scope 

vaak nog beperkt tot de financiële en operationele doelstellingen.   

Voor de kwaliteitsbepalende factoren leiderschapsstijl en structuren is een relatie met de 

risicovolwassenheid te onderkennen. Dit verband heb ik voor de overige factoren cultuur, 

alignment, systemen en risicoperceptie in mijn onderzoek niet aan kunnen tonen. 

7.3 Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek 
De geïnterviewde functionarissen heb ik gevraagd de stand van zaken voor de gehele 

organisatie te beschrijven om zo een beeld te verkrijgen die voor het hele waterschap 

geldt. Het betreft echter de situatie van het risicomanagement door de ogen van één of 

enkele functionarissen. Hoewel van de geïnterviewde functionarissen verwacht kan 

worden dat zij een redelijk objectief beeld hebben en terzake kundig zijn, zijn kwalitatief 

verschillende interpretaties of kwantitatief verschillende waarderingen van de vragen 

onvermijdelijk. Dit geldt vooral voor de vragenlijsten betreffende de risicomanagement-

methodologie en het sociaal systeem, die gewaardeerd worden in mate van 
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aanwezigheid. In een beperkte steekproef van tien is het daarom mogelijk dat de 

gegeven antwoorden beperkt vergelijkbaar zijn. Van de vragenlijst voor 

risicovolwassenheid waren de mogelijke antwoorden vooraf gedefinieerd en laten 

daardoor minder ruimte voor kwalitatieve of kwantitatieve interpretatie. Aangezien het 

onderzoek wat betreft de risicovolwassenheid duidelijke uitspraken doet en wat betreft 

de kwaliteitsbepalende factoren dat juist niet kan doen, kan de aard van de vraagstelling 

van bepalende invloed zijn op de resultaten van het onderzoek. Bij een vervolgonderzoek 

kunnen de vragenlijsten met betrekking tot de randvoorwaarden verder uitgewerkt 

worden met vooraf gedefinieerde antwoorden. Daarnaast kan, om de verschillen in 

kwalitatief verschillende interpretaties of kwantitatief verschillende waarderingen van de 

randvoorwaarden te verminderen, verder onderzoek worden gedaan binnen één of 

enkele organisaties, waarbij meerdere functionarissen uit alle geledingen van de 

organisatie kunnen worden betrokken. Op deze wijze ontstaat een genuanceerd beeld 

van de stand van zaken van het risicomanagement binnen de organisatie. 

Bij de bepaling van de onderzoeksgroep is als selectiecriterium genomen: het voldoen 

van de risicoparagraaf in de begroting 2011 aan de verslaggevingregels. Hierbij heb ik 

verondersteld dat de formele externe verantwoording over de risico’s en het 

risicomanagement een eerste indicatie geeft voor de volwassenheid van het 

risicomanagement. Er blijkt echter een discrepantie te bestaan tussen de vooraf bepaalde 

indeling en de indeling die blijkt uit de resultaten van de volwassenheid van het 

risicomanagement. Vervolgens heb ik de twee onderzoeksgroepen opnieuw ingedeeld in 

een kopgroep en een staartgroep. De tien waterschappen die ik daarna in het verdere 

onderzoek heb betrokken, blijven echter bepaald door het aanvankelijke 

selectiecriterium. Het  staat daarom niet vast dat de onderzochte tien waterschappen en 

de indeling daarvan in de kopgroep en de staartgroep daadwerkelijk de tien uitersten zijn 

wat betreft de ontwikkeling van het risicomanagement. 

Een logische verklaring voor het geconstateerde verschil tussen risicoverslaggeving en 

risicovolwassenheid ligt niet erg voor de hand. De kwaliteit van de formele externe 

verslaggeving vormt kennelijk geen betrouwbare indicator voor de volwassenheid van het 

risicomanagement. Mogelijk bestaan bij waterschappen verschillende opvattingen over 

het wenselijke niveau van transparantie in de verslaggeving. Het niet-significante verschil 

van de COSO ERM-component informatie en communicatie wijst mogelijk ook in dezelfde 

richting. Tenslotte is het mogelijk dat de perceptie van het management over het niveau 

van risicomanagement afwijkt van het feitelijke niveau. Vervolgonderzoek naar 

risicoperceptie, de mate van transparantie in de verslaggeving en volwassenheid van 

risicomanagement zou deze relaties kunnen verhelderen. 

De invloed van het centrale overheidsbeleid op het risicomanagementsysteem is niet 

beoordeeld in deze scriptie. Bij de uitvoering van projecten in het kader van het 
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Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), gefinancierd door het Rijk, is risico-

beheersing echter expliciet onderdeel van de planvorming (Rijkswaterstaat, 2010a). Van 

de huidige 25 waterschappen zijn er zeventien beheerder in een HWBP-project 

(Rijkswaterstaat, 2010b). Nader onderzoek zou kunnen uitwijzen of en in welke mate 

dergelijke voorschriften invloed hebben op het organisatiebrede risicomanagement.  

In het verlengde hiervan kan onderzoek naar taken en effect van de toezichtfunctie door 

de audit- en rekenkamercommissies en provincies uitwijzen of de kwaliteit of 

volwassenheid van het risicomanagement hierdoor beïnvloed wordt. 

7.4

 

Titel nader verklaard 

Nu ik de probleemstelling beantwoord heb en aan alle vereisten heb voldaan, behandel ik 

tot slot nog de titel van dit onderzoek: 

Risicomanagement bij Waterschappen: 

Risicobeheersing op het gewenste peil? 

In dit onderzoek is terug te lezen wat het peil van risicomanagement bij waterschappen 

is. De probleemstelling behandelt deze immers en in mijn onderzoek ga ik hier uitgebreid 

op in. Risicobeheersing slaat vooral terug op de concepten van beheersing, waarvan 

risicomanagement er één is. Er zijn echter meerdere benaderingen mogelijk, zo heb ik 

geprobeerd duidelijk te maken. Of de risicobeheersing zich op het gewenste peil bevindt, 

is natuurlijk een retorische vraag. Het is aan de lezer te bepalen wat wenselijk is. Zo veel 

lezers er zijn, zo veel risicopercepties, zo veel risicotolerantie. Een toezichthouder als de 

provincie zal over het gewenste niveau van beheersing waarschijnlijk een andere mening 

hebben dan, bijvoorbeeld, een inwoner van Wilnis. Mijn persoonlijke mening is dat het 

peil van risicobeheersing bij waterschappen zich al op een redelijk niveau bevindt, gezien 

de recente vraag hierom vanuit de governance hoek via de verslaggevingvoorschriften. 

Enige voorzichtigheid is hierbij nog wel geboden: enkele waterschappen scoren nog 

duidelijk onder het gemiddelde en moeten de implementatie van risicomanagement nog 

verder vormgeven om op een acceptabel niveau te komen. 

