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ubliek Risico: Essays bevat een collectie van Nederlandstalige essays met 
betrekking tot de publieke besturing van waarden en risico’s. Het is een 
caleidoscopisch overzicht van essays in het taalgebied van Nederland en 

Vlaanderen. Het bestrijkt de periode 1995-2020. De essays zijn eerder verschenen als 
losse artikelen op website, als verslag van een bijeenkomst, als brochure, als onderdeel 
van een magazine of als losse publicatie.

Dit e-boek wordt uitgebracht voor bestuurders, managers, adviseurs, wetenschappers, 
docenten en studenten, op het grensvlak van corporate en public governance. 
Het initiatief voor deze publicatie is genomen om overzicht te bieden, vanuit een 
onafhankelijke en een non-profit benadering. 

Er is de afgelopen decennia veel geschreven hoe de kwaliteit van publiek bestuur 
en management kan worden verbeterd. In deze uitgave concentreren wij ons op de 
essays, die het naar onze overtuiging waard zijn om samen te brengen. Het accent ligt 
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daarbij op publiek risicomanagement als relatief nieuw vakgebied binnen het bredere 
perspectief van public governance.

De selectie vertegenwoordigt een spreiding over de diverse aspecten van en 
perspectieven op dit vakgebied. Wij beseffen dat wij sommigen te kort doen door werk 
van hen niet te selecteren.

Auteurs en bronnen
Dank gaat uit naar alle auteurs en organisaties voor hun bijdragen en het beschikbaar 
stellen van materiaal. 

Versie 1.0, gepubliceerd op 16 augustus 2020
Toevoeging van een 15 essays ten opzichte van de vorige 0.88 versie van juli 2019.  

Platform
Het e-boek is beschikbaar als interactieve pdf voor download.

Navigatie
In dit format kan eenvoudig worden genavigeerd. Zoek en vind op trefwoorden, 
gebruik van inhoudsopgave naar essay én terug, alsmede gebruik van hyperlinks.

Ontwerp, selectie, curatie en publicatie
Selectie en curatie is tot stand gekomen met medewerking van de auteurs  uitgevers 
en vanuit de digitale bibliotheken van BNG Bank en PRIMO. Ω

Publiek Risico: Essays  Inleiding
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e beginselen van risicomanagement liggen besloten in elk ecosysteem en 
zijn voor wat de mens betreft zo’n 300.000 jaar oud. Elk mens heeft in zijn 
hersenen de vroege ontwikkelingsstadia nog opgeslagen. Om te overleven als 

groep of als individu. Het kwam ons voor dat deze basisprincipes voelbaar zijn in de 
gedachten verwoord in deze selectie van essays. Veel ervan is wezenlijk.

Nu, anno 2020, kijken wij slechts een stukje terug. Gedurende 15 jaar (periode 2006-
2020) zijn wij afwisselend verantwoordelijk geweest voor de oprichting, besturing 
en management van de Nederlandse tak van PRIMO, de Public Risk Management 
Organisation. Een mooi moment om een selectie van essays te presenteren, dat 
een beeld geeft van het ontstaan, de werking en de ontwikkeling van het vak 
risicomanagement. 

Het is een persoonlijke selectie, waarbij in onze ogen de diverse invalshoeken van het 
vakgebied het sterkst worden geëtaleerd. Het is een selectie, waarvan wij weten dat 
wij mensen tekort doen, natuurlijk. Maar de keuze voor een beperkte set van essays 
en pagina’s dwingt om te kiezen. Het zijn 75 essays en 723 pagina’s. Gebundeld in dit 
e-boek.

Risicomanagement is als vak zo oud als de weg naar Rome (en eigenlijk veel ouder 
zoals hierboven reeds geduid), maar het startpunt voor Nederland wordt gelegd in 
1995, in de aanloop naar het proces waarbij de rijksoverheid in Nederland de eerste 
zaadjes plantte. Niet echt voor zichzelf, nee niet echt, maar om een construct te 
bedenken waarbij zij taken kon decentraliseren naar lagere overheden en vervolgens 
om toezicht op de uitoefening af te dwingen. Afstoten dus en erop toezien dat het goed 
gaat. Een bijzondere reden dus, die niet zozeer de publieke zaak vooropstelt maar 
eerder het mechanisme van controle. Dat is het eerste dat opvalt.

25 jaar risicomanagement  Inleiding

D



9 i

De selectie van artikelen geeft de duiding van deze aanpak weer, laat ook zien dat 
vele experts en wetenschappers er veel nieuwe ideeën op hebben ingebracht, maar de 
rijksoverheid is qua standpunt en aanpak in die 25 jaar eigenlijk niet van gedachten 
veranderd. Er is eigenlijk de paragraaf weerstandsvermogen als enig echte kader. Daar 
wordt weliswaar wettelijk aan voldaan, maar veel gemeenten passen het nauwelijks 
toe als echt sturingsinstrument. 

Wat opvalt is ook dat de gemeenten, provincies en waterschappen eigenlijk in het 
geheel nog niet georganiseerd zijn op dit punt, ook niet na 25 jaar. Iedereen werkt 
met een eigen aanpak, met eigen raamwerken, modellen, adviseurs en zelfs eigen 
wetenschappers. Er is nauwelijks sprake van een corporate kader waarmee door 
gemeenten, provincies en waterschappen wordt gewerkt.

Pas 25 jaar nadat het rijk de beslissing nam om zo te gaan werken, tonen de 
koepelorganisaties, zij het mondjesmaat - incidenteel, op projectbasis en meestal 
facilitair - een teken van leven op dit punt. Dat is merkbaar in de selectie. Essays 
hiervan ontbreken. De essays komen met name van enkele front runners in het 
publieke domein, wetenschappers of extern adviseurs. 
 
Eigenlijk, concluderen wij, is er na 25 jaar weinig nieuws onder de zon. Veel boeken, 
artikelen, software, debatten, diversificatie en eigen winkels, maar in de kern draait 
alles nog steeds om dat ene principe van toezicht.

De enige echte beleidslijn in al die jaren is het weerstandsvermogen. Er zijn gelukkig 
pogingen van experts om corporate risk governance op een hoger planniveau te 
krijgen. Een zoektocht van het openbaar bestuur zelve kent een zeer matig resultaat.  
Risicomanagement is niet geland, het is voor veel bestuurders en topmanagers een 
fremdkörper. Het is geen sturingsinstrument geworden om scherp aan de wind te 
zeilen, te innoveren, vooruit te zien. Het is een moetje, ja soms zelfs een wassen neus.
Risicomanagement is nog steeds een duwmodel, eigenlijk een ongewenst kindje van 

25 jaar risicomanagement  Inleiding
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de overheid, waarin adviseurs en commerciële partijen natuurlijk voor een frisse 
wind hebben gezorgd, maar ook waarin zij met bijzondere ideeën, benaderingen en 
modellen kwamen aanzetten. En vooral de diversiteit aan begripsduiding en -uitleg 
is enorm. Het lijkt een vervuild begrip geworden, een container. Dit zorgt voor grote 
verwarring en hap-snap business. Daar wringt hem de schoen met betrekking tot 
publiek risicomanagement. Het speelveld is verdeeld en er is geen eenduidige taal.

Onze selectie van artikelen is een oproep om de handschoen nu echt eens op te 
pakken en voorliggende rijkdom aan kennis en ideeën opnieuw te wegen, te benutten 
en vooral aan de slag te gaan. Bestuur en topmanagement zijn daarbij aan zet. 
Daarvoor is wel gezag nodig en vooral draagvlak en consistentie vanuit de top van de 
ministeries.

Na 25 jaar zijn wij nog steeds een beetje waar wij 25 jaar geleden waren: de meeste 
bestuurders en topmanagers voelen er helemaal niets voor om dit vak professioneel 
te adopteren. Hun uitleg is dat het negatief is, remmend, niet motiverend, mijdend. 
Natuurlijk is dit onzin, maar goed de beleving is soms sterker dan de werkelijkheid.  
De kern van het vak wordt willens en wetens niet begrepen.  Er is werk aan de winkel, 
veel, jawel heel veel. Deze selectie bevat daarvoor de ingrediënten.

Voor u ligt een reis van meer dan 25 jaar, die ook laat zien dat goede ideeën zijn 
gelanceerd en dat vele pogingen zijn ondernomen om het vak te verbreden en om het 
volwassen te laten worden. Een deel daarvan is in onze ogen het waard om gedeeld te 
worden en verdient om op de tekentafel te brengen bij de doorontwikkeling van het 
vak. Wij wensen u leesplezier én inspiratie.

Eric Frank & Jack Kruf

Eric Frank was directeur van PRIMO Nederland in 
de periode 2011-2017. 
Jack Kruf is mede-oprichter in 2006, eerste 
voorzitter tot 2010 en directeur in de periode 
2017-2020. 
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Door een aantal ‘affaires’ bestaat er veel belangstelling voor de financiële 
reserves van overheidslichamen. Na de belegging van reserves gaat de 
aandacht steeds meer uit naar de omvang van die reserves. Publieke 

organisaties vragen zich af hoeveel vermogen ze nodig hebben om de continuïteit 
en efficiency van hun activiteiten te kunnen waarborgen. Vanuit de rijksoverheid 
klinken signalen over normering van reserves, en een aantal publieke organisaties 
vreest afroming van overreserves. Dat roept vragen op over de functie van het eigen 
vermogen van overheidslichamen, over de feitelijke hoogte daarvan en over de 
benodigde omvang. Een tour d’horizon.

De bufferfunctie vormt de eerste functie van het eigen vermogen van 
overheidslichamen.1 Reserves zijn een van de instrumenten om risico’s af te dekken. 
Reserves maken onderdeel uit van de weerstandscapaciteit van een instelling. 
Deze bestaat, naast de reserves, uit langlopende voorzieningen, ongebruikte 
belastingcapaciteit en ruimte op de begroting.2 Hoe groter de risico’s, hoe groter 
de weerstandscapaciteit moet zijn. De verhouding tussen weerstandscapaciteit en 
risico’s is het weerstandsvermogen. Dit is het vermogen van een publieke instelling 
om financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen 
voortzetten.

Bij het optimaliseren van het weerstandsvermogen spelen, naast weerstandscapaciteit 
en risico’s als zodanig, ook andere factoren een rol. Het gaat hierbij om het 
aanpassingsvermogen of de flexibiliteit van de organisatie en de kans op 
gelijktijdigheid van tegenslagen. Op zichzelf genomen kleine risico’s kunnen door 
toeval gelijktijdig of vlak na elkaar optreden, waardoor toch een groot beroep op de 
weerstandscapaciteit noodzakelijk is.  Als de kansen afhankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 
bij terugval van de economische groei, valt het optreden van een aantal risico’s samen 
(lagere algemene uitkering, hogere rente, meer beroep op garanties, enz.).

Actieve houding gewenst bij vermogensvorming Duiding
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Figuur 1 brengt de verschillende variabelen schematisch met elkaar in verband. De 
tweede figuur3 op de volgende pagina geeft een scenario voor het mogelijke verloop 
van de weerstandscapaciteit in de tijd. Wanneer de weerstandscapaciteit zich op 
het gewenste niveau bevindt, leidt een financiële tegenvaller onmiddellijk tot een 
te lage weerstandscapaciteit. Bij gegeven risico’s, moet de weerstandscapaciteit 
worden aangevuld. Het tempo daarvan is afhankelijk van de flexibiliteit van de 
organisatie. Sommige kostenposten kunnen snel worden omgebogen, andere (rente, 
afschrijvingen) pas op langere termijn.

Overheden met een eigen belastinggebied kunnen de reserves weer op peil brengen 
door de belastingopbrengst op te voeren door middel van lastendrukverzwaring. Deze 
maatregel levert pas in het tweede jaar na het opgetreden risico een verhoging van 
de weerstandscapaciteit, aangezien de onbenutte belastingcapaciteit – onderdeel van 
de weerstandscapaciteit – voor de duur van de lastendrukverzwaring met hetzelfde 
bedrag daalt. Zodra de reserves op peil zijn gebracht, kunnen de belastingen terug 
naar het oude niveau. Bij samenloop van tegenvallers, kan nagenoeg de gehele 
weerstandscapaciteit in een mum van tijd vervliegen. Bij snel elkaar opvolgende 
effectuering van risico’s ontbreekt de tijd om de verloren gegane weerstandscapaciteit 
op te bouwen (zie figuur 2). Het verdient aanbeveling met deze mogelijkheden 
rekening te houden. De weerstandscapaciteit mag in het worst case scenario niet 
negatief worden.4

Het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit is geen sinecure en zal 
per type publieke instelling verschillen.5 Een goede handleiding en praktisch 
toepasbare instrumenten ontbreken vooralsnog.6 Variabelen als belastingcapaciteit 
en de ruimte op de begroting laten zich moeilijk kwantificeren. Het inschatten 
van uitgavenflexibiliteit en vooral van risico’s is zo mogelijk nog moeilijker. De 
maatschappelijke omgeving verandert snel. Risico’s in verband met millenniumbug 

Actieve houding gewenst bij vermogensvorming Duiding
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en invoering van de euro zijn nieuw en eenmalig. Automatisering brengt nieuwe en 
blijvende risico’s met zich mee. Europese regelgeving kan tot verrassingen leiden 
en overheden worden steeds gemakkelijker aansprakelijk gesteld. Risicoprofielen 
veranderen of blijken verkeerd ingeschat. Het is dan ook van belang de gewenste 
weerstandscapaciteit regelmatig te evalueren.

De financieringsfunctie
Naast een buffer tegen optredende risico’s, kan eigen vermogen worden aangewend 
voor het financieren van investeringen. Investeringen kunnen worden gefinancierd 
met eigen of met vreemd vermogen (leningen). Financiering met eigen vermogen 
heeft voordelen, maar kent ook nadelen. De verhouding tussen vreemd en eigen 
vermogen moet bijdragen aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de 
publieke functie van overheidsinstellingen.

Als voordeel van financiering uit eigen vermogen wordt wel gesteld, dat dit goedkoper 
is dan lenen. Er hoeft immers geen rente te worden betaald. Dit argument gaat echter 
voorbij aan het feit dat over het geïnvesteerde vermogen rente ontvangen had kunnen 
worden. Economen noemen dit alternatieve kosten.

De Commissie-Koopmans, die adviseerde over de vermogenspositie van 
universiteiten, breekt een lans voor het financieren van activa uit eigen vermogen.7 

Het achterliggende idee is dat het Rijk goedkoper kan lenen dan andere 
overheidsinstellingen, wegens het geringere faillisementsrisico, en vanwege de 
grotere bedragen die ineens worden opgenomen. Zou het Rijk reserves van andere 
overheidsinstellingen afromen, dan zou de overheid als geheel meer rente gaan 
betalen. Dit voordeel moet echter niet worden overdreven. Ook lenen aan lagere 
overheidsinstellingen is in Nederland betrekkelijk risicoloos. Gespecialiseerde banken 
(BNG, Waterschapsbank) die hun geld uitsluitend uitzetten bij of onder garantie 

Actieve houding gewenst bij vermogensvorming Duiding
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van overheden of bij instellingen waar de overheid een grote vinger in de pap heeft, 
hebben mede daardoor een gunstige credit rating, waardoor zij goedkoop geld kunnen 
aantrekken en uitzetten.

Overheidsinstellingen financieren activa ook met eigen vermogen omdat het gebruik 
van vreemd vermogen de zelfstandigheid verkleint. Geldschieters zullen de nodige 
informatie wensen omtrent aanwending en risico’s. Een aanvraag voor een lening kan 
worden geweigerd. Niemand houdt van pottenkijkers en niemand wil op de knieën 
voor een lening.

Benodigde weerstandscapaciteit
Hoe zou een model voor de benodigde weerstandscapaciteit eruit kunnen zien? 
De eerste stap is het in kaart brengen van risico’s. Per activiteit (afdeling, 
begrotingspost) kan de grootst denkbare tegenvaller worden vastgesteld. 
De som van deze tegenvallers is de maximale tegenvaller waarmee men te 
maken kan krijgen (MAXRISK). In werkelijkheid doen tegenvallers zich zelden 
allemaal tegelijk voor, en zijn zij zelden catastrofaal van omvang. Toch is het 
van belang zicht te krijgen op de omvang, de periodiciteit en de mogelijke 
samenloop van risico’s. Het recente verleden kan soms aanwijzingen geven. 
Naarmate overheidslichamen groter zijn, bestaat de kans dat positieve en 
negatieve risico’s ‘uitmiddelen’ door de wet van de grote aantallen. Verder 
moet worden nagegaan hoe flexibel de uitgaven zijn. Sommige uitgaven zijn 
snel te beperken, andere niet of nauwelijks. Door MAXRISK te corrigeren voor 
dergelijke factoren is de benodigde weerstandscapaciteit te berekenen.

Een nadeel van het gebruik van eigen vermogen is dat dit ten koste kan gaan van 
de doelmatigheid en de transparantie van het overheidshandelen. Een instelling 
die beschikt over overtollig vermogen kan, zonder risico voor de continuïteit, geld 

Actieve houding gewenst bij vermogensvorming Duiding
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besteden aan onrendabele projecten en/of aan projecten die niet tot de primaire 
taken behoren. Zo moest staatssecretaris Ybema onlangs een besluit schorsen van 
de Kamer van Koophandel voor Zuid-Limburg, die tientallen miljoenen wilde steken 
in een voetbalstadion, een bedrijventerrein en kantoorgebouwen, iets dat de wet 
niet toelaat.8 Kamers van Koophandel blijken over substantiële eigen vermogens te 
beschikken.9

Eigen vermogen kan worden beschouwd als het rechtmatige eigendom van hen 
die het hebben opgebouwd. In het geval van een Kamer van Koophandel zijn dit 
de ingeschreven bedrijven en instellingen (die verplicht zijn af te dragen); bij een 
gemeente de lokale belastingbetalers. Rendement (bijvoorbeeld rente) op eigen 
vermogen is uitwisselbaar met belastinginkomsten. Door het aanhouden van hoge 
reserves is het mogelijk veel uitgaven te bekostigen met ontvangen (of uitgespaarde) 
rente of dividend. Dit verdoezelt de werkelijke lasten voor de burger, en verhult 
daardoor de ‘prijs’ van de voorzieningen. Gebruik van vreemd vermogen maakt de 
lastendruk transparanter.

Financiering met eigen vermogen verzwakt bovendien de band tussen betalen en 
genieten. Vermogensvorming leidt tot het overbrengen van baten naar de toekomst. 
De huidige belastingbetalers die gaan verhuizen, zien niets meer van hun lokale 
belastinggeld terug. Wie later in desbetreffende gemeente komt wonen, kan genieten 
zonder ooit een cent te hebben betaald. Bij financiering met vreemd vermogen betalen 
de genieters zelf voor de aanwezige voorzieningen (Wertkorrespondenz). Vermogen 
vormen als doel op zich behoort niet tot de publieke taken van overheidsinstellingen.

Praktijk
Het vergelijken van de vermogenspositie van verschillende overheidslichamen is 
problematisch door verschillen in boekhoudmethoden. Activa en passiva worden op 

Actieve houding gewenst bij vermogensvorming Duiding
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verschillende wijze gewaardeerd, er is vaak spraken van aanzienlijke stille reserves. 
Bovendien wordt de grens tussen reserves en voorzieningen verschillend gelegd.10 
Ook is het de vraag aan welke grootheid de omvang van de reserves moet worden 
opgehangen.

Een populaire maatstaf is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal: 
de solvabiliteit. De solvabiliteit geeft inzicht in het belang van de financieringsfunctie 
van het eigen vermogen. Een maatstaf voor de buffer is het niet. De solvabiliteitsratio 
bedroeg voor gemeenten in 1996 gemiddeld 21%.11 Dit komt overeen met de 
solvabiliteit van de nutsbedrijven. Maar achter dit gemiddelde gaan grote verschillen 
schuil. 18 gemeenten hadden een solvabiliteit van meer dan 80%, terwijl de 10 
grootste gemeenten gemiddeld een ratio hebben lager dan 15%.

Het eigen vermogen als percentage van de begroting vormt een goede maatstaf voor 
de financiële buffer van een overheidsinstelling. De omvang van de risico’s hangt 
nu eenmaal vooral samen met de uitgaven en inkomsten van een instelling. Grote 
gemeenten hebben eigen vermogens die in de buurt van 15% van het budget liggen. 
Naarmate de gemeenten kleiner zijn, wordt dit percentage gemiddeld genomen 
groter. Tegelijkertijd bestaan er binnen grootteklassen van gemeenten opvallend grote 
verschillen. Er zijn uitschieters met percentages hoger dan 150%.

Uit analyse van cijfers uit het rapport van de Algemene Rekenkamer en uit zelf 
verzamelde data blijkt dat de verschillen tussen overheidslichamen zeer groot zijn. 
De verschillen tussen soortgelijke instellingen zijn zelfs vaak groter dan tussen de 
diverse typen publieke instellingen. Dit is contra-intuïtief, omdat vermoedelijk 
de risicoprofielen binnen groepen instellingen minder verschillen dan tussen de 
verschillende typen instellingen (vergelijk een gemeente met een waterschap of 
politieregio).
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Normering van eigen vermogens
Om een vinger aan de pols te houden, poogt het Rijk normen op te stellen voor de 
vermogens van bepaalde typen overheidsinstellingen. Voor het normeren van de 
vermogens van politieregio’s ligt al een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.12 Ook 
voor universiteiten is onlangs een voorstel tot normering gedaan.13 Idealiter wordt 
het normvermogen vastgesteld op basis van een beoordeling van de bufferfunctie 
en de financieringsfunctie van het vermogen.14 De benodigde vermogens op grond 
van beide functies kunnen echter niet simpelweg worden opgeteld: reserves voor de 
financieringsfunctie kunnen ten dele tegelijkertijd een bufferfunctie vervullen.

