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Voorwoord
Het onderwerp risicomanagement houdt menigeen bezig, zowel individuen – al is dat vaak onbewust 
– als organisaties. Mijn eerste kennismaking met het onderwerp was in 2008, toen ik mijn eerste 
audit voor de gemeente Utrecht mocht uitvoeren. Toen als kersverse interne auditor. De kloof tussen 
de papieren werkelijkheid en de gemeentelijke praktijk heeft mij toen zo verbaasd, dat ik dit 
onderwerp niet snel ben vergeten. Toen zich in 2011 bij de afronding van mijn opleiding de kans 
voordeed om een onderwerp te kiezen voor het schrijven van dit referaat, was de keuze voor mij snel 
gemaakt. Graag wilde ik nu toch eens weten waarom die kloof tussen de papieren werkelijkheid en 
de gemeentelijke praktijk zo groot is en hoe die kloof kan worden overbrugd. Ik denk dat in dit 
onderzoek daartoe essentiële aanbevelingen worden gedaan, waar vooruitstrevende gemeenten 
veel profijt van zullen hebben. Ik hoop dan ook dat dit onderzoek veel gemeenten zal stimuleren om 
hun risicomanagementsysteem kritisch tegen het licht te houden en te durven om maatregelen te 
nemen die echt werk maken van risicomanagement.

Graag wil ik deze gelegenheid ook gebruiken om één en ander te zeggen over de totstandkoming van 
dit referaat. Die totstandkoming wordt – voor mijn gevoel – vooral gekenmerkt door een lange 
periode van stilte. Een periode van stilte die ik een leven lang niet zal vergeten. Het verlies van 
naasten, wat niet is te voorkomen met risicomanagement of welk ander managementconcept dan 
ook, zorgt ervoor dat even niets meer telt. Zeker niet als het gaat om naasten, die je verliest op het 
moment dat je elkaar eigenlijk verwacht te ontmoeten. Meer wil ik er nu eigenlijk niet over kwijt, 
behalve dat ik deze prestatie vanuit mijn hart opdraag aan mijn neef, hartsvriend, steun en 
toeverlaat Eyüp Demir die op 27 mei 2011 op 27-jarige leeftijd, vlak voor onze ontmoeting, samen 
met zijn broer is omgekomen bij een auto-ongeluk. Eyüp, aan jou heb ik alleen maar mooie 
herinneringen en die koester ik in het boek dat ik voor jou heb geschreven.

Het voorwoord is ook de gelegenheid om een dankwoord uit te spreken richting allen die een 
bijdrage hebben geleverd aan dit referaat. Dat zijn allereerst degenen die ik heb mogen interviewen. 
Hun inbreng heeft voor mij de praktijk van risicomanagement, buiten de gemeente Utrecht, in beeld 
gebracht. Ik wil ook graag Theo van den Nouland bedanken voor zijn begeleiding en – niet te 
vergeten – voor zijn geduld in mijn periode van stilte. Zijn opmerkingen waren waardevol om dit 
referaat naar behoren af te ronden. Tot slot dank ik vanaf hier al mijn vrienden, kennissen en familie, 
die allen zo nu en dan vroegen wanneer dit referaat afkwam. Het was er dan ook één van lange 
adem, net als risicomanagement overigens, en hopelijk ook een mijlpaal in mijn leven.

  

Ilhan Tekir
Gorinchem, juni 2012
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1. Inleiding
De introductie van een zevental verplichte paragrafen, waaronder de paragraaf 
Weerstandsvermogen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten 2004 
(BBV) heeft er toe geleid dat bij veel gemeenten risicomanagement onder de aandacht is gekomen. 
Veel gemeenten zijn vervolgens enthousiast aan de slag gegaan door een zo compleet mogelijke nota 
risicomanagement – al of niet in combinatie met weerstandsvermogen – vast te laten leggen door de 
Gemeenteraad. Daarna werd er vooral veel energie gestoken in het opstellen van een uitputtende 
groslijst met allerhande risico’s ten behoeve van de paragraaf Weerstandsvermogen. In veel 
gemeenten ontstond hiermee het besef dat men had voldaan aan de wettelijke verplichting, totdat 
het gevoerde risicomanagement onvoldoende in staat bleek om een aantal debacles te voorkomen. 
Recente voorbeelden die in de media opduiken zijn de Noord-Zuidlijn in Amsterdam, de tramtunnel 
tussen Centraal Station en de Grote Markt in Den Haag en het ongeluk met een werftrap in Utrecht. 
Ook zonder deze debacles blijft risicomanagement een belangrijk onderwerp voor sturing en 
beheersing van organisaties. Want, zoals Edward A. Murphy (1918 – 1990) in zijn wet van Murphy al 
bepaalde: “If anything can go wrong, it will”.

Mede door de kredietcrisis en daaruit volgende eurocrisis – en de negatieve effecten daarvan voor 
gemeenten – is het belang van effectief risicomanagement nog eens onderstreept. Omdat risico’s 
forse financiële gevolgen (en daarmee ook beleidsmatige gevolgen) kunnen hebben, is het managen 
van risico’s dus een belangrijk onderwerp voor de sturing. Dit besef groeit meer en meer in 
gemeenteland, al heeft men vaak nog niet altijd de juiste aanpak ontdekt. Dit onderzoek wil 
gemeenten een stap verder brengen in deze zoektocht om risicomanagement effectief te voeren.

Zowel interne als externe risico’s kunnen bij gemeenten voor problemen zorgen. Denk hierbij niet 
alleen aan de mogelijke financiële gevolgen van een risico dat zich daadwerkelijk voordoet. Ook op 
andere vlakken kunnen risico’s voor problemen zorgen, denk bijvoorbeeld aan gevolgen voor de
realisatie van de beleidsdoelstellingen of schade aan het imago van de gemeente en het verlies van 
vertrouwen in de overheid en haar bestuurders.

1.1 Aanleiding
Na de wettelijke verankering van de onderwerpen risicomanagement en weerstandsvermogen in het 
BBV zijn hier verschillende onderzoeken naar verricht. Veel van deze onderzoeksresultaten wijzen uit 
dat er bij gemeenten verschillende knelpunten zijn als het gaat om de uitvoering van
risicomanagement. Zo laat een recent onderzoek van de CI-Branchegroep Publieke Sector (2010) zien 
dat risicomanagement bij 100.000+ gemeenten nog in de kinderschoenen staat en deze gemeenten 
risicomanagement op verschillende manieren hebben ingericht en uitvoeren. In dit onderzoek komen 
de volgende knelpunten naar voren:

- Bij de 100.000+ gemeenten is sprake van een ongestructureerde aanpak van 
risicomanagement.

- Bij 100.000+ gemeenten ontbreekt organisatiebreed risicomanagement.
- Bij de 100.000+ gemeenten is onvoldoende bewustzijn over het nut en noodzaak van 

risicomanagement.
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- De wet- en regelgeving bieden onvoldoende richtlijnen voor de implementatie en toepassing 
van risicomanagement.

1.2 Doelstelling
Het doel is:
het doen van aanbevelingen hoe aan de hand van COSO-ERM een herzien risicomanagementmodel 
kan worden ontwikkeld die een oplossing biedt voor de knelpunten die zich in de gemeentelijke 
praktijk voordoen omtrent risicomanagement

door:
inzicht te geven in de knelpunten die zich in de gemeentelijke praktijk voordoen en deze te 
verwerken in een herzien risicomanagementmodel.

Hiermee kan de effectiviteit van het risicomanagementmodel bij gemeenten structureel worden 
gewaarborgd. Om COSO-ERM grondig te kunnen analyseren wordt dit model afgezet tegen een 
ander risicomanagementmodel, namelijk ISO 31000.

1.3 Probleemstelling
Gelet op het belang van risicomanagement voor het bereiken van gemeentelijke doelstellingen, dient 
de effectiviteit van het risicomanagementmodel structureel te zijn gewaarborgd. Verschillende 
onderzoeken, zoals van de CI-branchegroep Publieke Sector (2010), wijzen echter uit dat er in de 
praktijk verschillende knelpunten zijn te constateren. Het bestaan van deze knelpunten doet de vraag 
rijzen welke specifieke aanpak risicomanagement bij gemeenten behoeft. Deze aanpak dient te 
worden verwerkt in het te hanteren risicomanagementmodel. Dit kan een bestaand 
risicomanagementmodel zijn, zoals het veelgebruikte model COSO-ERM of ISO 31000. Naast de 
bijdrage die de verantwoordelijke risicomanager(s) hieraan leveren, is er ook een rol weggelegd voor 
de auditor. De auditor dient de wijze waarop risicomanagement binnen gemeenten wordt gevoerd te 
auditen in het licht van een herzien risicomanagementmodel.

1.4 Onderzoeksvragen
Centrale onderzoeksvraag:
Hoe kan aan de hand van COSO-ERM, afgezet tegen ISO 31000, een herzien risicomanagementmodel 
worden ontwikkeld die een oplossing biedt voor de knelpunten die zich in de gemeentelijke praktijk 
voordoen omtrent risicomanagement?

Deel onderzoeksvragen:
1. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een gemeente? (hoofdstuk 2)
2. Wat is het wettelijk kader waarbinnen gemeenten risicomanagement uitvoeren? (hoofdstuk 3)
3. Wat is het belang van risicomanagement? (hoofdstuk 4)
4. Wat is COSO-ERM en hoe wordt dit model in de praktijk uitgevoerd? (hoofdstuk 4)
5. Wat is ISO 31000 en hoe wordt dit model in de praktijk uitgevoerd? (hoofdstuk 4)
6. Welke belangrijke knelpunten en kansen doen zich in de gemeentelijke praktijk voor rondom 
risicomanagement? (hoofdstuk 5)
7.Wat is de rol van een auditor in het proces van risicomanagement? (hoofdstuk 6)



9

1.5 Onderzoeksopzet
Het onderzoek bestaat uit dossieronderzoek om COSO-ERM en ISO 31000 te beschrijven en om 
knelpunten die zich bij gemeenten hebben voorgedaan te identificeren. Aanvullend zijn bij 
gemeenten (G-4, G-32 en kleinere gemeenten) en bij het Nederlands Adviesbureau voor 
Risicomanagement (NAR) gesprekken gevoerd met risicomanagers. Hierin is doorgepraat over de 
knelpunten en ook de kansen die daar bij horen. Tot slot zijn de opgedane bevindingen vertaald naar 
conclusies en aanbevelingen die zijn weergegeven in een herzien risicomanagementmodel.

Het conceptueel denkkader is als volgt:

1.6 Leeswijzer
Na dit inleidende hoofdstuk 1 komen in hoofdstuk 2 de belangrijkste kenmerken van gemeenten aan 
de orde. Deze algemene inleiding is van belang om risicomanagement in relatie tot de gemeentelijke 
organisatie te brengen. Hoofdstuk 3 staat in het teken van het wettelijk kader, waarin met name de 
Wet dualisering gemeentebestuur en het BBV worden toegelicht. Daarbij wordt met name ingegaan 
op de wettelijke verplichtingen van gemeenten ten aanzien van risicomanagement en 
weerstandsvermogen. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 het theoretisch kader uiteengezet, met 
achtereenvolgens COSO-ERM en ISO 31000. Ook wordt hier aandacht geschonken aan het belang van 
risicomanagement en de verschillende stadia waarin een gemeentelijke organisatie zich kan 
bevinden ten aanzien van risicomanagement. Daarna worden in hoofdstuk 5 de beelden uit de 
praktijk uitgelicht. De bevindingen uit de gevoerde gesprekken en de bestudeerde documentatie van 
gemeenten voeren hier de boventoon. Ook worden knelpunten en kansen uit de praktijk opgesomd 
in de vorm van aandachtspunten. In hoofdstuk passeert audit de revue en het belang van audit in 
relatie tot risicomanagement. Er wordt ingegaan op de rollen die de interne auditor kan nemen ten 
opzichte van de stadia waarin de organisatie zich bevindt. Tot slot komen de conclusies en 
aanbevelingen, als antwoord op de hoofdvraag, naar voren in hoofdstuk 7. Na de beschouwing van 
conclusies worden maar liefst elf aanbevelingen gedaan, met daarbinnen één hoofdaanbeveling.
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2. Gemeentelijke kenmerken en 
risicocategorieën
In dit hoofdstuk worden allereerst de zes kenmerken van ieder gemeentebestuur inzichtelijk gemaakt. 
Deze kenmerken worden als bepalend gezien voor de toepassing van risicomanagement bij 
gemeentelijke organisaties. De context waarbinnen een gemeente zich bevindt – mede door deze 
kenmerken – zorgt ervoor dat zich bepaalde risico’s kunnen voordoen. De meest voorkomende risico’s 
bij gemeenten worden tot slot weergegeven in categorieën. 

2.1 Zes kenmerken van gemeentebestuur
Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat. Dit houdt in dat het bestuur van de Nederlandse 
samenleving berust bij zowel een centrale overheid als ‘medeoverheden’ (decentralisatie). Het 
Nederlands openbaar bestuur is opgebouwd uit drie lagen, namelijk rijksoverheid, provincies en 
gemeenten. De rijksoverheid behartigt zaken van nationaal belang; provincies en gemeenten vormen 
decentrale overheden of ‘medeoverheden’. Daarnaast zijn er waterschappen die een functionele 
taak vervullen. Nederland heeft per 1 januari 2012 415 gemeenten (CBS, 2012). Dit aantal is in de 
afgelopen jaren afgelopen, omdat de rijksoverheid streeft naar meer efficiëntie door gemeentelijke 
herindeling. Gemeentelijke herindeling wil zeggen: wijziging van de grenzen van gemeenten, waarbij 
grondgebied van de ene gemeente naar de andere gaat of nieuwe gemeenten worden gevormd uit 
oude.

Volgens Derksen en Schaap (2010: 12-14) kent het lokaal bestuur in Nederland zes kenmerken. Deze 
kenmerken zijn van belang met het oog op een doeltreffende toepassing van risicomanagement bij 
een gemeentelijke organisatie. De kenmerken zijn als volgt:

a. Het gemeentebestuur heeft de jurisdictie over een specifiek grondgebied. Vanuit de 
publiekrechtelijke bevoegdheden kan het gemeentebestuur beleid voeren over het gebied, 
de inwoners en zij die bepaalde handelingen in het gebied verrichten. 

b. Het gemeentebestuur is onderdeel van een bestuurlijk stelsel, waarin ook hogere overheden 
voorkomen. In Nederland komen ook een rijksoverheid en provinciebesturen voor.

c. Het hoogste lokaal bestuur volgens de Gemeentewet, de gemeenteraad, wordt democratisch 
verkozen door middel van gemeenteraadsverkiezingen.

d. Het gemeentebestuur heeft eigen inkomsten. Het bestuur heeft het recht om belastingen te 
heffen.

e. Het gemeentebestuur is algemeen bestuur en geen specifiek bestuur, zoals het waterschap. 
Het gemeentebestuur is algemeen en integraal bestuur. Er is sprake van een 
belangenafweging van in beginsel alle relevante belangen. Er zijn bij de lokale politiek-
bestuurlijke afweging geen belangen uitgesloten.

f. Het takenpakket van het gemeentebestuur is in principe onbeperkt, wat betekent dat het 
een open huishouding is. Het takenpakket van het gemeentebestuur is weliswaar onbeperkt 
maar het gemeentebestuur kan beleidsmatig begrensd worden door regelgeving van een 
hogere overheid op een bepaald terrein.
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2.2 Risicocategorieën
Bovenstaande kenmerken – en de precieze invulling daarvan – zijn bepalend voor de risico’s die een 
gemeente loopt. Het gemeentebestuur zal deze risico’s zoveel als mogelijk moeten onderkennen en 
waar nodig actie moeten ondernemen. Zowel interne als externe risico’s kunnen voor problemen 
zorgen. Denk hierbij niet alleen aan de mogelijke financiële gevolgen van een risico dat zich 
daadwerkelijk voordoet. Ook op andere vlakken kunnen risico’s voor problemen zorgen, denk 
bijvoorbeeld aan gevolgen voor de realisatie van de beleidsdoelstellingen of schade aan het imago 
van de gemeente en het verlies van vertrouwen in de overheid en haar bestuurders.

Watersloot (2005) geeft in onderstaand figuur de meest voorkomende risico’s bij gemeenten per 
categorie weer, zonder daarbij uitputtend te willen zijn.

Figuur 1: Gemeentelijke doelstellingen tegenover risicocategorieën

Externe risico’s worden gekenmerkt doordat de oorzaak van het risico zich buiten de invloedssfeer 
van de gemeente bevindt, zoals een economische recessie. Bij dit type risico’s moet een vertaalslag 
plaatsvinden naar de concrete gevolgen voor de gemeente. In de paragraaf Weerstandsvermogen
noemen we dan niet 'recessie' als risico, maar bijvoorbeeld tegenvallende inkomsten op de tarieven 
of tegenvallende opbrengsten uit de grondexploitaties. Het feit dat de oorzaak van een risico buiten 
de gemeente ligt, betekent echter niet persé dat de gemeente ook geen bijsturingsmogelijkheden 
heeft. Door middel van het temporiseren van projecten, het strak sturen op uitgaven en andere 
operationele maatregelen kunnen de gevolgen over het algemeen wel beperkt worden.

Interne risico’s hebben betrekking op de gemeente zelf. Kenmerkend hieraan is dat deze risico’s zich 
binnen de invloedssfeer van de gemeente bevinden. Bijvoorbeeld omdat zij het gevolg zijn van:

 beleid en/of plannen van de gemeente en/of de uitvoering hiervan;
 handelingen van de gemeente (dat wil zeggen van haar ambtelijk apparaat en bestuurders) 

of juist in het uitblijven daarvan;
 de eigendommen van de gemeente.

Gemeentelijke doelstellingen

Verantwoording vragende
burgers

Gemeente
Utrecht

Gemeentelijke doelstellingen

Verantwoording vragende
burgers

Gemeente

Externe risico’s:
- economisch/
markt
- Natuur
- Politiek/
maatschappelijk

Interne risico’s:
- organisatorisch
- Politiek/ bestuurlijk
- Uitvoering
- Personeel
- Middelen
- Juridisch
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Voorbeelden van interne risico’s zijn het uitvallen van informatie- en communicatie technologie, een 
staking van het eigen personeel, of het hanteren van verkeerde of onjuist veronderstellingen of 
uitgangspunten voor het maken van ramingen. Een deel van de interne risico’s is toe te schrijven aan 
het (onbewust) niet naleven van regels of voorschriften. Op interne risico’s heeft de gemeente over 
het algemeen wel bijsturingsmogelijkheden. Wel kan een kosten/baten analyse uitwijzen dat deze 
bijsturingsmogelijkheden kostbaarder zijn dan het risico zelf. 