In zekere zin zijn waterschappen de mastodonten van het Nederlandse bestuur. Ik heb in 

de waterschappen echter overwegend moderne, professionele en ogenschijnlijk efficiënte 

organisaties aangetroffen. Mijn indruk is dat de waterkeringszorg, het 

waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer – oftewel onze droge voeten, 

voldoende en schoon water - bij de waterschappen in goede handen is. Ze kennen een 

lange historie van het omgaan met grotere en kleinere rampen. Als ze er in slagen om de 

concepten voor beheersing van de organisatie, waarvan risicomanagement een exploot 

is, effectief toe te passen, dan kunnen de Nederlanders rustig slapen. De waterschappen 

echter kunnen nooit op hun lauweren rusten! De waterschappen hebben zeker nog een 

traject af te leggen om de ambities voor risicomanagement naar een afdoende niveau te 
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brengen. Met de ingezette lijn liggen zij echter op koers om de nodige verbeteringen in 

organisatiebeheersing door te voeren. Alea iacta est.   
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Bijlage 1

  
Onderzoeksmodel 

Literatuuronderzoek

Risicomanagement Vooronderzoek
Begrippen Beoordeling begroting 2011 van 25 waterschappen leidt tot:
Beheersingsconcepten
Raamwerken
NPM
Governance
Uitgevoerd onderzoek top-5 bottom-5

Hoofdonderzoek
Risk Maturity Model Volwassenheid R-M

Keuze maken uit:
NIVRA (3 fases)
RMMM (4 fases) H1: significant verschil?
Big 4 accountant (5 fases)

H3: relatie? H3: relatie?

Kwaliteitsbepalende factoren Aanwezigheid factoren
Cultuur
Leiderschapsstijl
Alignment
Systemen H2: significant verschil?
Structuren
Risicoperceptie

OVERALL 
CONCLUSIE

Conclusie 
hypothese 2

Conclusie hypothese 3

RISICOMANAGEMENT BIJ WATERSCHAPPEN

Conclusie 
hypothese 1

Empirisch onderzoek

Selectie van 10 waterschappen
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Bijlage 2

 
Risk Management Maturity Level Checklist  

Level 1 - Ad Hoc Level 2 - Initial Level 3 - Repeatable Level 4 - Managed 

Definition Unaware of the need for management 

of uncertainties (risk). 

No structured approach to dealing with 

uncertainty. 

Repetitive and reactive management 

processes. 

Little or no attempt to learn from past 

projects or prepare for future projects. 

Experimenting with risk management 

through a small number of individuals. 

No structured approach in place. 

Aware of potential benefits of 

managing risk, but 

Ineffective implementation. 

Management of uncertainty built into 

all organizational processes. 

Risk management implemented on 

most or all projects. 

Formalized generic risk process. 

Benefits understood at all 

organizational levels, although not 

always consistently achieved. 

Risk-aware culture with proactive 

approach to risk management in all 

aspects of the organization. 

Active use of risk information to 

improve organizational processes and 

gain competitive advantage. 

Culture No risk awareness. 

No upper management involvement. 

Resistant/reluctance to change. 

Tendency to continue with existing 

processes even in the face of project 

failures. 

Shoot the messenger. 

Risk process may be viewed as 

additional overhead with variable 

benefits. 

Upper management encourages, but 

does not require, use of Risk 

Management. 

Risk management used only on 

selected projects. 

Accepted policy for risk management. 

Benefits recognized and expected. 

Upper Management requires risk 

reporting. 

Dedicated resources for risk 

management. 

“Bad news” risk information is 

accepted. 

Top-down commitment to risk 

management, with leadership by 

example. 

Upper management uses risk 

information in decision-making. 

Proactive risk management 

encouraged and rewarded. 

Organizational philosophy accepts idea 

that people make mistakes. 
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Level 1 - Ad Hoc Level 2 - Initial Level 3 - Repeatable Level 4 - Managed 

Process No formal process. 

No Risk Management Plan or 

documented process exists. 

None or sporadic attempts to apply 

Risk Management principles. 

Attempts to apply Risk Management 

process only when required by 

customer. 

No generic formal processes, although 

some specific formal methods may be 

in use. 

Process effectiveness depends heavily 

on the skills of the project risk team 

and the availability of external support. 

All risk personnel located under 

project. 

Generic processes applied to most 

projects. 

Formal processes incorporated into 

quality system. 

Active allocation and management of 

risk budgets at all levels. 

Limited need for external support. 

Risk metrics collected. 

Key suppliers participate in Risk 

Management process. 

Informal communication channel to 

organization management. 

Risk-based organizational processes. 

Risk Management culture permeating 

the entire organization. 

Regular evaluation and refining of 

process. 

Routine risk metrics used with 

consistent feedback for improvement. 

Key suppliers and customers 

participate in the Risk Management 

process. 

Direct formal communication channel 

to organization management. 

Experience No understanding of risk principles or 

language. 

No understanding or experience in 

accomplishing risk procedures. 

Limited to individuals who may have 

had little or no formal training. 

In-house core of expertise, formally 

trained in basic risk management 

skills. 

Development and use of specific 

processes and tools. 

All staff risk aware and capable of 

using basic risk skills. 

Learning from experience as part of 

the process. 

Regular training for personnel to 

enhance skills. 

Application No structured application. 

No dedicated resources. 

No risk management tools in use. 

No risk analysis performed. 

Inconsistent application of resources. 

Qualitative risk analysis methodology 

used exclusively. 

Routine and consistent application to 

all projects. 

Dedicated project resources.  

Integrated set of tools and methods. 

Both qualitative and quantitative risk 

analysis methodologies used. 

Risk ideas applied to all activities. 

Risk-based reporting and 

decisionmaking. 

State-of-the-art tools and methods. 

Both qualitative and quantitative risk 

analysis methodologies used with great 

stress on having valid and reliable 

historical data sources. 

Dedicated organizational resources. 

Risk Management Maturity Level Checklist (INCOSE, 2002, appendix 1).  
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Bijlage 3

 
Beoordeling paragraaf weerstandsvermogen in Begroting 2011 

Code sc
or

e

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Gem. 
score In % max

A 5 3 4 1 4.00      80%

B 3 5 3 1 3.67      73%

C 3 3 5 1 3.67      73%

D 4 3 4 1 3.67      73%

E 4 3 3 1 3.33      67%

139 3 2 4 1 3.00      60%

88 2 3 4 1 3.00      60%

94 3 3 3 1 3.00      60%

859 2 2 4 1 2.67      53%

991 2 3 3 1 2.67      53%

727 2 2 4 1 2.67      53%

95 4 3 1 1 2.67      53%

574 3 2 3 1 2.67      53%

103 4 2 2 1 2.67      53%

261 2 2 3 1 2.33      47%

882 4 2 1 1 2.33      47%

935 2 3 2 1 2.33      47%

826 2 2 3 1 2.33      47%

856 3 2 2 1 2.33      47%

508 3 2 2 1 2.33      47%

V 2 2 2 1 2.00      40%

W 2 2 2 1 2.00      40%

X 1 2 2 1 1.67      33%

Y 1 3 1 1 1.67      33%

Z 2 1 2 1 1.67      33%

Beoordeling
a. inventarisatie weerstandscapaciteit b. inventarisatie risico's c. beleid weerstandscapaciteit + risico's

Vereisten paragraaf weerstandsvermogen in Begroting 2011 o.b.v. Waterschapsbesluit art 4.19
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Bijlage 4

 
Vragenlijst risicovolwassenheid  

1.1. Uitdragen beleid

? 1. Er is geen ambtelijk beleid geformuleerd in woord en/of daad.