Aan het hanteren van vermogensnormen kleven beleidsmatige risico’s. Een 
normvermogen dat mede is gebaseerd op de vervangingswaarde van de gebouwen 
– zoals voorgesteld voor politieregio’s en universiteiten – kan bijvoorbeeld leiden 
tot extra aankopen van panden uitsluitend om het afromen van reserves die de 
vervangingswaarde te boven gaan voor te zijn. De Rekenkamer constateert iets 
dergelijks bij de politieregio Amsterdam-Amstelland15, terwijl er op dat moment 
feitelijk nog niet eens sprake was van een norm. 

Dit voorbeeld geeft aan dat de formulering van normen zorgvuldig dient te 
geschieden. Normen kunnen aanzetten tot ongewenst en/of onbedoeld gedrag van 
betrokkenen. Instellingen straffen voor doelmatigheid door bespaarde middelen 
onmiddellijk af te romen is onverstandig.16 Het is dan ook de bedoeling politieregio’s 
met overreserves drie jaar de tijd te geven de reserves terug te brengen. Of dit lukt is 
de vraag. De verschillen tussen de werkelijke eigen vermogens en de wenselijke eigen 
vermogens zijn zeer groot. In werkelijkheid varieert het eigen vermogen van 18 tot 
92% van het budget. Voor genormeerde eigen vermogens verschilt het slechts van 
32 tot 58 %. Het probleem van de voorgestelde normering blijft dat een politieregio 
met teveel eigen vermogen nog steeds de mogelijkheid heeft om activa te kopen om 
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zodoende binnen de normen te vallen.17 Besluiten over financiering met eigen dan wel 
vreemd vermogen worden dan niet meer op de juiste economische gronden genomen.

Implicaties
De vermogenspositie van overheidsorganen wordt steeds nauwlettender gevolgd. 
Tot nu toe beperkt normering zich tot enkele instellingen op afstand van het Rijk.18 
Ook gemeenten, provincies en waterschappen kunnen echter een toenemende 
belangstelling van het Rijk tegemoet zien. Dat dit besef doordringt, blijkt onder 
meer uit het besluit van de provincie Groningen om het belang in nutsbedrijf 
Essent (ter waarde van tientallen miljoenen) niet te verkopen. Als reden voert de 
verantwoordelijke gedeputeerde aan dat men bang is dat het Rijk het eigen vermogen 
zal afromen.19 Of dit zal helpen, is nog maar de vraag.

Toch doen publieke instellingen er verstandig aan een actieve houding aan te nemen, 
en zelf de verhouding tussen hun benodigde en de feitelijke vermogenspositie goed 
in beeld te brengen. Dat is beter dan gedwee een eventuele rijksnormering af te 
wachten. Jammer dat praktische instrumenten en criteria voor het berekenen van 
normvermogens nog zo weinig ontwikkeld zijn. Ω
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Met het toenemende belang van – en daardoor belangstelling voor – meer 
geïntegreerd risicomanagement bij overheidsorganisaties, neemt ook de 
behoefte toe aan een conceptueel raamwerk daarvoor. Deze publicatie 

probeert in die behoefte te voorzien en is tevens te beschouwen als een vervolg op de 
publicatie betreffende Enterprise Risk Management.

Duurzaam succesvolle organisaties zijn per definitie goed in het beheersen van hun 
belangrijkste risico’s. Immers, een organisatie die die risico’s niet goed beheerst, is 
gedoemd op termijn te verdwijnen. Echter, zelfs de meest succesvolle organisaties 
neigen er traditioneel gezien naar hun risico’s ad hoc en gefragmenteerd te 
beheersen. Verzekerbare, technologische, financiële, operationele, automatiserings-, 
milieu-, veiligheids-, kwaliteits-, integriteit- en frauderisico’s et cetera, worden 
veelal onafhankelijk van elkaar beheerst vanuit separate, gespecialiseerde 
organisatieonderdelen.

Binnen de context van de overheid lijkt veelal geen sprake te zijn van een directe 
bedreiging van de continuïteit. Falende risicobeheersing kan echter wel van directe 
invloed zijn op het belang dat de burger hecht aan een bepaalde overheidsdienst. 
Daarmee komt de legitimiteit van de aanwezigheid van de overheid c.q. het 
overheidshandelen in het geding en een overheid die haar legitimiteit verliest, ziet 
de rechtvaardiging van haar bestaan aangetast. Voorts biedt het implementeren van 
risicomanagement nieuwe kansen de effectiviteit van de organisatie te vergroten en het 
is daarmee een welkome aanvulling van het repertoire van de overheidsmanager die 
het gebrek aan marktwerking via eigen managementimpulsen moet compenseren.

Integraal risicomanagement
Integraal risicomanagement gaat uit van een benadering waarbij het management van 
risico’s op basis van haar bijdrage aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen 
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wordt geïntegreerd en gecoördineerd over de gehele organisatie. Daarbij wordt tevens 
uitdrukkelijk rekening gehouden met de onderlinge relaties en afhankelijkheden van 
de diverse (soorten) organisatierisico’s. 

Enkele belangrijke verschillen tussen meer ‘traditioneel’ en integraal 
risicomanagement zijn:

 • Gefragmenteerd: diensten, afgrendelingen en functies beheersen de diverse 
soorten risico’s separaat en onafhankelijk van elkaar. <> Geïntegreerd: 
het risicomanagement wordt gecoördineerd vanuit het bestuur en is volledig 
geïntegreerd in de organisatie van het concern en de diensten.

 • Ad hoc en reactief: risicomanagement krijgt aandacht wanneer het bestuur 
door aanleiding toe ziet, bijvoorbeeld in vervolg op crisissituaties. <> Continu en 
proactief:  risicomanagement is een activiteit die zich permanent ontwikkelt. Er 
vindt een actieve identificatie plaats van nieuwe risico’s.

 • Eng aandachtsgebied: met name gericht op verzekerbare en financiële c.q. 
begrotingsrisico’s. <> Breed aandachtsgebied: alle organisatierisico’s worden in 
het proces betrokken.

Door een betere beleidsmatige aansturing en onderlinge coördinatie van alle 
maatregelen en activiteiten ter beheersing van risico’s, worden de inconsistenties, 
overlappingen en lacunes daarin geëlimineerd. Bovendien wordt daardoor de 
identificatie van nieuwe risico’s proactiever, waardoor de kans wordt gereduceerd dat 
de organisatie zich voor onverwachte uitdagingen gesteld ziet. Het zal duidelijk zijn dat 
de voorgestane benadering ook leidt tot een andere benadering van de accountants en 
auditors.
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Waar deze ‘waarnemers’ tot nu toe, veelal in navolging van de te onderzoeken 
organisatie, ook gericht waren op specifieke aandachtsgebieden (bijvoorbeeld 
rechtmatigheid of financiële risico’s), ontstaat nu de mogelijkheid ook hier een 
brede benadering te kiezen. Dit behoeft niet te leiden tot een nieuwe opdracht voor 
de controlerende (externe) accountant, maar maakt het mogelijk zijn toetsende 
werkzaamheden te plaatsen binnen een breder raamwerk. Aldus handelend kan ook 
het werk van de verschillende controleurs en toezichthouders beter en effectiever op 
elkaar worden afgestemd.

De contouren van een integraal risicomanagement:
 • Risicostrategie: de voornaamste risico’s van de organisatie en de tolerantiegrenzen 
van die risico’s.
 • Risicomanagement-architectuur: de basisprincipes voor het ontwerp van 
risicogerichte organisatiestructuren, processen en (controle)systemen.
 • Integratie van risicomanagement in de organisatie: de integratie van risicobeheers- 
en controlemaatregelen in de reguliere bedrijfsvoering.
 • Meten en beoordelen effectiviteit verbetering risicovaardigheden: het analyseren 
en beoordelen van de bijdrage van de risicobeheers- en controlemaatregelen en de 
realisatie van de organisatiedoelstellingen en de continue verbetering daarin.

Hoewel het hieronder gepresenteerde raamwerk voor integraal risicomanagement zich 
vooral richt op instrumentele aspecten (structuren, functies, processen, methoden 
en technieken), leert de ervaring dat door een betere invulling van de elementen 
van dat raamwerk tevens een belangrijke bijdrage wordt geleverd aan de meer 
culturele aspecten daarvan. Door de implementatie van het raamwerk voor integraal 
risicomanagement wordt het belang van gedragsaspecten die zich bijvoorbeeld laten 
typeren als ‘leiderschap en daadkracht’, ‘afspraak is afspraak’ (discipline), ‘van buiten 
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naar binnen kijken’ (klantperspectief) en ‘verbetergerichte omgang met feedback’, nog 
eens extra onderstreept.

Vanuit de doelstellingen van de organisatie worden haar voornaamste risico’s 
gedefinieerd en de tolerantiegrenzen daarvan vastgesteld. Vervolgens formuleert 
de organisatie de basisprincipes die zij hanteert voor het ontwerpen van 
organisatiestructuren, processen en (controle)systemen. De ervaring leert dat de mate 
van verankering van risicomanagement in de reeds bestaande organisatiestructuren, 
processen en (controle)systemen een sterke invloed heeft op de effectiviteit en 
efficiency daarvan. Daarom dient te worden bewerkstelligd dat ook langs deze 
dimensie sprake is van verdergaande integratie. De bijdrage van het risicomanagement 
aan de realisatie van de organisatiedoelstellingen dient periodiek te worden 
geanalyseerd en beoordeeld. De resultaten van die beoordelingen vormen belangrijke 
aanknopingspunten voor de verdere verbetering van die bijdrage.

Structuurelementen
Zoals gezegd, geven organisaties vaak reeds op meerdere plaatsen in de organisatie 
aandacht aan allerlei risico’s, echter zonder dat daarvoor een totaalconcept bestaat. 
De implementatie van geïntegreerd risicomanagement volgt veelal een (meerjaren) 
groeimodel, waarbij de meeste organisaties zich momenteel nog in de aanvangsfasen 
bevinden. Zij kunnen daarom meestal relatief snel en eenvoudig forse effectiviteit- en 
efficiencyverbeteringen van hun risicomanagement realiseren. 

De belangrijkste structuurelementen van het groeimodel voor integraal 
risicomanagement zijn weergegeven hierboven onder contouren. Lezers bekend met 
die materie zullen hierin zeker het ‘regelkringconcept’ herkennen, zoals dat ook wordt 
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gehanteerd bij het ontwerpen van managementsystemen, gericht op bijvoorbeeld 
kwaliteits- en milieuzorg en arbeidsveiligheid. De inrichting van dergelijke 
(geïntegreerde) managementsystemen voorziet daarmee niet alleen in de uitvoering 
van de desbetreffende activiteiten, maar ook in de continue beoordeling en verbetering 
van de effectiviteit en efficiency daarvan. Hieronder worden de acht elementen van het 
groeimodel integraal risicomanagement afzonderlijk toegelicht.

1. Beleid en doelstellingen
Een risico laat zich ook definiëren als de dreiging dat een gebeurtenis of actie 
een negatief effect zal hebben op het vermogen van een organisatie om de haar 
gestelde beleidsdoelen te realiseren. Voor de aansturing en beoordeling van het 
risicomanagement van een organisatie is het dus van belang dat deze doelen concreet, 
intern goed gekend en begrepen zijn.

2. Risico-inventarisatie
Indachtig de bovenstaande definitie van risico’s, bestaat het tweede element van 
het groeimodel uit een zo breed en volledig mogelijke inventarisatie van mogelijke 
gebeurtenissen en acties die de realisatie van de organisatiedoelstellingen in gevaar 
kunnen brengen. Daarbij is het belangrijk steeds zo eenduidig mogelijk vast te stellen 
wat de fundamentele oorzaken van die risico’s zijn. Op een hoger aggregatieniveau 
beschouwd kennen bepaalde risico’s namelijk vaak meerdere grondoorzaken die 
om verschillende beheersmaatregelen vragen. De ook binnen de kwaliteitszorg veel 
gebruikte analysetechnieken zoals die van Ishikawa en Pareto zijn hierbij vaak zeer 
krachtige hulpmiddelen.

Uit analytische en praktische overwegingen worden de aldus bepaalde risico’s vaak op 
basis van hun aard geclusterd. Een veel gehanteerde clustering is die van strategische, 
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financiële en operationele risico’s. Strategische risico’s kunnen worden gedefinieerd 
als gebeurtenissen of ontwikkelingen die afbreuk doen aan het bestaansrecht van 
de organisatie, zoals het wegvallen van de vraag naar haar producten of diensten. 
Financiële risico’s zijn gebeurtenissen of ontwikkelingen die directe consequenties 
hebben voor de vermogenspositie of kasstromen van de organisatie.

Voorbeelden daarvan zijn waarderings-, krediet- valuta-, rente-, en liquiditeitsrisico’s. 
Operationele risico’s zijn belemmeringen voor het realiseren van de organisatiedoelen 
die voortkomen uit het falen van mensen, processen en systemen, zoals vergissingen, 
inadequate administratieve organisatie en interne controle, ziekteverzuim en 
arbeidsongeschiktheid, juridische aansprakelijkheid en computerstoringen.

De voor winstgerichte organisaties relevante risico’s laten zich nagenoeg altijd 
(ook) uitdrukken in hun verwachte directe en indirecte consequenties voor de 
winstgevendheid – en daarmee op termijn voor de levensvatbaarheid – van die 
organisaties. Overheidsorganisaties zijn niet winstgericht en kennen daarom risico’s 
waarvan de consequenties zich niet in financiële termen laten uitdrukken. Dat type 
risico wordt veelal geclusterd onder de noemer bestuurlijke of politieke risico’s. Naar 
haar aard is deze cluster het meest vergelijkbaar met de cluster strategische risico’s 
zoals winstgerichte organisaties die kennen.

De voornaamste reden waarom bovengenoemde risicoclusters idealiter niet uitsluitend 
afzonderlijk, maar juist integraal moeten worden beschouwd en beheerd, is gelegen in 
het feit dat er veelal onderlinge afhankelijkheden kunnen zijn. Zo kunnen financiële 
en operationele risico’s aanleiding geven tot politieke risico’s en vice versa. Daarbij 
heeft de ervaring geleerd dat de correlaties tussen financiële en operationele risico’s 
enerzijds en politieke risico’s anderzijds vaak sterker zijn dan andersom. Anders 
gesteld: relatief veel politieke risico’s vinden hun ‘oorsprong’ in financiële en 
operationele risico’s.
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Het verdient daarom aanbeveling het integraal risicomanagement bij 
overheidsorganisaties in eerste instantie te richten op de financiële en operationele 
risico’s. Daarbij dient tevens te worden bewerkstelligd dat de sensibiliteit van de 
ambtelijke organisatie voor de bestuurlijke en politieke aspecten van die financiële en 
operationele risico’s wordt verhoogd.

3. Risicoprioriteitsstelling
Zoals gezegd, moet het rangschikken van risico’s op hun belang voor de organisatie 
worden gerelateerd aan de doelstellingen van de (ambtelijke) organisatie van de 
eigen organisatie. Daarbij is het vanuit analytisch oogpunt vaak nuttig een risico 
te beschouwen als het product van het effect van een bepaalde gebeurtenis en de 
verwachte frequentie waarmee die gebeurtenis zich voordoet (risico = kans × effect).

Het is dan belangrijk om ten aanzien van de verwachte frequentie duidelijk aan te 
geven welke tijdshorizon men hanteert bij de inschatting daarvan. Immers, die kan op 
korte termijn heel anders zijn dan op de langere termijn. Ook is het nodig onderling 
vast te stellen of men de effecten inschat exclusief de (mitigerende) invloed van reeds 
genomen beheersmaatregelen ten aanzien van dat effect (het ‘bruto-effect’) of juist 
inclusief die effecten (het ‘netto- of residu-effect’). 

Mede gezien het feit dat de consequenties van risico’s voor overheidsorganisaties 
zich niet in een eenduidige en uniforme ‘meeteenheid’ (zoals geld) laten uitdrukken, 
geschiedt het aanbrengen van een prioriteitsstelling in de risico’s van de organisatie 
goeddeels op basis van kwalitatieve en subjectieve gronden. Men kan aan dit bezwaar 
tegemoetkomen door een dergelijke prioriteitstelling te baseren op de consensus 
daaromtrent van een groep mensen die allen goed bekend zijn met de doelstellingen en 
het intern functioneren van de organisatie.
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4. Vaststellen risicotoleranties
Nadat in kaart is gebracht wat de belangrijkste financiële en operationele risico’s 
zijn, kunnen de toleranties van de organisatie ten opzichte van die risico’s worden 
vastgesteld. De gestelde risicotoleranties moeten worden gedefinieerd in termen van 
operationele parameters (prestatie-indicatoren) om te kunnen komen tot de feitelijke 
beheersing van dat risico. Zo zou de tolerantie van een kans van vijf procent per jaar op 
de oninbaarheid van vorderingen zich bijvoorbeeld kunnen vertalen in een maximale 
betalingstermijn van dertig dagen gecombineerd met een individuele kredietlimiet van 
50.000 euro. 

Ten aanzien van de beschikbaarheid van informatiesystemen kan bijvoorbeeld worden 
vastgesteld welke onderbreking daarin (in tijd gemeten) acceptabel is. Ook ten aanzien 
van de verwachte frequentie waarmee nominale doorlooptijden van procedures 
worden overschreden, kunnen tolerantiegrenzen worden vastgesteld.

5. Risicoallocatie over bedrijfsprocessen
Voor de geïnventariseerde risico’s kan vervolgens worden bepaald in welk(e) 
organisatieproces(sen) dat risico zich voordoet. Degene in de organisatie die de 
verantwoordelijkheid draagt over dat proces, dient als eerstverantwoordelijke van 
dat risico (‘risico-eigenaar’) aangewezen te worden. Daarbij is het verstandig ernaar 
te streven die verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. 
Daardoor wordt namelijk zekergesteld dat die verantwoordelijkheid zo dicht mogelijk 
is gekoppeld aan de bron van en de praktijkkennis over dat risico. Indien een bepaald 
risico (het raakvlak van) meerdere processen overstijgt, dient die verantwoordelijkheid 
te worden gealloceerd aan het eerst hogere hiërarchische niveau. 

Omwille van het inzicht en overzicht is het nuttig hiervan een schematische 
voorstelling te maken, waarin wordt aangegeven hoe hoog het risico is van een 
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bepaalde stap in een organisatieproces en welke afdeling binnen de organisatie voor 
die processtap verantwoordelijk is.

6. Risicobeheersmaatregelen
Nadat is vastgesteld waar in de bedrijfsprocessen bepaalde risico’s hun 
oorsprong hebben, wat de acceptabele toleranties daarvan zijn, en nadat ook de 
verantwoordelijkheden voor die risico’s zijn bepaald, kan – in overleg met de 
desbetreffende verantwoordelijken – worden bepaald op welke wijze(n) men die 
risico’s het best beheerst. Daartoe bestaan de volgende basisstrategieën: verhogen, 
accepteren, reduceren, elimineren, mitigeren en overdragen. Per geïdentificeerd 
risico zal de daarvoor gekozen basisstrategie moeten worden vertaald naar concrete 
organisatorische beheersmaatregelen.

De zes genoemde basisstrategieën en enkele algemene voorbeelden van daarbij 
passende risicobeheersmaatregelen zijn:

 • Verhogen: uitbreiden, vergroten, herontwerpproces, ‘decontroleren’.
 • Accepteren: incalculeren in de besluitvorming, bewaken.
 • Reduceren: herontwerpproces, verhogen bewaking, reduceren activiteit.
 • Elimineren: herontwerpproces, staken activiteit.
 • Mitigeren: compenseren c.q. ‘hedgen’, alternatieve financiering, herontwerpproces.
 • Overdragen: verzekeren, juridisch overdragen, aan derde uitbesteden.

Het is van cruciaal belang dat het toepassingsgebied en de verantwoordelijkheden 
voor de diverse soorten risico’s en de daarbij behorende beheersmaatregelen zo 
eenduidig mogelijk worden gedefinieerd. Dit, opdat binnen de organisatie voldoende 
duidelijk is, hoe voor elk risico de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
intern verdeeld zijn. Immers, het ontbreken van dergelijke eenduidige coördinatie 
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kan er gemakkelijk toe leiden dat een bepaald risico ‘tussen wal en schip valt’, of 
dat een ander risico een onduidelijk gedeelde taak en verantwoordelijkheid van 
meerdere organisatieonderdelen wordt. Middels de hier beschreven beleidsgerichte 
en gestructureerde benadering kunnen dergelijke inconsistenties, overlappingen en 
lacunes worden geëlimineerd en kan integraal risicomanagement werkelijk gestalte 
krijgen.