Al met al is het mogelijk om aan de hand van categorieën te bepalen welke risico’s een gemeente 
loopt. Afhankelijk van de precieze invulling van de zes kenmerken kunnen de risico’s per gemeente 
verschillen. Zo zullen gemeenten met een flinke portefeuille aan grondexploitaties in tijden van 
recessie rekening moeten houden met tegenvallende opbrengsten. Tegenvallende opbrengsten zijn 
in dit voorbeeld het gevolg van de externe risicocategorie ‘economisch/ markt’. In de gemeente 
Utrecht worden de risico’s geïnventariseerd aan de hand van de genoemde externe en interne 
risicocategorieën.
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3. Wettelijk kader
In dit wettelijk kader komen achtereenvolgens de Gemeentewet, Wet dualisering gemeentebestuur 
(3.1) en het Besluit Begroting en Verantwoording (3.2) aan bod, waarin uitspraken worden gedaan 
die consequenties hebben voor de toepassing van risicomanagement bij gemeenten. Deloitte (2009) 
geeft de relaties tussen deze wetten als volgt weer.

Figuur 2: Relaties tussen Gemeentewet, Wet dualisering gemeentebestuur en Besluit Begroting en
Verantwoording 

3.1 Gemeentewet en Wet dualisering gemeentebestuur
De Gemeentewet beschrijft de organisatie van een gemeente, waarbij niet alleen aandacht is voor de 
inrichting van gemeente maar ook het toezicht op de gemeente en de gemeentefinanciën. 

De verhoudingen tussen de gemeenteraad en het college van b&w zijn met ingang van maart 2002 
gewijzigd. Vanwege de invoering van de Wet dualisering gemeentebestuur is de Gemeentewet 
aangepast. Sindsdien is er sprake van dualisme, oftewel een duidelijke scheiding van taken van de 
gemeenteraad enerzijds en die van het college van b&w anderzijds. De gemeenteraad houdt zich 
bezig met de volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende taken. Het college van 
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b&w houdt zich vooral bezig met de uitvoering van het beleid binnen de door de gemeenteraad 
gestelde kaders.

De primaire bestuurlijke taken van de gemeenteraad liggen op basis van de Gemeentewet nu op het 
kaderstellende en controlerende vlak. Hierbij spelen artikel 212 en 213 van de Gemeentewet een 
belangrijke rol. Deze artikelen regelen de bevoegdheden van de gemeenteraad ten aanzien van de 
administratie en de controle. In artikel 212 is vastgelegd dat de gemeenteraad een verordening 
opstelt met de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financieel beheer en de inrichting van 
de financiële organisatie. Artikel 213 is een artikel waarin het financieel beheer en de inrichting van 
de financiële organisatie zijn geregeld. In het eerste lid uit dit artikel staat dat de raad bij verordening 
regels vaststelt voor de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 
organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid van het financiële beheer en van de 
inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

Al met al zal de gemeenteraad aan de hand van deze wetten – en daarin opgenomen artikelen –
kaders moeten stellen voor de uitvoering van het risicomanagement door het college van b&w en 
daar toezicht op moeten houden. Het gemeentebestuur, dus gemeenteraad en college van b&w 
tezamen, is daarmee verantwoordelijk voor het risicomanagementbeleid. In de praktijk is te zien dat 
gemeenten ervoor kiezen om een nota vast te laten leggen door de gemeenteraad waarin de kaders 
ten aanzien van risicomanagement (en weerstandsvermogen) worden beschreven. Dit is vaak de 
eerste belangrijke stap die gemeenten nemen in de ontwikkeling van risicomanagement.

3.2 Besluit Begroting en Verantwoording
Het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten uit 2004 schrijft voor dat 
gemeenten een paragraaf Weerstandsvermogen in de jaarstukken moeten opnemen. Gemeenten 
zijn sindsdien verplicht om aandacht te besteden aan het risicoprofiel in relatie tot het weerstands-
vermogen. Deze regel dwingt de gemeenten om een relatie te leggen tussen de risico’s die worden 
gelopen en de financiële buffer die de gemeente heeft voor het opvangen van eventuele financiële 
gevolgen van deze risico’s (weerstandsvermogen). Een gemeente is verplicht in zowel de begroting 
als in de jaarstukken een aantal paragrafen op te nemen (artikel 9 BBV). In deze afzonderlijke 
paragrafen worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige 
aspecten, alsmede de lokale heffingen (onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing etc.). Eén van 
deze paragrafen is de paragraaf Weerstandsvermogen. In artikel 11 BBV is aangegeven dat deze 
paragraaf de volgende elementen moet bevatten.

1. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:
a. de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de provincie 
onderscheidenlijk gemeente beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
b. alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn 
in relatie tot de financiële positie.
2. De paragraaf betreffende het weerstandsvermogen bevat ten minste:
a. een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
b een inventarisatie van de risico's;
c. het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's.
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Smorenberg (2006) vindt, dat een norm van 1 voldoende zou moeten zijn: de gemeente heeft dan 
precies genoeg weerstandscapaciteit om de risico’s af te dekken. Hij stelt dat een hogere norm beter 
is, maar dat dit maatschappelijk niet verkoopbaar is: de gemeente heeft dan meer 
vermogensreserves dan nodig is.

De paragraaf Weerstandsvermogen is volgens Konijnendijk en Bosman (2009) slechts een onderdeel 
van risicomanagement. Vele Andere risico’s, afgedekt door andere beheersmaatregelen, horen niet 
in de paragraaf thuis. Bijvoorbeeld het risico van brand waarvoor een verzekering is afgesloten. 
Immers, de paragraaf bevat ‘slechts’ de risico’s waar de gemeente weerstandscapaciteit voor 
reserveert. Konijnendijk en Bosman (2009) vinden dat de paragraaf geen volledig beeld geeft van het 
al dan niet aanwezige risicomanagement in de gemeente, en dient die schijn ook niet te wekken 
richting de gemeenteraad.



16

4. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader uiteengezet. Het kader begint met een algemene 
inleiding in risicomanagement en weerstandsvermogen (4.1). Daarna wordt het belang van 
risicomanagement (4.2) en de drie stadia van risicomanagement toegelicht (4.3). Het leeuwendeel 
wordt gevormd door een beschouwing van de risicomanagementmodellen COSO-ERM (4.4) en ISO 
31000 (4.5). Tot slot worden beide modellen met elkaar vergeleken (4.6).

4.1 Risicomanagement en weerstandsvermogen
Risicomanagement is in de kern het voorkomen of reduceren van de nadelige gevolgen die het 
optreden van risico’s met zich mee kunnen brengen. Een risico is een onzekere gebeurtenis met 
(nadelige) gevolgen voor een organisatie, zoals de gemeente. Deze gevolgen kunnen van 
verschillende aard zijn, waarbij de meest voorkomende beleidsmatig en/of financieel zijn. Bij het 
weerstandsvermogen ligt de focus op de financiële gevolgen van risico’s.

Risicomanagement komt dus eerst. Pas als een risico zich – ondanks de inspanningen op het gebied 
van risicomanagement – toch voordoet en negatieve financiële gevolgen heeft voor de gemeente, 
komt het weerstandsvermogen in beeld. Bij gemeenten is het weerstandsvermogen daarmee het 
sluitstuk van risicomanagement.

Het woord ‘vermogen’ in de term weerstandsvermogen verwijst niet naar geld. Het is een maatstaf 
voor de mate waarin een gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico’s op te vangen. Het 
gaat hierbij niet om tegenvallers van een paar euro, maar om tegenvallers die – als er geen 
weerstandsvermogen zou zijn – de continuïteit in de uitvoering van taken in gevaar brengen.

In hoeverre een gemeente in staat is om financiële tegenvallers op te vangen hangt af van:

- de risico’s die de gemeente loopt;
- de middelen die de gemeente vrij kan maken om risico’s op te vangen.

Hierbij zijn twee elementen belangrijk:

- hoeveel middelen zijn nodig om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen (benodigde 
weerstandscapaciteit)?

- hoeveel middelen zijn beschikbaar om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen
(beschikbare weerstandscapaciteit)?

De term weerstandscapaciteit verwijst daarmee wél naar ‘geld’: enerzijds hoeveel geld nodig is (de 
benodigde weerstandscapaciteit) en anderzijds hoeveel geld beschikbaar is (de beschikbare 
weerstandscapaciteit). Het weerstandsvermogen geeft aan wat de verhouding is tussen de 
beschikbare hoeveelheid geld en de benodigde hoeveelheid geld, oftewel de mate waarin de 
gemeente in staat is om de nadelige gevolgen van risico’s op te vangen.
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4.2 Belang van risicomanagement
Risicomanagement is niet nieuw. Iedereen al dan niet bewust bij iedere beslissing een afweging van 
risico’s. Steek ik nu over? Hoe betrouwbaar vind ik deze verkoper? Kan ik deze hypotheek ook 
betalen als het wat minder gaat? Ook gemeentelijke organisaties maken een risicoafweging bij het 
nemen van beslissingen. Kunnen we de paspoortaanvraag wel aan? Zitten er bij deze transitie geen 
verborgen verliezen? Geven de cijfers een getrouw beeld? Zijn onze stadsparken wel veilig genoeg? 
Allemaal vragen die een risicocomponent in zich dragen. Kortom, risico’s managen hoort bij de 
dagelijkse business van gemeenten.

Niet alleen de wetgever – Sox (Amerikaans) of Code Tabaksblat (Nederlands) – of het 
kwaliteitsinstituut – zoals ISO 14001 (milieuzorg), Cobit (ICT-beheeromgeving), BISL (ICT en 
bedrijfsprocessen), ITIL (ICT-procesinrichting) of Prince 2 (projecten) drijven organisaties tot het 
nemen van maatregelen. Ook imagoschade kan zeer nadelig zijn, bijvoorbeeld door illegale 
vergunningverlening zoals recent de gemeente Haren de publiciteit bereikte (Harener Weekblad, 21 
maart 2012). Daarnaast kan het aantrekken van verkeerde managers ervoor zorgen dat 
programmadoelstellingen niet of onvoldoende worden gerealiseerd. Er zijn dus meer risico’s te 
managen dan alleen wat wet- en regelgevers voorschrijven. Met andere woorden, risicomanagement 
is niet louter bedoeld om het weerstandsvermogen van de gemeente te bepalen. 

Deloitte (2009) noemt een aantal positieve en negatieve risico’s die kunnen optreden bij gemeenten. 

Positieve risico’s Negatieve risico’s
Kwaliteitsverbetering
Versnellen
Temporiseren
Eerste aanbieder/pionier
Nieuw product
Imago
Personeel
Kansen

Financiële schade
Politiek/bestuurlijk
Imago
Personeel
Milieu

Tabel 1: Positieve en negatieve risico’s

Wat opvalt is dat risico’s positief en negatief kunnen uitpakken. Zo komt imago terug als positieve 
risico maar ook als negatieve. In positieve zin kan bijvoorbeeld sprake zijn van een gunstig 
ondernemersklimaat voor bedrijven die zich een gemeente willen vestigen, terwijl het 
tegenovergestelde in negatieve zin ook mogelijk is.

Kosters en Snijders (1997) geven vier belangrijke argumenten om risicomanagement toe te passen 
als een systematisch en continu middel om de nadelige gevolgen van risico’s te beheersen. De eerste 
is het feit dat risicomanagement organisaties inzicht geeft in wat er kan gebeuren. Als tweede 
argument wordt genoemd het feit dat risicomanagement een organisatie in staat stelt prioriteiten 
toe te kennen omdat de risico’s beter vergelijkbaar zijn, geen ad hoc en lukrake acties meer, maar 
bewuste en vooraf bepaalde risicobeheersing. Ten derde maakt risicomanagement een betere 
(financiële) afweging mogelijk bij de besluitvorming om maatregelen te treffen en de gevolgen van 
voorvallen op te vangen. Ten slotte is er nog het argument dat risicomanagement de organisatie in 
staat stelt de genomen beslissingen over het al dan niet accepteren van risico’s te verantwoorden. 
Uyterlinde (2009) voegt daaraan toe dat de organisatie leert te anticiperen op toekomstige 
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gebeurtenissen die van invloed zijn op het al dan niet behalen van succes. De organisatie leert 
daardoor om te gaan met een veranderende omgeving. Tot slot voegt Uyterlinde (2009) aan deze lijst 
toe dat risicomanagement bijdraagt aan het creëren van een open, lerende en zichzelf verbeterende 
organisatie waarin risico nemen onderdeel is van de business, maar waarin ook op een volwassen 
wijze risico’s worden afgewogen en oplossingen worden bedacht om deze te beperken op basis van 
daarvoor bestaande raamwerken.

4.3 Drie stadia van risicomanagement
In het proces van risicomanagement kunnen volgens de IODAD werkgroep (2005) drie 
opeenvolgende stadia van volwassenheid worden onderscheiden. In onderstaande tabel staan per 
stadium de belangrijkste kenmerken vermeld. Aan de hand van deze kenmerken kan bijvoorbeeld de 
auditor bepalen in welke fase een organisatie zich bevindt.

Geen of informeel 
risicomanagement

Gedeeltelijk risicomanagement Geïntegreerd 
risicomanagement

- geen expliciete, zichtbare 
aandacht en/of procedures 
voor risicomanagement
- risicomanagement zit vooral 
in d hoofden van het 
management en vindt intuïtief 
plaats.
- analyse is niet echt 
gestructureerd
- te ad hoc en reactief: 
risicomanagement krijgt 
aandacht wanneer het 
topmanagement daar 
aanleiding toe ziet; vaak in 
reactie op een calamiteit 
(crisismanagement)
- risicoanalyses zijn 
persoonsafhankelijk (initiatief 
en vaardigheden)

- geïsoleerde en gedeeltelijke 
aanpak waarbij 
gespecialiseerde afdelingen of 
functies de diverse soorten 
risico’s separaat en 
onafhankelijk van elkaar 
beheersen
- risicomanagement vaak 
bezien vanuit eigen vakgebied
- interne auditfunctie is het 
meest geëngageerd, waardoor 
de analyses vooral gericht zijn 
op verzekerbare en financiële 
risico’s
- nog steeds ad hoc en reactief: 
risicomanagement krijgt 
aandacht wanneer het 
topmanagement daar 
aanleiding toe ziet; vaak in 
reactie op een calamiteit 
(crisismanagement)
- verschillende systemen naast 
elkaar in een organisatie

- uniforme visie, beleid en 
strategieën ten aanzien van 
risicomanagement
- risicomanagement wordt 
gecoördineerd vanuit het 
topmanagement
- risicomanagement heeft 
continu aandacht van gehele 
management
- er is aandacht voor cultuur en 
gedrag
- risicomanagement is een 
proces dat volledig 
geïntegreerd is in de 
lijnorganisatie
- continu en pro-actief: 
risicomanagement is een 
activiteit die zich richt op 
ontwikkelingen in de externe 
en interne omgeving en de 
kansen en bedreigingen die 
deze veranderingen met zich 
meebrengen
- het managen van risico’s 
wordt organisatiebreed als 
belangrijk gezien waarbij het 
initiatief ligt bij alle lagen van 
de organisatie 
(topmanagement investeert in 
nodige vaardigheden)
- risicomanagement is niet 
alleen gericht op bedreigingen 
maar ook op kansen

Tabel 2: Kenmerken van risicomanagement in drie stadia van volwassenheid
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4.4 Model 1: COSO-ERM

4.4.1 Het ontstaan
COSO (Committee Of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission) is een Amerikaanse 
organisatie die in 1985 is opgericht om onderzoek te doen naar de oorzaken van fraudes in de 
financiële verslaglegging. In 1992 publiceerde COSO het Internal Control raamwerk (COSO-IC) ter 
ondersteuning van organisaties om hun ‘internal control’ te helpen verbeteren, waarbij internal 
control gericht is op de beheersing van operationele processen als geheel. Dit raamwerk is sindsdien 
basis geworden voor verschillende wet- en regelgeving en wordt door veel organisaties toegepast. 

In 2001 heeft COSO het initiatief genomen voor een nieuw raamwerk waarmee risico’s op integrale 
wijze geïdentificeerd, geëvalueerd en beheerst kunnen worden. Dit heeft in 2004 geleid tot het alom 
bekende Enterprise Risk Management raamwerk (COSO-ERM). Het belang van dit raamwerk werd 
onderstreept door een reeks van jaren die werd gekenmerkt door situaties waarin organisaties in de 
problemen kwamen door boekhoudschandalen of door te risicovol ondernemen. Het gevolg daarvan 
waren namelijk grote verliezen en een dalend vertrouwen van de financiële wereld waarin beleggers, 
werknemers en andere stakeholders werden meegesleept. Deze ontwikkeling zorgde ervoor dat 
COSO-ERM breed werd toegepast als raamwerk om risicomanagement binnen organisaties vorm te 
geven. 

4.4.2 Definiëring
COSO hanteert zelf de volgende definitie voor COSO-ERM:

‘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 risks to be within its risk appetite, to provide 
reasonable assurance regarding the achievement of entity objectives(COSO-ERM IF, 2004: 7). 

De definitie van een risico is volgens COSO-ERM de kans op het optreden van een gebeurtenis of 
omstandigheid die er toe kan leiden dat een doelstelling niet gehaald wordt. Een in deze zin 
relevante gebeurtenis of omstandigheid wordt in ERM termen aangeduid met een ‘event’.

4.4.3 Doelstelling
Santen e.a. (2006) noemen de volgende vier doelen van het COSO-ERM raamwerk:

1. Het geven van een redelijke garantie dat de doelstellingen van de organisatie worden 
behaald en dat de problemen en verrassingen tot een minimum worden beperkt;

2. het behalen van de financiële prestatiemaatstaven;
3. het realiseren van een continue risicobeoordeling een het identificeren van de te nemen 

stappen om risico’s te beheersen;
4. het voorkomen van reputatieschade en negatieve publiciteit.
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4.4.4 De opzet
Volgens COSO-ERM is er een directe relatie tussen de doelstellingen die een organisatie wil behalen 
en de componenten van risicomanagement, die aangeven wat nodig is om deze doelen te realiseren. 
De relatie is afgebeeld in onderstaande driedimensionale matrix, in de vorm van een kubus.

Figuur 3: COSO-ERM kubus

De kubus geeft de acht componenten weer die het raamwerk vormen, afgezet tegen de vier 
categorieën doelstellingen van interne beheersing, namelijk (1) strategic, (2) operations, (3) reporting 
en (4) compliance (bovenkant), en de vier onderdelen van de organisatie, namelijk (1) subsidiary, (2) 
business unit, (3) division en (4) entity (zijkant). De kubus weerspiegelt de mogelijkheid om te 
focussen op het risicomanagement van de organisatie in totaliteit of per categorie doelstellingen, per 
component, per bedrijfsonderdeel of een deel hiervan. COSO-ERM gaat dus dwars door 
organisatieonderdelen heen en beschouwt processen van begin tot eind. De verschillende 
onderdelen van COSO-ERM beïnvloeden elkaar bovendien over en weer door middel van iteraties en 
multidirectionele verbanden. Hierna wordt kort ingegaan op de verschillende onderdelen. 