? 2. Risicomanagement staat ad hoc op de agenda van het management 
en is reactief.

? 3. Er is een beleid opgesteld voor specifieke risico's en het onderwerp 
staat periodiek op de ambtelijke agenda.

?
4. Er is een integraal risicomanagementbeleid opgesteld en uitgedragen 
en wordt door eenieder begrepen. Vanuit het management vindt 
monitoring plaats.

? 5. Het management heeft een integraal beleid ingezet. Zij stuurt en 
spreekt de organisatie ook hierop aan.

1.2. Uitdragen beleid

? 1. Er is geen beleid geformuleerd in woord en/of daad.

? 2. Risicomanagement staat ad hoc op de bestuurlijke agenda en is 
reactief.

? 3. Er is een beleid opgesteld voor specifieke risico's en het onderwerp 
staat periodiek op de bestuurlijke agenda.

?
4. Er is een integraal risicomanagementbeleid opgesteld en uitgedragen. 
Dit wordt door eenieder begrepen. Vanuit het bestuur vindt monitoring 
plaats.

? 5. Het bestuur heeft een integraal beleid ingezet. Zij stuurt en spreekt 
het management ook hierop aan.

1.3. Kennis en vaardigheden

? 1. Er is geen beeld van risicovolle functies of werkgebieden en/of de 
hiervoor benodigde kennis en vaardigheden.

? 2. Benodigde kennis en vaardigheden zijn in algemene zin vastgelegd.

?
3. Medewerkers worden opgeleid en getraind om geen onnodige risico's 
te veroorzaken of te lopen bij het uitvoeren van kritische 
werkzaamheden.

?
4. Adequate kennis en vaardigheden van medewerkers wordt ingezet als 
middel om risico's te beheersen, te reduceren en hierover te 
rapporteren.

?
5. De kennis en vaardigheden van de medewerkers worden gezien als 
een geïntegreerd onderdeel van risicomanagement. Deze worden 
periodiek getoetst aan het risicoprofiel en de resultaten ervan (inclusief 
maatregelen) worden gerapporteerd.

1.4. Inrichting

? 1. Het ontbeert aan een professionele organisatie.

? 2. De planning & control-cyclus en ondersteunende systemen 
functioneren nog niet optimaal.

? 3. De planning & control-cyclus en ondersteunende systemen vinden hun 
oorsprong in de bestuurlijke kaders en werken naar behoren.

? 4. Er is een adequate cultuur, organisatie, management & control-cyclus 
en systemen.

?
5. Er is een adequate cultuur, organisatie, management & control-cyclus 
en systemen die periodiek worden geëvalueerd en continue worden 
verbeterd.

Draagt het management, voor risicovolle 
werkgebieden of functies, expliciet zorg voor 
adequate kennis en vaardigheden van 
medewerkers alsmede adequate rapportagelijnen ?

De organisatie, mensen, processen en systemen 
zijn adequaat ingericht om risicomanagement in te 
voeren. 

Door het hoogste management wordt in woord 
en daad duidelijk uitgedragen wat het beleid en de 
ambities zijn op het gebied van risicomanagement. 

1. Interne omgeving

Door het bestuur wordt in woord en daad duidelijk 
uitgedragen wat het beleid en de ambities zijn op 
het gebied van risicomanagement. 
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1.5. Bevoegdheden en verantwoordelijkheden

? 1. Er heerst grote onduidelijkheid over de taken, verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden.

? 2. Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (inclusief de 
verdeling) zijn niet eenduidig vastgelegd.

?
3. Er is een handboek met met een koppeling naar de bestuurlijke 
kaders met taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, die voor 
eenieder duidelijk is binnen de organisatie.

?
4. Er is een up to date handboek - in lijn met de besturingsfilosofie- 
waarin de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden (autorisaties) 
zijn vastgelegd die door een ieder wordt begrepen en geaccepteerd.

? 5. TVB's zijn helder vastgelegd, worden begrepen, nageleefd en continu 
geëvalueerd en verbeterd.

 

1.6. Integriteit en ethische standaarden

? 1. Integriteit en ethiek staat niet op het netvlies van het management.

? 2. Integriteit en ethiek staat ad hoc op de managementagenda.

? 3. Er is een 'code of conduct' opgesteld in lijn met de bestuurlijke 
uitgangspunten.

? 4. De vigerende 'code of conduct' is breed gecommuniceerd, ook met 
het bestuur.

? 5. De 'code of conduct' wordt structureel (periodiek) met de 
medewerkers besproken en de naleving ervan wordt gemonitord.

2.1. Strategie en doelstellingen

? 1. Er zijn geen eenduidige doelstellingen geformuleerd.

? 2. De doelstellling van de organisatie zijn fragmentarisch vastgelegd en 
ad hoc van karakter (met name financieel en reactief).

?
3. De doelstellingen van de organisatie zijn helder op schrift gesteld en 
zijn gericht op meerdere perspectieven (financieel, organisatorisch, 
personeel, burger en dergelijke).

?
4. De doelstellingen van de organisatie, afgeleid van de bestuurlijke 
kaders,  zijn vastgelegd en uitgedragen binnen de organisatie en spelen 
in op de veranderende omgeving.

?
5. De organisatie heeft integrale doelstelling (inclusief KPI's) afgeleid van 
de visie/missie, deze voor korte en lange termijn vastgelegd en 
anticipeert op kansen en bedreiging in de omgeving, rekening houdende 
met de sterktes en zwaktes (risico's) van de organisatie. 

2.2. Doorvertalen doelstellingen

? 1. De doelstellingen van de organisatie worden niet doorvertaald.

? 2. De doelstellingen worden ad hoc doorvertaald en gecommuniceerd 
binnen de organisatie.

?
3. De doelstellingen van de organisatie worden eenduidig 
gecommuniceerd en doorvertaald op het niveau van bedrijfsonderdelen 
of afdelingen.

? 4. Door medewerkers wordt eenduidige begrepen wat de betekenis is 
van de doelstellingen voor het dagelijks functioneren.

?
5. Medewerkers hebben persoonlijke doelstellingen vastgelegd die een 
afgeleiden zijn van de hogere organisatiedoelstellingen. Deze worden 
periodiek besproken, geëvalueerd en beoordeeld.

2. Doelbepaling

De strategie en doelstellingen van de organisatie 
zijn opgesteld en houden rekening met de 
bestuurlijke kaders en veranderende in- en externe 
omstandigheden of condities. 

De organisatiedoelstellingen, afgeleid van de 
bestuurlijke kaders, worden door de medewerkers 
op alle niveaus eenduidig begrepen, doorvertaald 
naar hun eigen functie en functioneren. 