7. Rapportage risicobeheersmaatregelen
Als basis voor de evaluatie van hun effectiviteit en efficiency moet er regelmatig 
worden gerapporteerd over de resultaten van de gekozen risicobeheersmaatregelen. 
De frequentie daarvan is mede afhankelijk van de dynamiek van de externe omgeving, 
alsmede van die van de bedrijfsprocessen zelf. Het verdient aanbeveling ook hier 
zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij reeds bestaande rapportagesystemen. De 
rapportages inzake de financiële en operationele risico’s dienen dan ten minste 
melding te maken van de frequentie en omvang waarmee de gestelde risicotoleranties 
worden overschreden, alsmede de corrigerende maatregelen die daarop reeds zijn 
genomen.

8. Evalueren risicobeheersmaatregelen
Zoals gezegd, dienen de periodieke rapportages inzake de resultaten van de 
risicobeheersmaatregelen als basis voor de evaluatie van hun effectiviteit en efficiency. 
Die evaluatie kan aanleiding geven tot aanpassingen van het beleid en de doelstellingen 
van de organisatie zelf, alsmede van de gekozen risicobeheersmaatregelen.

Daarmee wordt dan tevens het begin gemaakt met het doorlopen van de volgende 
cyclus van het groeimodel van integraal risicomanagement en wordt zekergesteld 
dat de organisatie haar vaardigheden op dit gebied permanent blijft verbeteren. 
Daarbij is het zaak de beschreven acht elementen van het groeimodel integraal 
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risicomanagement zo evenwichtig mogelijk verder te ontwikkelen. Immers, ook hier 
geldt dat het systeem zo robuust is als haar zwakste onderdeel. Derhalve is het niet 
zinvol te streven naar een meer dan gemiddelde verbetering van de invulling van 
slechts enkele onderdelen van dat groeimodel.

Tot slot: het INK-model
Ten behoeve van de verbetering van de interne organisatie maken veel 
overheidsorganisaties gebruik van het evaluatie- en groeimodel van het Instituut 
Nederlandse Kwaliteit (INK) voor de positiebepaling en de verbetering van de kwaliteit 
van haar organisatie. In opdracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het 
INK en Ernst & Young – reeds alweer in 1997 – is een handleiding opgesteld voor de 
toepassing van het INK-model bij (lokale) overheden.

Aangezien de mate van risicobeheersing een belangrijk aspect is van de kwaliteit van de 
interne organisatie, kan het INK-model tevens heel goed worden gebruikt als ‘kapstok’ 
voor de organisatorische inbedding en verankering van integraal risicomanagement. 
Aldus resulteert verdere professionalisering van het risicomanagement direct in 
belangrijke verbeteringen in de invulling van de negen aandachtsgebieden van het 
INK-model. 

Door dergelijke gecoördineerde verbeteractiviteiten wordt bovendien een belangrijk 
impuls gegeven aan het verhogen van de ‘zichtbaarheid’ van de maatschappelijke 
meerwaarde van de prestaties van individuele overheidsorganisaties richting hun 
burgers, hetgeen met name bijzonder relevant is ten behoeve van discussies omtrent 
hun bestaansrecht en legitimiteit. Ω
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De uitvoering van grote infrastructurele projecten en werken heeft vergaande 
gevolgen voor de omgeving, vooral in stedelijke gebieden. Om de overlast 
tot een minimum te beperken en de beschikbare expertise efficiënter 

op elkaar af te stemmen, heeft TNO Bouw samen met GeoDelft een methodiek 
ontwikkeld voor risicobeheersing en kennismanagement. In enkele gemeenten zijn 
inmiddels pilots afgerond.

Oorverdovend is het lawaai soms, automobilisten laten luid claxonerend van 
hun onvrede blijken. Sinds in een aanpalende straat de weg is opgebroken, 
zorgt de omleiding van het verkeer voor ellenlange rijen auto’s. Burgers zijn de 
verkeersopstoppingen en geluidsoverlast beu. De middenstand klaagt over de slechte 
bereikbaarheid. Het afronden van de wegwerkzaamheden kan de detailhandel niet 
snel genoeg gaan.

Het snel en met de minst mogelijke overlast uitvoeren van grote infrastructurele 
projecten en werken in de openbare ruimte is een van de doelstellingen van een 
systematiek die TNO Bouw samen met GeoDelft heeft ontwikkeld in het kader 
van Kennismanagement Stedelijke Herinrichting (KSH). Dit project wordt 
uitgevoerd onder de vlag van Delft Cluster, een samenwerkingsverband waarin zes 
kennisinstituten op het gebied van de grond-, weg- en waterbouw, hun krachten 
bundelen. ‘Nederland is daarmee wereldwijd koploper’, vertelt projectleider Marius 
Kiers.

Kennismanagement Stedelijke Herinrichting is een van de zeven projecten die 
Delft Cluster tot 2007 aanpakt (zie kader, red.) en moet innovatieve technieken en 
processen voor integrale planvorming bevorderen. Kiers: ‘Doel is de reductie van 
risico’s, omgevingsschade, en overlast. Tegelijkertijd moet dit leiden tot verhoging 
van het rendement van een project en duurzaamheid van het bouwen in de stad, 
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zoals tunnels, parkeergarages, wegen, riolen en leidingen.’ KSH is het antwoord 
op de complexiteit die zeker bij grote projecten de afgelopen jaren aanzienlijk is 
toegenomen, wordt duidelijk uit de toelichting van Kiers. ‘De kennisontwikkeling bij 
gemeenten is niet gelijk opgegaan met de taken waarvoor ze staan. Met alle gevolgen 
van dien’, stelt hij, ‘zoals lange trajecten voor planvorming en kostenoverschrijding – 
soms wel tot 100 procent.’

Hij kent uit de praktijk verschillende voorbeelden van gemeenten die door een 
tekort schietende kennis op onnodig hoge kosten kwamen te staan. ‘De schade bij 
ondergronds bouwen, onder meer in Dordrecht en Haarlem, bedraagt gemiddeld tien 
procent met uitschieters tot boven de 100 procent. Die kosten hadden niet gemaakt 
hoeven te worden als het grondgedrag bekend is, de effecten van bouwwijzen en het 
gedrag van de belendingen’, meent hij. Bodemsanering tijdens stedelijke herinrichting 
kan, volgens Kiers, goedkoper als het wordt gecombineerd met nieuwe aanleg. Hij 
kent ook een voorbeeld van een aantal steden in West-Nederland. ‘Vaak moet op 
eenderde van de geplande levensduur riolering en bijbehorende infrastructuur 
worden vervangen. Simpelweg omdat de betrokken diensten niet konden voorspellen 
hoe de constructie en de ondergrond zich zouden gaan gedragen. Reken maar uit wat 
dat gemeenten extra kost.’

Investeringen
Kiers begrijpt wel waar dat kennistekort vandaan kom. ‘Gemeenten hebben, waar 
projectteams voor de Betuwelijn of de HSL wel over beschikken, geen eigen middelen 
voor onderzoek en kennismanagement.’ Hij begrijpt dat niet. ‘Op jaarbasis gaat 
het om investeringen van zo’n vier miljard euro. Gezien de kosten die overlast, 
omgevingsschade en tijdsoverschrijding met zich mee brengen, wordt het voor ge- 
meenten interessant om de risico’s van grote projecten beter te beheersen.’ Kiers 
weet – op basis van onderzoek van Delft Cluster (zie kader, red.) - dat er grote 
verbeteringen en besparingen mogelijk zijn. ‘Maar dat vraagt wel om een betere 
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bundeling en spreiding van kennis.’ Een voorbeeld daarvan vindt hij de gemeente 
Gouda. ‘Net als veel gemeenten, kampt de kaasstad met een slappe bodem waarin 
wegen, kademuren, groen en leidingen langzaam dreigen weg te zakken. Gouda had 
als gevolg van de daaruit voortvloeiende extreme onderhoudskosten veertig jaar lang 
de ‘Artikel 12-status’. Adviesbureau Arcadis maakte een plan waarin innovatieve 
aanlegtechnieken en zettingsvoorspellingen werden gecombineerd met een afweging 
tussen de investeringen en de onderhoudskosten. Daardoor kon veel geld worden 
bespaard.

Om deze nieuw verworven praktijkkennis ook te delen met gemeenten die soortgelijke 
problemen hadden, zocht Arcadis-specialist Henk Visser contact met Delft Cluster. 
Dat resulteerde in een samenwerking met de gemeente Boskoop die het probleem 
van de slappe bodem wilde aanpakken. Visser: ‘Techniek was belangrijker dan 
planprocessen. Er kwam bijvoorbeeld lichtgewicht vulkanisch materiaal op de markt 
dat het zand onder wegen kon vervangen. De investeringen lagen wel hoger, maar de 
onderhoudskosten zijn op termijn beduidend lager.’

De door TNO Bouw en GeoDelft ontwikkelde systematiek - gebaseerd op het 
zandlopermodel - moet het vooral mogelijk maken de verschillende risico’s in 
kaart te brengen, zoals juridische, financiële, ruimtelijke, organisatorische en 
maatschappelijke risico’s.’ De volgende stap wordt dan, volgens Kiers, logischerwijs 
hoe gemeenten daarmee omgaan. ‘De uitkomst van de methodiek moet uitwijzen 
hoe de gedefinieerde risico’s beter beheerst en aangestuurd kunnen worden.’ Hij 
ziet in de praktijk dat gemeenten - uitzonderingen daargelaten - vaak niet vanuit die 
overkoepelende visie denken. ‘Op zich is dat te verklaren. Bij grote projecten zijn veel 
gemeentelijke diensten betrokken die op verschillende organisatorisch niveau aan een 
project werken. Om alle werkzaamheden te kunnen coördineren, is een overkoepelen- 
de en gestructureerde aanpak vereist.’
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Procesinnovatie: het overbruggen van de verticale (bouwcyclus) en horizontale (vakdisciplines) segmentatie is nodig om te 
komen tot Integrale risicobeheersing en Beheerbewust ontwerpen

Het zandlopermodel laat horizontale scheidingen zien tussen de werelden van 
bestuurders en planologen (topdriehoek) enerzijds, en die van technologen (onderste 
driehoek) anderzijds. De schuine verticale lijnen geven daarbinnen de scheidingen aan 
tussen de vakdisciplines. Tijdens het (voor)ontwerp (de overlap van beide driehoeken 
in de uitvoeringsruit) werken alle partijen onder hoge tijds-, kosten en bestuurlijke 
druk samen.

TNO Bouw en GeoDelft ontwikkelen methodiek... Duiding



41 i

En zelfs dat is geen oplossing voor alle problemen, is Kiers zich bewust. ‘Het werk 
van een projectorganisatie die vaak moet worstelen om binnen het ambtelijk 
apparaat gemeentelijke diensten op een lijn te krijgen, wordt gedicteerd door het 
gemeentebeleid. Het ontwikkelen daarvan wordt niet alleen op een andere manier 
georganiseerd, maar kent ook steeds een tijdspanne van vier jaar, wanneer er weer 
nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Dat werpt niet alleen een – 
tijdelijke – barrière op die de voortgang van beslissingen kan hinderen. Het nieuwe 
bestuur kan ook - gedeeltelijk - andere keuzes maken waardoor een projectteam de 
koers aanzienlijk moet bijstellen.’

Herinrichtingsproblemen
Gemeenten worstelen min of meer met vergelijkbare herinrichtingsproblemen, zegt 
Kiers. ‘Toch wordt er niet samengewerkt om oplossingen te vinden, iedereen vindt 
het wiel opnieuw uit. Delft Cluster begeleidt en initieert daarom voorbeeldprojecten 
waarbij gemeenten, ingenieursbureaus en landelijke brancheorganisaties zijn 
betrokken. Hierdoor vindt er kruisbestuiving plaats van kennis en ervaring. 
De eerste resultaten wijzen uit dat techniek niet alleen de oplossing is voor de 
gemeentelijke knelpunten. Uit een Delfts project voor het ontwerp en de bouw 
van een parkeergarage blijkt dat er ook een kloof gaapt tussen bestuurders en 
stedebouwkundigen enerzijds en technologen en beheerders anderzijds. ‘Juist omdat 
een integratie van deze werelden nog te weinig tot stand komt, ontstaat er vertraging, 
missers en kostenoverschrijding’, meent Kiers.

IQ (Integrale Kwaliteitsbeheersing) is onderdeel van het project Kennismanagement 
Stedelijke Herinrichting. De nadruk ligt op verbetering van het planproces. ‘Tijdens 
de bouw van de Phoenix-garage werd duidelijk dat we iets moesten doen om bij een 
volgend project de risico’s beter te beheersen’, zegt ir. Fenny de Graaf, directeur 
wijk- en stadszaken van de gemeente Delft. ‘De werkzaamheden waren wel goed 
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voorbereid.’ Daar lag het, volgens haar, niet aan. ‘Toch kregen we door de slappe 
ondergrond te maken met civieltechnische problemen’, vertelt ze. Met die ervaringen 
werd de volgende Koepoortgarage aanvankelijk technisch bij de horens gepakt. ‘Al 
gauw bleek dat ook het plan- en besluitvormingsproces de bottleneck kon zijn’, blikt 
De Graaf terug.

Delft was toen al gestart met de planvorming. Mede vanwege de complexe 
omgevingsfactoren is in overleg met de betrokken partijen die in dat gebied actief 
waren een nieuw plan gestart. Het initiatief van Delft Cluster kwam als geroepen. 
Toen we in een serie workshops met het zandlopermodel aan de gang gingen, kwamen 
de aandachtspunten voor de de planvorming boven drijven. Gebruik van het model 
heeft ons bewust gemaakt van het feit dat de integratie tussen de bovenwereld – de 
beleidsmakers – en de onderwereld – de technici – veel beter kan.’

Grote infrastructurele werken en projecten

Knelpunten
 • Budgetoverschrijding.
 • Uitloop van projecten.
 • Het verrichten van onnodige werkzaamheden en daardoor onnodige kosten.

Oorzaken
 • Het ontbreken van een – tussentijdse – risicoanalyse.
 • Slechte organisatie van de werkzaamheden.
 • Ongestructureerde aanpak.

(Bron: Marius Kiers, TNO Bouw)
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Met name de wisselwerking tussen (ruimtelijk) beleid en de technische vakteams 
vindt De Graaf een van de pluspunten van het project. ‘Door gebruik te maken van 
het gemeentelijke intranet kunnen we tijdens voorbereiding en uitvoering van de 
werkzaamheden continu kennis en ervaringen tussen de betrokken beleidsmakers 
en ambtelijke diensten uitwisselen. Daardoor is iedereen steeds up to date en kan de 
laatste informatie weer worden meegenomen in de volgende projectfasen.’

Delft Cluster
Zes kennisinstituten, werkzaam op het gebied van de grond-, weg- en water- 
bouw, hebben hun krachten gebundeld in Delft Cluster. De komende vier jaar is 
er zo’n 60 miljoen euro beschikbaar voor gezamenlijk onderzoek naar een betere 
civieltechnische inrichting van delta’s: (spoor)wegen, ondergronds bouwen, 
waterkeringen en waterbeheer met minder overlast en aantasting van steden, 
landschap en milieu. In het kennisnetwerk participeren: GeoDelft, TNO, TU 
Delft, Kiwa, WL/Delft Hydraulics en Unesco-IHE. Het samenwerkingsverband 
wil kennis ontwikkelen en beschikbaar stellen. Door de krachtenbundeling van 
de instituten wordt de efficiëntie van onderzoeksprogramma’s vergroot en de 
kwaliteit van onderwijs, onderzoek en advisering verbeterd.

Een van de onderzoekslijnen van de afgelopen jaren is stedelijke infrastruc- 
tuur, met name het verbeteren van het rendement en de functionaliteit van 
de infrastructuur. Hiervoor worden stapsgewijs technologische oplossingen 
ontwikkeld en de kennis hieromtrent toegankelijk gemaakt om (her)
inrichtingsprojecten daadwerkelijk beter en duurzamer te kunnen uitvoeren. 
Dit speciale thema ‘stedelijke infrastructuur’ bestaat uit zo’n zeven projecten, 
waaronder duurzaam beslissen, integraal ontwerpen van leidingen en 
riolen, risicobeheersing van boven- en ondergrondse stedelijke herinrichting, 
landgebruikseffecten in milieubeoordelingen en kennismanagement stedelijke 
infrastructuur.
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Voor de periode 2004 tot 2006 wordt de lijn verder doorgezet om op termijn 
grote strategische verbeteringen door te kunnen voeren bij planvorming, 
ontwerp, aanleg en beheer van stedelijke infrastructuur. Hiervoor worden 
nieuwe oplossingen, kennis en technologie ontwikkeld en toegankelijk gemaakt 
om al vroeg in besluitvormings- en ontwerpprocessen de goede afwegingen en 
keuzes te kunnen maken.

Risicomanagement is dan geen apart vak meer, maar een permanent onderdeel 
van projectmanagement, in elke fase. Het uiteindelijk doel is om risico’s, kosten, 
hinder, schade en overlast substantieel terug te brengen en tegelijkertijd het 
rendement van een project aanzienlijke te vergroten.

De Graaf ziet nog meer voordelen dan het alleen verspreiden van kennis binnen het 
ambtelijk netwerk. ‘We kunnen hierdoor bijvoorbeeld ook winkeliers en burgers met 
meer kennis over de geplande werkzaamheden informeren. Ik vind dit een enorm 
voordeel, je blijft daardoor eventuele problemen voor. Dat is belangrijker dan een 
mogelijke kostenbesparing; die is er zeker, omdat we de risico’s beter hebben kunnen 
beheersen. Hoeveel we daardoor goedkoper uit zijn, kan ik niet inschatten.’ Een 
voordeel van het project vindt de directeur Wijk- en stadszaken ook dat er zeker 
in de beginfase meerdere disciplines aan tafel zaten. ‘En op een andere manier, ik 
bedoel mensen die anders nooit elkaar zouden treffen. Dat bevordert niet alleen 
de uitwisseling van ervaring en kennis, maar vergroot ook het begrip voor elkaars 
vakgebied. En juist dat heb je bij een groot project nodig.’

Het volgende project staat al weer op stapel: stedelijke herinrichting op kleine 
schaal. ‘Hoe passen we in de beperkte ruimte die er is meerdere voorzieningen 
in, zoals een speelplaats, een park en parkeergelegenheid’, zegt De Graaf. ‘De 
kennis die de gemeente Delft inmiddels met het IQ-project heeft opgedaan, wordt 
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onder meer gebruikt om al in het voortraject de belangen van de omwonenden te 
linken aan de mogelijke technische oplossingen. We willen effectief met de ruimte 
omgaan. Wat wij soms doen is voor burgers niet altijd logisch, bijvoorbeeld waar 
een hondenuitlaatplaats wordt gesitueerd of waar een bankje komt te staan. Daarom 
willen wij juist hun belangen vanaf het begin meewegen. Dat gebeurde voorheen 
doorgaans pas in een later stadium - de inspraakprocedure - als de planvorming al 
relatief ver was gevorderd.’

De Graaf verwacht bij dit project op verschillende punten verbeteringen.‘Het beperken 
van de risico’s die ontstaan als er in een stedelijke omgeving wordt gebouwd. Niet 
alleen met een hoge dichtheid, ook door de hoge monumentale waarde van de 
bestaande bebouwing. Verder het beter bedienen van de burgers door ze sneller over 
geplande werkzaamheden te informeren en het opbouwen van kennis binnen het 
ambtelijk apparaat. Mede name daardoor bewijst het IQ-project zijn meerwaarde.’

Dat project is inmiddels met een aantal workshopsessies en een rapportage aan de 
betrokken wethouders afgerond. Volgens De Graaf waren er meerdere leereffecten: 
‘Uitvoerende en beleidsvoorbereidende afdelingen moeten vooral leren om ‘over 
elkaars schutting’ heen te kijken’, zegt ze. ‘Leren open en helder samen te werken 
en samen naar problemen en vooral naar integrale oplossingen te zoeken die het 
eindresultaat ten goede komen. Daarbij zijn compromissen onvermijdelijk’, meent De 
Graaf.

‘Vakmensen zouden wat assertiever richting de politiek kunnen zijn. Op hun beurt 
zouden bestuurders meer op hoofdlijnen moeten aansturen en hun ogen niet sluiten 
voor alle soorten oplossingen, ook de ogenschijnlijk wat minder aantrekkelijke. 
De ervaringen in Delft hebben inmiddels bewezen dat hierdoor de projectaanpak 
aanzienlijk kan verbeteren.’
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Bij de besluitvorming en uitvoering van grote infrastructurele werken zijn 
meer partijen betrokken. Daardoor neemt de complexiteit van dergelijke grote 
projecten toe. Ook andere factoren spelen daarbij een rol, zoals de toename van de 
verstedelijking, de hogere eisen die aan meervoudig (en intensief) gebruik worden 
gesteld, kwaliteit, duurzaamheid, milieu, ruimtelijke inpassing en technologische 
ontwikkeling. TNO Bouw en GeoDelft hebben een methodiek ontwikkeld voor een 
integrale aanpak tussen de verschillende bestuurslagen en technische specialismen. 
Het zandloper is de eerste fase daarvan. De komende jaren wordt er als vervolg daarop 
onderzoek gedaan naar:

1. Procesinnovatie: integratie van de processen voor planvorming, ontwerp, uitvoering 
en beheer (duurzaam beslissen).

2. Integraal ontwerpen: integratie van de ontwerpende vakdisciplines.
3. Integrale risicobeheersing: identificatie en beheersing van alle risico’s van plan- tot 

beheersfase, waaronder technische, kosten-, logistieke, en milieurisico’s.
4. Systemen die beslissingen ondersteunen: infoprogrammatisering, communicatie- 

en kennismanagement, afwegingsmodellen en kennissystemen. Ω
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Drijvende kracht achter het Europese netwerk voor risicomanagement, 
PRIMO Europe, is Allan Vendelbo. Hij is bestuurslid van de Europese 
Vereniging van Gemeentesecretarissen UDITE, en president van PRIMO 

Europe. Vendelbo was secretaris van de Deense gemeente Ballerup en is nu 
onafhankelijk consultant.