Allereerst de acht componenten die het raamwerk vormen. Deze zijn als volgt:

Component 1: Internal environment (interne omgeving)
De internal environment beschrijft de kleur en risicocultuur van een organisatie die bepaalt hoe men 
tegen risico aankijkt en hoe de medewerkers binnen een organisatie daarmee omgaan. De internal 
environment vormt het randvoorwaardenscheppende fundament voor controls. Hieronder vallen 
risicovoorkeur (risk appetite), integriteit, ethische normen en gedragsregels zoals een code of 
conduct. Maar ook andere randvoorwaardelijke zaken behoren tot de internal environment zoals de 
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, de wijze waarop verantwoording 
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wordt afgelegd, de wijze waarop het toezicht is georganiseerd en de wijze waarop onafhankelijkheid 
van de toezichthouder wordt gewaarborgd. 

Component 2: Objective setting (formuleren van doelstellingen)
Doelstellingen vormen een vereiste voor risicomanagement. Zonder dat doelstellingen zijn bepaald, 
is het voor managers onmogelijk om de risico’s die de realisatie van de doelstellingen bedreigen in 
beeld te brengen. Door toepassing van COSO-ERM is er een proces ingericht dat het stellen van 
doelen omvat, waarbij de doelstellingen worden afgestemd op de missie en de risicovoorkeur van de 
organisatie.

Component 3: Event identification (identificeren van gebeurtenissen)
Door middel van het identificeren van interne en externe gebeurtenissen die van invloed zijn op de 
realisatie van doelstellingen, wordt het mogelijk een onderscheid aan te brengen tussen kansen en 
bedreigingen. De kansen worden teruggeleid naar de processen waarin de doelstellingen van de 
organisatie worden bepaald. De bedreigingen vormen input voor de risicobeoordeling.

Component 4: Risk assessment (risicobeoordeling)
Risico’s worden geanalyseerd waarbij kans en gevolg worden bepaald om vast te stellen hoe met 
risico’s moet worden omgegaan. De kans beschrijft de waarschijnlijkheid dat een risico ooit optreedt. 
Het gevolg geeft aan wat de impact is als een risico zich voordoet. Hier moet niet alleen gedacht 
worden aan financiële maar ook aan andere gevolgen zoals imago, (project)continuïteit, 
milieueffecten en dergelijke. Bij de uitvoering van de risicobeoordeling wordt zowel een bruto 
(inherent) als een netto (residual) risicobeoordeling toegepast. Bij een bruto risicobeoordeling wordt 
gekeken hoe de kans en het gevolg van het risico worden gewogen indien er geen risicobeperkende 
maatregelen getroffen zijn. Bij een netto risicobeoordeling wordt gekeken of het risico dat overblijft 
nadat risicobeperkende maatregelen zijn genomen nog acceptabel is of dat extra maatregelen 
moeten worden genomen.

Component 5: Risk response (reactie op risico)
Er zijn een aantal reacties mogelijk wanneer een risico optreedt. Het is aan het management om de 
juiste keuze te maken uit deze reacties en om deze af te stemmen op de risicovoorkeur en de 
risicotoleranties die de organisatie heeft bepaald. Men kan risico’s vermijden, reduceren, delen of 
accepteren:
- vermijden: het niet uitvoeren van activiteiten die risico’s oproepen of het kiezen van andere minder 
risicovolle activiteiten die leiden tot hetzelfde doel.
- reduceren: het nemen van beheersmaatregelen die het risico verkleinen.
- delen/afwentelen: het effect van het risico dragen met andere partijen, zoals verzekeren.
- accepteren: het bewust accepteren van de risico’s die samenhangen met de gestelde doelen.

Component 6: Control activities (beheersingsactiviteiten)
Het implementeren en onderhouden van procedures die als doel hebben op een adequate manier 
risico’s te managen. Daarbij is het van belang dat de kosten van de maatregelen in verhouding staan 
tot het potentiële risico dat hiermee wordt afgewenteld of teruggebracht. Dit kan onder meer door 
gebruik te maken van:
- expliciete op het risico toegesneden beheersmaatregelen (controls);
- managementreviews;
- review van verantwoordings- en voortgangsverslagen;
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- controle op geautomatiseerde gegevensverwerking;
- fysieke controles (activa, waarden, voorraden);
- controle op basis van prestatie-indicatoren;
- functiescheiding.

Component 7: Information and communication (informatie en communicatie)
Om de medewerkers binnen een organisatie in staat te stellen hun taken en verantwoordelijkheden 
uit te oefenen is informatie noodzakelijk. Deze informatie moet (qua inhoud, vorm en frequentie) zijn 
toegesneden op de functie die een persoon uitoefent. Dit betekent dat er een analyse van de 
informatiebehoefte moet plaatsvinden en dat de informatie moet worden georganiseerd 
(ontworpen, gegenereerd, opgeslagen, ter beschikking gesteld en onderhouden). Uiteraard staat de 
informatie die iemand gebruikt niet op zich. Informatie stroomt door een organisatie geen en er zijn 
vele dwarsverbanden. Vormen van informatie waaraan gedacht moet worden zijn KPI-rapportages, 
incidentrapportages, auditverslagen en risk-scorecards.

Component 8: Monitoring (bewaking)
Het hele risicomanagementbouwwerk moet regelmatig worden gemonitord, geaudit en waar 
noodzakelijk moeten aanpassingen worden aangebracht. Monitoring kan zijn ingebakken in 
processen en managementactiviteiten of wordt specifiek opgezet. Het gaat er hierbij om vast te 
stellen dat het bouwwerk goed is opgezet, daadwerkelijk bestaat, goed functioneert en adequaat is 
voor de situatie waarvoor het is ontworpen. Dit component wordt in hoofdstuk 4van dit rapport 
nader uitgewerkt.

Hierna volgt een korte beschrijving van de vier categorieën doelstellingen van interne beheersing die 
COSO-ERM onderscheidt. Een adequate toepassing van de bovenstaande acht componenten op alle 
organisatieonderdelen hangt samen met het realiseren van deze doelstellingen.

Strategic control (strategische beheersing) beschrijft de wijze waarop de organisatie als geheel haar 
doelen kan realiseren. Het omvat het bepalen van doelen, het schatten van de haalbaarheid, het 
vaststellen van de weg waarlangs de doelen gerealiseerd moeten worden, een aanvaardbaar risico in 
aanmerking nemende. De doelen en de strategie worden vastgesteld door het management van de 
organisatie. Het management heeft vervolgens tot taak de strategie te vertalen in detailplannen op 
lagere managementniveaus en te koppelen aan afdelingen, processen en functionarissen. Een 
effectieve beheersing wordt vervolgens gekenmerkt door de mate waarin men in staat is tijdig te 
kunnen bijsturen zodat operationele processen efficiënt (inzet versus nut) en effectief (doelgericht) 
blijven verlopen. Dit geheel wordt aangeduid met operational control (operationele beheersing). 
Compliance betreft het voldoen aan en opereren binnen de grenzen van wet- en regelgeving. 
Hieronder kan ook worden verstaan het begrip value control (normbeheersing), waaronder het 
handelen binnen vastgestelde gedragsregels valt. Deze regels liggen meer op het vlak van 
bedrijfsethiek en waarden en normen. Ook dit valt onder de noemer van interne risicobeheersing.
Onder reporting control valt het bewaken van de betrouwbaarheid van alle informatie die door de 
organisatie intern wordt geproduceerd, gebruikt en extern ter beschikking wordt gesteld 
(verantwoordingsbeheersing). Aspecten als juistheid, volledigheid en tijdigheid beschrijven de doelen 
van reporting control. Deze doelen komen nagenoeg overeen met die welke in het vak bestuurlijke 
informatievoorziening dominant zijn: het inrichten van de administratieve organisatie en de interne 
controle op een wijze waarbij de kans op fouten wordt gereduceerd, de waarden van de organisatie 
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worden veiliggesteld, de financiële verantwoordingsinformatie die wordt geproduceerd betrouwbaar 
is en men binnen de verleende bevoegdheden blijft.

COSO-ERM is in opzet breder dan COSO-IC, doordat het raamwerk van COSO-ERM begint bij de 
strategie van de onderneming. Alle gebeurtenissen die de realisatie van organisatiedoelstellingen 
bedreigen, worden beschouwd als risico’s die moeten worden geïdentificeerd, geanalyseerd, 
geworden en vervolgens gemanaged. Daarmee staat het element van risicobeheersing centraal 
binnen COSO-ERM. Het raamwerk gaat uit van een integrale aanpak die zowel hard als soft controls 
bevat. Hard controls zijn formeel, objectief, meetbaar en vormen in principe het raamwerk. Denk 
bijvoorbeeld aan reviews, inspecties, cijfermatige aansluitingen en beperking van bevoegdheden. 
Soft controls zijn informeel, subjectief en niet tastbaar. De Heus en Stremmelaar (2000) hebben soft 
controls gedefinieerd als beheersmaatregelen die meer dan hard controls ingrijpen op c.q. appeleren 
aan het persoonlijk functioneren van de medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen die van 
invloed zijn op gedeelde waarden, motivatie, commitment tot vakmanschap en communicatie.

4.5 Model 2: ISO 31000

4.5.1 Het ontstaan
ISO (International Organization for Standardization) is een wereldwijde federatie van nationale 
normalisatie-instituten (de ISO-leden). Het voorbereidingswerk voor internationale normen wordt 
doorgaans uitgevoerd door de technische commissies van ISO. Internationale organisaties, zowel 
overheidsinstanties als niet-gouvernementele organisaties, nemen in samenwerking met ISO ook 
deel aan deze werkzaamheden. ISO 31000 is in 2009 als internationale norm opgesteld door de 
werkgroep voor risicomanagement van de ISO Technical Management Board.

Alle activiteiten van een organisatie zijn onderhevig aan bepaalde risico’s. Organisaties managen 
risico’s door deze te identificeren en te analyseren, en vervolgens te beoordelen of het risico behoort 
te worden aangepast door middel van risicobehandeling, zodat aan de risicocriteria van de 
organisatie wordt voldaan. Gedurende dit proces communiceren en overleggen de organisaties met 
belanghebbenden en monitoren en beoordelen ze het risico en de beheersmaatregelen die het risico 
aanpassen om ervoor te zorgen dat geen verdere risicobehandeling nodig is. Dit systematische 
proces wordt in ISO 31000 in detail beschreven.

4.5.2 Definiëring
De Normcommissie (2009) verstaat onder risicomanagement: gecoördineerde activiteiten om een 
organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot risico’s. 
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Belangrijk in deze definitie is het begrip ‘risico’. In ISO 31000 wordt een risico gedefinieerd als het 
effect van onzekerheid op doelstellingen. Dit is een neutrale definitie, die zowel een positief als 
negatief effect kan inhouden van de onzekerheid, en reflecteert een basiselement van wat 
ondernemerschap inhoudt: het nemen van een risico met de bedoeling dat de opbrengst groter is 
dan wat je investeert. Risicomanagement laat toe een goed zicht te krijgen op risico’s van diverse 
aard en van daaruit passende maatregelen te treffen. Enerzijds om schadelijke gevolgen tegen te 
gaan, maar evengoed om kansen die eventueel optreden optimaal te grijpen. Dit duale karakter van 
risico als begrip is volgens Anckaert (2010) een belangrijke verdienste van ISO 31000. 

4.5.3 Doelstelling
Het doel van ISO 31000 is volgens Anckaert (2010) tweeledig:

Ten eerste is het doel om toepasbaar en aanpasbaar te zijn voor elke publieke, private of 
coöperatieve onderneming, vereniging, groepering of individu. De richtlijn is dus niet ontworpen 
voor een bepaalde industrie, voor een bepaald managementmodel, maar moet eerder worden 
gezien als een geheel van best practices om de processen die verband houden met risk management 
te structureren. 
Tweede doelstelling is om een kader te scheppen waar bestaande managementsystemen 
probleemloos kunnen ingepast worden. Immers, bijna alle van de meest bekende certificeerbare 
normen gaan in essentie over het managen van risico’s.

Een belangrijk standpunt dat de Normcommissie inneemt is dat deze internationale norm niet tot 
doel heeft om uniformiteit tussen verschillende organisaties na te streven. Bij het ontwerp en de 
implementatie van plannen en kaders voor risicomanagement zal men rekening moeten houden met 
de wisselende behoeften van een specifieke organisatie, haar specifieke doelstellingen, context, 
structuur, operationele bedrijfsactiviteiten, processen, functies, projecten, producten, diensten of 
bedrijfsmiddelen en de specifieke werkwijzen die in de organisatie worden toegepast.

4.5.4 De opzet
Hoewel elke organisatie tot op zekere hoogte risico’s managet, wordt in deze internationale norm 
een aantal principes beschreven waaraan moet worden voldaan wil er sprake zijn van doeltreffend 
risicomanagement. In deze internationale norm wordt aanbevolen dat een organisatie een raamwerk 
ontwikkelt, implementeert en continu verbetert dat tot doel heeft het proces van risicomanagement 
te integreren in de governance, de strategie en planning, het management, de rapportageprocessen, 
het beleid, waarden en cultuur van de organisatie. Daarbij kan risicomanagement zowel worden 
toegepast op een organisatie als geheel, op al haar onderdelen, op elk moment, als op specifieke 
functies, projecten en activiteiten.

Hoewel de praktijk van risicomanagement zich in de loop der tijd in vele sectoren heeft ontwikkeld 
om aan allerlei behoeften te voldoen, kan de implementatie van consistente processen in een breed 
raamwerk ertoe bijdragen dat risico’s doeltreffend, doelmatig en op een coherente wijze worden 
gemanaged in alle lagen van de organisatie. De generieke benadering die in deze internationale norm 
wordt beschreven, omvat principes en richtlijnen voor het management van alle vormen van risico’s 
op een systematische, transparante en betrouwbare wijze, binnen elke reikwijdte en context. 
Elke specifieke sector of toepassing van risicomanagement wordt gekenmerkt door eigen behoeften, 
publiek, inzichten en criteria. Bij gemeenten kan daar ook nog verschil optreden in de mate van 
omvang. Een belangrijk kenmerk van deze internationale norm is dan ook de opname van het 
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‘vaststellen van de context’ als activiteit aan het begin van het generieke risicomanagementproces. 
Bij het vaststellen van de context worden de doelstellingen van de organisatie beschreven, de 
omgeving waarin de organisatie deze doelstellingen wil behalen, wie de belanghebbenden zijn en de 
diversiteit aan risicocriteria. Al deze factoren helpen in ISO 31000 de aard en complexiteit van de 
risico’s vast te stellen en te beoordelen (Normcommissie 400179 Risicomanagement, 2009: 2 - 4).

De relaties tussen de principes voor het management van risico’s, het kader waarin dit plaatsvindt en 
het risicomanagementproces zoals dat in ISO 31000 wordt beschreven, is in onderstaand figuur
weergegeven.

Figuur 4: relaties tussen de principes, kader en processen van risicomanagement

Principes
Wil er sprake zijn van doeltreffend risicomanagement, dan behoord een organisatie volgens ISO 
31000 in alle lagen voldoen aan de volgende elf principes:

Principe 1: Risicomanagement voegt waarde toe en zorgt voor behoud van waarde
Principe 2: Risicomanagement maak integraal onderdeel uit van alle processen van de organisatie
Principe 3: Risicomanagement maakt deel uit van de besluitvorming
Principe 4: Met risicomanagement wordt onzekerheid expliciet benoemd
Principe 5: Risicomanagement is systematisch, gestructureerd en tijdig
Principe 6: Risicomanagement is gebaseerd op de beste beschikbare informatie
Principe 7: Risicomanagement is op maat gesneden
Principe 8: Risicomanagement houdt rekening met menselijke en culturele factoren
Principe 9: Risicomanagement is transparant en sluit niemand uit
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Principe 10: Risicomanagement is dynamisch en iteratief en reageert op veranderingen
Principe 11: Risicomanagement ondersteunt continue verbetering van de organisatie

Raamwerk
Het succes van risicomanagement is afhankelijk van de doeltreffendheid van het 
managementraamwerk dat een basis legt en regelingen biedt voor de integratie van 
risicomanagement op alle niveaus van de organisatie. Dit raamwerk helpt risico’s doeltreffend te 
managen door toepassing van het risicomanagementproces op diverse niveaus en binnen specifieke 
contexten van de organisatie. Het raamwerk zorgt ervoor dat informatie over risico’s die door het 
risicomanagementproces wordt geleverd, adequaat wordt gerapporteerd en wordt gebruikt als basis 
voor besluitvorming en het afleggen van verantwoording, op alle relevante niveaus in de organisatie.

Hieronder worden de noodzakelijke componenten van het kader voor het managen van risico’s 
beschreven, samen met de manier waarop deze onderling op een iteratieve manier met elkaar 
verband staan, zoals weergegeven in figuur 5.

Figuur 5: relatie tussen de componenten van het kader voor het managen van risico’s 

Component 1: mandaat en commitment
De introductie van risicomanagement en de zorg voor de doorlopende doeltreffendheid daarvan 
vereisen een sterke blijvende commitment van de directie van de organisatie, evenals een 
strategische en zorgvuldige planning om commitment op alle niveaus te bewerkstelligen. 



27

Een van de belangrijkste voorwaarden om integraal risicomanagement in de organisatie te 
ontwikkelen is commitment in de top van de organisatie. Somers e.a. (2006) adviseren om bij de 
uitrol van het integraal risicomanagement in de gemeentelijke organisatie rekening te houden met 
de activiteiten die al in de organisatie met betrekking tot risicomanagement worden gedaan. In de 
Arnhemse situatie bleek een separaat implementatietraject per dienst de beste oplossing, gezien de 
verschillen tussen de taken van de gemeentelijke diensten en de bekendheid met risicomanagement. 
Bij de dienst Stadsbeheer werkte de aanpak door te starten met een training en gebruik te maken 
van een creatieve aanpak (grote risicomatrix, tegoedbonnen voor adviesuren, bouwen 
referentiekader tijdens een audit in spelvorm) positief. Bij de dienst Stadsontwikkeling richtte de 
aanpak zich vooral op de projectteams (opdrachtgever, projectmanager en projectmedewerkers) aan 
de hand van het door het management vastgestelde programma voor het uitvoeren van 
projectrisicoanalyses.

Component 2: ontwerp van een raamwerk voor het managen van risico’s
ISO 31000 stelt dat voor een succesvolle implementatie een raamwerk noodzakelijk is. Dit raamwerk 
wordt gevormd door onderstaande punten voldoende aandacht te schenken:

- Begrip van de organisatie en haar omgeving (intern en extern). Denk daarbij aan bestaande 
informatiesystemen, planning & control cyclus, waarden en normen en de politieke 
omgeving, economische ontwikkelingen en trends die gevolgen kunnen hebben voor het 
presteren van de organisatie.

- Het vaststellen van risicomanagementbeleid. Dit beleid dient de commitment van de 
organisatie voor risicomanagement duidelijk weer te geven. Verder behoort dit beleid op 
geschikte wijze bekend te worden gemaakt.