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn 
duidelijk toebedeeld aan functionarissen/teams, 
geven het autorisatieniveau aan, zijn eenduidig 
vastgelegd en worden ook als zodanig begrepen en 
nageleefd.  

Het management draagt zorg dat integriteit en 
ethische standaarden/waarden worden vastgelegd, 
gecommuniceerd en nageleefd. 
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2.3. Kritieke succesfactoren

? 1. Er zijn geen KSF-en (Kritische Succes Factoren) en KPI's (Kritieke 
Prestatie Indicatoren) geformuleerd.

? 2. Er zijn gefragmenteerd KPI's en KSF-en geformuleerd gericht op het 
beoogde financiële resultaat.

? 3. Er zijn integraal KSF-en en KPI's geformuleerd, gericht op alle functies 
(financieel, organisatorisch, personeel en klant).

? 4. Er is een gebalanceerde en brede set aan KSF-en en KPI's 
geformuleerd, gericht op klanten, processen en producten.

?
5. Het gebruik van KSF-en en KPI's is gemeengoed binnen sturing-, 
beheersing- en verantwoordingsprocessen binnen de organisatie tot het 
niveau van de individuele medewerker.

 

2.4. Risicoambities en -toleranties

? 1. Er zijn geen risicoambities/-toleranties vastgelegd.

? 2. Risicoambities worden op ad hoc basis opgesteld.

?
3. Risicotoleranties en -ambities zijn vastgelegd, ten aanzien van 
bepaalde niet acceptabele verliezen of schades en deze worden 
fragmentarisch meegenomen in de strategie, plan en/of besluitvorming.

? 4. Risicoambities worden meegenomen als input voor kaderstelling en 
strategie, plan- en/of besluitvorming binnen de organisatie.

?
5. Het management heeft risicotoleranties gedefinieerd en gebruikt deze 
als integraal onderdeel van het dagelijks handelen en de besluit- en 
strategievorming.

 

2.5. Inzetten risicomanagement

? 1. Er worden geen risicomanagementmethoden en -technieken ingezet.

? 2. Bij het bespreken van de strategie, doelstellingen en plannen worden 
op ad hoc basis risicomanagementmethoden en -technieken ingezet.

?
3. In de strategische en operationele plannen is een risicoparagraaf 
opgenomen. Deze is tot stand gekomen op basis van een centrale 
analyse en rapportage.

? 4. In de strategische en operationele plannen is een risicoparagraaf 
opgenomen. Deze is tot stand gekomen op basis van self-assessments.

?
5. De risicoparagraaf ( of -paragrafen) is (/zijn) gebaseerd op een 
gedegen identificatie en evaluatie van de risico's met bewezen methoden 
en technieken.

3.1. Ongewenste gebeurtenissen

? 1. Het management heeft geen aandacht voor ongewenste 
gebeurtenissen of omstandigheden.

? 2. Op ad hoc basis is het management zich bewust van incidenten en 
reageert hier voor korte duur op.

?
3. Het management leert van opgetreden, ongewenste gebeurtenissen of 
omstandigheden en houdt o.a. rekening met financiële gevolgen voor de 
organisatie.

?
4. Het management anticipeert op mogelijke ongewenste gebeurtenissen 
of situaties en heeft hiervoor enige structurele voorzieningen (zoals 
weerstandsvermogen) getroffen.

?

5. Het management heeft continue aandacht voor ongewenste 
gebeurtenissen of omstandigheden, trekt hier lering uit en probeert hier 
tijdig op te anticiperen zodat de voorzieningen , bijvoorbeeld in de vorm 
van het aangelegde weerstandsvermogen onderbouwd kan worden 
beperkt.

Het management heeft haar risico 
ambitie/toleranties ontwikkeld en gebruikt dit als 
een leidraad bij haar strategievorming, plan- en/of 
besluitvorming. 

Bij het opstellen van de bestuurlijke kaders, 
organisatiestrategie, doelstellingen en plannen 
worden risicomanagement methoden en technieken 
ingezet. 

Het management heeft aandacht en houdt rekening 
met de ongewenste gebeurtenissen of 
omstandigheden die het realiseren van de 
doelstellingen van de organisatie (nadelig) kunnen 
beïnvloeden. 

3. Identificatie gebeurtenissen

Voor de doelstellingen zijn KSF-en (Kritische Succes 
Factoren) en indicatoren opgesteld voor het kunnen 
monitoren en meten van het realiseren van de 
organisatie en individuele doelstellingen. 
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3.2. Vastleggen gebeurtenissen

? 1. Er is geen historisch overzicht.

?
2. Er bestaat alleen een overzicht van gebeurtenissen of incidenten die 
vastgelegd dienen te worden vanuit de verzekeraar of vanuit een 
wettelijk kader.

? 3. De organisatie beschikt op centraal niveau over diverse overzichten 
van opgetreden gebeurtenissen of incidenten.

? 4. Er is een centrale database van gebeurtenissen of incidenten die 
volledig en betrouwbaar zijn.

?
5. De organisatie beschikt over een integraal overzicht op diverse 
niveaus of functies van (bijna) gebeurtenissen of incidenten. Dit is 
vastgelegd in een database die door alle relevante medewerkers kan 
worden gebruikt.

 

3.3. Categorisering gebeurtenissen

? 1. Er is geen structurele aandacht voor gebeurtenissen of incidenten.

? 2. Gebeurtenissen of incidenten worden niet structureel (incidenteel) 
gegroepeerd.

? 3. Gebeurtenissen of incidenten worden meer structureel gegroepeerd 
naar aard en gevolg.

? 4. Gebeurtenissen of incidenten worden plenair/interactief gegroepeerd 
naar aard, oorzaak, kans van optreden en gevolg.

?
5. Gebeurtenissen en incidenten worden plenair/interactief in detail 
geanalyseerd en gegroepeerd naar oorzaken, kans van optreden, aard 
risico, bron, risico-eigenaar en gevolg.

3.4. Informatiebronnen

? 1. Er wordt geen gebruik gemaakt van specifieke bronnen.

? 2. Er wordt gebruik gemaakt van eigen risicoperceptie en ervaringen.

? 3. Er wordt gebruik gemaakt van diverse eigen historische overzichten.

? 4. Er wordt gebruik gemaakt van eigen historische overzichten, audits, 
bedrijfsdoorlichtingen en dergelijke.

?
5. Er wordt gebruik gemaakt van in- en externe historische overzichten 
en benchmarks, alsmede audits, bedrijfsdoorlichtingen en externe 
verkenningen.   

 

3.5. Methoden en technieken

? 1. Er worden geen methoden en technieken toegepast.

? 2. De methode die wordt gebruikt is gebaseerd op eigen ervaringen en 
perceptie.

?
3. Er wordt gebruik gemaakt van een generiek kwalitatief model voor 
het identificeren en beoordelen van de risico's die de doelstellingen 
kunnen bedreigen.