Vendelbo wil niet beweren dat PRIMO iets geheel nieuws uitvindt.
 

‘Natuurlijk is risicomanagement van alle tijden. Nieuw is wel dat we het 
onderwerp van het uitvoeringsniveau naar het strategische niveau tillen. In 
gemeenten zijn we lange tijd gewend geweest risico’s af te wegen op het moment 
dat uitvoerders voor de vraag kwamen te staan wat de beste of veiligste weg 
was. Wat PRIMO bepleit is op politiek-bestuurlijk niveau naar risico’s te kijken.’

Waarom is dat belangrijk?

‘Omdat de gevolgen van het niet of verkeerd inschatten van risico’s steeds groter 
worden. De samenhang tussen beleidsvelden is in onze Europese samenleving 
groot. Als zich ergens een niet-voorzien probleem voordoet, vertaalt zich 
dat naar tal van andere beleidsvelden. Dat geldt voor calamiteiten als een 
overstroming of een andere ramp. Maar dat geldt ook voor de gevolgen van 
sluiting van een grote onderneming die haar productie naar Azië verplaatst. 
Dan gaat er meer mis dan dat een flink aantal mensen werkloos wordt. Het is 
belangrijk goede inschattingen te maken van de risico’s van zo’n gebeurtenis.’

Tegelijkertijd woedt een discussie over de vraag waar de overheid zich allemaal mee 
moet bemoeien en wat beter aan de markt of de samenleving kan worden overgelaten. 
Bent u niet bang dat overheden een te grote broek aantrekken wanneer ze op alle 
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mogelijke thema’s de risico’s willen managen?

‘Dat is op zichzelf wel weer een risico, zeker. Waar het om gaat, is dat een 
gemeente potentiële risico’s in kaart brengt. Als je dat hebt gedaan, dan wil dat 
niet zeggen dat je vervolgens op alle fronten aan de slag moet om die risico’s 
in te dammen. Dan zou je inderdaad teveel pretenderen. Wat je wel kunt 
doen, is prioriteiten stellen: gegeven de risico’s waarmee we te maken hebben, 
waar kunnen en willen wij dan onze pijlen op richten? En vervolgens moet je 
vanzelfsprekend met tal van partijen samenwerken om die risico’s in beeld te 
brengen, de consequenties in te schatten en er waar nodig iets aan te doen. De 
ambitie is om niet verrast te zijn wanneer zich een grote of kleine calamiteit 
voltrekt. Niet om die calamiteit uit te sluiten.’

Er lijkt een spanning te bestaan tussen de behoefte aan het managen van risico’s 
enerzijds en de behoefte aan innovatie in het openbaar bestuur anderzijds. Verkleint 
risicomanagement niet het vermogen om te vernieuwen?

‘Nee. Overheden hebben een grote verantwoordelijkheid om het innoverend 
vermogen van de samenleving te stimuleren. In Denemarken zeggen wij dat 
onze instituties voor basiseducatie er zijn om innovatieve mensen groot te 
brengen. Die innovatie kan ook zitten in de manier waarop we potentiële risico’s 
analyseren. En aan de aanpak van risico’s, die omdraaiing van bedreiging naar 
kans, zitten ook bij uitstek innovatieve kanten.’

Nederlandse overheidsorganisaties stoppen veel energie in planning en control. De 
klacht is dat we daarin zijn doorgeschoten, dat rapportage en controlemechanismen 
zo dominant zijn geworden dat ze enigszins los zijn geraakt van de werkelijkheid. Bent 
u niet bang dat de hoeveelheid bureaucratische verplichtingen nog verder toenemen 
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als gemeenten ook nog eens een instrumentarium voor risicomanagement gaan 
optuigen?

‘Ook dat is een risico waarvan we ons terdege bewust moeten zijn. Maar als 
PRIMO gaat het ons helemaal niet om papier te produceren. Het gaat ons er 
vooral om dat risicomanagement op de politiek-bestuurlijke agenda komt. Je 
kunt je voorstellen dat een gemeente eens per jaar een risico- en kansendiscussie 
voert, een dagdeel discussieert over de risico’s die men loopt: economisch, 
financieel, mogelijke calamiteiten, meer bureaucratie, noem maar op. 

Natuurlijk kun je daar pas zinnig over praten als je de zaak op een rijtje hebt. 
En vervolgens is het aan de politiek om open en eerlijk keuzes te maken: risico’s 
zijn er altijd, bij wat je ook doet of laat. Maar dit risico vinden wij te groot, 
dus daar gaan we actie op ondernemen. Of: wat we van plan zijn is omkleed 
met onzekerheden, maar we nemen het risico omdat we echt iets innovatiefs 
neerzetten als het lukt. De besluitvorming wordt op die manier transparanter. 
Je weet dat je risico’s neemt of loopt, je calculeert de marges waarbinnen je ze 
acceptabel vindt en vervolgens ga je aan de slag, in de wetenschap dat dingen 
kunnen mislukken. Zo voorkom je zwartepieten achteraf. Risicomanagement is 
dus vooral een attitude, veel minder een hoeveelheid documenten.’

PRIMO Europe
Het initiatief tot oprichting van PRIMO Europe komt van de ‘Union des 
Dirigeants Territoriaux de l’Europe’ (UDITE), de Europese vereniging van 
gemeentesecretarissen.  Tijdens ontmoetingen met secretarissen stuitte UDITE op het 
thema risicomanagement als een onderwerp waarmee elke algemeen directeur van 
een ambtelijke organisatie te maken heeft, maar dat in de meeste landen onvoldoende 
expliciet is gemaakt.

‘Risico’s zijn te managen, niet uit te sluiten’ Duiding



51 i

Gemeentesecretarissen blijken zich vooral bezig te houden met de politiek-
bestuurlijke implicaties wanneer een risico verkeerd uitpakt. Oftewel: reactief risico-
management. Doel van PRIMO is om proactief risicomanagement te stimuleren: het 
analyseren, calculeren en beschrijven van risico’s vooraf.

Anderhalf jaar geleden (op 1 april 2005, red.), werd een start gemaakt met PRIMO 
Europe, in Straatsburg. Tijdens het jaarcongres van UDITE in september van dit jaar 
(op Malta) werden de oprichtingsstatuten van PRIMO Europe getekend. 
Het belangrijkste doel is risicomanagement tot integraal onderdeel te maken van 
‘good public governance’. PRIMO is in de eerste plaats een platform voor uitwisseling 
van kennis en informatie en biedt opleiding en scholing. Ω

Bibliografie
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het B&G Magazine, oktober 2006.
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Het grootste risico dat overheden lopen is achteraf vaststellen dat risico’s 
over het hoofd zijn gezien. Het managen van risico’s maakt de kans op 
een calamiteit niet alleen kleiner, maar vooral zichtbaar. Daarom behoort 

risicomanagement thuis in het hart van de gemeentelijke organisatie. Dat is precies 
wat PRIMO Nederland beoogt.

Wie gemeenten en provincies in verband brengt met risico’s, denkt in de eerste plaats 
aan financiële debacles (de Ceteco-affaire in Zuid-Holland, bankierende gemeenten, 
de bouwfraude op nationale schaal) en natuurlijk met rampen. 

Nieuwe wetgeving (zoals de Wet Fido, die de risico’s die decentrale overheden 
nemen bij beleggen en lenen aan banden heeft gelegd) en forse investeringen van 
rijksinspecties op het gebied van handhaving en toezicht hebben zonder meer
bijgedragen aan het verkleinen van risico’s. 

Desondanks maakt risicomanagement op dit moment furore. Eind september, 
tijdens het jaarcongres van de Vereniging van Gemeentesecretarissen, werd PRIMO 
Nederland gelanceerd. PRIMO staat voor Public Risk Management Organization, 
PRIMO Nederland is onderdeel van PRIMO Europe, met leden uit vijftien landen.
Waarom is risicomanagement bij gemeenten en provincies in opkomst? Anders 
gezegd: wat is er zo nieuw aan? Het inschatten van risico’s is toch al sinds jaar en 
dag onderdeel van beleid maken en uitvoeren? Jack Kruf, voorzitter van PRIMO 
Nederland en gemeentesecretaris van Roosendaal, ontkent dat niet. 

‘Zo beschouwd kun je de geschiedenis van de mensheid opvatten als het 
managen van risico’s. Voor Nederland vertaalt zich dat tot op de dag van 
vandaag in de eerste plaats in het beheersen van de risico’s van water voor ons 
voortbestaan. Niet voor niets is waterbeheer misschien wel de best ontwikkelde 
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vorm van risicomanagement die wij kennen. Het aanleggen van de juiste dijken 
is een omvangrijke wetenschap. We kunnen exact berekenen hoe een dijk eruit 
moet zien om het risico van een overstroming of doorbraak te beperken tot 
een vooraf bepaalde kans. Het beheersen van de risico’s van water zit in onze 
genen.’

Op tal van andere terreinen staat risicomanagement bij de overheid echter nog in de 
kinderschoenen, meent Kruf. ‘We kijken er lang niet altijd systematisch
en op het juiste niveau naar. Overheden nemen tal van besluiten zonder de risico’s 
vooraf systematisch te calculeren. Pas bij de uitvoering komen de risico’s dan aan het 
licht. Terwijl het managen van risico’s op het strategische niveau van de organisatie 
behoort plaats te vinden.’ Steeds meer leidinggevenden en bestuurders binnen 
decentrale overheden deelden die constatering. Te meer daar de risico’s op lokaal 
niveau de afgelopen jaren verder zijn toegenomen. Met de invoering van het dualisme 
werd ook het begrip ‘governance’ actueel.

Transparantie in bestuur, toezicht en verantwoording staan centraal
‘Daarbij hoort doordacht risicomanagement’, zegt Kruf. ‘De wethouder staat veel meer 
tegenover de raad, terwijl hij daar voor de dualisering een verlengstuk van was. De 
verwachtingen ten aanzien van het dagelijks bestuur – en dus ook van de ambtelijke 
organisatie die dat ondersteunt – zijn drastisch veranderd. De wethouder moet ‘in 
control’ zijn, resultaten en planningen halen. Iets ‘wegpraten’ is er niet meer bij. Dat 
alles lukt alleen als je de risico’s vooraf goed kunt inschatten.’

Een tweede ‘boost’ aan risicomanagement bij decentrale overheden is de 
decentralisatie van taken. ‘Gemeenten hebben aanzienlijk meer beleids- en financiële 
verantwoordelijkheden gekregen. Meestal door overheveling van taken, zonder 
dat de middelen één op één meekwamen. Voeg de nieuwe beleidsterreinen met 
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beperkte middelen bij de noodzaak om onze organisaties drastisch aan te passen 
op deze ontwikkelingen, en je ziet aanzienlijke risico’s opdoemen.’ Neem daarbij 
de toegenomen complexiteit van projecten, de toenemende verwevenheid tussen 
beleidsdomeinen en de groeiende ketenverantwoordelijkheid voor maatschappelijke 
vraagstukken, en het moge duidelijk zijn dat zeker op lokaal niveau de behoefte aan 
het managen van risico’s aanzienlijk toeneemt.

De opsomming maakt bovendien duidelijk dat risicomanagement niet uitsluitend iets 
is van controllers. Integendeel. ‘De samenleving vraagt ook om politici en bestuurders 
die de nek uitsteken, die beter luisteren naar wat burgers willen. Die wens vraagt 
om bestuurders die risico’s durven nemen. De uitdaging is bestuurders zodanig te 
ondersteunen, dat ze gecalculeerde risico’s nemen. Je wilt de wethouder laten zien dat 
alles in kaart is gebracht, dat de risico’s zijn geanalyseerd, dat er natuurlijk nog steeds 
iets mis kan gaan, maar dat hij wel van tevoren weet waaraan hij begint.’

Dat PRIMO het initiatief is van algemeen directeuren van decentrale overheden is 
volgens Kruf logisch. ‘Als secretaris bevind je je op het snijvlak van politiek, beleid 
en uitvoering. De secretaris behoort ogen en oren te hebben voor wat zich in de 
samenleving voltrekt, wat daar de wensen en verlangens zijn. Hij adviseert het college 
in steeds ingewikkelder beleidsvoornemens, waarbij een groot aantal stakeholders 
betrokken is. En hij geeft leiding aan een organisatie, die geacht wordt “in control” 
te zijn. In die context kan de secretaris dat alles alleen maar goed doen op basis van 
een gedegen risicoanalyse.’ Kruf ziet in PRIMO een netwerkorganisatie. ‘We hebben 
allemaal behoefte aan snelle uitwisseling van kennis en informatie, aan best practices 
van collega’s die ons veel tijd en moeite kunnen besparen. PRIMO vervult een 
makelaarsfunctie.’
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PRIMO Europe zorgt er vooral voor dat informatie tussen landen gaat stromen. 
‘Risicomanagement door overheden is in elke gecompliceerde samenleving 
onontbeerlijk. We kunnen veel van elkaar leren, omdat culturen zo sterk 
verschillen. Wij zijn vooral het land van planning en control. Op dat terrein kunnen 
andere Europese landen nog veel van ons leren, maar in het perspectief van 
risicomanagement is planning en control toch vooral achteraf kijken welke risico’s 
je hebt gelopen. Duitsland is vooral het land van de kwaliteitscontrole. Ik denk dat 
Groot- Brittannië van de Europese landen het verst is met risicomanagement binnen 
overheidsorganisaties. Daar gaan we veel aan hebben.’

Het grootste risico dat overheden lopen is achteraf vaststellen dat risico’s over het 
hoofd zijn gezien. Het managen van risico’s maakt de kans op een calamiteit niet 
alleen kleiner, maar vooral zichtbaar. Daarom behoort risicomanagement thuis in het 
hart van de gemeentelijke organisatie. Dat is precies wat PRIMO Nederland beoogt. Ω

Bibliografie
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het B&G Magazine, oktober 2006.
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In nagenoeg alle recente wet- en regelgeving over corporate governance worden 
aan ondernemingen en hun bestuurders nieuwe eisen gesteld op het gebied van 
risicomanagement en interne beheersing. In dit artikel geven we een overzicht van 

de belangrijkste inzichten en concepten daarbij. Als het ondernemingsbestuur deze 
juist toepast zorgt dat vooral voor waardetoevoeging.

Zelfs de meest succesvolle ondernemingen neigen er traditioneel toe om hun 
risicobeheersing sterk gefragmenteerd te organiseren.1 In een bedrijf van enige 
omvang zijn er al snel meer dan tien functies of afdelingen te identificeren die 
zich toeleggen op de beheersing van een deel van het totale risicoprofiel van die 
onderneming.2 Risico’s op het gebied van bijvoorbeeld technologie, financiële 
verslaggeving, fraude, automatisering, kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden 
worden vrijwel altijd onafhankelijk van elkaar beoordeelden beheerst vanuit separate, 
gespecialiseerde functies en afdelingen. 

In grote, gedecentraliseerde multinationals zijn deze activiteiten vaak ook nog 
eens verspreid over een reeks divisies, business units en werkmaatschappijen die 
in verschillende landen actief zijn. Voor veel van deze  activiteiten geldt dat hun 
oorspronkelijke relatie met de ondernemingsdoelen verloren is gegaan en dat ze een 
doel op zich zijn geworden. Bovendien blijkt vaak dat de onderlinge coördinatie tussen 
al die beheersactiviteiten geheel of gedeeltelijk ontbreekt. Zo kan het voorkomen dat 
verschillende afdelingen of functies zich richten op dezelfde risico’s zonder dat van 
elkaar te weten, laat staan dat hun inzet onderling is afgestemd.

Gebrekkig risicomanagement kan tot ernstige schade leiden of zelfs tot de ondergang 
van een onderneming. Denk bijvoorbeeld aan de ongecontroleerde handel waardoor 
de Barings Bank verging, de fraude en uiteindelijke neergang van Enron, de 
noodzakelijke aanpassingen van de oliereserves bij Shell, de reputatieschade van Nike 
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en Nestlé in verband met activiteiten in ontwikkelingslanden of de bezorgdheid over 
gezondheidsschade door producten van McDonald’s.

Nieuwe wet- en regelgeving
Bij veel ondernemingen wordt de vooruitgang op het gebied van risicomanagement 
thans voornamelijk gedreven door de recente golf aan nieuwe wet- en regelgeving 
op het gebied van corporate governance.3 Voorbeelden daarvan zijn de Sarbanes-
Oxley Act in de Verenigde Staten, die erop is gericht jaarrekening-fraude tegen te 
gaan; het Basel II Akkoord, dat op financiële en operationele risico’s in de financiële 
dienstverlening is gericht en in Nederland de Code Tabaksblat die vereist dat het 
bestuur verklaart dat het risicomanagement en het systeem van interne beheersing 
adequaat en effectief zijn.

Deze nieuwe wet- en regelgeving is veelal gericht op een breder scala aan 
risicomanagementprocessen dan de financiële beheersingsmaatregelen die 
ondernemingen van oudsher inzetten. Desondanks reageren bestuurders nog vaak 
op deze nieuwe regelgeving met een benadering gericht op financiële risico’s in plaats 
van een benadering waarbij alle ondernemingsrisico’s in onderlinge samenhang 
worden beschouwd en beheerst. Paradoxaal genoeg zien velen de nieuwe corporate-
governanceregelgeving juist als gevolg van dit beperkte risicobegrip als iets waarmee 
wel aanzienlijke kosten maar weinig duidelijke voordelen gemoeid zijn.4

Integraal risicomanagement
Enterprise risk management (ERM) beoogt een bredere, meer geïntegreerde 
benadering van de beheersing van financiële en niet-financiële risico’s. Het Committee 
on Sponsoring Organisations (COSO) van de Treadway-Commissie – een erkend 
voortrekker op het gebied van risicomanagement en interne beheersing – ziet ERM 
als een ondernemingsbreed proces om potentiële gebeurtenissen te signaleren die 
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van invloed kunnen zijn op de organisatie, om risico’s te beheersen binnen het 
beoogde risicoprofiel en om redelijke zekerheid te verschaffen dat de doelen van 
de onderneming worden gerealiseerd.5 Ook de Code Tabaksblat verwijst naar dit 
model als een geschikt referentieraamwerk voor het inrichten en beoordelen van een 
omvattend en samenhangend risicomanagement- en een intern beheerssysteem.

Gezien het bovenstaande is het niet vreemd dat ERM vaak wordt gezien als de ‘heilige 
graal’ van risicomanagement. Maar net als de zoektocht naar deze mythische schaal 
blijkt de implementatie van een ondernemingsbrede, gestructureerde benadering voor 
het identificeren, beoordelen en beheersen van risico’s voor veel ondernemingen een 
uitdagende opgave. 

Recent onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat slechts 14 procent van alle 
ondernemingen aangeeft een ‘volgroeid’ ERM-programma te hebben.6 In de praktijk 
worden de inspanningen van ondernemingen om hun risicomanagementpotentieel te 
vergroten vaak gefrustreerd doordat de verschillende deelnemers aan deze discussie 
verschillende termen en begrippen gebruiken. Daarom stelt deze publicatie zich ten 
doel te komen tot praktisch hanteerbare definities van de belangrijkste concepten die 
daarbij centraal staan.7

Ondernemingen en hun aandeelhouders genereren winst door risico’s aan te gaan. 
Wil het ondernemingsbestuur de winst maximaliseren en de uiteindelijke uitkomsten 
minder variabel maken, dan moet het de risico’s waarmee het bedrijf te maken heeft 
in kaart brengen, evalueren en beoordelen of deze op een aanvaardbaar niveau 
liggen. Zo niet, dan moet het bestuur (additionele) maatregelen treffen om op die 
risico’s (verder) te mitigeren. Het bestuur dient vervolgens de goede werking van die 
beheersingsmaatregelen regelmatig te verifiëren.
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Zelfs de meest succesvolle ondernemingen 
neigen er traditioneel toe om hun 

risicobeheersing sterk gefragmenteerd te 
organiseren.

Risicomanagement werkt het best als iedereen in een organisatie er bewust werk van 
maakt en dit in de organisatiecultuur en de dagelijkse gang van zaken verankerd is. 
Daarmee is risicomanagement een essentieel onderdeel van de taak van het bestuur, 
en de beste managementteams zijn daar ook altijd van doordrongen geweest.

Het doel van interne beheersingsmaatregelen is mensen te helpen bij het beheersen 
van risico’s en daardoor de doelen van de onderneming te bereiken. Interne 
beheersingsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat:

 • bedrijfsactiviteiten zo doelmatig en efficiënt mogelijk worden uitgevoerd;
 • financiële en operationele informatie, voor zowel interne en externe gebruikers, 
volledig en betrouwbaar is;
 • handelingen en beslissingen in overeenstemming zijn met voor de onderneming 
geldende wet- en regelgeving en contracten.