- Integratie van risicomanagementbeleid in het organisatieproces. Risicomanagement kan 
nooit een doel op zich worden. Het moet om te werken, net als ieder ander proces, een 
integraal onderdeel vormen met alle andere procedures en processen.

- Vaststellen en effectueren van verantwoording. Implementatie werkt alleen als 
verantwoordelijkheden worden benoemd en belegd. Concreet betekent dit dat risico-
eigenaren worden aangewezen die verantwoordelijk zijn voor het beheersen van hun risico’s.

- Toewijzen van hulpbronnen. Er moet tijd, geld en mensen vrijgemaakt worden om dit proces 
te begeleiden. 

- Vaststellen van interne en externe communicatie en rapportagemechanismen. Bij 
risicomanagement gaat het om gevoelige informatie waarmee zorgvuldig omgegaan moet 
worden. Men dient ervoor te waken dat risicomanagement een negatieve lading krijgt, 
waarbij de verwachting is dat men wordt afgerekend op gemaakte fouten. De essentie is juist 
om als organisatie te leren en te anticiperen om zo via de minst risicovolle weg de 
doelstellingen te realiseren (Van Marle en Haisma, 2009).

Component 3: Implementatie van risicomanagement
Enerzijds heeft implementatie betrekking op de uitvoering van het raamwerk. Daar hoort een 
geschikte tijdsplanning en een passende strategie bij. Anderzijds heeft implementatie betrekking op 
de uitvoering van het risicomanagementproces.

Component 4: monitoren en analyseren van het raamwerk
Monitoring en analyse is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het risicomanagementproces een 
doeltreffend en levendig geheel blijft. Dit betekent periodieke aandacht voor de aansluiting van het 
raamwerk bij de doelstellingen van de organisatie, de structuur en de interne en externe omgeving. 
Het is belangrijk om te monitoren of de risicomanagementdoelstellingen zoals verwoord in het beleid 
ook in de praktijk worden gerealiseerd.
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Component 5: continu herzien van het raamwerk
Op basis van resultaten van monitoring en analyse behoren besluiten te worden genomen over 
mogelijke verbetering van het kader, beleid en plan voor risicomanagement. Deze besluiten behoren 
tot verbeteringen te leiden in de aanpak van risicomanagement en heersende cultuur erover binnen 
de organisatie.

Risicomanagementproces
Het risicomanagementproces zou volgens ISO een integraal onderdeel moeten zijn van de 
managementactiviteiten en de cultuur van een organisatie. Dit proces bestaat uit een zevental 
activiteiten, zoals Van Marle en Haisma (2009) in figuur 6 weergeven, en vertoont veel gelijkenis met 
het risicomanagementproces van COSO-ERM.

Figuur 6: risicomanagementproces

1. Communicatie en consultatie: Waar nodig vindt er tijdens elke activiteit in het 
risicomanagementproces communicatie plaats met interne en externe stakeholders. Deze 
communicatie is belangrijk aangezien stakeholders risico’s beoordelen vanuit hun eigen 
referentiekader. De perceptie van stakeholders ten aanzien van risico’s moet worden geïdentificeerd, 
vastgelegd en worden meegenomen in het besluitvormingsproces.

2. Vaststellen context: In het kader van risicomanagement zal een organisatie begrip moeten creëren 
voor de externe omgeving en de interne organisatie. Deze activiteit is ook opgenomen in het 
opzetten van het raamwerk, alleen wordt de activiteit in het risicomanagementproces in veel groter 
detail uitgewerkt. Het begrijpen van de externe omgeving is belangrijk om te garanderen dat de 
doelen en beweegredenen van externe stakeholders worden meegenomen in het 
risicomanagementproces. Daarnaast moet het risicomanagementproces om doeltreffend te zijn ook 
worden afgestemd op de interne organisatie. Denk hierbij aan de cultuur van de organisatie, de 
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systemen, interne stakeholders en (governance)structuren. Naast een analyse van de interne en 
externe omgeving, zal er ook een context moeten worden gecreëerd voor het risicomanagement zelf. 
Dit betreft onder andere het uitvoeren van activiteiten als het vastleggen van taken, rollen en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van risicomanagement; het vaststellen van te gebruiken 
methoden; en het opstellen van risicocriteria die gebruikt kunnen worden voor het analyseren en 
evalueren van risico’s. 

3. Risico identificatie: Een organisatie dient risicobronnen en gebeurtenissen die een impact kunnen 
hebben op de doelstellingen van de organisatie te identificeren. Hiervoor dient de organisatie te 
beschikken over relevante informatie dat up-to-date is, moeten alle mensen worden ingeschakeld 
die over relevante kennis en vaardigheden beschikken en zullen middelen en technieken moeten 
worden ingezet.

4. Risico analyse: Het is zaak dat een organisatie vervolgens inzicht krijgt in de geïdentificeerde 
risico’s. Wat is de kans dat het risico zich voordoet? En wat is de eventuele impact van het risico? 

5. Risico evaluatie: In deze processtap worden de geanalyseerde risico’s vergeleken met de 
opgestelde risico criteria van de organisatie. Op basis van deze evaluatie wordt bekeken welke 
risico’s behandeld moeten worden en in welke volgorde.

6. Risico beheersing: Deze activiteit betreft het selecteren en implementeren van één of meer 
beheersmaatregelen. Risico beheersing is een cyclisch proces: na het implementeren van een 
maatregel wordt gekeken of deze het gewenste resultaat heeft gebracht. Indien dit niet het geval is, 
wordt er een andere maatregel toegepast, waarna het spel weer van voor af aan begint.

7. Monitoren en beoordelen: Alle processtappen in het risicomanagementproces moeten op gezette 
tijden worden gemonitord en beoordeeld. Deze activiteit moet ervoor zorgen dat een organisatie 
leert van haar fouten en zodoende het risicomanagementproces blijft verbeteren. De processtappen 
‘monitoren en beoordelen’ en ‘communicatie en consultatie’ zorgen voor een link naar het raamwerk 
(Van Marle en Haisma, 2009).

4.6 Vergelijking ISO 31000 en COSO-ERM
Verschillen
Een belangrijk verschil tussen ISO 31000 en COSO-ERM – en vele andere normen op het gebied van 
risicomanagement – is dat het proces in ISO 31000 als apart onderdeel wordt gezien. In veel andere 
normen wordt geen onderscheid gemaakt tussen principes, raamwerk en proces. Dit onderscheid is 
voor ISO 31000 een belangrijk voordeel omdat het hiermee makkelijker wordt om risicomanagement 
gefaseerd in te voeren. Door het proces eerst in een deel van de organisatie uit te proberen en van 
de resultaten te leren, doorloopt een organisatie een ontwikkelproces. Dat draagt uiteindelijk bij aan 
een hogere kwaliteit van de implementatie en een betere verankering van risicomanagement. De 
mogelijkheid tot het gefaseerd invoeren van risicomanagement komt ook de noodzakelijke 
cultuurverandering ten goede, omdat hier enige tijd mee gemoeid is. 

ISO 31000 biedt een generieke methode met de mogelijkheid om verschillende risico’s en kansen te 
onderkennen. De positieve wijze waarop een risico gedefinieerd wordt en gekoppeld wordt aan de 
doelstellingen van een organisatie is een belangrijk pluspunt. Hierdoor is er in ISO 31000 ook veel 
aandacht voor externe risico’s en kansen (Van Marle en Haisma, 2009).
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Een veelgehoord bezwaar op ISO 31000 is de associatie die het oproept. ‘ISO’ en ‘risicomanagement 
zouden te veel het beeld oproepen dat een organisatie ‘in control’ is. Dit is volgens sommigen 
gevaarlijk en niet wenselijk. Zeker niet in deze tijd (Claassen, 2009).

Overeenkomsten
Net als COSO-ERM stelt ISO 31000 bij het ontwerpen van het raamwerk dat een organisatie expliciet 
aandacht moet besteden aan de taken, rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van ERM en dat 
risicomanagement op alle niveaus binnen de organisatie moet worden opgepakt.

Ten aanzien van processen inzake ERM wijst COSO-ERM op het belang van de interne organisatie (de 
cultuur, normen, waarden enzovoort). In het kader van ERM zou deze interne organisatie actief 
moeten worden gemanaged. ISO 31000 neemt hier een iets andere insteek door te stellen dat het 
risicomanagement moet worden afgestemd op de cultuur van de organisatie. De 
‘risicomanagementcyclus’ die COSO-ERM onderkent met behulp van haar componenten vertoont 
grote gelijkenis met het risicomanagementproces van ISO 31000. Beide bevatten acties als het 
identificeren, analyseren en beheersen van risico’s en benadrukken het belang van communicatie. 
Niettemin zijn er belangrijke accentverschillen. Daar waar COSO-ERM benadrukt dat de risico’s 
bottom-up verzameld en geaggregeerd moeten worden, legt ISO 31000 de nadruk op het feit dat het 
risicomanagementproces geïntegreerd moet worden in alle andere processen (Glas, 2011). Dit is 
tegelijkertijd de grootste uitdaging van ISO 31000.
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5. Beelden uit de praktijk
In dit hoofdstuk komen beelden uit de praktijk van onderzochte gemeenten naar voren. Deze beelden 
zijn per aspect van risicomanagement geordend. Hoewel deze aspecten niet direct te herleiden zijn 
naar een bepaald model, zijn het wel aspecten die volgens de geïnterviewden essentieel zijn voor een 
goede toepassing van risicomanagement. Het gaat om de aspecten kijk op modellen (5.1), 
bewustwording (5.2), coördinatie (5.3), risicomanagementproces (5.4), soorten risico’s (5.5) en 
projecten (5.6). Daarmee zijn deze beelden een goed middel om de normatieve modellen COSO-ERM 
en ISO 31000 te beoordelen. De aandachtspunten, in termen van knelpunten en kansen, zijn ook nog 
eens opgesomd (5.7). Vervolgens vindt reflectie plaats op de beelden uit de praktijk (5.8). Tot slot 
volgen inspiraties uit het Rijk (5.9) Al met al komt de pragmatiek van de praktijk in dit hoofdstuk eens 
te meer naar voren.

5.1 Kijk op modellen
Een belangrijke kanttekening die vooraf moet worden gemaakt is dat de onderzochte gemeenten 
niet denken en praten in termen van modellen. Geen enkel model springt in het oog als het gaat om 
de keuze voor een bepaald model voor risicomanagement. Zo wordt COSO-ERM erg weinig gebruikt 
als uitgangspunt voor verdere implementatie. Volgens ’t Hart van NAR ligt de oorzaak hiervan in de 
hoogte van de  implementatiekosten. Bovendien zegt COSO-ERM volgens geïnterviewden vooral 
‘wat’ er moet maar niet ‘hoe’ het moet. Als theoretisch kader wordt COSO-ERM wel gezien als een 
goede basis voor het denken. ISO 31000 wordt vooral gezien als een voortborduring op de 
uitgangspunten van COSO-ERM. ISO 31000 maakt het definiëren van risico’s volgens velen 
makkelijker. Daarnaast is het onderscheid in raamwerk, principes en proces een sterk punt. Met 
name het proces is essentieel om risicomanagement succesvol te laten verlopen. Dat is tegelijkertijd 
ook het onderdeel dat in de onderzochte gemeenten gehoor vindt. De geïnterviewden vinden dat het 
proces duidelijk moet zijn voor iedereen. Daarom passen gemeenten vaak het 
risicomanagementproces toe dat zowel in COSO-ERM als ISO 31000 in grote lijnen naar voren komt: 
risico-inventarisatie, risicobeoordeling en risicobeheersing. Voor de rest geven de onderzochte 
gemeenten aan vooral een combinatie van modellen te gebruiken. Daarbij zijn er ook gemeenten die 
hun eigen model ontwikkelen of een bestaand model aanpassen aan hun eigen praktijk. Ook ’t Hart 
van NAR ziet niet één bepaald model als dé oplossing voor gemeenten. Iedere oplossing is maatwerk 
en dient aan te sluiten op de organisatiestructuur en –cultuur.

5.2 Bewustwording
Door de jaren heen is de aandacht voor risicomanagement weggezakt, met alle consequenties van 
dien. Risico’s die zich hebben voorgedaan, zoals grondrisico’s, zijn niet tijdig geïnventariseerd. Nu 
komt het onderwerp noodzakelijk in beeld vanwege de financiële crisis. Zo hameren gemeenteraden 
er steeds vaker op. Een gevolg is dat in veel gemeenten de informatievoorziening wordt verscherpt, 
zowel richting colleges als richting de gemeenteraden. Deze context maakt dat bewustwording bij 
gemeenten nu weer wordt vergroot. 

De meeste onderzochte gemeenten beseffen dat bewustwording een noodzakelijke succesfactor is 
voor een doeltreffend risicomanagement. Velen erkennen daarbij dat het vast laten stellen van een 
risicomanagementbeleid bij lange na niet genoeg is om te kunnen spreken over gevorderd of 
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volwassen risicomanagement. Hoewel het vast laten stellen van risicomanagementbeleid wel een 
belangrijke eerste stap is, begint het bewustwordingsproces pas daarna. Bewustwording heeft 
betrekking op het innerlijke en is daarom mede afhankelijk van culturele factoren. In de praktijk 
wordt hiertoe doorgaans gebruikgemaakt van workshops, die overigens opvallend vaak door mensen 
buiten de organisatie worden georganiseerd. Een geïnterviewde zegt hierover dat eigen afdelingen 
vaak een al een ‘naam’ hebben die niet altijd in hun voordeel werkt. Bovendien blijken externen 
handig gebruik te maken van best en worst practices uit andere gemeenten. Eén van de 
geïnterviewden uit een G4-gemeente geeft aan dat een belangrijk doel van workshops is om 
directeuren zoveel mogelijk te laten beseffen dat zij verantwoordelijk zijn voor de beheersing van 
hun risico’s. Volgens deze geïnterviewde werken workshops goed, omdat risicomanagement typisch 
iets is wat je niet kunt gieten in formats en lijstjes. 

Een ander belangrijk middel om het bewustzijn te vergroten is ervoor zorgen dat het gesprek op gang 
blijft. In verschillende gremia dient risicomanagement als vast agendapunt te worden behandeld, 
waarbij de aandacht niet alleen moet uitgaan naar de financiële kant van risico’s. Belangrijker is om 
duidelijke afspraken te maken over de beheersing van zowel financiële als niet-financiële risico’s. De 
inzet moet zijn het voorkomen dat risicomanagement een pure rekenexercitie wordt. Dat gesprek 
vindt in de praktijk in verschillende gremia plaats; van laag tot hoog. Zo voert de gemeentesecretaris 
van een G4-gemeente kwartaalgesprekken met de verschillende directeuren waarin zij afspraken 
maken over de drie belangrijkste beleidsdoelstellingen en de risico’s die de gemeente daarbij loopt. 
Bij andere, vooral kleinere gemeenten, komt voor dat een directeur bij de wethouder melding maakt 
van risico’s. Al met al is het gesprek essentieel om risicomanagement op de agenda’s te houden. Zo 
blijft het vuurtje wakker en raken bestuur en management sneller overtuigt van het nut en de 
noodzaak van risicomanagement. 

In de gemeente Alkmaar is sterk ingezet op vergroten van het bewustzijn dat risicomanagement 
bijdraagt aan het realiseren van doelstellingen. Iedere medewerker dient bewust te zijn van de 
gevolgen die hij of zij onderneemt. Om dit bewustzijn te verankeren zijn per sector meerdere 
risicocoördinatoren benoemd. In het begin zijn er gemeentebrede workshops gehouden om de 
coördinatoren op te leiden. Naast het versterken van risicobewustzijn, was het ook de bedoeling om 
een beter beeld te krijgen wat er wel en niet leeft in de organisatie.

Last but not least is bewustwording ook een kwestie van procedurele afspraken. Eén van de stappen
die een G32-gemeente hierin heeft gezet is het in de begroting explicieter naar voren laten komen 
van maatregelen die zijn ingezet om risico´s te voorkomen. Door op het hoogste niveau explicieter te 
rapporteren over risico’s, komen deze zowel intern als extern nadrukkelijker in de schijnwerpers.

5.3 Coördinatie
Wat de coördinatie van risicomanagement betreft valt op dat de meeste gemeenten een top-down 
benadering kennen, al of niet in combinatie met decentrale risicocoördinatoren. Zo heeft een G32-
gemeente decentrale risicocoördinatoren die wekelijks overleg voeren met de centrale 
risicocoördinator. Daarbij komen allerlei werkgroepen voor risicomanagement voor, bijvoorbeeld om 
gemeentebrede kaders uit te zetten. In één van de onderzochte kleinere gemeenten is initiatief 
genomen om risicomanagement bottom-up te organiseren. Deze benadering heeft ook de voorkeur 
van NAR omdat risicomanagement daarmee dichter bij het primair proces komt en meer ‘tussen de 
oren’ komt.
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De coördinatierol vanuit de Bestuursdienst is essentieel om de decentrale coördinatoren scherp te 
krijgen. Een zekere coördinatie op het geheel is dus geen overbodige luxe. Deze coördinatierol is met 
name van belang als er een tijd lang geen missers zijn plaatsgevonden. Dan dreigt risicomanagement 
namelijk weg te zakken. In één van de onderzochte kleine gemeenten gaan de centrale 
coördinatoren geregeld de organisatie in met inhoudelijke en procesmatige vragen. Zo was men 
bijvoorbeeld een keer zeer ontevreden over de geleverde input vanuit de sectoren, waarna het 
voorstel is teruggelegd bij de directie. Een signaal van slechte kwaliteit is bijvoorbeeld als er niets of 
weinig is gewijzigd in het risicoprofiel. Na aanlevering van de risico’s, conform planning- en control 
cyclus, zou op concernniveau een jaarlijkse evaluatie plaats moeten vinden over de kwaliteit van de 
aanlevering. In een G-32 gemeente krijgen decentrale coördinatoren jaarlijks een thema als 
aandachtspunt, zoals kennisverhoging bij aanbestedingstrajecten. De gedachte is om de 
coördinatoren hiermee te prikkelen de lijst actueel te houden.

Belangrijk is ook dat de praktijk leert dat risicomanagement er niet maar ‘even’ bij kan worden 
gedaan. Capaciteit vrijmaken voor risicomanagement is een vereiste. Zonder capaciteit is het moeilijk 
om enthousiasme en betrokkenheid in de organisatie te creëren en een solide basis te leggen. 
Daarbij schept een zekere onafhankelijke rol van risicomanagement voorwaarden voor scherpte en 
objectiviteit in de analyses (Somers e.a., 2006).

5.4 Risicomanagementproces
Zoals eerder gemeld is het risicomanagement bij de meeste onderzochte gemeenten in hoofdlijnen 
gebaseerd op gangbare modellen als COSO-ERM en ISO 31000: risico-inventarisatie, 
risicobeoordeling en risicobeheersing. De wijze waarop deze stappen worden ingevuld verschilt 
echter per gemeente. 