?
4. Er wordt gebruik gemaakt van kwalitatieve methoden en technieken 
om risico's te identificeren en te beoordelen (SWOT). Op grond hiervan 
worden managementacties overeengekomen.

?
5. Er worden diverse kwalitatieve en kwantitatieve methoden en 
technieken ingezet om risico's te identificeren, analyseren en te 
beoordelen geënt op de specifieke toepassingen.

Binnen de organisatie worden periodiek 
gebeurtenissen of incidenten geïdentificeerd en 
vastgelegd op zowel organisatiebreed niveau als op 
product-, proces-, project- of investeringsniveau. 

Potentiële gebeurtenissen of incidenten worden 
gegroepeerd in categorieën naar aard, oorzaak 
en/of gevolg om deze adequaat te kunnen 
analyseren en hierop te anticiperen. 

Voor het identificeren van potentiële toekomstige 
gebeurtenissen wordt, door de organisatie gebruik 
gemaakt van in- en externe informatie, zoals 
schadestatistiek, auditrapporten, benchmarks, 
bedrijfsdoorlichtingen en dergelijke. 

De organisatie gebruikt adequate methoden en 
technieken om risico's te identificeren. 
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4.1. Beoordelen risico's

? 1. Risico's worden niet beoordeeld.

? 2. Alleen financiële risico's worden ad hoc beoordeeld.

? 3. Periodiek worden de financiële risico en belangrijkste operationele 
risico's van de organisatie beoordeeld.

? 4. De strategische, operationele, financiële en compliance risico's worden 
periodiek beoodeeld.

? 5. Risico's worden periodiek danwel continue beoordeeld voor de gehele 
organisatie, kritische processen, projecten en producten. 

4.2. Relatie met doelstellingen

? 1. Risico's worden niet gerelateerd aan de doelstellingen.

? 2. Risico's worden gerelateerd aan de potentiële schade (kosten en/of 
derving inkomsten).

? 3. Risico's worden beoordeeld in het licht van de organisatiebrede 
doelstellingen op korte termijn.

? 4. Risico's worden beoordeeld in het licht van de organisatiebrede en 
procesdoelstellingen op korte en langere termijn.

?
5. Risico worden integraal beoordeeld in het licht van zowel de 
organisatie als procesdoelstellingen op korte en langere termijn langs de 
ontwikkelde KSF-en, KPI's en normen.

 

4.3. Beoordelen kans en impact

? 1. Risico's worden niet uitgedrukt in impact en kans van optreden.

? 2. Risico's worden uitgedrukt in termen van impact of schades.

? 3. Risico's worden uitgedrukt in termen van impact en kans.

?
4. Risico's worden beoordeeld vanuit het perspectief van mogelijke 
impact met bijbehorende kans van optreden, rekening houdende met 
aanwezige oorzaken en controls.

?
5. Risico's worden uitgewerkt en beoordeeld aan de hand van maximaal 
reële scenario's of zogenaamde 'what if'-analyses. Hierbij wordt 
aandacht besteed aan objectieve bewijsvoering ter onderbouwing van de 
risicobeoordeling.

 

4.4. Onafhankelijke risico's

? 1. Er wordt geen relatie gelegd tussen de risico's.

? 2. Gestreefd wordt naar het beoordelen van alleen onafhankelijke 
risico's.

? 3. De afhankelijkheden van risico's wordt meegenomen door naar 
oorzaken te kijken.

? 4. Van elkaar afhankelijke risico's worden samengenomen bij het 
bepalen van de mogelijke impact en kans van optreden.

?
5. De afhankelijkheden of correlaties tussen risico's worden 
meegenomen bij het bepalen van de impact en kans door het uitvoeren 
van simulaties.

 

4.5. Methoden en technieken

? 1. Geen technieken toegepast.

? 2. Kwalitatieve technieken toegepast.

? 3. Semi kwalitatieve technieken toegepast, bestaande uit kwantitatieve 
bandbreedtes met mogelijk impact en kans van optreden.

? 4. Indicenteel gebruik van simulatie technieken (Value at risk, Crystal 
Ball en Monte Carlo-simulatie).

? 5. Geavanceerde kwantitatieve en kwalitatieve technieken toegepast 
(Value at risk en dergelijke).

In de risicobeoordeling worden de onafhankelijke 
risico's individueel beoordeeld en de van elkaar 
afhankelijke risico's worden in samenhang met 
elkaar beoordeeld. 

Voor de risicobeoordeling en het bepalen van het 
weerstandsvermogen past de organisatie een 
methodologie toe, bestaande uit kwalitatieve en 
kwantitatieve technieken afhankelijk van het doel 
van de risicobeoordeling. 

4. Risicobeoordeling

Het management beoordeelt periodiek de risico's 
van de gehele organisatie, kritische primaire en 
ondersteunende processen en producten/diensten 
die een materiële impact kunnen hebben. 

De risico's worden beoordeeld in relatie tot het 
realiseren van de doelstellingen van de organisatie 
en de hiervan afgeleide doelstellingen van de 
primaire en ondersteunende processen op zowel 
korte als langere termijn. 

De risico's worden beoordeeld vanuit het 
perspectief van impact en kans van optreden. 
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5.1. Treffen acties

? 1. Geen strategie.

? 2. Strategie gericht op het oplossen van nadelige effecten.

? 3. Strategie op basis van goede oorzaak en gevolganalyse en strategie 
gericht op de oorzaken en effecten.

? 4. Toepassen van optimale mix van beheersstrategieën, zoals 
contractuele overdracht, verzekeren, optimaliseren AO/IC of accepteren.

? 5. Toepassen van risicostrategie voor het benutten van kansen in de 
markt.

5.2. Risicomaatregelen

? 1. Geen kosten en baten afweging.

? 2. De kosten van de maatregelen worden op hoofdlijnen bepaald.

? 3. Kosten en baten afweging op basis van grove inschattingen.

? 4. Kosten van maatregelen worden berekend en afgezet tegen de 
beoogde waarde van het voorkomen van het optreden van het risico.  

?
5. Er worden in detail integrale kostenbaten afwegingen gemaakt van de 
maatregelen, alsmede het continue monitoren en optimaliseren van het 
profiel.  

5.3. Perspectief

? 1. Geen visie achter de maatregelen.

? 2. Maatregelen worden eenzijdig afgekondigd.

? 3. Maatregelen worden in breder perspectief besproken en beoordeeld.

? 4. Maatregelen worden doorberekend op hun effecten elders in de 
organisatie.

? 5. Gezocht wordt naar maatregelen die meerdere risico's aanpakken en 
elkaar alleen versterken en niet verzwakken tegen de laagste kosten.

5.4. Actieplan

? 1. Geen structurele opvolging.

? 2. Ad hoc actieplan.

? 3. Geformaliseerd en vastgesteld actieplan, zo mogelijk met een 
doorwerking over meerdere jaren.

? 4. Actieplan geïntegreerd met bestaande planning & controlcyclus.

? 5. Maatregelen geïntegreerd met totale planning en strategievorming.

5.5. Evaluatie

? 1. Geen evaluatie.