Goede corporate governance bestaat alleen bij de gratie van adequate en effectieve 
interne beheersingsmaatregelen. Maar aantal, aard en aanpak van die maatregelen 
verschillen per onderneming, afhankelijk van de aard van haar bedrijfsactiviteiten 
en de risico’s waarmee zij te maken heeft. Als onderdeel van het boven beschreven 
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risicomanagement worden die risico’s systematisch in kaart gebracht en geëvalueerd. 
Het systeem van interne beheersing maakt deel uit van de aanpak van risico’s en 
dient alle aspecten van de onderneming te omvatten – operationeel, technisch, 
commercieel, financieel, juridisch, veiligheid, milieu, enzovoort.

Risicomanagement werkt het best als iedereen 
in een organisatie er bewust werk van maakt 

en dit in de organisatiecultuur en de dagelijkse 
gang van zaken verankerd is.

Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid om als onderdeel van zijn 
risicomanagement een raamwerk te scheppen voor de interne beheersing en dit 
te actualiseren naarmate risico’s in de loop van de tijd veranderen. Een dergelijk 
raamwerk vereist dat de ‘waarom, wat, wie, wanneer, waar, hoe’-vragen over de 
interne beheersing zijn beantwoord en dat het lijnmanagement zeker stelt dat de 
benodigde stappen om de ondernemingsrisico’s te mitigeren, ook daadwerkelijk 
worden genomen.

Het lijnmanagement is tevens verantwoordelijk voor het inzetten van de 
beheersingsmaatregelen. Bovenal dient het lijnmanagement maatregelen te 
nemen om op de hoogte te blijven of die beheersingsmaatregelen effectief zijn door 
regelmatige evaluaties en door periodieke rapportages te ontvangen van hun eigen 
afdelingen. 

Deze bewaking is een essentieel onderdeel van een goed beheersingskader, maar 
het management laat dit in de praktijk nogal eens achterwege. Een gespecialiseerde 
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interne auditfunctie kan de activiteiten van het management ondersteunen door 
onafhankelijke bevestiging te bieden dat de interne beheersingsprocessen naar 
behoren functioneren om de risico’s tot op een aanvaardbaar niveau te beheersen.

Adequaat en effectief
De verschillende activiteiten die vereist zijn voor een adequaat en effectief 
risicomanagement en interne beheersing kunnen we clusteren onder de volgende 
noemers:

 • beheer: activiteiten om zeker te stellen dat het raamwerk van interne beheersing 
van de organisatie omvattend en niet intern tegenstrijdig is;
 • werking: activiteiten om zeker te stellen dat de interne beheersingsmaatregelen en 
processen die zijn omschreven en vastgelegd daadwerkelijk worden uitgevoerd;
 • inrichting: activiteiten om zeker te stellen dat het raamwerk van interne beheersing 
blijft voldoen in relatie tot het risicoprofiel van de onderneming zoals dat in de loop 
van de tijd evolueert.

Deze activiteiten en hun onderlinge samenhang zijn gevisualiseerd in figuur 1.
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Om effectief te zijn en te blijven moet een raamwerk voor de interne beheersing:

 • worden begrepen en uitgedragen door het bestuur en het 
lijnmanagement. Zichtbare en consequente top-downondersteuning, die in 
zowel gedrag als acties tot uiting komt, is essentieel. Voorbeelden van dergelijke 
ondersteuning zijn, naast regelmatige evaluaties en besprekingen van het raamwerk 
door het management, expliciet het belang benadrukken van doelmatige reacties 
op gesignaleerde risico’s, regelmatige aandacht voor hoe belangrijke risico’s 
worden beheerst en de toewijzing van middelen. Daardoor kan tijdig worden 
bijgestuurd in het geval van niet-functioneren en tekortkomingen van of belangrijke 
veranderingen in de doelmatigheid van het raamwerk voor de interne beheersing.

 • worden verankerd. Een raamwerk voor de interne beheersing dient zoveel 
mogelijk te zijn ‘ingebouwd’ in de dagelijkse activiteiten en processen van de 
onderneming. Hoe dit in de praktijk wordt gerealiseerd kan verschillen, afhankelijk 
van het hiërarchische niveau en de aard van de betreffende entiteit binnen de 
onderneming.

 • worden gecommuniceerd. Medewerkers moeten bekend zijn met het 
raamwerk voor de interne beheersing dat in hun onderneming wordt gehanteerd. 
Het communiceren van dit raamwerk vergroot het inzicht in welke risico’s 
tot op welke hoogte aanvaardbaar zijn, vormt een leidraad bij dagelijkse 
besluitvormingsprocessen, verklaart waarom bepaalde beheersingsmaatregelen 
worden ingezet en verduidelijkt wat van wie wordt verwacht. Als een raamwerk voor 
de beheersing breed wordt gecommuniceerd, dan is dit bovendien een effectieve 
manier om het te versterken. Dit vooropgesteld dat mensen een kans krijgen om 
verschillende ideeën over risico’s aan te dragen en bijstellingen in te brengen. 
Bijvoorbeeld over de vraag of bepaalde beheersmaatregelen daadwerkelijk worden 
toegepast, of deze effectief zijn dan wel dat de noodzaak ertoe wellicht is vervallen.

DuidingDe heilige graal van risicomanagement



65 i

Conclusie
Uit het bovenstaande concluderen we dat het bij het invoeren van een geïntegreerde 
benadering van de beheersing van het brede palet van ondernemingrisico’s, niet gaat 
om de introductie van een nieuwe organisatorische infrastructuur om dat mogelijk 
te maken. Het is vaak wel noodzakelijk en mogelijk om tot een betere coördinatie, 
stroomlijning en inzet van bestaande risicobeheersmaatregelen te komen. Een 
realistische, succesvolle invoering van ERM begint dus met de demystificatie ervan en 
met het wegnemen van de illusie dat we met deze heilige schaal alle risico’s als vanzelf 
kunnen opvangen. Ω

Noten
1  Hoewel deze publicatie is geschreven vanuit het perspectief van een onderneming, zijn de hierin 

beschreven begrippen en concepten mutatis mutandis ook van toepassing op niet-winstgerichte 
organisaties.

2  Paul L. Walker, William G. Shenkir en Thomas L. Barton, Enterprise Risk: Management: Pulling it All 
Together, Institute of Internal Auditors, 2002.

3 George Dallas (red.), Governance and Risk, McGraw-Hill, 2004.
4  Robert Phelps and Niki Mellor, An Integrated Approach To Managing Risk, Ernst & Young/Financial 

Times, Mastering Risk Series, September 2005 en Anne  M. Marchetti, Beyond Sarbanes-Oxley 
Compliance: Effective Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons, 2005.

5 COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework, COSO, September 2004.
6 Emerging Trends in Internal Controls – Fourth Survey, Ernst & Young, September 2005.
7  Gebaseerd op normen en richtlijnen zoals gepubliceerd door de Committee of Sponsoring 

Organizations of the Treadway Commission (COSO) en het Institute of Internal Auditors (IIA).
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Het doel van het risicobeheersingssysteem is om met de gewenste mate 
van zekerheid te kunnen stellen dat de organisatiedoelstellingen worden 
bereikt. Het risicobeheersingssysteem richt zich op een viertal categorieën 

van doelstellingen te weten “strategisch”, “operationeel”, “wet- en regelgeving” en 
“betrouwbaarheid van informatie”. Het feit dat een organisatie beschikt over een 
risicobeheersingssysteem betekent niet dat de organisatiedoelstellingen daadwerkelijk 
worden gerealiseerd, maar dat transparant wordt gemaakt welke risico’s met de 
doelstellingen samenhangen en welke beheersingsmaatregelen getroffen worden.

Er zijn meerdere methoden om risico’s te inventariseren waarbij een combinatie 
van de methoden (kwalitatief en kwantitatief) toegepast kan worden om een zo hoog 
mogelijke effectiviteit en efficiency te bereiken. Daarnaast is het van groot belang 
om als onderdeel van het risicobeheersingssysteem aandacht te besteden aan de 
verankering van het risicomanagementproces in een organisatie (cultuur, structuur, 
competenties en techniek).

1. Inleiding
Door het tekortschieten van de interne beheersing met betrekking tot de financiële 
informatievoorziening is een reeks grote boekhoudschandalen opgetreden bij 
beursgenoteerde ondernemingen zoals Ahold, Worldcom, Tyco, Enron, Parmalat et 
cetera. (Emanuels, 2005).

Deze recente ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat overheden en toezichthouders 
wereldwijd maatregelen hebben getroffen om het toezicht op het management te 
verbeteren. Hiermee wordt beoogd op korte termijn de kans op nieuwe schandalen 
zo klein mogelijk te maken. Dit wordt gezien als essentiële voorwaarde voor de 
belanghebbenden om vertrouwen in bestuur en toezicht te kunnen stellen.
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In Nederland heeft de wetgever ervoor gekozen om voor beursgenoteerde 
ondernemingen toepassing van de Code Tabaksblat af te dwingen. De code bevat 
onder meer de bepaling dat: “… het bestuur in het jaarverslag verklaart dat de interne 
risicobeheersings- en controlesystemen adequaat en effectief zijn” (Commissie 
Corporate Governance, 2003, artikel II.1.4). Deze (gemotiveerde) verklaring van het 
bestuur is de zogenaamde “in control” statement.

De definitie in de Code Tabaksblat bevat ons inziens een theoretisch gezien 
overbodige toevoeging. Interne controle is immers een integraal onderdeel van 
het risicobeheersingssysteem, namelijk dat onderdeel dat gaat over het treffen 
van beheersingsmaatregelen die de betrouwbaarheid van (financiële) informatie 
waarborgen. In het vervolg van dit artikel zullen wij dan ook spreken over het interne 
risicobeheersingssysteem 

Volgens de code ligt het in de rede dat het bestuur in de verklaring aangeeft welk 
raamwerk of normenkader men heeft gehanteerd. Als voorbeeld wordt het COSO 
raamwerk voor interne beheersing genoemd. Dit dateert uit 1992, maar in het najaar 
van 2004 (dus na het definitief worden de Code Tabaksblat) kwam COSO met een 
nieuw framework, getiteld: “Enterprise Risk Management: Integrated Framework.” 
(COSO, 1992 en 2004). Dit framework is ten opzichte van dat uit 1992 meer gericht op 
het organisatiebreed beheersen van risico’s. De voorzitter van COSO, John Flaherty, 
kenschetst de ontwikkeling van COSO naar COSO ERM: “As events have transpired 
in recent years, we’ve come to realize that we can’t consider risk in a silo anymore.” 
(Chapman, 2003).

In dit artikel gaan wij in op hoe Enterprise Risk Management (hierna ERM genoemd) 
als intern risicobeheersingssysteem toegepast kan worden, bijvoorbeeld bij de 
implementatie van de Code Tabaksblat. Hiertoe geven we in dit artikel een overzicht 
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van het  systeem en de beoogde doelstellingen (2), behandelen vervolgens de opzet 
van het ERM proces (3) en de randvoorwaarden van het systeem (4). Ten slotte 
sluiten we in paragraaf 5 af met de belangrijkste conclusies.

2. De doelen van het ERM systeem
Het uitgangspunt voor dit artikel is dat het management van een organisatie 
verantwoordelijk is voor het behalen van de organisatiedoelstellingen en dat het met 
een hoge mate van waarschijnlijkheid (tegen reële kosten) deze doelstellingen wil 
behalen. Dit betekent overigens niet dat het management altijd zal streven naar het 
behalen van de organisatiedoelen, maar de beïnvloeding van het management tot het 
voeren van het gewenste beleid en de controle hierop zijn een agency-, respectievelijk 
een corporate governance vraagstuk, waarvan behandeling in dit kader te ver zou 
voeren.

Door toepassing van ERM wordt beoogd de risico’s van het niet behalen van de 
doelstellingen te beheersen. Een ERM systeem zou op grond daarvan dus duidelijke 
toegevoegde waarde moeten hebbenvoor iedere organisatie. Een ERM systeem kan als 
volgt worden gedefinieerd:

“Het systeem dat het management in staat stelt om de relevante risico’s, die 
het behalen van de doelstellingen van de organisatie bedreigen, te kunnen 
identificeren, te prioriteren, te analyseren en te beheersen” (Emanuels, 2005).

Onder een systeem verstaan we een doelmatig geordend geheel van bij elkaar horende 
entiteiten en hun onderlinge relaties.

In figuur 1 is een schematische opbouw weergegeven van het ERM systeem op basis 
van de voorgaande definitie. Uit deze figuur blijkt dat het gaat om een proces met een 
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aantal volgordelijke stappen dat functioneert binnen een kader van randvoorwaarden. 
De stappen in het proces zijn: bepalen van doelstellingen, inschatten van risico’s, 
treffen van beheersingsmaatregelen, bewaken van de effectiviteit en het bijsturen 
indien nodig. Dit proces en de randvoorwaarden tezamen noemen wij het ERM 
systeem.

In de praktijk betekent het dat een organisatie die ERM heeft doorgevoerd het in 
figuur 1 geschetste proces continu en beheerst doorloopt. De wijze waarop het proces 
ingevuld wordt en de wijze waarop de organisatie bijgestuurd wordt, is vooral een 
management control vraagstuk: veel delegatie of veel centrale uitvoering?, “strakke” 
beheersing (bijvoorbeeld door regelmatige en uitgebreide operational control) of 
“losse” beheersing (bijvoorbeeld door periodieke zelfevaluaties)? Het management 
control proces is het proces waarbij managers op alle niveaus binnen een organisatie 
ervoor zorgen dat de mensen aan wie zij leiding geven de door hen uitgezette strategie 
implementeren (Anthony en Govindarajan, 2002). In die zin is de effectiviteit van het 
management control systeem dus van invloed op de werking van het ERM systeem.

Het ERM systeem richt zich, zoals in figuur 1 aangegeven, op doelstellingen in de 
volgende categorieën:

 • Strategie: op het allerhoogste niveau en gebaseerd op de missie.
 • Operationeel: effectieve en efficiënte inzet van middelen.
 • Rapportage: betrouwbaarheid van de informatievoorziening1.
 • Compliance: handelend in overeenstemming met wet- en regelgeving2.

De indeling in risicogebieden draagt bij aan het (overzichtelijk) in kaart brengen 
van risico’s en aan het gericht verzamelen van informatie die nodig is om de 
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risico’s te kunnen inschatten en te kunnen beheersen (Roth en Espersen, 2002). 
De te onderkennen risicogebieden kunnen verschillen per soort organisatie. 
Het risicogebied wet- en regelgeving (compliance) zal bijvoorbeeld bij financiële 
instellingen een belangrijkere rol spelen dan bij andere organisaties. Wezenlijk voor 
ERM is wel dat alle risico’s die het realiseren van de doelstellingen van de organisatie 
beïnvloeden, object van beheersing zijn. ERM heeft daarmee qua benadering en 
startpunt een strategisch en integraal karakter.

Het ERM proces
In het voorgaande is beschreven welke categorieën van doelstellingen binnen ERM 
moeten worden beheerst. Het volledig afdekken van deze gebieden is één belangrijk 
facet van integraal risicomanagement die de term Enterprise Risk Management 
rechtvaardigt. Een ander aspect is de inrichting van ERM als een proces dat van begin 
tot eind beheerst wordt. Dit proces kent voor alle vier genoemde gebieden dezelfde 
stappen die doorlopen worden. Deze stappen worden hierna toegelicht.

3.1 Het definiëren van de te beheersen doelstellingen
Doelstellingen worden op het hoogste (strategische) niveau geconcretiseerd vanuit de 
missie van de organisatie en de visie die de organisatieleiding heeft op het bereiken 
van die missie. Vervolgens wordt een strategie bepaald om deze doelstellingen te 
halen, die weer verder vertaald wordt in doelstellingen op operationele, rapportage- 
en compliancegebieden. 

Het ERM systeem is niet bedoeld om uitspraken te doen over de inhoudelijke 
wenselijkheid, aanvaardbaarheid of haalbaarheid van de doelstellingen. Het is in die 
zin waardevrij. De processen die de doelstellingen genereren zijn wel onderdeel van 
het systeem, omdat ze van voldoende kwaliteit moeten zijn om te waarborgen dat er 
relevante doelen worden nagestreefd met voldoende samenhang tussen en binnen 
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alle categorieën. Onder relevantie verstaan we de feitelijke bijdrage aan de hoogste 
doelstellingen van de organisatie. Voorbeelden van management control processen die 
in dat kader beheerst moeten worden, zijn onder andere het strategievormingsproces, 
het business planningsproces en het budgetteringsproces (Anthony en Govindarajan, 
2002). Instrumenten om deze processen te beheersen zijn talrijk. Bekend en 
algemeen toegepast is bijvoorbeeld de Balanced Business Scorecard. Met behulp van 
deze methodiek kunnen vanuit een misse/visie en strategie, doelstellingen worden 
geformuleerd voor operationele processen.

De gewenste waarde van de te beheersen doelstellingen is afhankelijk van de mate 
waarin een organisatie risico wil lopen (de mate van risicoafkeer). Ambitieuze 
doelstellingen gaan in het algemeen met meer onzekerheid over de haalbaarheid 
gepaard dan bescheiden doelstellingen.

Dit komt omdat bij ambitieuze doelstellingen “alles” goed moet gaan, zoals bij een 
schaatser die een wereldrecord probeert te rijden. De tolerantie voor verstoringen van 
buitenaf en fouten in processen is veel kleiner. Bij minder ambitieuze doelstellingen 
kunnen tegenvallers opgevangen worden en kunnen fouten gecompenseerd worden. 

De mate waarin de organisatie geneigd is lagere doelstellingen te accepteren in ruil 
voor meer zekerheid, wordt risicoafkeer genoemd. Over het algemeen wordt voor 
een doelstelling door het stellen van een boven-/ondergrens een gebied afgebakend 
waarbinnen doelrealisaties (uitkomsten) nog als acceptabel worden beschouwd in 
relatie tot het aanvaarde risico. In specifieke gevallen kan ook sprake zijn van een 
boven- en een ondergrens.
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Doelstellingen: een voorbeeld
De missie/visie van een onderneming is om marktleider te zijn binnen de 
bedrijfstak. De strategische doelstelling die hieraan gekoppeld is, is het 
realiseren van een marktaandeel van minimaal 50% binnen een periode 
van maximaal 2 jaar. De te volgen strategie is het introduceren van nieuwe 
producten binnen een bestaande markt. Vanuit deze strategie kunnen 
operationele doelstellingen worden geformuleerd zoals het ontwikkelen van 
minimaal 2 en maximaal 4 nieuwe producten, voor maximaal € 2 miljoen met 
een minimaal rendement op het geïnvesteerde vermogen van 10%.

3.2 Het bepalen van risico’s
De definitie van een risico is de kans op het optreden van een gebeurtenis of 
omstandigheid die er toe kan leiden dat een doelstelling niet gehaald wordt 
(Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, 2004). Een in 
deze zin relevante gebeurtenis of omstandigheid wordt in ERM termen aangeduid met 
een “event”. Eerste stap bij het bepalen van risico’s is dan ook het identificeren van 
mogelijke events die de haalbaarheid van de doelstelling negatief beïnvloeden. 

Er kan hierbij in de eerste plaats onderscheid gemaakt worden tussen interne 
en externe gebeurtenissen en omstandigheden. Interne gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf, externe 
gebeurtenissen en omstandigheden ontstaan buiten de organisatie en maken deel 
uit van de context waarbinnen de organisatie moet opereren. Dit onderscheid is 
belangrijk, omdat het indicatief is voor de mate waarin het optreden van het event 
beïnvloed kan worden door maatregelen die ingrijpen in de eigen processen (interne 
beheersingsmaatregelen) en de mate waarin slechts op de gevolgen van de events kan 
worden geanticipeerd of gereageerd.
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Vervolgens moeten wij de begrippen “impact” en “likelihood” introduceren. Onder 
impact wordt de invloed van een gebeurtenis of omstandigheid op de te bereiken 
doelstelling verstaan. Een gebeurtenis of omstandigheid met een geringe impact hoeft 
niet direct een risico in te houden, wanneer het de doelstelling nauwelijks negatief 
beïnvloedt. Likelihood staat voor waarschijnlijkheid en betreft de kans dat de rele 
vante gebeurtenis of omstandigheid feitelijk optreedt. Het resultaat van het bepalen 
van impact en likelihood is een onderbouwde kansverdeling per event, gerelateerd 
aan de gestelde doelen en per categorie (interne en externe gebeurtenissen en 
omstandigheden).

3.3 Het nemen van risicomitigerende maatregelen (risk response)
Op basis van de kansverdeling maakt de leiding van een organisatie keuzes in de aard 
en omvang van de te treffen maatregelen om de risico’s terug te dringen. Daar waar de 
kans op een negatieve afwijking van de gestelde doelstelling groter is dan het risico dat 
de leiding wenst te lopen (“risk appetite”), moeten er maatregelen getroffen worden.

Essentieel is het onderscheid tussen maatregelen in generieke zin en 
beheersingsmaatregelen. Zo kan het afstoten van een slecht geleide deelneming 
een “risk response” zijn, maar dat geldt ook voor het aanstellen van een controller 
bij die deelneming. Alleen het laatste kwalificeert als het invoeren van een 
beheersingsmaatregel. Het afstoten van de deelneming is een besluit dat leidt tot 
een wijziging van het risicoprofiel van de organisatie, of met andere woorden tot een 
gewijzigd “inherent” risico (zie ook paragraaf 4).