5.4.1 Risico-inventarisatie
Het inventariseren van risico’s gebeurt doorgaans als onderdeel van de jaarlijkse planning- en
controlcyclus. Slechts een klein deel van de onderzochte gemeenten doet dit ook bij investeringen 
en/of belangrijke projecten. Dit blijkt ook uit het onderzoek van Ernst & Young (2011). Opvallend is 
dat van de onderzochte gemeenten geen enkele gemeente risico’s inventariseert en analyseert bij 
strategische beslissingen. Bij alle onderzochte gemeenten worden risico’s in beginsel 
geïnventariseerd door middel van gesprekken. Ernst & Young (2011) voegt hieraan methoden en 
technieken toe als vragenlijsten, workshops, simulaties en scenarioanalyses. 

In de gemeente Rotterdam kreeg risicomanagement na de vaststelling van het BBV een enorme 
boost. Iedere afdeling moest nadien met stemkastjes hun eigen risico’s inventariseren. Hoewel deze 
verplichting tot een zekere bewustwording heeft geleid, kwam men er vrij snel achter dat de 
verplichting een jaarlijks nummer werd. Om die reden zag men af van de verplichte melding.

De decentrale en centrale risicocoördinatoren spelen een belangrijke rol bij de gesprekken over 
risico’s. Voor veel geïnterviewden behoort het voeren van deze gesprekken tot de belangrijkste 
functie van een risicocoördinator. Op deze wijze wordt het gemeentelijk risicoprofiel bepaald en 
geactualiseerd. Gedurende de inventarisatie zorgen risicocoördinatoren ervoor dat er in één en 
dezelfde taal wordt gesproken. In de praktijk blijkt het namelijk evident dat directeuren een 
onderling afwijkende kijk hebben op de invulling van risicomanagement, bijvoorbeeld als het gaat om 
de mate van detaillering waarop risico’s worden geïnventariseerd en gerapporteerd. Het vinden van 
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de ‘gulden middenweg’ is dan nog een uitdaging. Volgens een geïnterviewde gaat de voorkeur uit 
naar inventarisatie vanuit een helicopterview, waarbij de meest relevante risico’s over de gehele linie 
(binnen de betreffende organisatie-onderdeel) in beeld wordt gebracht. 

Verder zijn er ook gemeenten die hun risico’s inventariseren en verwerken aan de hand van Naris. Dit 
systeem kent een database aan mogelijke risico’s in gemeentelijke processen die aan de 
deelnemende gemeenten wordt verstrekt. Volgens één van de geïnterviewde is een nadeel van Naris 
de mogelijke gemakzucht die ontstaat door de enorme database. Zo kan het gebeuren dat een risico 
uit de database wordt geselecteerd die uit de inventarisatie eigenlijk niet naar voren is gekomen. 

In de gemeente Arnhem wordt risicomanagement gezien als een cyclisch proces. In het cyclische 
proces vormen interviews met bij het project betrokken personen – bestuurders en ambtenaren –
over het algemeen de kern van de aanpak. Interviews met vertegenwoordigers van de partners 
(externen) in het project blijken van waarde voor de kwaliteit van de risicorapportage. Dit levert 
namelijk een kijk op de risico's vanuit het perspectief van de partner. Afhankelijk van het project 
volgt eventueel een werksessie om met het projectteam de risico's door te praten op achterliggende 
oorzaken en om beheersmaatregelen te formuleren.

5.4.2 Risicobeoordeling
Het beoordelen van risico’s kan zowel kwalitatief als kwantitatief. Veel van de onderzochte 
gemeenten kiezen voor de kwantitatieve insteek zonder zich doordacht te realiseren in hoeverre de 
kwantitatieve cijferbrij de werkelijkheid weerspiegelt. Het gevolg hiervan kan bij het daadwerkelijk 
optreden van een risico tegenvallen. Daarom is een kwalitatieve beoordeling evenzo belangrijk zodat 
op die manier inzicht in een risico ontstaat. 

De kwantitatieve beoordeling wordt mede gestimuleerd door het BBV voorschrift om het 
weerstandsvermogen te bepalen. Geïnventariseerde risico’s worden daarom gekwantificeerd. 
Kwantificeren betekent het in geld uitdrukken van de mogelijke gevolgen van risico’s. Naast de 
bepaling van het weerstandsvermogen heeft het kwantificeren ook tot doel om ordening aan te 
brengen ten bate van sturing en beheersing. De impact van risico’s is vaak afhankelijk van de omvang 
van het risico en de mate van waarschijnlijkheid dat het risico zich daadwerkelijk voor zal doen.

Bij de gemeente Utrecht acht men het onmogelijk en onwenselijk om te sturen op grote aantallen 
risico’s. Dit leidt tot versnippering. Bij risico kwantificering gaat het er om ordening in de lijst met 
risico’s aan te brengen, zodat de meeste tijd en energie gestoken wordt in de beheersing van en 
sturing op de risico’s die de grootste impact kunnen hebben op de organisatie en de gestelde 
doelstellingen.

Een aantal gemeenten kwantificeren hun risico’s aan de hand van de Monte-Carlosimulatie, 
aangereikt door Naris. Deze simulatietechniek maakt het mogelijk dat de meest reële waarschijnlijk 
wordt berekend aan de hand van alle mogelijke simulaties. Een kanttekening die een gebruiker bij 
deze simulatie maakt is dat garbage in leidt tot garbage out, wat vraagt om alertheid in hetgeen wel 
of niet in de simulatie wordt betrokken. Bij onvoldoende alertheid kan het gebeuren dat iedere keer 
dezelfde risico’s in de simulatie worden gestopt. 
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5.4.3 Risicobeheersing
Sturing en beheersing van risico’s kan op verschillende manieren. Vermijden van het risico is mogelijk 
door de oorzaak op te heffen. Ook kan de impact van het risico worden verminderd door het 
terugbrengen van de netto verwachte omvang en/of het terugbrengen van de waarschijnlijkheid. Het 
risico kan natuurlijk ook worden overgedragen op een ander, bijvoorbeeld door te verzekeren. Als 
geen van deze opties mogelijk is, of als de verwachte impact van het risico naar verhouding erg klein 
is, kan er ook voor gekozen worden om het risico te accepteren. Uit het onderzoek van Ernst & Young 
(2011) blijkt dat bij de helft van de gemeenten niet is bepaald hoeveel risico aanvaardbaar is bij de 
realisatie van doelstellingen. Het begrip risk appetite is dus nog niet ingeburgerd bij gemeenten. Als 
een gemeente met risk appetite wil werken, dan dient volgens ’t Hart van NAR eerst de risk tolerance 
bepaald te worden. Welke range van risico's is voor de gemeente aanvaardbaar? Het antwoord op 
die vraag bepaalt de ratio van de risk appetite. Iedere beleidskeuze kan een effect hebben op de risk 
appetite, dus begint de bepaling van de risk appetite al in de politiek. De gemeenteraad zou op 
programmaniveau de risk tolerance moeten bepalen en over de gehele begroting de ratio van de risk 
appetite, zodat het college van b&w binnen de risk tolerance (kaders) het beleid kan uitvoeren.

In de gemeente Alkmaar werkt men al met risk appetite. In Naris wordt de benodigde weerstands-
capaciteit gedeeld door de beschikbare weerstandscapaciteit. Ratio 1 is precies dekkend (grens van 
acceptabel). De gemeenteraad heeft van oudsher bepaald dat de bandbreedte moet liggen tussen 1 
– 1,4. De raad wil nu echter minimaal 1,1. Dat betekent dat de aandacht voor risicomanagement is 
verhoogd en het belang van een goed risicomanagementsysteem onverminderd actueel is.

5.5 Soorten risico’s
Hoewel alle onderzochte gemeenten risico’s zeer breed interpreteren, kampt een flink deel van de 
gemeenten met het probleem dat risicomanagement teveel een louter financiële lading heeft. Men 
beseft vaak dat dit te maken heeft met het feit dat risicomanagement leidt tot de bepaling van het 
weerstandsvermogen, welke een cijferkundige exercitie is. Desondanks zijn gemeenten op zoek naar 
manieren om de onevenwichtige aandacht voor financiële risico’s te verminderen. Eén van de 
gemeenten heeft dit geprobeerd door de centrale risicocoördinatie te beleggen bij een andere 
afdeling dan financiën. Verder schenken gemeenten hier aandacht aan in hun 
risicomanagementbeleid, dat vaak echter onvoldoende wordt uitgedragen. Dit beeld wordt ook 
bevestigd in het onderzoek van Ernst & Young (2011) waarin financiële risico’s met kop en schouders 
er bovenuit steken. Daarna volgen respectievelijk de strategische, operationele en compliance 
risico’s. Zo zijn er gemeenten die in hun rapportages naar de gemeenteraad alleen rapporteren over 
de strategische risico’s. Vervolgens worden ook alleen de strategische risico’s betrokken bij de 
bepaling van het weerstandsvermogen. Alle andere (bedrijfsvoering) risico’s worden in dat geval 
opgevangen door de verantwoordelijke directeur.

De gemeente Amsterdam onderscheidt drie soorten risico´s, te weten risico´s n.a.v. de reguliere 
bedrijfsvoering, projecten en dienstoverschrijdende risico´s. Met name de laatste categorie, 
zogenaamde resterende risico’s, komt terecht in de paragraaf Weerstandsvermogen. Voor projecten 
is er een aparte regeling risicovolle projecten getroffen. Door deze afspraak is op centraal niveau 
geen totaalinzicht in de omvang van risico’s die de diensten lopen. Er is veeleer sprake van een 
filtersysteem waarin risico’s bottom-up worden gemeld. Alleen de meest omvangrijke risico’s komen 
terecht in de paragraaf Weerstandsvermogen.
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5.6 Projecten
Bij projecten vormt risicomanagement een bijzonder aandachtspunt, omdat projectmanagers per 
definitie autonoom en soms een tikkeltje eigenwijs hun gang gaan. Voor de voortgang van het 
project zijn dit goede eigenschappen maar in het kader van risicomanagement lastig om te handlen. 
Voor het project kan het juist aantrekkelijk zijn om risico’s niet inzichtelijk te maken. Door de aard 
van projectmatig werken bestaat dus de neiging om risico’s te bagatelliseren. Veel gemeenten 
stoeien om deze reden met risicomanagement bij projecten, zeker als het gaat om grote projecten. 
Een voorbeeld van hoe het niet moet is de Noord/Zuidlijn uit Amsterdam, waar risico’s onvoldoende 
in beeld zijn gebracht. 

Bij projecten ligt de verantwoordelijkheid voor risicomanagement primair bij de betreffende 
projectleider. De risicocoördinatoren hebben hier doorgaans niet veel mee van doen. 
Risicomanagement is als het ware een onderdeel van projectmanagement. Bij alle fasen van het 
project dient risicomanagement daarom centraal te staan. Per fase moeten projectleiders 
controleren of doelstellingen nog overeenkomen met de huidige situatie. Een gemeentebrede 
overlegstructuur waarin projectleiders kunnen leren van elkaars ervaringen is hierin belangrijk. De 
belangrijkste projecten spelen zich volgens geïnterviewden af rond grondexploitaties, vastgoed, 
(gemeenschappelijke) voorzieningen en ICT-projecten. 

De gemeente Amsterdam wist haar lessen te trekken uit het genoemde project Noord/Zuidlijn. Dit 
heeft geresulteerd in onderstaande 10 lessen die in Amsterdam in het vervolg nadrukkelijk de 
aandacht hebben:
1. Bezint eer ge begint:
Bedwing de neiging om snel een project te starten
2. Zorg voor sterke projectorganisaties:
Organiseer een project professioneel; leg de verantwoordelijkheid van de ambtelijk opdrachtgever 
niet te laag in de organisatie, benoem een ervaren projecttrekker met een deskundig multidisciplinair 
team met heldere mandaten
3. Organiseer samenwerking met andere partijen actief:
Een complex project realiseren kan de gemeente niet alleen
4. Zoek tegenspraak:
Reflectie maakt rijker; kritiek als advies; tegenkracht maakt sterker; bestrijd group think
5. Wees realistisch over risico’s:
Analyseer, beoordeel, prioriteer, calculeer en beheers
6. Geef uitvoering een grotere plaats in een project:
Betrek uitvoerders bij ontwerp van het project
7. Versterk positie van de gemeente in de markt:
Weet wat je wilt kopen en hoe je deze uitvraag op de markt zet
8. Versimpel de inhoud en beperk regels en controles:
Maak het simpel, organiseer niet zelf complexiteit
9. Zorg voor bewuste en onderbouwde besluitvorming:
Toegankelijk, helder, volledig
10. Bestuur: bestuur!:
Bestuur, bestuur aan het project, niet in het project
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5.7 Aandachtspunten uit de praktijk
De onderzochte gemeenten hebben ieder op een bepaalde manier ervaring opgedaan met 
risicomanagement. Hoewel de essentie van risicomanagement bij iedere gemeente gelijk is, 
onderscheiden de onderzochte gemeenten zich wel in de accenten die zij leggen of wijze waarop zij 
bepaalde onderdelen uitvoeren. Daaruit volgt onderstaande lijst met aandachtspunten.

- Voldoende commitment vanuit het topmanagement is een blijvend aandachtspunt. Krachtige 
en zichtbare ondersteuning werkt stimulerend bij de ontwikkeling van risicomanagement. 
Daarbij hoort het topmanagement waar nodig verantwoordelijkheid te nemen en waar nodig 
anderen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Sommige gemeenten kiezen ervoor 
om een externe adviseur in te zetten voor de eerste echte kennismaking met 
risicomanagement.

- Verbetering van risicomanagement door activiteiten te ondernemen die toekomstgericht 
denken stimuleren. Oftewel, bewust blijven van mogelijke gebeurtenissen die de realisatie 
van doelstellingen kunnen belemmeren. Dit punt speelt vooral bij de bepaling van
beheersmaatregelen.

- Risicomanagement is bij de meeste gemeenten nog geen integraal onderdeel van de 
gemeentelijke bedrijfsvoering. Een belangrijke verbeterslag is om risicomanagement breder 
te trekken dan alleen de planning- en controlcyclus. Risicomanagement zou in ieder proces 
ingebed moeten zijn en tot de automatismen moeten behoren. Dit betekent tevens dat 
risicomanagement vroegtijdig wordt gevoerd zodat de maatregelen daadwerkelijk zin 
hebben. 

- Projectleiders met de omvangrijkste risico’s komen bij elkaar en praten over de wijze waarop 
zij hun risico’s beheersen. Dit levert interessante materie op voor de betrokkenen, ondanks 
dat het gaat om verschillende projecten.

- Bestuursdienst selecteert samen met de accountantsdienst drie risicovolle bedrijfsprocessen 
en wil deze nauw volgen om daar lering uit te trekken. Het voordeel hiervan is dat de drie 
belangrijkste processen dan in ieder geval nauw in de gaten worden gehouden.

- Duidelijk is dat risicomanagement een kwestie is van cultuur en communicatie, meer dan 
structuur en inhoud. Om risicomanagement nog sterker te verankeren zou daarom een 
verbeteragenda opgesteld, waarin naast de jaarlijkse inventarisaties de nadruk wordt gelegd 
op instrumenten als thema’s, projecten en bewustwording (soft controls).

- Ter aanvulling op de reguliere inventarisatie wordt er jaarlijks een thema gekozen waar de 
aandacht gedurende dat jaar nadrukkelijk op wordt gevestigd. Met deze inventarisatie 
worden de zogenaamde ‘witte vlekken’ ingevuld waardoor het overzicht in risico’s steeds 
completer wordt. Thema´s ontstaan door de komst van nieuwe wetgeving of vinden hun 
oorsprong in de bedrijfsvoering, zoals inkoop of fiscaliteiten. Ook is het mogelijk dat het 
college een issue aangeeft als mogelijk risicogebied voor het komende jaar. Als een thema 
eenmaal gekozen is, wordt het breed bekendgemaakt binnen de organisatie.

- Om de vrijblijvendheid ten aanzien van risicomanagement weg te nemen, kunnen 
procedurele maatregelen worden getroffen. Zo kan er gedacht worden aan een dagelijks 
evaluatiemoment waarbij stil wordt gestaan bij vragen als ‘wat ging er gisteren goed?’, ‘wat 
ging er minder goed?’ en ‘hoe kunnen we dat wat minder goed ging voortaan voorkomen?’. 
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- De zoektocht neigt meer naar een pragmatische invulling van risicomanagement waarbij 
gebruik kan worden gemaakt van verschillende modellen. Dit speelt vooral bij gemeenten die 
een eigen invulling willen geven aan de wijze waarop zij risicomanagement uitvoeren.

- Een andere verbeterslag is om bij (project)evaluaties nadrukkelijker aandacht te besteden 
aan risicomanagement. Nu is dit nog te vrijblijvend terwijl de toegevoegde waarde juist kan 
worden versterkt door risicomanagement zichtbaar te maken.

- Het verschil in interpretatie van risico’s is een probleem bij het inventariseren van risico’s. 
Wat de ene manager als high risk classificeert, kan de andere manager als minder risicovol 
classificeren. Het is daarom ook noodzakelijk om vooraf te bepalen welke mate van 
detaillering en welke accentuering is gewenst. Ook scenarioanalyse kan hier mogelijk 
verbetering in brengen. Indien hier niet op wordt gestuurd loopt de gemeente het risico op 
een onbeheersbaar risicomanagement.

- Soms is de objectiviteit van het risicomanagement in het geding door meetproblemen. Zo 
laten risico´s als imagoschade, politieke gevoeligheid en bestuurlijke impact zich niet 
gemakkelijk meten. Helemaal moeilijk wordt het als het gaat om de mate van invloed die de 
gemeente kan uitoefenen op deze risico´s. Bij risico´s die wel goed kunnen worden gemeten 
is het soms de vraag of de juiste weging wel plaatsvindt. In de praktijk is dat vaak 
professional adjustment, die als methode te verdedigen is. Maar dan hoort er wel 
consequent mee te worden omgegaan. Bij grote gemeenten is dit een belangrijke uitdaging. 
Minimale vereiste is dat risico’s ongeacht meetproblemen in beeld worden gebracht.

- De behapbaarheid van risicomanagement voor een risicomanager kan tot problemen leiden, 
omdat bij een gemeente overal risico’s zijn te benoemen. Vaak wordt daarom volstaan met 
een geringe aanpassing op de voorgaande inventarisatie. Hier wordt echter niet kritisch naar 
gekeken waardoor risicomanagement slechts een papieren werkelijkheid wordt. Dit 
probleem wordt bovendien vergroot als er geen centrale coördinatie is op risicomanagement 
waarbij toetsing op volledigheid, juistheid en integriteit ontbreekt. Zeker wanneer een 
gemeentelijke organisatie dermate groot is dan verschillende afdelingen hun papieren 
exercitie opmaken en versturen naar de centrale afdeling Financiën die het geheel 
samensmelt. Brede verankering van risicomanagement blijft dus hoe dan ook essentieel. Dat 
kan al heel simpel door trainingen, workshops en – in het begin – het gezamenlijk invullen 
van risicomodellen. 