? 2. Ad hoc evaluatie.

? 3. Periodieke evaluatie uitvoering maatregelen.

? 4. Evaluatie effectiviteit en efficiency mede door objectieve partij (bijv. 
auditor)

?
5. Zelfevaluatie van de maatregelen op effectiviteit en efficiency mede 
door objectieve partijen (bijv. auditors of inhoudelijke deskundigen) en 
bijstellen door middel van aanvullende acties ter verbetering.

Bij het treffen van maatregelen worden de kosten 
en baten van de mogelijke maatregelen afgewogen 
of een combinatie van maatregelen, teneinde het 
risico op een acceptabel of optimaal niveau te 
krijgen. 

Het management beschouwt de risicomaatregelen 
vanuit een organisatiebreed perspectief, maar ook 
vanuit een product- of procesgericht perspectief. 

Het management ontwikkelt (mits nodig) een 
actieplan en procedure voor de uitvoering van de 
risicomaatregelen. 

Het management evalueert periodiek de 
effectiviteit en efficiency van de getroffen 
maatregelen en neemt zonodig aanvullende 
maatregelen. 

Bij het treffen van maatregelen wordt een 
risicostrategie toegepast van het vermijden, 
overdragen, reductie of accepteren van het risico 
(zogenoemde risk responses). 

5. Risk response
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6.1. Controls

? 1. Geen eenduidige controls aanwezig.

? 2. Symptoom bestrijding.

? 3. Functiescheidingen, autorisaties en dergelijke zijn vastgelegd in een 
manual/handboek gericht op financiële processen.

? 4. Geïntegreerde benadering van diverse controls voor alle 
bedrijfsprocessen.

?
5. Organisatie beschikt per kritisch proces en/of product over risk & 
control-matrices van de kritische risico's en bijbehorende 'key controls' 
(zowel geautomatiseerd als manueel). Hierbij zijn ook de tactische en 
strategische controls geïntegreerd.

6.2. Beheersactiviteiten

? 1. Geen beschouwing.

? 2. Ad hoc, nemen van extra maatregelen.

? 3. Beschouwing van effectiviteit van bestaande acties en controls bij 
treffen nieuwe of aanvullende maatregelen.

? 4. Nieuwe maatregelen worden pas genomen als bestaande maatregelen 
zijn geëvalueerd.

? 5. Organisatie streeft continu naar het optimaliseren en verbeteren van 
de bestaande controls voor wat betreft de effectiviteit en efficiency.

6.3. Beheersdoelstellingen

? 1. Geen beheersdoelstellingen.

? 2. Op ad hoc basis worden beheersdoelstellingen gedefinieerd.

? 3. Selectie vindt alleen plaats voor de financiële functie.

? 4. Selectie vindt plaats op basis van effectiviteit en efficiency voor brede 
controldoelstellingen.

?
5. Aan alle (sub)processen zijn beheersdoelstellingen gekoppeld, die zijn 
afgeleid van de procesdoelstellingen en risico's. Deze worden continu 
geëvalueerd en bijgesteld.

6.4. Beleid en procedures

? 1. Geen beleid en procedures.

? 2. Ad hoc beleid.

? 3. Alleen gericht op specifieke functies (met name financieel).

? 4. Gericht op alle functies.

? 5. Integraal en in samenhang opgesteld beleid en procedures.

6.5. Verantwoordelijke

? 1. Geen verantwoordelijke aangesteld.

? 2. Verantwoordelijke aangesteld voor 
risicomanagement/insurancemanagement.

? 3. Verantwoordelijke aangesteld met toegang tot hoogste management 
of bestuur.

? 4. Verantwoordelijke aangesteld op voldoende hoog niveau met direct 
toegang tot het hoogste management of bestuur.

? 5. Binnen het hoogste management of bestuur is een verantwoordelijke 
aangewezen voor risicomanagement.

Beleid en procedures voor elk te effectueren 
beheersactiviteit zijn opgesteld. 

Er is een verantwoordelijke aangesteld voor 
risicomanagement met direct toegang tot het 
hoogste management of bestuur. 

Risicobeheeractiviteiten (controls) zoals 
functiescheiding, autorisaties, procedures, IT-
controls, audits, rapportages en dergelijke zijn 
onderdeel van het managementproces en de 
uitvoerende bedrijfsprocessen. 

6. Risicobeheer

Bij het vaststellen van nieuwe risicomaatregelen 
worden door het management de bestaande 
beheersactiviteiten in beschouwing genomen om 
zekerder te stellen dat de nieuwe maatregelen 
effectief uitgevoerd kunnen worden. 

Alle beheersactiviteiten binnen de organisatie en de 
processen worden geselecteerd op basis van de 
specifieke beheersdoelstellingen, zoals volledigheid, 
betrouwbaarheid, beschikbaarheid en efficiency. 
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7.1. Beschikbare informatie

? 1. Geen informatie.

? 2. Er is op ad hoc basis versnipperd managementinformatie aanwezig.

? 3. Er is via de financiële kolom informatie over de financiële prestaties.

? 4. Er is structureel informatie over de financiële en operationele 
prestaties van de organisatie.

? 5. Er is continue informatie beschikbaar (online) over het functioneren 
van de organisatie en de realisaties van alle doelstellingen.

7.2. Verzamelen informatie

? 1. Geen risico-informatie toegepast.

? 2. Op ad hoc basis is risico-informatie beschikbaar en deze wordt 
meegenomen in de besluitvorming.

? 3. Risico-informatie is voorhanden voor alle kritische bedrijfsprocessen 
en besluitvormingsprocessen.

? 4. Risico-informatie wordt structureel verzameld en toegepast in het 
operationele handelen.

?
5. Risico-informatie is een belangrijke bron voor het dagelijks handelen 
en de dagelijkse besluitvorming op strategisch, tactisch en operationeel 
niveau.

7.3. Communicatie

? 1. Er wordt vrijwel niet gecommuniceerd over risico's en 
risicomanagement.

? 2. Er wordt ad hoc gecommuniceerd over risico's en risicomanagement 
in werkoverleg.

? 3. Er is regelmatige communicatie over risicomanagement in interne 
bladen, werkoverleg en dergelijke.

? 4. Communicatie over risicomanagement is volledig geïntegreerd in de 
bedrijfsvoering.

? 5. Communicatie over risicomanagement is volledig geïntegreerd zowel 
in de interne als externe communicatie in de bedrijfsvoering.

7.4. Rollen en verantwoordelijkheden

? 1. Geen communicatie over rollen en verantwoordelijkheden op 
risicomanagementgebied.

? 2. Er vindt ad hoc communicatie plaats over rollen en 
verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement.

? 3. De functieomschrijvingen zijn aangepast op het gebied van 
risicomanagement.

? 4. Er zijn persoonlijke jaarplannen, waarin risicomanagement is 
opgenomen.

? 5. Medewerkers worden beoordeeld en beloond op hun 'prestaties' op 
het gebied van risicomanagement.

7.5. Rapportages

? 1. Geen communicatie over de risico's en het risicomanagementproces.