De kosten van alle maatregelen, inclusief het ontwerpen, implementeren en uitvoeren 
van beheersingsmaatregelen kan gezien worden als “verzekeringspremie”, net zo goed 
als onwenselijke risico’s door extern verzekeren kunnen worden afgedekt. Het besluit 
om al dan niet tot het afdekken van risico’s over te gaan, gaat dan ook altijd gepaard 
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met een kostenbaten afweging die weer terugslaat op het gewenste risicoprofiel 
(risicoafkeer) van de organisatie.

3.4 Bewaking en Bijsturing
Deze stappen, die samen het logische eindpunt van het proces markeren, betreff en 
het periodiek testen van de beheersingsmaatregelen, het meten (traceren) van events 
die zich feitelijk voordoen en het analyseren naar oorzaak en impact. Het iteratieve 
karakter van het proces komt tot uitdrukking in de aansluiting tussen deze laatste 
stap en de eerdere stappen. Nadat is vastgesteld welke events zich hebben voorgedaan 
en wat de impact was, kan de risk response worden bijgesteld, maar ook kan de 
inschatting van impact en likelihood worden bijgesteld en zelfs kunnen doelstellingen 
herzien worden, als blijkt dat bepaalde risico’s te groot of te moeilijk beheersbaar zijn.

Het ERM proces omvat het continu (sequentieel en iteratief) doorlopen van de 
beschreven stappen. Dit proces kan op verschillende niveaus binnen een organisatie 
worden toegepast. Als dit proces consequent en binnen een gehele organisatie is 
geborgd, is er sprake van een adequaat intern risicobeheersingsysteem.

In het voorgaande is uiteengezet dat het proces van ERM in een aantal stappen 
dient te worden doorlopen. Voor een uitgebreidere bespreking van de methoden en 
technieken die hierbij kunnen worden toegepast wordt verwezen naar Emanuels en 
De Munnik (2005).

4. Inbedding: de randvoorwaarden van het systeem
Zoals reeds aangegeven, is het noodzakelijk dat het ERM proces op zichzelf 
beheerst wordt. Hier is dus sprake van een meta-beheersingsdoelstelling: het ERM 
proces dient ertoe om doelstellingen op verschillende gebieden te beheersen, maar 
het proces zelf wordt ook beheerst. Het onderkennen van deze gelaagdheid in 
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beheersingsdoelstellingen is belangrijk, omdat het bepalend is voor de visie van het 
management en de buitenwereld op de vraag of een organisatie al dan niet “in control” 
is.

Bij de definitie van in control moet primair aansluiting gezocht worden bij de 
metabeheersingsdoelstelling. Concreet betekent dit dat een organisatie die 
verschillende risico’s loopt en (nog) niet al die risico’s adequaat heeft afgedekt, wel 
een in control statement kan afgegeven, er vanuit gaande dat zij zelf de risicoanalyse 
heeft uitgevoerd en ook maatregelen in gang heeft gezet om de geconstateerde 
onwenselijke “exposure” op te heffen. Immers, er is in dat geval sprake van 
gestructureerde uitvoering van het iteratieve risicomanagementproces. Een lezer van 
het in control statement van een dergelijke organisatie kan zelf vervolgens, naar zijn 
eigen maatstaven en voor zijn eigen doelen, beoordelen of het actuele risicoprofiel 
van de organisatie voor hem aanvaardbaar is. Een organisatie die daarentegen meent 
geen enkel materieel risico te lopen, maar deze conclusie uitsluitend baseert op een 
eenmalige inventarisatie van incidenten en een goedkeurende accountantsverklaring, 
is niet in control. 

Deze organisatie kan namelijk niet aantonen dat doelstellingen procesmatig continu 
beheerst worden. Met andere woorden: het door deze organisatie geschetste 
risicoprofiel is niet betrouwbaar en derhalve is een in control statement in dat geval 
voor een gebruiker ook ongeschikt om een oordeel op te baseren. Wordt het door de 
keuze voor deze definitie makkelijker om in control te zijn? Dat valt te betwijfelen. 
Zoals Paape (2003) ons inziens terecht stelt, is juist het inrichten van een permanent 
proces de grote uitdaging. Paape noemt dit de overgang van een statische naar een 
dynamische risicomanagementexcercitie (Paape, 2003).
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Het geheel van risicomanagementproces, tezamen met het meta-beheersingsproces en 
alle functies, taken en middelen die daarbij een rol spelen vormen het ERM systeem 
(zie ook figuur 1). Concreet onderscheiden we als randvoorwaarden binnen het 
systeem:

Risicobewustzijn (cultuur)
Er is organisatiecultuur nodig waarin wordt gedacht vanuit kansen en risico’s en 
waarin men wordt uitgedaagd om risico’s te beheersen wanneer ze nog beheersbaar 
zijn in plaats van wanneer het te laat is.

Opzet van het systeem en de organisatie van processen (structuur)
Het ERM systeem wordt verankerd op het hoogste niveau binnen de organisatie en 
de juiste opzet en werking ervan behoren tot de directe verantwoordelijkheid van 
de Directie of de Raad van Bestuur. In veel gevallen zien we nog wel dat binnen 
de directie de CFO de “risicomanagement” portefeuille heeft , maar gegeven het 
integrale karakter van ERM mag het duidelijk zijn dat er minstens een even grote 
betrokkenheid moet zijn van de executives die verantwoordelijk zijn voor de 
strategische, commerciële en operationele processen. Het zou daarom niet onlogisch 
zijn om de CEO of de voorzitter van de Raad van Bestuur met deze portefeuille te 
belasten.

De ERM processen moeten worden vertaald in taken die deels onderbracht 
worden in lijnfuncties (bijvoorbeeld als onderdeel van strategievorming) en 
deels in ondersteunde functies (bijvoorbeeld waar het gaat om testen van 
beheersingsmaatregelen en rapportage van de werking van de maatregelen). Een 
voorbeeld van een nieuw orgaan dat kan ontstaan bij het vormgeven van deze nieuwe 
structuur, is de risk identificationgroep, waarin alle betrokken functies bijeenkomen 
om voortgang en acties te monitoren en ontwikkelingen te bespreken (Willemse et al., 
2003).
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In de keuze van een specifieke structuur spelen vraagstukken een rol als gewenste 
functiescheiding en specialisatie die kunnen leiden tot verschillende oplossingen voor 
verschillende organisaties, waarbij gehele of gedeeltelijke integratie met de bestaande 
planning- en controlcyclus voor de hand ligt.

Kennis en Vaardigheden (Competenties)
Risicodenken en risico-evaluatie vragen om specifieke kennis en vaardigheden. Het 
volstaat helaas niet om een risk manager aan te trekken die deze competenties bezit 
en ervaren is met ERM, omdat het proces in verschillende stadia vraagt om input, 
betrokkenheid  en beslissingen van diverse functionarissen in de gekozen structuur, 
met name ook van lijnfunctionarissen. Deze zullen dus aanvullend opgeleid, getraind 
en beoordeeld moeten worden op deze aspecten van het managen van hun “business”.

Hulpmiddelen (Techniek)
Afhankelijk van de complexiteit van het ERM vraagstuk en de omvang van het bedrijf 
kan het noodzakelijk zijn dat processen worden ondersteund door (min of meer) 
geavanceerde technieken. Voorbeelden zijn het door middel van procestechnologie 
“meten van events” in productieomgevingen (storingen, uitval), het geautomatiseerd 
ondersteunen van het beslissingsproces bij het aangaan van verplichtingen 
(verstrekken van hypotheken) en het periodiek verzamelen, aggregeren naar 
doelstellingen en evalueren van testresultaten van beheersingsmaatregelen door de 
gehele organisatie. Investeringen in dit type technische hulpmiddelen, inclusief de 
functionele inrichting en technisch beheer en onderhoud, moeten in verhouding staan 
tot de doelstellingen voor wat betreft actualiteit, transparantie en toegevoegde waarde 
van het ERM proces.
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Conclusie en samenvatting
In dit artikel is een overzicht gegeven van een ERM systeem. Een ERM systeem stelt 
het management in staat om op een transparante wijze om te gaan met risico’s die het 
behalen van de organisatiedoelstellingen bedreigen. Het ERM systeem kent een viertal 
categorieën van doelstellingen waarbinnen alle organisatiedoelstellingen vallen. Om 
te komen tot een goed ERM systeem dient het ERM proces te worden doorlopen en 
zal sprake moeten zijn van een aantal randvoorwaarden. Wanneer een organisatie kan 
aantonen dat zij over een dergelijk (effectief werkend) systeem beschikt, kan worden 
gesteld dat deze organisatie in control is. Een in control statement gebaseerd op een 
ERM systeem geeft aan dat het management haar doelrealisatie serieus neemt en op 
een verantwoorde wijze tracht de relevante risico’s te beheersen. Ω
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Noten
1 Dit, en dan nog vrijwel uitsluitend gericht op fi nanciële verslaggeving, is met name het object van 
Internal Control waar de Sarbanes-Oxley wetgeving zich op richt (Emanuels et al., 2004). Het voldoen aan 
Sarbanes-Oxley kan uiteraard ook als compliance doelstelling worden gezien.

2 Een ruimere interpretatie van compliance heeft niet alleen betrekking op wet- en regelgeving, maar 
ook op de normen die de organisatie zelf wenst te handhaven met betrekking tot haar optreden in 
bijvoorbeeld het economisch en het maatschappelijk verkeer (Emanuels, 2005).

* Prof. Dr. J.A. Emanuels is partner van Tacstone. W.G. de Munnik RA is manager Control bij de 
Hanzehogeschool Groningen. Beiden zijn tevens verbonden aan de Vakgroep Accountancy van de 
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Hét Europese voorbeeld van goed ontwikkeld risico- management in de 
publieke sector is Groot-Brittannië. In het land waar je je tegen nagenoeg 
alles kunt verzekeren, blijken overheden en andere publieke organisaties 

veel te doen aan het elimineren en beperken van risico’s. ALARM (Association 
of Local Authority Risk Managers) is uitgegroeid tot een nationaal forum voor 
risicomanagement in de publieke sector, met ruim 1800 deelnemende organisaties. 
Een gesprek met dr. Lynn Drennan, chief executive van ALARM.

Ze is pas sinds augustus dit jaar in functie, maar Lynn Drennan is al jarenlang actief 
op het gebied van risicomanagement. Ze was verbonden aan de Glasgow Caledonian 
University, ‘de enige universiteit in Europa die opleidt tot een universitaire graad 
in risicomanagement, zegt Drennan. ‘En dat al sinds 1982. Veel van onze graduates 
werken nu als risk managers in het bedrijfsleven, bij consultants als Marsh en Aon en 
bij publieke organisaties.’

Groot-Brittannië wordt gezien als pionier op het gebied van risicomanagement 
in de publieke sector. Deelt u die mening?

Drennan: ‘Zeker. Risicomanagement heeft hier een geschiedenis van zo’n drie 
decennia. Aanvankelijk was het een aangelegenheid van de private sector. 
Maar toen bedrijfsmatige concepten vanuit het bedrijfsleven in de jaren tachtig 
oversloegen naar de overheid, vatte ook het concept risicomanagement daar post. 
Dat leidde uiteindelijk tot de oprichting van ALARM. Sommige leden waren dus 
al betrokken bij de enige risicomanagementorganisatie die toen bestond. Vanwege 
gemeenschappelijke vraagstukken, afwijkend van vraagstukken in het bedrijfsleven, 
ontstond de behoefte aan een eigen organisatie. Zo is ALARM begonnen.’
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Waarom is risicomanagement in de Britse publieke sector verder ontwikkeld 
dan elders in Europa? Ook in Nederland sloegen in de jaren tachtig 
bedrijfsmatige concepten over naar de overheid.

Drennan: ‘Ik denk dat een aantal factoren een rol spelen. Allereerst kent Groot-
Brittannië een lange geschiedenis van corporate governance. Het ‘Cadbury Report’ 
van 1992 vormt het vertrekpunt. Weliswaar was dat rapport vooral bedoeld voor 
beursgenoteerde ondernemingen, maar de ideeën werden al snel overgenomen 
door publieke organisaties. Sneller dan in andere Europese landen (De Nederlandse 
corporate governance code dateert van 2004, red.).

De boodschap van corporate governance is dat de chief executive officers van 
organisaties verantwoordelijkheid dragen voor álle risico’s waarmee hun organisaties 
te maken hebben of krijgen. Die verantwoordelijkheid verplicht tot het effectief 
identificeren, evalueren, wegnemen of verminderen en afwegen van risico’s. 
De ideeën over corporate governance hebben er aanzienlijk toe bijgedragen dat 
risicomanagement op de agenda kwam, ook in de publieke sector.

Daarnaast hadden wij een nationale regering die de nadruk legde op doelmatig en 
doeltreffend gebruik van publieke middelen. Ik weet dat die boodschap nu overal 
wordt verkondigd, maar onze regering was er vroeg mee. Dat zware accent op 
effectiviteit en efficiency is de tweede sleutel die de focus legt op risicomanagement. 
Want hoe kun je de beste diensten verlenen tegen de beste prijzen als je niet kijkt 
naar de potentiële gevaren of bottlenecks die je van die prestaties weerhouden? Deze 
oorzaak voor de ontwikkeling van risicomanagement is met name in de publieke 
sector zeer invloedrijk geweest.

Verder wil ik graag de groeiende claimcultuur als aanleiding noemen. Ook daarin 
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wijkt Groot-Brittannië denk ik af van andere Europese landen. Veel gemeenten 
hadden last van frauduleuze claims. Individuen die valse of overdreven schadeclaims 
indienden, omdat ze bijvoorbeeld vielen over losliggende stoeptegels. Aanvankelijk 
werden dergelijke claims doorgaans gehonoreerd. 

Als je naar de afzonderlijke bedragen keek stelde het immers niet zoveel voor en 
het was zo’n gedoe om er een zaak van te maken. Maar naarmate het aantal en de 
hoogte toenamen, werden gemeenten doortastender. Ze gingen zaken daadwerkelijk 
onderzoeken en zich verdedigen tegen aantijgingen. Aan de andere kant gingen 
gemeenten ook beter letten op mogelijke risico’s, voor zowel het publiek als de eigen 
medewerkers.

Ook die ontwikkeling droeg bij aan het volwassen worden van risicomanagement. 
Ik weet dat gemeenten vele tonnen aan schadeuitkeringen hebben weten te 
besparen. Tot slot is er misschien een cultuurhistorische component. In Groot-
Brittannië benaderen we risico’s traditioneel vanuit twee invalshoeken. De eerste is 
verzekeren: waar koop ik de goedkoopste polis om mijn risico te dekken? De tweede is 
het besef dat het misschien handiger is om risico’s te verkleinen of weg te nemen, dat 
verzekeren niet altijd het enig mogelijke antwoord is.’

Kunt u uitleggen hoe je ervoor zorgt dat risicomanagement over meer gaat 
dan beheersing van financiële middelen? Want dat is in Nederland al een sterk 
ontwikkelde discipline.

Drennan: ‘Bij risicomanagement in publieke organisaties gaat – misschien zelfs wel in 
de eerste plaats – om de reputatie van organisaties. Die bepaalt immers de kwaliteit 
van de democratie. Voor gemeentelijke organisaties is de relatie met de lokale 
gemeenschap van doorslaggevend belang.
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Thema’s die angst of onrust kunnen veroorzaken, moeten met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid worden aangepakt. Denk aan onderwerpen als het sluiten van 
een ziekenhuis of een school. Of het aanleggen van een nieuwe weg. Of een 
windmolenpark, dat volgens een deel van de gemeenschap het landschap aantast. Het 
gaat hier om politieke keuzen, met voor- en tegenstanders en met voor- en nadelen.

Om het besluitvormingsproces goed te kunnen doen, moet je de risico’s die daar 
bijhoren goed managen. Zo is het belangrijk om heel goed met de gemeenschap te 
communiceren. In feite ben je dan al bezig met risicomanagement: het managen van 
de risico’s van politieke besluitvorming. “Als we dit besluit nemen, wat zijn dan de 
waarschijnlijke gevolgen? De waarschijnlijke reacties van delen van het publiek? Wat 
zullen onze eigen medewerkers ervan vinden?” Vervolgens zoek je strategieën om die 
risico’s zo goed mogelijk managen. Je weet dat je nooit iedereen tevreden stelt, dat is 
inherent aan politieke besluitvorming. Maar door te doordenken hoe verschillende 
stakeholders zullen reageren, kun je wel van tevoren bedenken hoe met die reacties 
om te gaan, in plaats van je erdoor te laten verrassen.

Ik geef toe: dit is een aanzienlijk moeilijker aspect van risicomanagement dan 
het calculeren van financiële risico’s. Ook in Groot-Brittannië moeten we op deze 
terreinen nog een behoorlijke slag maken. Het gaat niet alleen om het managen van 
fysieke risico’s, maar ook de strategische besluitvorming en de risico’s die daar het 
gevolg van zijn.’

Staat risicomanagement niet op gespannen voet met verandering? Worden 
publieke organisaties niet extreem voorzichtig als ze alle potentiële risico’s van 
tevoren inschatten?

‘Dat is absoluut een gevaar. Sommige mensen vinden nu al dat in de publieke sector 
de neiging heeft om risico’s zoveel mogelijk te vermijden. Dat is natuurlijk niet de 
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bedoeling. Om vooruitgang te boeken, verandering en verbetering te bewerkstelligen, 
moeten we nu eenmaal risico’s nemen. Ook hele moeilijke beslissingen, waarvan je 
op voorhand weet dat je op veel weerstand zult stuiten. Dan mag je niet vanwege 
risicobeheersing besluiteloos worden.

Uitgangspunt moet zijn dat je nu eenmaal niet iedereen tevreden kunt stellen. 
Dus mogen we ons niet verschuilen achter argumenten als “we weten er nog niet 
genoeg van”, om vervolgens dus niets te doen. Publieke organisaties hebben de 
verantwoordelijkheid richting samenleving om goede diensten te leveren én om 
die diensten voortdurend te verbeteren. Zo’n initiatief tot verbetering – neem 
bijvoorbeeld elektronische dienstverlening – betekent per definitie dat je ook nieuwe 
potentiële risico’s inbrengt. Desondanks moet dergelijke vernieuwing natuurlijk 
doorgaan. Inclusief het inschatten van risico’s. In dit geval zul je bijvoorbeeld moeten 
nagaan wat elektronische dienstverlening betekent voor ouderen of voor mensen 
die geen toegang hebben tot internet. Om vervolgens strategieën te bedenken die 
dergelijke risico’s wegnemen of aanzienlijk verkleinen. Maar het inschatten van 
risico’s mag natuurlijk nooit tot de conclusie leiden dat je beter maar nooit aan iets 
nieuws kunt beginnen, omdat nieuwe dingen riskant zijn.’ Ω
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R isicomanagement is nog steeds een vrij nieuw begrip bij gemeenten en 
provincies. Niettemin ontstaat er geleidelijk aan de overtuiging dat het in 
kaart brengen, inschatten en beheersen van risico’s een organisatiebrede 

oriëntatie behoeft. Integraal risicomanagement is in opkomst.

Begin 2004 publiceerden Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) en Marsh 
Risk Consulting een onderzoek naar de ‘Risicoperceptie van Gemeentesecretarissen’. 
Centrale vraag was: Hoe kijkt de gemeentesecretaris vanuit zijn ervaring en eigen 
werkgebied tegen verschillende risico’s aan? Belangrijkste aanleiding voor het 
onderzoek was het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies 
(BBV), dat op 1 januari 2004 van kracht werd. Het BBV verplicht gemeenten en 
provincies om op basis van een eigen risicoprofiel het financieel weerstandsvermogen 
in kaart te brengen.

Het BBV draagt bij aan verdere volwassenwording van risicomanagement. Gemeenten 
en provincies waren al sinds de Comptabiliteitsvoorschriften van 1995 verplicht 
een risicoparagraaf in hun begroting op te nemen. Die paragraaf dwong gemeenten 
risico’s te inventariseren en te kwantificeren, om vervolgens te zorgen voor voldoende 
reserves om deze risico’s af te dekken.

In tal van gemeentelijke begrotingen worden 
risico’s meer geëxpliciteerd dan ooit

Het BBV introduceert het begrip ‘weerstandsvermogen’. Gemeenten en provincies 
moeten inzicht verschaffen in de relatie tussen hun ‘weerstandscapaciteit’ en de 
ongedekte risico’s die ze lopen. Onder weerstandscapaciteit verstaat het BBV de 
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middelen waarover gemeenten en provincies beschikken om kosten te dekken die niet 
zijn begroot.

Om de begrotingsparagraaf Weerstandsvermogen goed in te richten, is het dus van 
belang een gedegen risicoprofiel te ontwikkelen, op grond waarvan niet alleen een 
goed beeld van het weerstandsvermogen kan ontstaan, maar dat tevens bijdraagt 
aan betere beheersing van die risico’s. Daarmee geeft het BBV een flinke impuls 
aan risicomanagement. Een gedegen beleid op dit terrein betekent immers dat 
de benodigde weerstandscapaciteit kleiner kan zijn wanneer de risico’s beter zijn 
afgedekt, terwijl het weerstandsvermogen toch op peil blijft.

Het onderzoek van de VGS (uitgevoerd door de gemeentesecretarissen van Castricum, 
Wormerland en Zandvoort) en Marsh van begin 2004 ging vooral in op de vraag wat 
secretarissen onder ‘risico’s’ verstaan en of risicomanagement al een ingeburgerd 
managementinstrument was.