- Onduidelijkheid over de keuze van objecten van risicomanagement kan leiden tot een 
incompleet en versnipperd inzicht. Vaak is het wel duidelijk wat de scope is van 
risicomanagement, maar soms ook niet. Behoren projecten wel of niet tot object? En, hoe 
worden projecten betrokken bij risico-inventarisaties? Dit zijn terechte vragen die vooraf 
beantwoord moeten worden zodat uniformiteit is gewaarborgd. 

- Het gevaar dat risicomanagement te veel een financiële insteek heeft en geen aandacht 
schenkt aan niet-financiële risico’s. Het beleggen van de regierol bij de centrale afdeling 
Financiën versterkt dit probleem. Risicomanagement wordt op deze manier ervaren als een 
‘speeltje van Financiën’. De rest van de organisatie vult twee keer per jaar keurig het 
risicomodel in ten behoeve van de begroting en de verantwoording, en daar blijft het bij, 
zonder dat het daadwerkelijk landt in de organisatie.
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5.8 Reflectie beelden uit de praktijk
Hieronder volgt een reflectie op beelden uit de praktijk van ’t Hart van NAR (2011). In deze reflectie 
reageert ’t Hart op de bovengenoemde aspecten vanuit zijn ervaring in de gemeentelijke praktijk als 
adviseur risicomanagement.

Volgens Robert ’t Hart hebben grote organisaties, zoals de G4, een bijzonder karakter als het gaat om 
de slaagkans van risicomanagement. De belangrijkste reden hiervoor is de autonomiteit van 
afzonderlijke diensten. Dus de eilandcultuur. Daar komt bij dat gemeenten van nature al complexe 
organisaties zijn om door te lichten. Die complexiteit ontstaat vanwege het juridische, economische 
en sociale karakter van gemeenten. Je kunt bijvoorbeeld niet zeggen; paspoorten uitgeven doen we 
niet meer omdat het te risicovol is. Om risicomanagement succesvol te laten zijn is dus een heldere 
knip nodig tussen de politiek en ambtelijke organisatie. Het grootste gevaar is nogmaals de 
ambtelijke top die soms geneigd is om politiek te voeren.

In de praktijk is er volgens ’t Hart (2011) veel risicoverantwoording (paragraaf Weerstandsvermogen 
uit de begroting), maar weinig risicomanagement. Gemeenten zien langzamerhand dat hier een kans 
ligt en proberen die te verzilveren met indicatoren. Indicatoren zijn tastbaar waardoor vooraf in 
beeld kan worden gebracht hoe het risico zich kan ontwikkelen en wat het effect van de maatregelen 
moet zijn. Hiermee wordt de sturing op risico’s vergroot. Een andere valkuil van gemeenten is de 
focus op louter operationele, en soms technische, risico’s. De strategische risico’s blijven echter 
buiten beeld, terwijl de strategische risico’s juist doorslaggevend kunnen zijn in besluitvorming. Dat 
hebben gemeenten in de laatste jaren gemerkt met risico’s op grondexploitaties. Vanwege de crisis is 
er nu een trend zichtbaar waarin de roep om strategische informatie steeds groter wordt.

’t Hart (2011) is voorstander van sterke sturing op top 10 van risico’s. Die moeten koste wat kost in 
beeld komen en daar moet sturing op plaatsvinden. Die sturing komt alleen tot stand als de risico’s 
ook daadwerkelijk op de agenda’s staan. Deze aanpak is eenvoudig maar wel effectief. Het simpele 
feit dat ergens over gesproken doet het belang ervan toenemen. Daarnaast is er een bug in het 
menselijke denken waardoor risico’s alleen boven water komen als er om wordt gevraagd. 

De ambtelijke coördinatorsrol vanuit het concern is goed maar zij mogen nooit en te nimmer 
inhoudelijke wijzigingen aanbrengen. De cöordinatorsrol kan alleen goed zijn om het gesprek te 
voeren. Daarbij is concernfinanciën bij uitstek niet de juiste afdeling om sturing op risicomanagement 
te laten uitvoeren. Het risico is namelijk dat risicomanagement daardoor een financieel speeltje 
wordt. Positionering van de issue is dus essentieel. In plaats van top-down vanuit concernfinanciën 
kan beter gekozen worden voor een variant waarbij de decentrale risicomanagers bij elkaar komen 
om gezamenlijk van elkaar te leren. Het moeten wel de juiste mensen zijn die invloed hebben op 
anderen. Denk aan een soort kernteam van risicomanagers.

5.9 Inspiraties uit het Rijk
Ook bij het Rijk is risicomanagement een hot issue. Met name bij grote projecten, zoals de 
Betuweroute en HSL-Zuid, zijn serieuze (financiële) nadelen ondervonden door een gebrekkig 
risicomanagement. Zo schrijft de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (2004) dat men bij de 
genoemde projecten pas op een zeer laat moment is gestart met risicomanagement, waarna het nog 
enige tijd heeft geduurd voordat er gekwantificeerd inzicht was in de projectrisico’s. Het Rijk heeft 
haar lessen getrokken en met name in de afgelopen jaren (beter) werk  gemaakt van 
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risicomanagement. Voor 2004 bestond er binnen de rijksoverheid geen duidelijke standaard voor de 
aanpak van risicomanagement. Dit leidt er toe dat volksvertegenwoordigers worden ondermijnd in 
hun positie om (projecten) effectief te kunnen sturen en beheersen.

Bij het Rijk is gebleken dat met name kostenbeheersing een vraagstuk is dat nadere aandacht 
verdient in samenhang met risicomanagement. Het blijkt voor volksvertegenwoordigers namelijk 
moeilijk om, ondanks alle informatie in voortgangsrapportages, inzicht te krijgen in de 
kostenontwikkeling en de kostenbeheersing van grote projecten. De Tijdelijke Commissie 
Infrastructuurprojecten (2004) vraagt daarom aandacht voor:

- goede, actuele ramingen die rekening houden met actuele marktontwikkelingen;
- capaciteitsmanagement om het samenvallen van de realisatie van grote 

infrastructuurprojecten te voorkomen;
- het zodanig documenteren van gerealiseerde grote infrastructuurprojecten, dat ramingen in 

een vroeg stadium kunnen worden gebaseerd op kengetallen van soortgelijke projecten, die 
zijn gerealiseerd (gemeenten kunnen hiervoor gebruikmaken van elkaars expertise en 
ervaring);

- duidelijkere afspraken over de omvang en de besteding van de post onvoorzien.

De Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (2004) breekt vooral een lans als het gaat om de 
roep om een fundamentele bezinning op de kostenbeheersing van grote projecten. Voor de 
volksvertegenwoordiging, zoals gemeenteraden, moet dit duidelijkheid opleveren over de vraag op 
welke informatie zij kan rekenen als het gaat om de kostenraming en kostenontwikkeling van 
projecten en hoe en op welk moment deze informatie aan hen dient te worden gepresenteerd. 
Gemeenteraden hebben in de afgelopen jaren steeds vaker besloten om grote 
stadsvernieuwingsprojecten op te zetten, zoals de vernieuwing van het Stationsgebied in Utrecht, de 
ontwikkeling van de ArenA Boulevard in Amsterdam, de Mainportontwikkeling in Rotterdam en de 
vernieuwing van het Wijnhavenkwartier in Den Haag. Het risico op kostenoverschrijding speelt 
derhalve ook bij gemeenten, wat de aandachtspunten van de Tijdelijke Commissie 
Infrastructuurprojecten (2004) ook interessant maakt voor gemeenten. 

Er is bij het Rijk nog steeds een wereld te winnen in het identificeren, kwantificeren en optimaal 
toedelen van risico’s. Al bij de eerste ramingen moeten de mogelijke effecten van geïdentificeerde 
risico’s expliciet in beeld zijn. Risico’s en onzekerheden moeten tijdig en kwantitatief aan 
volksvertegenwoordigers worden gemeld. Als dergelijke informatie de positie van de positie van 
bijvoorbeeld een gemeente ten opzichte van marktpartijen kan verzwakken, dient de gemeenteraad 
vertrouwelijk te worden geïnformeerd. Voorop staat dat de gemeenteraad altijd wordt 
geïnformeerd.

Een laatste inspiratie uit het Rijk ligt besloten in de aanbeveling om grote projecten geen 
opeenstapeling van innovaties te laten zijn. Nieuwe vervoerstechnieken, bouwmethoden, 
aanbestedingsprocedures en andere nieuwe vernieuwingen hebben doorgaans een betere 
effectiviteit of efficiënte doel, maar maken een project ook kwetsbaar. Juist bij overzichtelijke, 
kleinschalige projecten kan ervaring worden opgedaan, waarna deze ervaring kan worden toegepast 
bij grote projecten. (Duivesteijn, 2004: 71). Gemeenten kunnen deze ervaring ook onderling delen 
waardoor ook kleinere gemeenten die voor relatief grote uitdagingen staan, goed voorbereid kunnen 
starten.
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6. Risicomanagement en audit
Dit hoofdstuk staat in het teken van audit in relatie tot risicomanagement. Na een algemene inleiding 
in het belang van deze relatie (6.1) worden drie rollen uitgewerkt die de auditor kan nemen bij het 
auditen van risicomanagement (6.2). Deze rollen worden in relatie gebracht met de fase waarin de 
organisatie zich bevindt ten aanzien van risicomanagement (6.3). Op die manier wordt het werk van 
de auditor optimaal nuttig gemaakt.

6.1 Relatie audit en risicomanagement
Risicomanagement is bovenal management, zowel in de definitie van COSO-ERM als ISO 31000 (zie 
hoofdstuk 4). Dit betekent dat risicomanagement de verantwoordelijkheid van de manager is en dat 
afwegingen door het management van een organisatie zelf gemaakt dienen te worden. Het 
management van een organisatie dient zijn (grootste) risico’s te kennen en moet een afgewogen 
keuze maken welke risico’s het in voldoende mate met beheersmaatregelen kan en wil afdekken. 
Gezien de kwetsbaarheid van publieke organisaties, zoals gemeenten, is het niet aanvaardbaar dat 
zich een ernstig incident voordoet en er geen sprake is van een gedegen risicoanalyse. Er wordt dan 
ook binnen gemeenteland meer en meer aangestuurd op risicomanagement, mede geprikkeld door 
wettelijke ontwikkelingen hieromtrent (zie hoofdstuk 4). Zo spreken gemeenten veel vaker in termen
van al of niet ‘in control’ geraken (Primo: 2010).

Wanneer de risico’s in kaart zijn gebracht, rijst de vraag hoe een manager zo veel mogelijk 
waarborgen kan aanbrengen om die risico’s zo klein mogelijk te houden. Hiertoe dient het 
management een goed werkend management controlsysteem (MCS) in te richten. Dit is het interne 
proces van een organisatie voor het sturen en beheersen van de uit te voeren primaire en secundaire 
(bedrijfs)processen binnen een gemeente. Bij een MCS zijn het proces en de instrumenten van 
sturing en beheersing structureel ingebed in de organisatie en vertaald in een planning- en 
controlcyclus. Risicomanagement wordt nog vaak als een separate tool gezien, maar het maakt deel 
uit van het gehele MCS van een organisatie, ook bij een gemeentelijke organisatie.

Het uitvoeren van een risicoanalyse is geen eenmalige exercitie. Het management dient zich blijvend 
periodiek op de hoogte te (laten) stellen van de risico’s die het loopt en moet hierover een duidelijke 
beslissing nemen. Het uitvoeren van een risicoanalyse volgens een bepaalde systematiek spreekt nog 
niet iedere manager aan. Sommige managers geven in eerste instantie aan dat zij dagelijks doen aan 
risicomanagement (het nemen van beslissingen op basis van het zogenaamde onderbuikgevoel) en 
dat zij de methode van risicomanagement een nieuw ‘kunstje’ van de staf vinden. Het ontbreken van 
een goede methodiek betekent overigens niet automatisch dat als gevolg daarvan de uitkomsten 
slecht zijn. Een goede methodiek daarentegen biedt meer structuur en het vergroot de kans op een 
goede uitkomst, oftewel het meer ‘in control’ raken. Om risicomanagement succesvol te laten zijn, 
dient er voldoende ruimte te zijn voor eigen inbreng en maatwerk. Het vraagstuk waar organisaties 
met een grote diversiteit aan diensten en producten voor staan, zoals gemeenten, is om een balans 
te vinden tussen enerzijds het bieden van ruimte om te experimenteren alsmede het nastreven van 
oplossingen die daadwerkelijk werken, en anderzijds het aanbrengen van enige standaardisatie om 
zodoende in staat te zijn het totaal aan te sturen. De toekomst is zeker niet gelegen in meer regels en 
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het stapelen van controles, al of niet hard dan wel soft. Het moet passen binnen de organisatie, 
gegeven de specifieke omstandigheden waarin zij verkeert. 

Is risicomanagement en – als onderdeel daarvan – risicoanalyse nu de oplossing voor het voorkomen 
van incidenten? Het antwoord is: nee. Een risicoanalyse zal nooit volledig zijn. Het management zal 
namelijk nooit alle risico’s in kaart kunnen brengen die zich in een bepaalde periode zouden kunnen 
voordoen. Simpelweg omdat risicomanagement geen exacte wetenschap is en managers niet altijd 
volledig op de hoogte zijn van alle risico’s die zij lopen. Goed risicomanagement betekent niet 
automatisch dat incidenten zich niet meer zullen voordoen. Het betekent echter wel dat 
risicomanagement bijdraagt tot de bewustwording van risico’s en dat de manager een meer bewuste 
keuze kan maken ten aanzien van maatregelen die risico’s verminderen. De manager wordt als het 
ware in staat gesteld om te sturen op die risico’s die ook daadwerkelijk aandacht behoeven (Van 
Ilpenhof, 2007: 139 – 151).

Al met al is wordt duidelijk dat de manager en/of het management van de organisatie de spin in het 
web is als het gaat om het managen van risico’s. Het MCS en risicomanagement zijn de 
verantwoordelijkheid van het management: dit draagt de eindverantwoordelijkheid binnen zijn 
organisatie. Waarom is risicomanagement nu zo belangrijk voor de auditor en welke rol kan hij nu in
dit verhaal spelen? Naast het feit dat risicomanagement zeer in de belangstelling staat, draagt het bij 
aan het in control raken of blijven van een organisatie, iets waarover het management zich steeds 
vaker moet verantwoorden in een managementparagraaf (Interdepartementaal IODAD werkgroep, 
2005). Voor gemeenten is dit de paragraaf Weerstandsvermogen. Control is het kernbegrip van de 
auditor en hij heeft dan ook meer dan voldoende kennis op dit gebied. Dit maakt het voor de auditor 
mogelijk om een rol te spelen in het risicomanagementproces binnen een organisatie.

‘The IIA and RIMS (2012) believe that collaboration between the disciplines of internal audit and risk 
management, can lead to stronger risk practices in meeting stakeholder expectations. The two 
functions make a powerful team when they collaborate and leverage one another’s resources, skill 
sets and experiences to build risk capabilities within their organizations. The adage, “the sum is 
greater than the parts,” certainly applies. And, it is clear that leading organizations have discovered 
efficiencies, better decision-making and improved results by forming strong alliances between the 
risk management and internal audit functions’.

6.2 Rollen auditor bij risicomanagement
De auditor kan volgens de IODAD werkgroep (2005) onderstaande rollen vervullen als het gaat om 
risicomanagement:

1. Toetsende rol, waarin de auditor door het management wordt gevraagd om zekerheid te 
verschaffen over de uitkomsten van risicoanalyse en over het proces van risicomanagement. 
Deze rol behoort tot de core business van de interne auditor.

2. Adviserende of ondersteunende rol, waarin de auditor het management adviseert of 
faciliteert ten aanzien van de invoering van risicomanagement. Deze rol kan de auditor 
slechts op verzoek van het management vervullen en is ‘legitimate with safeguards’. 

3. Geen inhoudelijke rol ten aanzien van risicomanagement.
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Deze driedeling is door IIA en RIMS (2012) grafisch weergegeven door per rol aan te geven welke 
taakinvulling daar al of niet bij hoort. Zie figuur 7 voor de weergave van deze rollen. 

Figuur 7: rollen van de interne auditor in ERM

De eerste rol is een echte auditrol. Hierbij wordt de auditor gevraagd een oordeel te geven over een 
of meerdere aspecten van het MCS of over het systeem van risicomanagement. In dit kader wordt 
bijvoorbeeld door de manager aan de auditor gevraagd om de werking van het MCS. Ook kan de 
auditor worden gevraagd de werking van een of meerdere beheersmaatregelen te beoordelen. De 
vraag met betrekking tot de beoordeling van de beheersmaatregelen komt voort uit een stuk 
gewenste zekerheid door de manager: het risico wordt weliswaar afgedekt door een specifieke 
beheersmaatregel, maar werkt die maatregel nu wel zoals hij zou moeten werken? Met andere 
woorden: kunnen wij als management op deze beheersmaatregelen steunen? Dit betreft een 
reguliere rol van de auditor, waaraan in dit kader geen nadere aandacht zal worden besteed. 

In de tweede rol valt op dat de auditor niet puur als auditor optreedt, maar vooral ondersteuning en 
advies geeft. Vanuit het management van organisaties wordt steeds vaker de wens geuit dat auditors 
niet alleen maar achteraf controleren en zeggen wat de organisatie fout heeft gedaan, maar dat ze 
meer naast de manager gaan staan en meedenken met het management, hen adviseren. Dit is ook in 
gemeenteland, zeker in de context van de huidige bezuinigingen, een bekend patroon. Deze discussie 
wordt bijvoorbeeld in de gemeente Utrecht gevoerd. Een en ander betekent dat de auditor een 
proactieve houding moet hebben. Het is echter van groot belang dat de auditor zijn rol vooraf aan 
alle betrokkenen duidelijk maakt, zodat iedereen op de hoogte is in welke hoedanigheid de auditor in 
een specifieke situatie optreedt.

In de derde rol vervult de auditor geen enkele rol ten aanzien van risicomanagement, behalve het 
uitvoeren van een risicoanalyse om te komen tot een auditprogrammering voor een beheerste 
bedrijfsvoering. De vastlegging van de audits vindt vervolgens plaats in het auditjaarplan.
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6.3 Rollen auditor per fase risicomanagement
De rollen van de auditor zijn afhankelijk van de volwassenheid van de organisatie ten aanzien van 
risicomanagement. De drie fasen van risicomanagement, zoals in hoofdstuk 4, vragen ieder om een 
specifieke rolinvulling van de auditor. Volgens de IODAD werkgroep (2005) is onderstaande invulling 
toepasbaar:

Rollen vs. Fase 
Risicomanagement

Geen of informeel
risicomanagement

Geïsoleerd 
risicomanagement

Geïntegreerd 
risicomanagement

Toetsend De auditor kan 
inventariseert welke 
organisatieonderdelen 
risicoanalyses 
uitvoeren en toetst 
deze op hun waarde.