? 2. Op ad hoc basis wordt over risico's en risicomanagement intern 
gecommuniceerd.

? 3. Alleen interne communicatie.

? 4. In- en externe communicatie over de risico's.

? 5. Structurele en transparante in- en externe communicatie over de 
risico's en het risicomanagementproces met alle stakeholders.

De rollen en verantwoordelijkheden van de 
medewerkers bij het uitvoeren van het 
risicomanagementproces worden vastgelegd in 
functieomschrijvingen en/of persoonlijke plannen 
en worden door middel van communicatie 
ondersteund. 

Het hoogste management houdt bestuur en externe 
stakeholders door middel van rapportages 'up to 
date' over het functioneren van het 
risicomanagementproces, de materiële risico's en 
andere relevante issues. 

Op alle organisatieniveaus en over processen en 
functies is tijdig adequate informatie beschikbaar 
over het functioneren van de organisatie en het 
realiseren van de doelstellingen. 

7. Informatie en communicatie

Risico-informatie wordt continue verzameld en 
toegepast als integraal onderdeel van de dagelijkse 
bedrijf- en besluitvormingsprocessen. 

Door middel van communicatie wordt op een 
effectieve wijze het begrippenkader en het 
bewustzijn op het gebied van risicomanagement 
zeker gesteld binnen alle kritische gebieden of 
functies binnen de organisatie. 
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8.1. Monitoring

? 1. Geen beeld van het risicomanagementproces.

? 2. Versnipperd beeld van het risicomanagementproces.

?
3. Eens per jaar wordt de stand van zaken / effectiviteit van het 
risicomanagementproces beoordeeld aan de hand van een self-
assessment.

? 4. Er worden ook audits uitgevoerd op de effectiviteit van het 
risicomanagementproces.

?
5. Er vinden audits, controles, management review, control, self-
assessments en dergelijke plaats op het risicomanagementproces die 
leiden tot verbetering van het proces.

8.2. Audits

? 1. Geen beeld van de risicobeheersmaatregelen.

? 2. Versnipperd beeld van de risicobeheersmaatregelen en alleen 
accountants controle.

? 3. Beoordeling door middel van eerste lijnscontrole.

? 4. Interne audits financieel en operationeel.

? 5. Audits, self-assessments en controles op effectiviteit en efficiency 
risicobeheersmaatregelen.

8.3. Managementevaluatie

? 1. Geen vastlegging van risicomanagement onvolkomenheden.

? 2. Vastlegging van onvolkomenheden.

? 3. Rapportage van onvolkomenheden aan hoogste management.

? 4. Opvolging door management van acties. Geen structurele monitoring

? 5. Continue monitoren en verbeteren van identificeren en monitoren van 
opvolging. Management neem zelf waar op basis van 'walking around'.

8.4. Opstellen verklaring

? 1. Geen verklaringen opgesteld door de organisatie.

? 2. Managementletter.

? 3. In- en externe verklaring over de financiële processen en risico's.

? 4. In- en externe verklaring over de financiële en operationele 
risicomanagementprocessen en risico's.

? 5. Verklaring over effectiviteit en efficiency van integrale 
risicobeheersing en controlesystemen.

8.5. Specifieke technieken

? 1. Geen specifieke methoden en technieken toegepast.

? 2. Alleen rapportage.

? 3. Standaard methoden en technieken toegepast, zoals 
performancemetingen, rapportages en audits.

?
4. Inzet van diverse methode en technieken (bovenop de technieken bij 
het vorige niveau), waaronder operational audits, 
doelmatigheidsonderzoeken en beleidsevaluaties toegespitst op het 
toepassingsgebied.

?
5. Monitoren van risicomanagement-performance als integraal onderdeel 
van de dagelijkse besturing en beheersing van de organisatie op diverse 
manieren. De integrale managers zijn samen met de bestuurders actief 
betrokken bij de monitoring.

Door de organisatie wordt een met documenten 
onderbouwde verklaring opgesteld geschikt voor 
externe partijen over de effectiviteit van het 
risicomanagementbeleid, -proces en 
beheersmaatregelen. 

Voor de monitoring zijn methoden en technieken 
gebruikt die op maat zijn gemaakt voor de 
specifieke doeleinden en omstandigheden. 

8. Monitoring

De effectiviteit van het risicomanagementproces 
wordt door het management periodiek gemonitord 
als normaal onderdeel van de dagelijkse 
bedrijfsvoering en besluitvorming. 

De effectiviteit van de risicobeheersmaatregelen 
(controls) worden beoordeeld door internal of 
external auditors al dan niet in combinatie met 
bijvoorbeeld een self-assessment ten aanzien van 
hoe het functioneert en zou moeten functioneren. 

Alle risicomanagement onvolkomenheden worden 
vastgelegd en gerapporteerd aan de individueel 
verantwoordelijken en het hogere 
managementniveau beoordeelt de rapportages en 
neemt de benodigde besluitvorming en/of 
vervolgacties. 
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Bijlage 5

 
Randvoorwaarden Methodologie risicomanagement 

RANDVOORWAARDEN VOOR METHODOLOGIE RISICOMANAGEMENT C L A Sy St P

Hoofdkenmerk Subkenmerk Nr. Omschrijving

Relatieve voordelen Economisch 1 Risicomanagement is kosten effectief. x

Sociale status 2 Risicomanagement verleent sociale status. x

Overbelichting 3 Risicomanagement vermijdt te veel aandacht voor technieken. x

Preventief 4 Risicomanagement zorgt voor preventief voordeel. x

Prikkel 5 Risicomanagement wordt beloond. x

Voorschrift 6 Top management schrijft de toepassing van risicomanagement voor. x

Passendheid Normen & waarden 7 Risicomanagement sluit aan bij de heersende normen en waarden. x x x

Werkwijze 8 Risicomanagement sluit aan bij bestaande werkwijzen. x x x

Behoeften 9 Risicomanagement beantwoordt aan behoeften van haar gebruikers. x x x

Technologie 10 Risicomanagement versterkt de innovativiteit.