Calamiteiten binnen de eigen gemeente werden 
verhoudingsgewijs weinig aangemerkt als grote 

risico’s.
De secretarissen percipieerden de veranderingen in de sociale zekerheid (de invoering 
van de Wet werk en bijstand op 1 januari 2004) als het grootste risico voor gemeenten. 
Daarnaast scoorden grootschalige projecten in relatie tot beschikbare tijd, capaciteit 
en kwaliteit hoog. 
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Twee andere risico’s die secretarissen wakker hielden waren de vermeende 
vermindering van de stuurkracht als gevolg van het dualisme en de kloof tussen 
de ambtelijke en politiek-bestuurlijke werkelijkheid. Calamiteiten binnen de eigen 
gemeente werden verhoudingsgewijs weinig aangemerkt als grote risico’s.

Opvallend in het onderzoek is verder dat veel gemeentesecretarissen zich zorgen 
maakten over de vraag of het weerstandsvermogen van hun gemeente op peil was. De 
onderzoekers concludeerden dat slechts eenderde van de gemeenten een koppeling 
legt tussen risicomanagement en het eigen weerstandsvermogen. Met ander woorden: 
begin 2004 was het bepalen van de weerstandscapaciteit voor het grootste deel van de 
gemeenten nog een black box.

Anno 2006 is er veel veranderd. In tal van gemeentelijke begrotingen worden risico’s 
meer geëxpliciteerd dan ooit. Tegelijkertijd geven nog steeds veel gemeenten aan dat 
een formeel systeem van risicomanagement nog niet bestaat en dat risico’s voor een 
belangrijk deel op beschrijvende wijze in de paragraaf Weerstandsvermogen worden 
weergegeven. Ω
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Verslag van de lezing door Ir. P.O. (Pim) Vermeulen, voorzitter Raad van 
Bestuur van de N.V. BNG op het 1e PRIMO congres op 22 november 2007 in 
Nederland, gehouden te Utrecht. 

“Dames en heren, Aan mij is gevraagd een inleiding te verzorgen over 
risicomanagement en daarin mijn visie te geven op het belang ervan. Als 
voorzitter van de Raad van Bestuur van de Bank Nederlandse Gemeenten heb ik 
vanzelfsprekend meer dan de spreekwoordelijke “affiniteit” met het onderwerp.

Voor een bank “van en voor de publieke sector”, die de BNG als vennootschap -met 
zowel het rijk, de provincies en de gemeenten als aandeelhouders- is, zou je zelfs 
kunnen bedenken dat hiervoor een dubbele reden bestaat: BNG is naast een financiële 
instelling (waarin te allen tijde vertrouwen dient te bestaan) ook onderdeel van de 
publieke sector en daarvan wordt op het punt van risicobeheersing ook een speciale 
houding verwacht. 

Het publieke huis is immers vooral ook een glazen huis. Of, zwart-wit gezegd: het 
lijkt er wel eens op dat burgers in toenemende mate nostalgisch verlangen naar een 
helder geordende en overzichtelijke (en daarmee ogenschijnlijk risicoloze) wereld en 
daarbij van mening zijn dat de overheid - en het publieke bestuur - daarvoor hebben 
zorg te dragen. Nog weer anders gezegd: Toen ik zelf een publieke bestuurder was als 
wethouder van Rotterdam had risicomanagement minder aandacht dan nu. Zowel 
politiek als ambtelijk. 

Gekscherend kunnen we stellen dat in die tijd Rotterdam twee inbrekers had: een 
op linker en een op de rechter Maasoever. En het fijne was: iedereen kende die 
mannen!! Dat is nu anders. We leven in een wereld waarin naast een ongekende 
welvaart ook de onzekerheid, het gevoel van onveiligheid en onbeheersbaarheid en de 

Het belang van risicomanagement Duiding



93 i

communicatiesnelheid waarmee tal van zaken die ons niet blij en gelukkig maken tot 
ons komen, enorm zijn toegenomen.

Dames en heren, een risicoloze wereld bestaat niet. Laten we daar maar direct korte 
metten mee maken. Het is ook niet uitsluitend de overheid en het publieke bestuur die 
het vraagstuk moeten oplossen, daarvoor zullen we steeds zelf, zowel als individu als 
in de groepen waarin we leven en werken, verantwoordelijkheid voor moeten nemen.
Zo gezegd is risicomanagement van alle dag, onderdeel van het leven zelf, dus leuk 
en nooit eenvoudig. Voor het publieke bestuur ligt er dan de specifieke opgave om 
gezaghebbend hiervoor de voorwaarden te scheppen, de weg te wijzen en vooral ook 
zelf het voorbeeld te geven.

“Met risicomanagement de bestuurskracht vergroten”, zoals de ondertiteling van het 
congres van vandaag ook luidt. Mooi gezegd, Vermeulen, hoor ik u denken, maar hoe 
pakken we dit nu aan ? Ik ga dit met u doornemen door in hoofdlijn te schetsen hoe 
bij de BNG met risico’s wordt omgegaan en van daaruit proberen enige systematiek in 
het onderwerp aan te brengen.

Maar vooraf nog het volgende. Sinds de invoering van het Besluit Begroting en 
Verantwoording 2004 (BBV 2004) is risicomanagement bij gemeenten in beweging. 
Zo dient beleidsmatig te worden vastgesteld hoe met risico’s en risicomanagement 
wordt omgegaan. Er moet voldoende weerstandsvermogen zijn om financiële gevolgen 
van risico’s op te vangen. Het BBV draagt hiermee bij aan de ontwikkeling van 
risicomanagement. Bewustwording op het onderwerp is, zoals gezegd, noodzakelijk. 
De lokale overheid moet zich beter bewust worden van de risico’s die zij loopt.

Ook op lokaal niveau nemen risico’s toe door de geschetste veranderende positie van 
de overheid en het publieke bestuur in de media en de publieke opinie en ook door 
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het verdere decentralisatieproces van de centrale overheid. Risico’s moeten dan ook 
onderkend worden, en niet ontkend.

In onze waarneming ervaren gemeenten risicomanagement nog te veel als een 
verplichte activiteit krachtens het Besluit Begroting en Verantwoording. Wederom een 
activiteit bovenop het toch al drukke takenpakket. Dit maakt dat risicomanagement 
in veel gevallen ad hoc of zelfs eenmalig aandacht krijgt. Risicomanagement is echter 
meer dan het uitvoeren van een eenmalig ‘kunstje’. Het verdient blijvende aandacht 
die in de bedrijfsvoering wordt geïntegreerd. We dienen in risicomanagement te 
investeren.

Hoe gaan we nu bij de BNG met risico’s om? Daarvoor is nodig in hoofdlijn te 
schetsen, waar het bij de bedrijfsprocessen van de BNG om gaat. Welnu, naast de 
diensten betalingsverkeer voor gemeenten en de andere publieke- en semi-publieke 
klanten gaat het bij ons in belangrijke mate om kredietverlening. BNG is bij uitstek 
een transitie-instituut van financiële overschotten naar kredietvraag van de publieke 
sectoren. Het gaat dan om twee soorten vragen: (i) ter financiering van de balans van 
de klant (schuldfinanciering) en (ii) projectfinancieringen.

Als bank van en voor de publieke zaak zijn we geen spaarbank en BNG bankiert niet 
met uitsluitend commerciële marktpartijen. Dit houdt in dat het totaal aan kredieten 
dat de BNG per jaar aan zijn klanten verstrekt ook moet worden geleend op de 
wereldwijde kapitaalmarkt. BNG als inkoopcombinatie dus.

BNG gaat als overheidsvennootschap niet voor winstmaximalisatie, maar voor zo laag 
mogelijke prijzen voor zijn producten en diensten tegen een redelijk rendement voor 
zijn aandeelhouders. Deze missie houdt in dat tegen zo scherp mogelijke prijzen (rente 
dus) het geld moet worden ingekocht. Behoud van het vertrouwen van de wereldwijde 
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geldgevers aan de BNG en dus behoud van alle kredietwaardigheidsratings van 
het allerhoogste AAA-niveau die BNG heeft verkregen is dus van levensbelang. 
Risicobeheersing is dat dus ook. Welnu, het risicomanagement van dit bedrijfsproces 
van inkopen en kredietverlening kent de volgende hoofdsoorten van risico’s

Marktrisico
Marktrisico betreft voor de BNG in de praktijk nagenoeg uitsluitend het renterisico in 
het bankboek. 

Valutarisico
Valutarisico’s worden door de BNG op het moment van inkopen consequent afgedekt. 

Renterisico
Renterisico bestaat omdat zoals u weet de rente wereldwijd elke seconde verandert. 
En naast volumeverschil (grote bedragen inkopen, in kleine porties krediet verlenen) 
is er uiteraard tussen moment van inkopen en kredietverlening tijdverschil. Voor 
het beheersen van deze renterisico’s bestaan tal van instrumenten, maar die moet je 
dus niet alleen toepassen op het moment van inkopen, maar als financiële instelling 
elke dag bewaken. Deze risico-mitigerende instrumenten worden geleverd door 
derden, dus kent BNG een helder stelsel van limieten en kredietwaardigheidsvereisten 
voor deze zg. financiële tegenpartijen om daarmee het tegenpartijrisico adequaat te 
beheersen.

Kredietrisico
U begrijpt dat ook de BNG, net als iedere andere bank, de aflossingen van de 
verleende kredieten en de rentebetalingen graag terugontvangt op de daarover 
afgesproken tijdstippen in de toekomst. Voor de bank als geldgever is het dus van 
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belang dat zijn klanten kredietwaardig zijn en blijven. Overheden in Nederland zijn 
zeer kredietwaardig, mede door wet- en regelgeving, dus kredieten aan - of onder 
garantie of borg van - de overheid kennen geen kredietverliezen.

In andere gevallen zal een bank zodanige zekerheden eisen, dat in geval de debiteur 
faalt, toch zoveel mogelijk kan worden terugverkregen. Om die reden vindt bij deze zg. 
solvabiliteitsplichtige kredietverlening vaak verpanding plaats of wordt hypothecaire 
zekerheid gevraagd en gegeven en zal periodiek kredietrevisie plaatsvinden waarbij de 
financiële positie van de klant / debiteur in beschouwing wordt genomen aan de hand 
van het door zijn accountant goedgekeurde jaarverslag en jaarrekening.

Bij balans- of schuldfinanciering is de kredietwaardigheid van de klant van groot 
belang, bij projectfinancieringen wordt gekeken naar de projectrisico’s en van daaruit 
naar de cashflow van het project en het aanwezig zijn - en blijven !- van voldoende 
buffer in de vorm van eigen vermogen. Bij tegenvallers in de bedrijfsvoering of bij het 
tot stand brengen van het project kunnen deze dan worden opgevangen.

De kasstroom is van belang want het liquiditeitsrisico kan beschouwd worden als de 
grootste bedreiging voor de continuïteit van een onderneming. Een bank zal bij het 
verlenen van krediet ook letten op spreiding van risico’s en niet teveel krediet willen 
verlenen in een bepaalde sector. Het beheersen dus van het concentratierisico.

Operationele risico’s.
Afspraken die we allemaal maken met aan de ene kant onze “leveranciers” en aan 
de andere kant onze “afnemers” worden vastgelegd in transacties (juridische risico 
beheersing), in toenemende mate met behulp van automatisering (IT-risico), door een 
adequaat werkende organisatie met functiescheiding waar dat nodig is (compliance), 
uitmondend in een positief oordeel van anderen over ons handelen (integriteitsrisico).
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De overheid
Dames en heren, “de overheid is toch geen onderneming”, zou je kunnen zeggen, dus 
wat moeten we nu aan met deze benadering? Publieke risico’s zijn toch wat anders 
dan de risico’s van bv. de BNG? Mijn antwoord is: door van het voorbeeld BNG te 
abstraheren kunnen we veel van elkaar leren. De publieke sector heeft welhaast een 
dubbele reden: (i) het publiek-bestuurlijke en daarmee politieke “bedrijf” (tussen 
aanhalingstekens) en (ii) de overheid als opdrachtgever, uitvoerder, inkoper en 
verkoper zo u wilt, van tal van producten, diensten en projecten.

U wordt dagelijks geconfronteerd met meer dan voldoende ontwikkelingen 
waarbij risicomanagement haar nut bewijst. Al dan niet door gemeenten als 
verplichte activiteit vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording bezien. Neem 
bijvoorbeeld omvangrijke investeringsprojecten waarbij tal van risico’s ontstaan, of 
de onzekerheden rondom nieuwe ontwikkelingen zoals bij introductie van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning.

Door vooraf na te denken over de potentiële risico’s kan risicomanagement als 
waardevol instrument worden ingezet om de doelen van de beleidsprogramma’s 
op een efficiënte manier te bereiken. Moeten we dit nu zien als een extra activiteit 
voor publieke lichamen ? Mijn antwoord luidt “Nee”. Het inschatten van risico’s is 
immers iets van alle dag en passend bij gemeenten en andere overheden, waarbij een 
structurele en systematische benadering geboden is zoals het BBV ook verlangt.  

Welnu, risicobeleid dient minimaal de volgende elementen te bevatten:
 • Een strategische en organisatorische basis. Er dient een door het Bestuur 
goedgekeurd risicobeleid te zijn opgesteld.
 • Integratie van risicobeheersmaatregelen in de bedrijfsprocessen. Aandacht voor 
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risico- en beheersingsmaatregelen in alle primaire processen van de organisatie.
 • Een expliciet proces om risicobeleid te vertalen naar vereisten van risicobeheersing.

De vertaling van dit proces gebeurt in vier stappen
1. Identificatie van alle relevante risico’s. In deze activiteit worden alle huidige 

en verwachte materiële risico’s waaraan de organisatie wordt blootgesteld 
geïdentificeerd. Dit omvat ook het analyseren, beoordelen en in de gewenste mate 
aangaan c.q. mitigeren van de risico’s. Kwantificeer de (ook kwalitatieve, moeilijk 
meetbare) risico’s.

2. Adequate meting van de risico’s. Deze activiteit betreft het meten van zowel 
de huidige als verwachte risico’s. Het meten gebeurt periodiek zodat (sterke) 
wijzigingen worden onderkend. De risico’s worden daarbij ook getest op 
zogenoemde stressscenario’s, waarbij ook de correlaties tussen verschillende typen 
risico’s in ogenschouw wordt genomen.

3. Beheersingsmaatregelen relateren aan het risiconiveau. Bepalen van het gewenste 
risiconiveau. In deze activiteit wordt voor de huidige en verwachte risico’s 
aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de geïdentificeerde risico’s te 
beheersen en te mitigeren om te komen tot het gewenste risiconiveau. Op basis van 
transparante communicatie kan een organisatie verantwoording afleggen over het 
gewenste risiconiveau en aantonen dat de beheersingsmaatregelen toereikend zijn.

4. De inhoud (dus identificatie, meting, maatregelen) en de werking van de 
beheersingsmaatregelen periodiek beoordelen. In deze activiteit wordt de werking 
van de beheersingsmaatregelen periodiek beoordeeld en vervolgens in een 
rapportage vastgelegd. Deze rapportage wordt in het Bestuur besproken.
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Gemeenten
Zowel kleine als grote gemeenten hebben te maken met risico’s die de continuïteit van 
de bedrijfsvoering nadelig kunnen beïnvloeden. Bedrijfsvoering dan breed opgevat, 
(i) het publiek-bestuurlijke politieke bedrijf en (ii) de voortbrenging van tal van 
producten, diensten en projecten. Risicomanagement is dus ook leuk omdat het ons 
dwingt na te denken over een zo goed mogelijke bedrijfsvoering. Dat is wellicht wel de 
moraal van mijn verhaal: 

Gewoon op een professionele manier ons werk zo goed mogelijk doen. 
Permanent bezig zijn naar een goed functionerende overheid die prudent 
omgaat met publieke middelen, ook en vooral met de publieke financiële 
middelen.

Door risico’s in een zo vroeg mogelijk stadium te onderkennen, te analyseren en 
beheersmaatregelen te treffen, wordt veel ellende achteraf voorkomen. Veelal 
wordt vergeten dat wanneer deze risico’s zich manifesteren, de totale schade de 
kosten van de maatregelen fors kunnen overstijgen. Risicomanagement wordt dan 
daarnaast ook een beslissingsondersteunend instrument. Vooral in het begin van het 
besluitvormingstraject, wanneer projecten worden geïnitieerd. Of het nu gaat om “zelf 
doen”, “geheel aan een ander overlaten” of in “publieke-publieke-“ en “publiek-private 
samenwerking”

Ondersteuning
BNG ondersteunt gemeenten vanuit BCS, de adviesgroep van de bank, op structurele 
basis op het gebied van haalbaarheidsstudies en bij projecten waarbij met andere 
publieke en of private partners wordt samengewerkt. Vooral op ruimtelijk gebied.
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De voordelen van risicomanagement bij de ontwikkeling van publieke of 
maatschappelijke investeringsprojecten zijn legio. Risicoanalyse en toedelen van 
verantwoordelijkheid wie deze risico’s moeten beheersen aan de voorkant van een 
project leidt tot een steviger positie bij onderhandelingen, tot een betere beheersing, 
tot transparantie en daarmee een professionele mogelijkheid van publieke 
verantwoording.

Het preventief inspelen op risico’s brengt ook het bewustmaken van medewerkers 
met de risico’s die zich voordoen met zich. En hoe zij de vaardigheden kunnen 
ontwikkelen om deze risico’s te beheersen. Dat verlangt kwaliteit van de sturings- en 
verantwoordingsinformatie, zowel intern bestuurlijk als ambtelijk en vice-versa.

Het beschikbaar hebben van een concreet beleidskader is daarbij uiteraard 
een welkome ondersteuning. Sturing is niet “zo maar” eventjes goed geregeld: 
beleidsvorming loopt gauw de kans te abstract en te weinig concreet te blijven. 

Hierdoor kan het moeilijk worden gemeten en is het nagenoeg niet toetsbaar, terwijl 
dit wel beter kan. Wanneer vervolgens de vertaling in doelstellingen ontbreekt, kun 
je daar in de verantwoording geen koppeling mee maken. Dit betekent dat je mensen 
niet kunt afrekenen op resultaten. 

Als het al zo is dat politieke sturing zich moeizaam laat verenigen met de noodzaak 
tot het stellen van concrete en meetbare doelstellingen, dan moeten we dat willen 
verbeteren. Gebrek aan sturing aan de voorkant van processen en projecten uit zich 
vervolgens in beheersingsproblemen.
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Good public governance
Er is nog een andere invalshoek. Sinds de invoering van het dualisme is ook het begrip 
Good Public Governance geïntroduceerd. BNG heeft op dit thema oktober vorig 
jaar nog een congres georganiseerd in de Ridderzaal. Governance is het geheel van 
transparantie in bestuur, toezicht, beheersing en verantwoording. In de kern betekent 
het dat de gemeente “in control” dient te zijn.

Op een beheerste wijze resultaten bereiken is lastig in een complexer wordende 
omgeving. Waarin, als het om de gemeenten gaat, sprake is van een groeiend 
aantal taken en altijd beperkte middelen. Nog even los van het groeiend aantal 
maatschappelijke vraagstukken dat op het gemeentelijke bord ligt en nog zal komen.
Onderwerpen als beheerste uitvoering en in control zijn, zijn dan ook onlosmakelijk 
verbonden met risicomanagement. 

Bestuurders dienen risico’s te willen en derhalve ook te kunnen nemen. Dat wordt van 
ze verlangd. En ook het openbaar bestuur is niet voor bange mensen.

Men moet dan wel voldoende geïnformeerd en geëquipeerd zijn om risico’s aan te 
kunnen gaan. Uiteraard moet de ambtelijke organisatie Burgemeester en wethouders 
daarin ondersteunen. Met goede analyses en een continue monitoring op de 
grootste risico’s in de organisatie. Dat betekent niet dat er geen risico’s meer zijn of 
zich openbaren. Het betekent wel dat het college van B&W richting gemeenteraad 
transparant kan blijven, ook in het nemen van risico. Als aan de voorkant goede 
analyses hebben plaatsgevonden weet iedereen waar men aan toe is.
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Tot slot
BNG ziet dat aan risicomanagement op uiteenlopende wijze door gemeenten invulling 
wordt gegeven. PRIMO kan als netwerkorganisatie een bijdrage leveren om te komen 
tot een gemeenschappelijke aanpak en een eenduidig begrippenkader. PRIMO kan op 
dit gebied een prima platform bieden voor uitwisseling van kennis en ervaring.
De vereniging heeft dan ook onder meer als doel het belang, de kennis en het gebruik 
van risicomanagement binnen de publieke sector naar voren te brengen en te 
bevorderen. 

BNG is daarbij partner en ondersteunt het initiatief van PRIMO van harte.
Ik dank u voor uw aandacht.” Ω

Bibliografie
Dit artikel is eerder gepubliceerd door PRIMO Nederland, november 2007.
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I In juni 2007 is de ISO 31000 ‘Guidelines on principles and implementation of risk 
management’ geïntroduceerd. Deze richtlijn beoogt een algemeen geaccepteerd 
referentiekader te bieden voor het inrichten van risicomanagement. Maar biedt 

deze standaard vernieuwende inzichten op het gebied van risicomanagement. Voegt 
het inhoudelijke iets? In deze bijdrage wordt een nadere beschouwing gegeven 
rondom de inhoud en toegevoegde waarde van de ISO 31000 door een vergelijking te 
maken met het meest gangbare model voor risicomanagement: COSO ERM.