De auditor toetst de 
opzet, het bestaan en 
de werking van het 
systeem van 
risicomanagement. De 
normering vanuit de 
literatuur wordt 
aangepast aan de fase 
van ontwikkeling.

De auditor toetst de 
opzet, het bestaan en 
de werking van het 
systeem van 
risicomanagement.

Adviserend De auditor gaat de 
discussie aan omtrent 
de belemmeringen bij 
het topmanagement 
om door te groeien 
naar een volgende 
fase.

Volgend uit de 
toetsende rol draagt 
de auditor 
verbetervoorstellen 
aan. De voorstellen 
hebben enerzijds 
betrekking op inhoud 
en anderzijds op 
proces. Inhoudelijke 
verbetervoorstellen 
betreffen de nog 
ontbrekende aspecten 
van het systeem van 
risicomanagement zelf. 
De meer procesmatige 
verbetervoorstellen 
richten zich op 
planning en control 
van het systeem.

Volgend uit de 
toetsende rol draagt 
de auditor 
verbetervoorstellen 
aan. De voorstellen 
hebben enerzijds 
betrekking op inhoud 
en anderzijds op 
proces. Inhoudelijke 
verbetervoorstellen 
betreffen de nog 
ontbrekende aspecten 
van het systeem van 
risicomanagement zelf. 
De meer procesmatige 
verbetervoorstellen 
richten zich op
planning en control 
van het systeem.

Ondersteunend De auditor draagt bij 
aan het ontwikkelen 
van een (projectmatig) 
verandertraject.

De auditor draagt bij 
aan het ontwikkelen 
van een (projectmatig) 
verandertraject. 
Daarnaast treedt de 
auditor als facilitator 
op bij het uitvoeren 
van analyses.

De auditor treedt als 
facilitator op bij het 
uitvoeren van 
analyses.

Geen De auditor vervult 
geen rol in deze fase, 
behalve de 
risicoanalyse voor 
auditprogrammering.

De auditor vervult 
geen rol in deze fase, 
behalve de 
risicoanalyse voor 
auditprogrammering.

De auditor vervult 
geen rol in deze fase, 
behalve de 
risicoanalyse voor 
auditprogrammering.

Tabel 3: Rollen van de auditor per fase risicomanagement (IODAD werkgroep, 2005)
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Bovenstaande laat zien dat de auditor afhankelijk van de volwassenheid van de organisatie een 
rolinvulling zou moeten kiezen. Belangrijk is om te constateren dat de auditor, na bepaling van de 
volwassenheid van de organisatie, te allen tijde een rol zou moeten spelen. Daarbij rekening 
houdend met de laatste categorie waarin de auditor weliswaar geen toetsende, adviserende of 
ondersteunende rol heeft maar wel de risicoanalyse uitvoert ten behoeve van de 
auditprogrammering. Voort zal de auditor moeten beseffen dat de volwassenheid van de organisatie 
naarmate de tijd vordert kan veranderen. Hier zal de auditor dus alert op moeten zijn, bijvoorbeeld 
door middel van periodieke doorlichtingen. Een effectieve rolinvulling van de auditor zal, ongeacht 
de volwassenheid van de organisatie, op den duur leiden tot een volwassenere organisatie.
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7. Samenvatting en conclusies
Opzet risicomanagement in essentie gelijk

In dit onderzoek zijn twee definities van risicomanagement genoemd, namelijk die van COSO-ERM en 
ISO 31000, die in essentie niet van elkaar verschillen: het identificeren en kwantificeren van risico’s 
en het bepalen van activiteiten die de kans van optreden en/of de gevolgen van risico’s beheersbaar 
houdt en daarmee de organisatiedoelstellingen niet in de weg staat. Ook in de wijze waarop 
risicomanagement is opgezet zijn geen essentiële verschillen waar te nemen tussen gemeenten. Zo 
hebben de meeste gemeenten in meer of mindere mate invulling gegeven aan de volgende zes 
onderdelen:

1. Kaderstelling; bijvoorbeeld door het laten vaststellen van een nota met betrekking tot 
risicomanagement door de gemeenteraad.

2. Risicoanalyse; bijvoorbeeld door interne formats die zijn ontwikkeld om risico’s te 
inventariseren en daarmee een basis te vormen voor de bepaling van het 
weerstandsvermogen.

3. Beheersmaatregelen; bijvoorbeeld door het benoemen van risico-eigenaren die 
verantwoordelijk zijn voor het elimineren van bepaalde risico’s.

4. Monitoring; met name door in de begroting en verantwoording op te nemen van de –
verplichte – risicoparagraaf (in de praktijk vaak getypeerd als ‘rituele dans’).

5. Toezicht en toetsing; bijvoorbeeld door te rapporteren in voortgangsrapportages waarop het 
college van b&w kan bijsturen.

6. Continue verbetering; bijvoorbeeld door het uitvoeren van een audit op de werking van het 
risicomanagementsysteem (al is dit onderdeel in de praktijk het minst gevorderd).

Met deze twee belangrijke constateringen volgt hierna een nadere beschouwing van de bevindingen 
uit literatuur en uit de praktijk van gemeenten. 

Risicomanagement te instrumenteel ingestoken

Risicomanagement is voor gemeenten vooral in beeld gekomen na 2004. In dat jaar werd het BBV 
van kracht, waarin is bepaald dat gemeenten (en provincies) hun weerstandsvermogen in beeld 
moeten brengen aan de hand van de risico’s die zij lopen. Over dit weerstandsvermogen moet 
vervolgens worden gerapporteerd in de begroting en verantwoording. Deze verplichting heeft er 
beginsel toe geleid dat gemeenteraden een kaderstellend document hebben vastgesteld. In de jaren 
na 2004 hebben gemeenten zich vooral ingespannen om een goed instrumenteel 
risicomanagementsysteem op te zetten. Er is onvoldoende aandacht voor intrinsieke motivatie.

Belangstelling voor risicomanagement groeit

Mede door de kredietcrisis en daaruit volgende eurocrisis – en de negatieve effecten daarvan voor 
gemeenten – is een risicomanagement anno 2012 een onderwerp dat zich steeds meer kan 
verheugen op een warme belangstelling van gemeenten. Steeds meer gemeenten maken meer en 
meer werk van risicomanagement, wat inhoudt dat men risicomanagement breder trekt dan de 
bepaling van het (financiële) weerstandsvermogen. Het besef dat risicomanagement ook 
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daadwerkelijk bijdraagt aan het behalen van (programma)doelstellingen leeft steeds meer. Dit 
betekent dat gemeenten niet meer de kranten willen bereiken met het falen of ontbreken van een 
risicomanagementsysteem, maar in plaats daarvan met de successen die zijn bereikt.

Modelkeuze niet bepalend voor succes risicomanagement

Als het gaat om de keuze voor een bepaald model valt op dat veel risicomanagementsystemen zijn 
gebaseerd op COSO-ERM dan wel ISO 31000, zonder hier echt bewust bij stil te staan. De pragmatiek 
van efficiënte en effectieve uitvoering gaat dus voor theorie. De genoemde modellen worden gezien 
als complementair, waarbij COSO-ERM in hoofdlijnen antwoord geeft op de WAT-vraag en ISO 31000 
op de HOE-vraag. ISO 31000 ervaart men praktischer door de concrete processtappen die het bevat, 
terwijl COSO-ERM de normatieve basis legt voor bepaling van de scope. Daarnaast reikt ISO 31000 
principes aan die randvoorwaardelijk zijn voor een effectief risicomanagementsysteem. Belangrijker 
dan de keuze voor een bepaald model is om op uniforme wijze uitvoering te geven aan het gekozen 
risicomanagementmodel.

Hard controls dominant in uitvoering risicomanagement

De praktijk van gemeenten laat zien dat men vooral wordt geïnspireerd door wettelijke 
verplichtingen, met name als het gaat om de bepaling van het (financiële) weerstandsvermogen. 
Daarmee wordt risicomanagement in veel gemeenten ervaren als een ‘speeltje’ van de afdeling 
Financiën. Daarnaast blijken gemeenten ook vooral gericht op de instrumentele kant van 
risicomanagement, terwijl een effectief risicomanagementsysteem in de praktijk afhankelijk is van de 
werking ervan. In het rijtje opzet-bestaan-werking wordt dus vaak wel voldoende aandacht 
geschonken aan opzet en bestaan maar onvoldoende aan werking. Werking is op zijn beurt weer 
afhankelijk van voldoende aandacht aan de cultuurkant van risicomanagementsystemen (intrinsieke 
motivatie). Meer concreet gaat het hier om de wil en het vermogen van mensen om een 
risicomanagementsysteem ook effectief te laten werken. Zo horen mensen binnen een organisatie –
om te beginnen – te geloven aan het concept van risicomanagement, wil men het systeem 
daadwerkelijk laten werken. Risicomanagement is daarmee een fenomeen dat ‘tussen de oren’ van 
de mensen moet zitten. Tegelijkertijd is dit geen eenvoudige opgave, blijkt uit de praktijk. Essentieel 
voor het management is derhalve dat risicomanagement naast hard controls ook bestaat uit soft 
controls. Sommige gemeenten pleiten zelfs dat soft controls voor een effectief 
risicomanagementsysteem belangrijker zijn dan de meer traditionele hard controls.

Bovendien wordt het belang van soft controls onderstreept door het specifieke karakter van 
gemeenten, die in hoofdstuk 2 zijn behandeld. Zo dwingt bijvoorbeeld het ruime takenpakket 
gemeenten om risico’s op een breed scala aan activiteiten te inventariseren. Om dit mogelijk te 
maken is brede betrokkenheid vanuit de organisatie essentieel, die met aandacht voor soft controls 
optimaal kan worden bereikt. Overigens is de concrete invulling van soft controls afhankelijk van 
bepaalde organisatiekenmerken, zoals heersende cultuur, personeelssamenstelling en 
organisatiestructuur. Het management zal daarbij moeten kiezen voor de meest passende oplossing, 
dus maatwerk.
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Risicomanagement nog onvoldoende systematisch

De knelpunten rondom risicomanagement laten zien dat een proces van systematische analyse van 
risico’s onontbeerlijk is. Daar horen bij de verbeteringen als gevolg van het aanpassen van de 
maatregelen. Risicomanagement wordt daarmee een continu proces. Vooral bij gemeenten is dit 
zeer essentieel omdat de brede scala aan activiteiten veranderende – zowel interne als externe –
omstandigheden met zich meebrengen. Gemeenten hebben daarmee een grote uitdaging als het 
gaat om het in kaart brengen van die brede scope. De invalshoek die daarbij wordt gekozen moet 
passen bij de specifieke omstandigheid van de gemeente. Zo dient een gemeente met veel projecten 
deze invalshoek moeten betrekken bij het risicomanagement. Dit betekent echter niet dat een 
invalshoek vanuit processen niet mogelijk is. Het is een keuze van het management. 

Bewustwording essentieel voor slagen risicomanagement

Uiteindelijk is het belangrijk dat alle hard en soft controls leiden tot meer bewustwording binnen de 
organisatie. Daarmee is maximaal geborgd dat de gemeenteraad optimaal inzicht krijgt in de 
uitvoering van beleid en de aanpak van risico’s die daarmee samenhangen. Overigens is deze 
transparantie vandaag de dag ook een vereiste als het gaat om de kritische burger die wil weten wat 
er met zijn of haar belastinggeld gebeurt. Uiteraard moet daarmee niet de illusie worden opgewekt 
dat alle risico’s bekend én afgedekt zijn. Belangrijker is om de burger te laten zien dat de gemeente, 
die inderdaad met belastinggeld staande blijft, zich optimaal inspant om de risico’s en de 
bijbehorende risicoafweging inzichtelijk te maken.

Waarde auditor onvoldoende benut

Tot slot de rol van de auditor. Veel gemeenten hebben het toezicht op het 
risicomanagementsysteem onvoldoende geregeld. Er zijn gemeenten die deze vorm van toezicht als 
overbodige luxe zien of een lage prioriteit toekennen. De auditor blijkt echter verschillende rollen te 
kunnen aannemen in het proces van risicomanagement, zoals toetsend, adviserend, ondersteunend 
of geen (inhoudelijke) rol. Die rolinvulling is afhankelijk van de mate waarin een organisatie 
volwassen is als het gaat om de uitvoering van risicomanagement. Die keuze dient de auditor zelf te 
maken, zonder tussenkomst van het management. Vervolgens is het aan de auditor om – zonder 
aantasting van de onafhankelijkheid – te kiezen voor een bepaalde rolinvulling. Mede door 
ombuigingen waar gemeenten voor staan, is het voor de auditor een uitdaging om deze rolinvulling 
staande te houden zonder te vervallen in managementtaken (bijvoorbeeld als het gaat om leveren 
van ondersteuning aan het management).

7.1 Aanbevelingen
Op basis van de conclusies worden hieronder aanbevelingen gedaan om risicomanagement naar een 
hoger plan te tillen binnen gemeentelijke organisaties. Na de hoofdaanbeveling volgen nog tien 
deelaanbevelingen. In totaal dus elf aanbevelingen.

Tot slot volgt een herzien model voor risicomanagement, die als leidraad bij de aanbevelingen dient. 
Het model is uitdrukkelijk geen blauwdruk. Het presenteren van een blauwdruk zou immers 
tegenstrijdig zijn met bovenstaande conclusies. Immers, de weg naar een effectief 
risicomanagementsysteem gaat veeleer langs intrinsieke motivatie. Daarom luidt de ondertitel van 
dit onderzoek, bij monde van Vaughan (1996):
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“Risk management is both an art and a science … In a sense, risk management as an art begins where 
risk management as a science stops”.

Hoofdaanbeveling: maak cultuur expliciet onderdeel van het risicomanagementproces

De belangrijkste aanbeveling uit dit onderzoek richt zich niet op de vraag welk model voor 
risicomanagement de knelpunten uit de gemeentelijke praktijk het beste oplost, maar op een 
kritische succesfactor die noodzakelijk is om het risicomanagement te laten slagen. Deze kritische 
succesfactor is cultuur, die het management van een gemeente dwingt om naast hard controls ook 
soft controls in te voeren in het proces van risicomanagement. Hoewel cultuur als onderdeel van 
internal environment kan worden beschouwd, schenken de modellen COSO-ERM en ISO 31000 hier 
in essentie onvoldoende aandacht aan, waardoor gemeenten een instrumentele invulling geven aan 
risicomanagement. 

Cultuur is een noodzakelijke investering die er mede voor zorgt dat kennis over risicomanagement 
bewaard blijft en gedeeld wordt, waardoor een lerende organisatie ontstaat. Managers die zich met 
risicomanagement bezig houden, moeten transparanter worden en leren hun kennis te delen. Dit 
gaat echter niet van de ene dag op de andere, maar is een zaak van lange adem.

Deze aanbeveling betekent impliciet dat geen enkel model op maat gesneden is voor iedere 
gemeentelijke organisatie. William Richard Scott (2003) omschrijft dit in de contingentietheorie 
treffend: ‘De beste organisatievorm is afhankelijk van de omgeving waarin de organisatie opereert’.
Dit geldt ook voor risicomanagement, omdat iedere gemeente uniek is en een eigen dynamiek kent. 
Wat bij de ene gemeente werkt, hoeft bij de andere gemeente niet per definitie te werken. Daarom 
is een kritische kijk op welk model dan ook noodzakelijk waarbij het management, zonder afbreuk te 
doen aan de essentie van risicomanagement, eigen accenten moet bepalen voor effectief 
risicomanagement. 

Deelaanbeveling: principes à la ISO 31000 zijn nuttig voor risicomanagement

ISO 31000 biedt een negental principes, waarin overigens ook de cultuurkant naar voren komt, die 
nuttig zijn om risicomanagement binnen de organisatie uit te rollen. Deze principes zorgen ervoor 
dat er wordt gewerkt aan gedeelde waarden en normen, nog voordat het risicomanagement 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Hier begint in principe het proces van bewustwording. Ook hierbij 
geldt dat de keuze voor principes afhankelijk is van de specifieke gemeentelijke organisatie.

Deelaanbeveling: stappen in het risicomanagementproces concreet uitwerken

Veel knelpunten ten aanzien van risicomanagement hebben betrekking op de uitvoering van 
risicomanagement. Ondanks verschillende publicaties hierover, zijn gemeenten nog te vaak op zoek 
naar de juiste uitvoering. In grote gemeenten levert dit versnippering op in de uitvoering, waardoor 
de uitdaging alleen maar groter wordt. ISO 31000 biedt redelijk concrete processtappen die als 
voorbeeld genomen kunnen dienen. Wel is het belangrijk om de processtappen van ISO 31000 
kritisch te doorlopen en passend te maken voor de gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld als het 
gaat om de kwantificering van risico’s. Een veelgehoorde klacht hierover is dat imagoschade lastig te 
kwantificeren is in geld. De gemeente kan ervoor kiezen om hier een vuistregel voor te kiezen, 
afhankelijk van – een verwachte – nieuwsbericht in een lokale krant, landelijke krant of landelijke 
televisie. De gemeente kan er ook voor kiezen om deze risico’s niet te kwantificeren, maar wel te 
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allen tijde te melden aan de gemeenteraad. Die kan vervolgens maatregelen treffen indien een 
meerderheid dat nodig acht. Belangrijk is in ieder geval dat het management vooraf nadenkt over dit 
soort uitvoeringskwesties.

Deelaanbeveling: topmanagement is belangrijkste stimulator

Om risicomanagement op alle niveaus binnen de organisatie gedragen te krijgen, is commitment van 
het topmanagement vereist. Indien het topmanagement niet is overtuigd van het belang van 
risicomanagement, is dit de allereerste hobbel die genomen moet worden. Onvoldoende 
commitment vanuit het topmanagement kan namelijk gaandeweg leiden tot doodbloeden. Door 
expliciet te vragen naar risico’s en tegelijkertijd voorkomen van afstrafcultuur kan het 
topmanagement bijdragen aan een sterke risicocultuur. Volgens ’t Hart (2009) moet het 
topmanagement intrinsiek gemotiveerd zijn om te zorgen dat de organisatie risicobewust handelt. 
Volgens hem liggen veel oorzaken van falen bij het topmanagement zelf, dat moet beseffen dat 
alleen zij in staat is om de risicohouding van de organisatie te beïnvloeden. Tijd voor een 
risicobeoordeling op het functioneren van het topmanagement, aldus ’t Hart (2009).

Deelaanbeveling: beleg de verantwoordelijkheid voor risicomanagement expliciet binnen 
de organisatie

De verantwoordelijkheid voor risicomanagement moet voor iedereen duidelijk zijn. Daarbij is het 
wenselijk om risicomanagement een aparte plaats te geven door middel van het benoemen van een 
chief risk officer (CRO). Deze kan in het topmanagement worden opgenomen dan wel in een laag 
daaronder, direct rapporterend aan het topmanagement. Naast de CRO is het belangrijk om op 
centraal niveau een procesverantwoordelijke te benoemen voor het algehele risicomanagement (bij 
voorkeur niet bij de centrale afdeling Financiën), die ervoor zorgt dat het risicomanagement uniform 
wordt uitgevoerd en direct kan schakelen met de CRO indien de situatie hierom vraagt. De 
procesverantwoordelijke is in principe de ondersteuner van de CRO.