Betekenis 11 Risicomanagement als term heeft een positieve betekenis. x x x

Complexiteit 12 Risicomanagement heeft een acceptabele complexiteit. x

Uitproberen 13 Risicomanagement is gemakkelijk om uit te proberen. x

Zichtbaarheid 14 De effecten van risicomanagement zijn zichtbaar. x

15 Voorbeeld onderzoek toont het succes van risicomanagement aan. x

Externe partijen 16 Externe partijen vragen om risicomanagement. x

Kosten 17 De kosten van risicomanagement zijn acceptabel. x

Relatief nut 18 Risicomanagement vergroot de betrouwbaarheid van de organisatie. x

 

x

 

Geeft de betrokken kwaliteitsbepalende factor weer. 

x

 

Geeft bij alignment aan welke twee kwaliteitsbepalende factoren in lijn gebracht worden. 
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Bijlage 6

 
Randvoorwaarden Sociaal Systeem 

RANDVOORWAARDEN VOOR SOCIAAL SYSTEEM C L A Sy St P

Hoofdkenmerk Subkenmerk Nr. Omschrijving

Sociale structuur Beheersing 19 Verantwoordelijkheden voor risicomanagement zijn geformaliseerd. x

20 Formele delegatie van verantwoordelijkheden voor risicomanagement. x

21 Formele risicomanagement rapportage aan het senior management. x

Flexibiliteit 22 De organisatiestructuur ondersteunt continue aanpassing van risicomanagement (RM). x

Focus 23 De organisatiestructuur betrekt ook de externe omgevingsfactoren. x

Sociale normen Kernwaarden 24 Gedeeld bewustzijn en begrip voor risicomanagement. x

25 Begrip voor ratio en emotie omtrent risicomanagement. x

26 Begrip voor de relatie tussen risicomanagement met andere disciplines. x

Motivatie 27 Erkenning van verschillen in motivatie voor risicomanagement. x

Leeroriëntatie 28 Begrip voor verschillende percepties omtrent risico's. x

Samenwerken 29 Het delen van informatie over risicomanagement is geïnstitutionaliseerd. x

30 Een samenwerkende houding t.o.v. risicomanagement is geïnstitutionaliseerd. x

Vernieuwingsrollen Change agents 31 Er zijn functionarissen met de rol van 'change agent' voor implementeren risicomanagement. x

Opinion leaders 32 Er zijn functionarissen met de rol van 'opinieleiders' die pleiten voor risicomanagement. x

Champions 33 Er zijn functionarissen met de rol van 'champions' die risicomanagement ondersteunen. x

Besluit tot innovatie Type 34 Gezamenlijk beslissen hoe RM te implementeren. x

Bronnen 35 Er is tijd en budget beschikbaar voor RM implementatie. x

Gevolgen van innovatie Wenselijkheid 36 De gevolgen van risicomanagement worden als gewenst beoordeeld.

Direct 37 Acceptatie van kortetermijn verlies aan efficiency.

38 Er zijn risicomanagement mijlpalen en 'quick wins' aanwezig.

Onzekerheden 39 Acceptatie van onverwachte consequenties van risicomanagement.

Strijdigheden 40 Acceptatie van met elkaar strijdige consequenties van risicomanagement.

 

x

 

Geeft de betrokken kwaliteitsbepalende factor weer. 
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Bijlage 7

 
Resultaten risicovolwassenheid 

1. Interne omgeving

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

1.1. Uitdragen beleid
(hoogste management)

1.2. Uitdragen beleid
(bestuur)

1.3. Kennis en
vaardigheden

1.4. Inrichting

1.5. Bevoegdheden en
verantwoordelijkheden

1.6. Integriteit en
ethische standaarden

Kopgroep Staartgroep

 

2. Doelbepaling

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

2.1. Strategie en
doelstellingen

2.2. Doorvertalen
doelstellingen

2.3. Kritieke
succesfactoren

2.4. Risicoambities en -
toleranties

2.5. Inzetten
risicomanagement

Kopgroep Staartgroep
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3. Identificatie gebeurtenissen

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

3.1. Ongewenste
gebeurtenissen

3.2. Vastleggen
gebeurtenissen

3.3. Categorisering
gebeurtenissen

3.4. Informatiebronnen

3.5. Methoden en
technieken

Kopgroep Staartgroep

 

4. Risicobeoordeling

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

4.1. Beoordelen risico's

4.2. Relatie met
doelstellingen

4.3. Beoordelen kans
en impact

4.4. Onafhankelijke
risico's

4.5. Methoden en
technieken

Kopgroep Staartgroep

 

5. Risk response

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

5.1. Treffen acties

5.2. Risicomaatregelen

5.3. Perspectief

5.4. Actieplan

5.5. Evaluatie

Kopgroep Staartgroep

 



 

Pagina 103 (107)  

6. Beheersingsmaatregelen

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

6.1. Controls

6.2. Beheersactiviteiten

6.3.
Beheersdoelstellingen

6.4. Beleid en
procedures

6.5. Verantwoordelijke

Kopgroep Staartgroep

 

7. Informatie en communicatie

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

7.1. Beschikbare
informatie

7.2. Verzamelen
informatie

7.3. Communicatie

7.4. Rollen en
verantwoordelijkheden

7.5. Rapportages

Kopgroep Staartgroep

 

8. Monitoring

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

8.1. Monitoring

8.2. Audits

8.3.
Managementevaluatie

8.4. Opstellen
verklaring

8.5. Specifieke
technieken

Kopgroep Staartgroep
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Bijlage 8

 
Resultaten Kwaliteitsbepalende factoren 

Cultuur

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Gedeeld bewustzijn en begrip voor RM.

Begrip voor ratio en emotie omtrent RM.

Begrip voor de relatie tussen RM met andere
disciplines.

Erkenning van verschillen in motivatie voor RM.

Het delen van informatie over RM is
geïnstitutionaliseerd.

Een samenwerkende houding t.o.v. RM is
geïnstitutionaliseerd.

Kopgroep Staartgroep

 

Leiderschapsstijl

0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0

Top management schrijft
de toepassing van RM

voor.

Gezamenlijk beslissen
hoe RM te

implementeren.

Er is tijd en budget
beschikbaar voor RM

implementatie.

Kopgroep Staartgroep



 

Pagina 105 (107)  

Alignment

0 1 2 3 4 5

RM sluit aan bij de
heersende normen en

waarden.

RM sluit aan bij
bestaande

werkwijzen.

RM beantwoordt aan
behoeften van haar

gebruikers.

RM als term heeft een
positieve betekenis.

Kopgroep Staartgroep

 

Systemen

0 1 2 3 4 5

RM is kosten effectief.

RM verleent sociale status.

RM vermijdt te veel aandacht voor
technieken.

RM zorgt voor preventief voordeel.

RM wordt beloond.

RM heeft een acceptabele complexiteit.

RM is gemakkelijk om uit te proberen.

De effecten van RM zijn zichtbaar.

Voorbeeld onderzoek toont het succes van
RM aan.

De kosten van RM zijn acceptabel.

RM vergroot de betrouwbaarheid van de
organisatie.

Kopgroep Staartgroep
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Structuren

0 1 2 3 4 5

Externe partijen vragen om RM.

Verantwoordelijkheden voor RM zijn
geformaliseerd.

Formele delegatie van verantwoordelijkheden
voor RM.

Formele RM rapportage aan het senior
management.

De organisatiestructuur ondersteunt continue
aanpassing van RM (RM).

Er zijn functionarissen met de rol van 'change
agent' voor implementeren RM.

Er zijn functionarissen met de rol van
'opinieleiders' die pleiten voor RM.

Er zijn functionarissen met de rol van
'champions' die RM ondersteunen.

Kopgroep Staartgroep

 

Perceptie

0 1 2 3 4 5

De organisatiestructuur betrekt ook de
externe omgevingsfactoren.

Begrip voor verschillende percepties omtrent
risico's.

Kopgroep Staartgroep



   