Deelaanbeveling: geef bijzondere aandacht voor top 10 van risico’s

Om risicomanagement zichtbaar te maken en om een sense of urgency te creëren is het belangrijk 
om – bijvoorbeeld – een top 10 van risico’s te benoemen die gedurende het jaar op verschillende 
manieren op de voorgrond blijft. Deze risico’s horen voor iedereen herkenbaar te zijn – met ieder 
een risico-eigenaar – waardoor een high priority list ontstaat. De top 10 van risico’s horen 
bijvoorbeeld onderdeel te zijn van alle relevante rapportages naar het (top)management maar ook 
richting de organisatie. Dat laatste kan gaan door middel van Intranet maar ook nieuwe vormen van 
social media als Yammer.

Deelaanbeveling: laat risicomanagement bij elke fase van een project terugkomen

Gemeenten zetten de laatste jaren steeds vaker grote projecten op, bijvoorbeeld rond 
grondexploitaties, vastgoed, (gemeenschappelijke) voorzieningen en ICT-projecten. Dit zijn vaak 
projecten met omvangrijke budgetten die bij mismanagement tot desastreuze gevolgen kunnen 
leiden zoals opstappen van bestuurders. Het is daarom van belang dat projecten in het bijzonder de 
aandacht van risicomanagers en/of projectleiders hebben. Zij moeten ervoor zorgen dat 
risicomanagement bij elke fase van het project wordt gevoerd en – soms tegen de zin van de 
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projectleider – gerapporteerd aan het (top)management. Alleen op deze manier kan het 
(top)management tijdig ingrijpen. Een gemeentebrede overlegstructuur waarin betrokkenen leren 
van elkaars ervaringen is bovendien belangrijk om control rondom projecten te versterken. De 
gemeente Amsterdam heeft belangrijke stappen gezet rondom de beheersing van projecten.

Deelaanbeveling: neem de risicovraag als 4e W-vraag op in de programmabegroting

Een programmabegroting bestaat nu vaak uit drie W-vragen (Wat willen we bereiken? Wat gaan we 
daarvoor doen? Wat mag dat kosten). Hiermee stuurt de gemeenteraad programmatisch op de 
uitvoering van beleid, door kaders vast te stellen voor het college van b&w. Door hier een 4e W-vraag 
aan toe te voegen over risico’s (zoals: Welke risico’s lopen we daarbij?) wordt de controlerende rol 
van de gemeenteraad versterkt en ontstaat er binnen de organisatie een groter bewustzijn voor 
risico’s. Deze worden dan immers op programmaniveau gemeld in plaats van alleen in de 
risicoparagraaf. Risico’s staan hiermee duidelijker op de voorgrond. De toevoeging van deze 4e W-
vraag sluit bovendien goed aan bij de gedachte dat programma’s een integraal beeld moeten geven. 

Deelaanbeveling: evalueer het gevoerde risicomanagement na belangrijke incidenten 

Toepassen van risico-inventarisatie en –analyse na ieder belangrijk incident zorgt ervoor dat lering 
kan worden getrokken uit het gevoerde risicomanagement. Concreet gaat het om de vraag of er een 
inschattingsfout is gemaakt en de vraag of beheersmaatregelen toereikend zijn geweest. Dit kan 
mogelijk leiden tot aanscherping van het risicomanagementsysteem.

Deelaanbeveling: neem de bijdrage aan het risicomanagement op in de resultaatafspraken 
met managers

Door in de resultaatafspraken aandacht te schenken aan risicomanagement, worden managers 
scherp gezet. Zo kan bij het toekennen van beloning aan managers rekening worden gehouden met 
hun bijdrage aan het beter beheersen van de risico’s. Hoewel deze maatregel tot de categorie hard 
controls behoort, zal het nuttig zijn in organisaties waar risicomanagement nog niet op de agenda 
staat. Op den duur – wanneer risicomanagement voldoende ‘tussen de oren’ zit – zal deze maatregel 
overbodig worden. 

Deelaanbeveling: organiseer toezicht op het risicomanagementsysteem

Organisaties zijn onderhevig aan veranderingen, zo ook het risicomanagementsysteem. Om te 
bepalen in welke richting het systeem zich zou moeten ontwikkelen, moet er toezicht worden 
georganiseerd. Hier komt de interne auditor om de hoek kijken. De interne auditor is binnen de 
organisatie bij uitstek geschikt om het topmanagement hierover te adviseren, omdat deze 
onafhankelijk en objectief is. Het is daarbij belangrijk dat de auditor aansluiting zoekt bij de 
volwassenheid van de organisatie, zie hiervoor hoofdstuk 4. Qua type audit zou een operational audit 
de meest geschikte vorm zijn voor het risicomanagementproces, met daarbij aandacht schenkend 
aan zowel hard als soft controls. Naast de bijdrage van de auditor op het risicomanagementsysteem, 
kan de auditor ook een belangrijke rol vervullen bij het in beeld brengen van strategische risico's. Dit 
kan door het uitvoeren van periodieke risicoanalyses, waarmee het management wordt gewezen op 
risico's die wellicht nog niet in beeld zijn. Ook een dergelijke risicoanalyse kan op programmaniveau
uitgevoerd worden.
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Tot slot: herzien model voor risicomanagement

Onderstaand model is, zoals gemeld, bedoeld als leidraad bij de aanbevelingen. In de conclusies 
bleek al dat COSO-ERM en ISO 31000 complementaire trekken hebben. Zo vormen de principes van
ISO 31000 een basis voor gedeelde uitgangspunten en is ISO 31000 concreter in de uitwerking van 
processtappen, daar waar COSO-ERM tekortschiet. Daarentegen biedt COSO-ERM een kader waarin 
de integraliteit van risicomanagement wordt verankert. Bovendien leent het kader van COSO-ERM 
zich ook beter voor audit. Dit kader is in onderstaand model aangevuld met principes en het proces, 
waardoor de voordelen van COSO-ERM en ISO 31000 worden samengebracht in één model. 
Daarnaast is het kader zelf op twee punten aangepast. 

Ten eerste is de kritische succesfactor cultuur in het kader geïntegreerd, onder de component 
monitoring. Cultuur is bewust onderaan het kader geplaatst omdat deze succesfactor het fundament 
vormt voor het hele kader van risicomanagement. Om deze reden is deze laag ook groter gemaakt 
dan de andere componenten. Deze kijk op cultuur is een fundamenteel andere dan cultuur te bezien 
als één van de vele onderdelen van internal environment.

Ten tweede is het kader aangepast voor wat betreft de objecten binnen de organisatie, namelijk 
projecten, afdelingen, processen en programma’s. Deze objecten sluiten beter aan bij de praktijk van 
gemeenten, bijvoorbeeld als het gaat om projecten. Afhankelijk van de keuze van het 
topmanagement kan hier ook aan worden toegevoegd producten, activiteiten, thema’s en externe 
ontwikkelingen. 
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Bijlage 2: Interviews

Onderstaande tabel geeft de interviews weer dit voor dit onderzoek zijn gevoerd. Alle interviews 
hebben plaatsgevonden in mei en juni 2011.

Organisatie Geïnterviewde Functie

Gemeente Amsterdam Rob Giebels Risicomanager

Gemeente Amersfoort Annemieke Jutte Risicocoördinator

Gemeente Den Haag Peggy Monteiro
Chahid Azouagh

Projectleider Risicomanagement 
trainee

Gemeente Alkmaar Hanna Tjerks
Suzanne Buren

Risicomanagement coördinator
Risicomanagement coördinator

Gemeente Rotterdam Dirk de Groot
Tobias Hartemink

Hoofd Control
Financieel Adviseur

Gemeente Utrecht Patrick de Vetter Risicomanagement coördinator

Gemeente Roosendaal Ed Mallens Risicomanager

Gemeente Oosterhout Corne Kuijpers Auditor

NAR Robert ’t Hart Partner
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Bijlage 3: Interviewvragen

Inleidende vragen:
1. Hoe is risicomanagement binnen de gemeente gestart?

2. Hoe is er binnen de organisatie draagvlak gecreëerd voor risicomanagement?

3. Welke stappen zijn daarvoor ondernomen?

4. In hoeverre leeft risicomanagement nu binnen de organisatie?

Organisationele vragen:
5. Hoe is het beleid rondom risicomanagement vastgelegd?

6. Hoe is risicomanagement binnen de organisatie belegd? (centraal en decentraal)

7. Zijn er risico-eigenaren benoemd?

8. Hoe wordt er gerapporteerd over risico's

Inhoudelijke vragen:
9. Uit welke stappen bestaat het proces van risicomanagement?

10. Is het gevoerde risicomanagement gebaseerd op een risicomanagamentmodel? (zoals COSO-ERM 
of ISO 31000)

11. Op welke wijze worden risico's geïdentificeerd? (technieken als interviews of workshops)

12. Hoe worden de geïdentificeerde risico's gekwantificeerd? (bijvoorbeeld Monte-Carlosimulatie)

13. Wat wordt er gedaan om risicomanagement op te nemen als onderdeel van de bedrijfsvoering? 
(meer dan onderdeel van planning- en controlcyclus)

14. Hoe worden risico's bij projecten beheerst?

15. Wordt er vooraf een go/no-go moment bepaald bij projecten?

16. Wordt er een (geautomatiseerde) software gebruikt voor risicomanagement? (bijvoorbeeld 
Naris)

17. Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze?

18. Is er vooraf bepaald welke risico's of risico-omvang aanvaardbaar is? (risk appetite)

19. Is risicomanagement een vast agendapunt in de gesprekken tussen algemeen directeur en andere 
directeuren?

20. Vindt er een evaluatie plaats op het gevoerde risicomanagement als bepaalde gebeurtenissen zijn 
plaatsgevonden die nadelig zijn voor de gemeente?
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Slotvragen:
21. Wat zijn de knelpunten in het proces van risicomanagement?

22. Wat wordt er gedaan – of wat is er mogelijk – om die knelpunten op te lossen?

23. Zijn er best practices te noemen voor andere gemeenten op het gebied van risicomanagement?

Aanvullende vragen interview bij NAR:
24. Hoe is Naris opgebouwd?

25. Is Naris gebaseerd op een risicomanagamentmodel? (zoals COSO-ERM of ISO 31000)

26. Hoe ervaren gemeenten het gebruik van Naris?

27. Wat is het voordeel van Naris voor gemeenten?

28. Op welke punten kan Naris verder verbeterd worden?

29. Gemeenten ondervinden problemen bij het kwantificeren van bepaalde risico's, zoals 
imagoschade. Hoe lost Naris dit op?

30. Gemeenten schenken onvoldoende aandacht aan risicomanagement bij projecten. Hoe lost Naris 
dit op?

Aanvullende vragen bij de gemeente Oosterhout (interne auditor):
31. Hoe is het toezicht, door middel van audit, op het risicomanagement georganiseerd?

32. Hoe vaak vindt dit toezicht plaats?

33. Hoe wordt deze vorm van toezicht binnen de organisatie ervaren?

34. Wat zijn de voor- en nadelen van een audit op het risicomanagement?

35. Zijn er best practices te noemen voor andere gemeenten als het gaat om het toezicht op 
risicomanagement?
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Bijlage 4: Definities
Aanvullen Verhogen van de beschikbare 

weerstandscapaciteit zodat het 
weerstandsvermogen weer voldoende wordt.

Aanwezige weerstandscapaciteit Het aandeel van de beschikbare 
weerstandscapaciteit dat daadwerkelijk 
aanwezig is op de balans of in de exploitatie.

Belastingen Gemeentelijke heffingen die geen rechtstreeks 
verband houden met door de gemeente 
geleverde producten of diensten. De gemeente 
mag zelf bepalen waaraan de opbrengst besteed 
wordt. De gemeente mag de tarieven zelf 
bepalen (met uitzondering van de tarieven 
onroerendezaakbelasting).

BBV Besluit begroting en verantwoording provincies 
en gemeenten.

Bedrijfsvoering De sturing en beheersing van bedrijfsprocessen 
binnen een ministerie om de 
beleidsdoelstellingen te kunnen realiseren. Het 
betreft sturing en beheersing van zowel de 
primaire processen als van de processen die 
hiervoor faciliterend zijn.

Beheersing Het proces waarbij een stelsel van maatregelen 
en procedures wordt ingevoerd en gehandhaafd 
om vast te stellen of de uitvoering in 
overeenstemming is en blijft met de gemaakte 
plannen en om zonodig maatregelen voor de 
bijsturing te treffen om de beleidsdoelstellingen 
te kunnen realiseren.

Beheersmaatregelen Het stelsel van maatregelen en procedures die 
worden genomen om de onderkende risico’s te 
ondervangen dan wel om opkomende risico’s te 
signaleren en het effect hiervan te beperken.

Benodigde weerstandscapaciteit De hoeveelheid middelen die nodig is om risico’s 
op te kunnen vangen.

Beschikbare weerstandscapaciteit De hoeveelheid middelen die beschikbaar is om 
eventuele tegenvallers op te kunnen vangen. De 
beschikbare weerstandscapaciteit bestaat uit de 
aanwezige weerstandcapaciteit en de potentiële 
weerstandscapaciteit.

Continue verbetering Binnen het proces van risicomanagement 
ervaringen implementeren om steeds scherper 
risico’s te identificeren en kwantificeren 
zodoende betere beheersmaatregelen te 
ontwikkelen.

Control De sturing en beheersing van een organisatie. 
Zie verder bij ‘sturing’ en ‘beheersing’. De 
controlfunctie is een bedrijfsfunctie die 
ondersteunt bij het vertalen van de 
doelstellingen van een organisatie-eenheid naar 
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resultaten en benodigde plannen in middelen en 
betreft met name het bewaken van de 
doelmatige en doeltreffende aanwending van 
middelen.

Cultuurverandering Proces van implementatie en acceptatie van 
risicomanagement met als doel meer 
bewustwording binnen de organisatie.

Financieel beheer Het geheel van beslissingen, handelingen en 
regels die zijn bedoeld voor de sturing en 
beheersing van, alsmede de verantwoording 
over, de financiële transacties en de saldi 
waarvoor het college van b&w 
verantwoordelijkheid draagt.

Governance 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 
doelstellingen, alsmede het daarover op een 
open wijze communiceren en verantwoording 
afleggen ten behoeve van belanghebbenden.

Impact De effecten van een risico in financiële of andere 
zin.

Kans De kans dat een risico zich voordoet.
NAR Nederlands Adviesbureau voor 

Risicomanagement die een geautomatiseerd 
systeem heeft ontwikkeld gebaseerd op 
benchmark genaamd Naris.

Niet-financiële informatie Tot de niet-financiële informatie worden onder 
meer gerekend: informatie over de algemene en 
indien van toepassing de nader 
geoperationaliseerde doelstellingen die zijn 
nagestreefd en de mate waarin deze zijn 
gerealiseerd, de instrumenten die ter bereiking 
van de doelstellingen zijn ingezet, 
realisatiegegevens met betrekking tot de 
doeltreffendheid en de doelmatigheid van 
beleid, de doelmatigheidsgegevens over de 
apparaatsuitgaven, alsmede informatie over de 
bedrijfsvoering.

Operational audit Onderzoeksvorm die zich richt op de kwaliteit 
van de beheersing van de 
bedrijfsvoeringsprocessen, waarbij wordt 
onderzocht of de bedrijfsvoeringsprocessen 
efficiënt en effectief zijn ingericht, opdat de 
beleidsdoelen worden gerealiseerd en de risico's 
worden beheerst.

Paragraaf weerstandsvermogen Onderdeel van de programmabegroting en de 
verantwoording, waarin ingegaan wordt op het 
weerstandsvermogen en de risico’s.

Planning en controlcyclus Het geheel van afspraken inclusief het 
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tijdschema dat moet leiden tot een beheerste 
opstelling en uitvoering van de begroting.

Potentiële weerstandscapaciteit Het aandeel van de beschikbare 
weerstandscapaciteit dat in potentie 
beschikbaar is. De middelen kunnen pas ingezet 
worden voor het opvangen van risico’s, nadat 
hiervoor eerst aanvullende acties zijn genomen.

Risico Een risico is een onzekere gebeurtenis met 
(nadelige) gevolgen voor de gemeente.

Risicoanalyse Het identificeren en kwantificeren van risico’s.
Risicobeheersing Door middel van beheersmaatregelen de risico’s 

acceptabel houden zodat het niet de continuïteit 
in gevaar brengt.

Risicomanagement Het identificeren en kwantificeren van risico’s en 
het bepalen van activiteiten die de kans van 
optreden en/of de gevolgen van risico’s 
beheersbaar houdt. Hoofdstuk 4 bevat tevens 
definities vanuit COSO-ERM en ISO 31000.

Risicomanagementproces De activiteiten behorende tot risicomanagement 
in een proces met opeenvolgende stappen: 
kaderstelling, risicoanalyse, 
beheersmaatregelen, monitoring, toezicht en 
toetsing en continue verbetering.

Risicomanagementsysteem Systeem van opeenvolgende stappen om 
risicomanagement uit te voeren: risicoanalyse, 
risico kwantificering, risicobeheersing, 
resterende risico’s en dekking door 
weerstandscapaciteit.

Risicoprofiel Een overzicht van de risico’s dat een organisatie 
loopt met daaraan gekoppeld het financieel 
resultaat.

Risicosimulatie Computersimulatie waarin wordt onderzocht 
wat de op basis van statistische technieken de 
verwachte gevolgen zijn van alle 
geïnventariseerde risico’s samen in een 
willekeurig jaar. Op basis van de per risico 
geïnventariseerde minimale, verwachte en 
maximale omvang en waarschijnlijkheid wordt 
de werkelijkheid vele duizenden keren 
nagebootst. 

Risico kwantificering Een financiële waarde toekennen aan een risico 
dat in overeenstemming is met de kans dat het 
risico zich voordoet: kans x gevolg.

Sturing Het proces waarbij leidinggevenden andere 
personen binnen de organisatie beïnvloeden om 
hun gedrag in overeenstemming te brengen met 
de organisatiedoelstellingen.

Toezicht Alle activiteiten waarbij controle wordt 
uitgevoerd over de binnen de kaders gestelde 
activiteiten, bijvoorbeeld audit.
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Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen is de mate waarin de 
gemeente in staat is om de gevolgen van risico’s 
op te vangen, zonder dat het beleid of de 
uitvoering daarvan in gevaar komt. Deze 
maatstaf wordt in gemeenteland berekend als:
beschikbare weerstandscapaciteit
benodigde weerstandscapaciteit
De term weerstandsvermogen verwijst (in 
tegenstelling tot de term weerstandscapaciteit) 
niet naar geld.