Inleiding
Sinds jaar en dag vormen de ISO standaarden een internationaal keurmerk voor 
kwaliteit. Deze standaarden, opgesteld door de International Organization for 
Standardization (ISO), bieden een uitgebreide reeks van normen voor de inrichting en 
uitvoering van processen.

In totaal zijn er momenteel ruim 80 ISO standaarden voorhanden. De centrale 
gedachte achter de ISO-standaarden is dat het totstandkomingsproces de kwaliteit van 
het eindproduct bepaald. Door normen te hanteren voor het totstandkomingsproces 
wordt de kwaliteit van het eindproduct gegarandeerd. Veel inkooporganisaties 
verlangen daarom een ISO-certificering van toeleveranciers. Helaas wijst de praktijk 
uit dat een dergelijke ISO-certificering niet zaligmakend is. Ondanks deze certificering 
komen wanprestaties van gecertificeerde leveranciers nog steeds met enige regelmaat 
voor.

Ik spreek hierbij uit persoonlijke ervaring ten aanzien van het (ver)bouwen van een 
woning. Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt, mijns inziens, in de aard en reikwijdte 
van de periodieke ISO-audits. ISO-audits blijven in de praktijk vaak beperkt tot 
interviews. Een deugdelijke beoordeling van ingerichte beheersingsmaatregelen en 
harde ‘fact finding’ rondom de werking hiervan blijft vaak uit.
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ISO 31000
De ISO 31000 standaard bestaat uit drie samenhangende onderdelen, te weten:
1. De principes van risicomanagement.
2. Een raamwerk voor risicomanagement.
3. Het risicomanagement proces.

Ad 1. Principes van risicomanagement
De principes van risicomanagement vormen het fundament voor het kunnen 
functioneren van risicomanagement. Enerzijds hebben principes betrekking op het 
risicobewustzijn en overtuiging van de toegevoegde waarde van risicomanagement 
door betrokkenen. Anderzijds hebben de principes betrekking op de ‘zachte kant’ van 
interne beheersing, zoals cultuur en menselijk gedrag. Deze ‘zachte kant’ wordt in de 
volksmond ook wel ‘soft controls’ genoemd.

Ad 2. Raamwerk voor risicomanagement
Het raamwerk voor risicomanagement een gemeenschappelijke taal, de 
risicomanagement-organisatie en metaprocedures voor het aansturen van 
risicomanagementprocessen binnen de organisatie.

Ad 3.  Het risicomanagementproces
Het derde onderdeel van de ISO 31000 standaard betreft het inhoudelijke 
risicomanagementproces. Dit proces omvat onder meer het bepalen van de 
risicocontext, het identificeren, analyseren, evalueren en communiceren van risico’s 
als het beoordelen (van de beheersing) van het risico.
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ISO 31000 en het ‘In Control’ zijn 
Zoals eerder reeds beschreven genieten ISO standaarden bekendheid als normen 
gericht op het waarborgen van de kwaliteit van eindproducten. Als we dit projecteren 
op risicomanagement komen we op een gevaarlijk en ongewenst terrein. De associatie 
die een (on)verstandige leek mogelijk heeft met een ‘In Control Statement’ komt 
hierdoor wel erg dichtbij. Gezien dit tot ernstige misverstanden kan leiden, moeten we 
dit mijns inziens voorkomen. Stelt u toch eens voor dat organisaties zoals Palm Invest 
[1] of Easy Life een ISO standaard gaan gebruiken om investeerders te misleiden?

Daarnaast zie ik, in het verlengde van mogelijke misverstanden rondom het ‘in 
control zijn’,  nog een tweede bezwaar. De standaard biedt geen inhoudelijke criteria 
of richtlijnen voor het testen van beheersingsmaatregelen en het evalueren van 
tekortkomingen. Van elementair belang voor evalueren van het ‘In Control’ zijn. Ook 
in geval slechts de schijn opgeroepen wordt door middel van een dergelijke standaard. 
Op inhoudelijke gronden kan de ISO 31000 standaarden deze associatie dan ook niet 
waarmaken.

Gezien de komst van het In Control Statement binnen de lokale overheid wil ik 
u graag een korte indruk geven wat het evalueren van tekortkomingen in interne 
beheersing zoal behelst. Ik neem u daarom mee naar audit standaard 5, uitgevaardigd 
door de PCAOB in navolging van de Sarbanes Oxley Wet[2].

In Audit Standard 5 worden nadere voorschriften gegeven rondom het evalueren 
van (geconstateerde tekortkomingen in) de interne beheersing en wordt het begrip 
wel of niet ‘In Control’ nader verfijnd. In artikel 62 van deze standaard wordt gesteld 
dat de auditor dient te evalueren of individuele of gecombineerde tekortkomingen 
in de interne beheersing tot materiële fouten in de jaarrekening kunnen leiden. 
Tekortkomingen worden hierbij langs twee wegen geëvalueerd. Deze zijn:
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1.  Is er een redelijke mate van zekerheid dat de beheersingsmaatregel niet zal 
functioneren waardoor fouten niet worden voorkomen of worden gedetecteerd.

2.  Leidt de tekortkoming tot een materiële of wezenlijke financiële fout in de 
jaarrekening?

Ad 1. Factoren die een invloed hebben op de kans dat een interne 
beheersingsmaatregel niet functioneert zijn:

 • De aard van de financiële post, toelichting of betrokken getrouwheidsaspect.
 • De mate van subjectiviteit en complexiteit om financiële stromen en standen te 
bepalen.
 • Relaties en interacties van de beheersingsmaatregel met andere 
beheersingsmaatregelen.
 • De interacties tussen geconstateerde tekortkomingen.
 • Mogelijke toekomstige gevolgen van tekortkomingen.

Ad 2. Factoren die van invloed zijn op de impact van de tekortkoming zijn:
 • De posten in de jaarrekening op het totaal van transactie die geraakt worden door 
de geconstateerde tekortkomingen in interne beheersing.
 • De hoeveelheid transacties die plaats vinden in relatie tot de betrokken financiële 
posten nu of in de toekomst.

Nu is een belangrijke randvoorwaarden van de ISO 31000 dat de standaard geen 
eisenstellende (certificeerbare) norm voor een risicomamagement systeem kent. 
Daarvoor bestaat onvoldoende draagvlak onder de leden van ISO. Ook binnen 
het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), het nationale orgaan dat de ISO-
standaarden en Nederlandse uitgaven daarvan in beheer heeft, bestond hiervoor 
onvoldoende draagvlak. Dat is jammer. Ik vind dit dan ook geen sterk argument, 
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mede kijkend naar de ‘core business’ van ISO: het opstellen van normen. Met name 
gezien het belang van het onderwerp.

Zitten we erop te wachten?
Als we kijken naar het gebruik van modellen voor risicomanagement kunnen we 
zonder enige twijfel concluderen het COSO ERM model wereldwijd verreweg het 
meest gebruikte en door toezichthouders geaccepteerde raamwerk is voor integraal 
risicomanagement. De afkorting COSO staat voor ‘Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission’. ERM is een afkorting voor ‘Enterprise 
Risk Management’. 

Het COSO ERM model is een raamwerk waarmee organisaties hun eigen interne 
beheersingssysteem kunnen inrichten en beoordelen.  In de Sarbanes-Oxley Act en 
ook in de Nederlandse Code voor Corporate Governance, ofwel de code Tabaksblat, 
wordt COSO als enige genoemd als mogelijk te hanteren raamwerk voor het inrichten 
van interne beheersing en risicomanagement. Mede hierdoor is het COSO ERM 
uitgegroeid tot het wereldwijde standaardwerk op het gebied van interne beheersing.

Wellicht zult u denken: ‘Waarom hebben we het hier over Sarbanes Oxley en 
Tabaksblat? Op zich een goede vraag. Toch heb ik hier een reden voor. Binnen het 
publieke domein zijn diverse eigen varianten van Corporate Governance Codes 
opgesteld. Om u een idee te geven noem ik als voorbeelden:

 • Governancecode Woningcorporaties Aedes/VTW.
 • Gedragscode toezichthouder - raad van toezicht NVTZ.
 • Brancheorganisaties in de Zorg - Zorgbrede Governancecode.
 • Code Goed Bestuur voor Goede Doelen.
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 • Commissie Governance Beroepsonderwijs - Educational Governance bij 
bve-instellingen.
 • Handvestgroep Publiek Verantwoorden - Code goed bestuur 
uitvoeringsorganisaties.
 • NVZ Vereniging van ziekenhuizen - NVZ-Governancecode.

Veel van deze Corporate Governance Codes zijn in meer of mindere mate gebaseerd 
op de basisprincipes uit de eerder genoemde Nederlandse Code voor Corporate 
Governance. Hiermee rekening houdend zou het dan ook niet voor de hand liggen 
om nieuwe standaard voor risicomanagement, zoals ISO 31000 te introduceren. 
Het gebruik van het COSO ERM raamwerk, zoals voorgeschreven vanuit de code 
Tabaksblat, is wijd en zijd bekend en daarmee veel praktischer.

Denkt u maar eens aan bijvoorbeeld publieke private samenwerkingsverbanden in 
gebiedsontwikkelingsprojecten. In dergelijke samenwerkingsverbanden werkt de 
publieke sector en de private sector gezamenlijk aan de realisatie van risicovolle 
projecten, waarover tussentijds en achteraf verantwoording over dient te worden 
afgelegd. 

Indien de private partij een beursgenoteerde onderneming is, zoals bijvoorbeeld 
Heijmans of Ballast Nedam, zijn deze ondernemingen vanuit de Nederlandse Code 
voor Corporate Governance reeds gehouden aan COSO ERM. Het door de publieke 
partij hanteren van een eigen, ISO risicomanagementstandaard zou om die reden niet 
praktisch zijn.
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Het risicomanagementproces
Het voorvlak van de COSO ERM kubus onderkent de acht componenten van het 
risicomanagementproces. De benaming van deze componenten is weliswaar net 
iets anders dan het risicomanagementproces volgens ISO 31000, maar de essentie 
komt op het zelfde neer. In beide modellen wordt ingegaan op het identificeren van 
risico’s, het bepalen van een passende risicoreactie en het kiezen van een passende 
wijze van beheersing. Eveneens wordt in beide modellen ingegaan op het belang 
van communicatie en het monitoren van de bevindingen uit het stelsel van interne 
beheersing.

Ik merk hierbij op dat het COSO ERM recentelijk verder is aangevuld met nadere 
handreikingen voor de monitorfunctie. Ik verwijs hierbij naar de publicatie ‘Guidance 
on Monitoring Internal Control Systems’ uit september 2007. Op basis van deze korte 
vergelijking kom ik dan ook tot de conclusie dat het ISO 31000 model in dit opzicht 
niets nieuws onder de zon is; de essentie van ISO komt overeen met  COSO ERM.  

In nevenstaande figuur wordt duidelijk dat het risicomanagementproces van ISO 
31000 vergelijkbaar is met dat van COSO ERM.

Principes van risicomanagement
Een belangrijk onderdeel van de ISO 31000 standaard is het gebruik van 11 
risicomanagementprincipes. Deze principes omvatten algehele uitgangspunten of 
waarden ten aanzien van het nut, organisatie en beleving van risicomanagement. 
Binnen ISO 31000 vormen deze principes het vertrekpunt van de standaard. 
Volledig terecht denk ik. Zonder een duidelijke overtuiging en draagvlak binnen de 
organisatie is risicomanagement gedoemd te mislukken. Maar zijn principes van 
risicomanagement nieuw?
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Als we kijken naar het risicomanagement proces volgens COSO ERM is ‘Internal 
Environment’ de eerste component. ‘Internal Environment’, ofwel interne omgeving 
vormt hierbij het fundament van het risicomanagementproces. De interne omgeving 
heeft betrekking op de toon van een organisatie en stelt de basis voor hoe risico’s 
worden beschouwd en geadresseerd door de mensen van een onderneming, inclusief 
risicomanagementbeleid en risicoacceptatiegraad, integriteit, ethische normen en 
waarden en de omgeving waarin zij opereren. De interne omgeving heeft hiermee 
grote gelijkenis met de principes uit de ISO31000 standaard. Gezien COSO ERM is 
afgeleid van COSO IC en dit model dateert uit 1992 moeten we helaas concluderen dat 
de principes niet geheel nieuw zijn.

Het ISO 31000-model is niets nieuws onder de zon.  
De essentie van ISO komt overeen met COSO ERM.

Een belangrijke lacune ten aanzien van de ‘Internal Environment’ van COSO ERM 
is de wijze waarop concrete handreikingen worden geboden voor het ontwerpen of 
beoordelen van deze interne omgeving. In de praktijk krijgt dit met name vorm door 
het gebruik van checklisten en werkprogramma’s. Dergelijke handreikingen worden in 
vakjargon ook wel ‘procedurele normering’ genoemd. 

Een belangrijk nadeel hiervan is dat de principes van risicomanagement hiermee niet 
‘tussen de oren’ komen te zitten. Hiervoor is een meer ‘inhoudelijke normering’ nodig. 
Hierin voorziet COSO ERM niet. Helaas komt ISO 31000 hieraan ook niet tegemoet. 
Bovendien draagt het ‘droog’ vermelden van 11 principes in ISO 31000 niet bij aan het 
daadwerkelijk enthousiasmeren en het creëren van draagvlak.
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Kortom: op basis van COSO ERM en ISO 31000 nog geen echte oplossing voor het 
creëren van draagvlak. Om het daadwerkelijk tussen de oren te krijgen zijn we dan 
toch genoodzaakt naar andere, niet risicomanagement modellen, uit te wijken. Ik 
verwijs bijvoorbeeld naar het Concurrende waarde model van Quin. Dit model is 
ontstaan uit het beoordelen van de effectiviteit van organisaties. In de afgelopen jaren 
heeft dit model haar toepassingsgebied verbreed naar onder meer organisatiekunde 
en psychologie. Uit eigen praktijkervaring kan ik u dit model van harte aanbevelen. 
Het biedt uitstekende aanknopingspunten om de bewustwording en draagvlak 
rondom risicomanagement daadwerkelijk ‘te laten leven’.

Het raamwerk voor risicomanagement
Het derde onderdeel van de ISO 31000 standaard gaat in op een generiek raamwerk 
voor het inrichten en onderhouden van een gemeenschappelijke taal, risicobeleid en 
–organisatie en het implementeren, onderhouden en verbeteren van het raamwerk. 
Dit raamwerk biedt feitelijk een metaprocedure voor risicomanagement. Inhoudelijk 
prima. Echter, wederom niets nieuws. In diverse publicaties over risicomanagement 
worden dergelijke ‘plan do check act’-cycli uitgewerkt.

Implementatie risicomanagement
In de literatuur over COSO ERM wordt vaak als punt van kritiek aangevoerd dat niet 
is voorzien in een duidelijk stappenplan voor het implementeren van dit raamwerk. 
Daardoor zou COSO ERM slechts een conceptueel aantrekkelijk model zijn waarvan 
niet duidelijk is op welke wijze dit in de praktijk concreet het best ‘handen en voeten’ 
kan krijgen. Gelukkig komt het ISO 31000 aan dit tekort tegemoet. Prima! Zowel voor 
de implementatie van het risicomanagementproces als het bijbehorende raamwerk 
biedt de standaard richtlijnen.
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In dat opzicht kent ISO 31000 een voorsprong. Een mogelijke suggestie voor de 
verdere optimalisatie van de ISO-standaard zou wat mij betreft liggen in het betrekken 
van de verschillende verdedigingslinies van risicomanagement. Verdedigingslinies 
hebben betrekking op de verschillende rollen die afdelingen of functionarissen 
innemen ten aanzien van het uitvoeren van het risicomanagementproces.

In de literatuur en praktijk worden hiertoe veelal drie niveaus onderkent:

 • De eerste verdedigingslinie heeft betrekking op de uitvoering van interne 
beheersing binnen de operationele bedrijfsvoering. 
 • De tweede verdedigingslinie heeft betrekking op de verantwoordelijkheid van 
tactisch en strategisch management op toezicht te houden op de effectiviteit van het 
stelsel van interne beheersing. 
 • De derde verdedigingslinie gaat in op de rol van de auditfunctie. De auditfunctie 
kan het tactisch en strategisch management ondersteunen in het uitvoeren van 
toezicht door het uitvoeren van audits. 

Afhankelijk van het specifieke vertrekpunt en de relevante verdedigingslinies kan het 
implementatieplan verder worden verfijnd.

In Control: waar het echt om gaat 
In dit artikel ben ik uitgebreid ingegaan op de modellen ISO 31000 en COSO ERM. 
Los van het feit of u voorstander bent van ISO 31000, COSO ERM, INK of andere 
modellen wil ik erop wijze dat het model sec van ondergeschikt belang is. Het is 
slechts een hulpmiddel om een gemeenschappelijke taal te realiseren. De essentie van 
risicomanagement is voor mij gelegen in twee zaken. Op de eerste plaats is het proces 
wat betrokkenen met elkaar doormaken van wezenlijke betekenis.
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Door met betrokken medewerkers gestructureerd over risicomanagement na te 
denken ontstaat betrokkenheid, bewustwording en de juiste toewijding. Dankzij 
deze bewustwording komen risico’s ‘tussen de oren’ en wordt er iets mee gedaan. 
Op de tweede plaats vormt de kwaliteit van strategie en beleid een elementaire 
randvoorwaarde. Een perfecte risicobeheersing gericht op de verkeerde doelstellingen 
is funest voor uw organisatie. Een goed doordacht beleid in combinatie met een 
toereikend risicomanagementsysteem leidt tot succes.

Conclusie
Het zal u waarschijnlijk niet verbazen dat de ISO 31000 niet direct mijn hart gestolen 
heeft. In alle eerlijkheid biedt het ISO 31000 te weinig nieuwe inzichten voor het 
daadwerkelijk verbeteren van risicomanagement en het ‘In Control’ vraagstuk in 
het algemeen. Bovendien kent het gebruik van de ISO 31000 standaard ook enkele 
wezenlijk praktijk bezwaren. Zo roept de associatie ‘ISO’ en ‘Risicomanagement’ te 
veel het beeld op dat een organisatie ‘In Control’ is. Dit is gevaarlijk en niet wenselijk. 
Zeker niet in deze tijd. Daarnaast is reeds een wereldwijd gebruikt en geaccepteerd 
risicomanagement model voor handen voor integraal risicomanagement: COSO ERM. 
Het ISO 31000 biedt in vergelijking tot dit model weinig nieuws. Ω
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Noten
[1] Palm Invest en Easy Life zijn omstreden beleggingsfondsen. De directies van beide ondermeningen 
zijn in 2008 zijn gearresteerd wegens fraude. Uit onderzoek van het FIOD is gebleken dat een groot deel 
van de geïnvesteerde gelden door de directie voor privédoeleinden zijn gebruikt.

[2] De Sarbanes-Oxley wet is een wet voor beursgenoteerde bedrijven in Amerika. Middels deze wet 
dienen bestuurders jaarlijks een In Control Statement aan de beurstoezichthouder te verstrekken. In deze 
In Control Statement dient het bestuur een mededeling te doen rondom de effectiviteit van de interne 
beheersing ten aanzien van het financiële verslaggevingproces.
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Vanuit de vele ontmoetingen met publieke leiders en gemeentesecretarissen 
in de laatste vijf jaar is er een (groeiende) persoonlijke overtuiging dat de 
interpretaties en definities van de termen ‘publieke waarde’ en hieraan 

gerelateerd ‘publiek risico’ in hoge  mate uiteenlopend zijn geworden, versnipperd, 
gefragmenteerd. Iedereen lijkt zijn of haar eigen definitie van risico te formuleren.

Deze diversificatie in het gebruik maakt een scherpe en gerichte dialoog tussen 
instellingen (zakelijk, media, non-profit, overheid en wetenschap) in het publieke 
domein – de samenleving en de natuurlijke omgeving gezamenlijk – meer 
dan moeilijk en zeer uitdagend. De reden hiervoor is – algemeen beschouwd – 
de fragmentatie van de wetenschap, de segmentatie van het vakmanschap en de 
toenemende macht van de belangenkolommen en de silo’s 

Hier mijn pleidooi voor het gebruik van een standaard, gebaseerd op ISO 31000 en op 
het wetenschappelijk werk van Mark Moore (Harvard Kennedy School). Beschouw dit 
als een bescheiden bijdrage vanuit mijn perspectief aan een meer eenduidig gebruik 
van dit bijzonder begrip.

Publieke Waarde
Deze term wordt niet zo vaak gebruikt in combinatie met publieke sturing. Toch is 
de definitie van Moore zo adequaat en precies dat deze het in mijn ogen verdient om 
hierin een meer centrale plaats in te nemen. Uiteindelijk gaat publieke sturing over ‘de 
wijze van sturen naar’ publieke waarden. 

De richting, waarheen dus te sturen, is immers nogal belangrijk. Een proces zonder 
doel is als een rivier zonder oevers (lees: een moeras). Publieke doelen en waarden 
bevinden zich daarmee in het centrum der essentie van publieke sturing. Mark Moore 
(1995) formuleert:
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“Values are not only arbitrated by individuals within organization, networks 
or society as a whole itself but also as a collective, acting through the 
instrumentality of representative government. The collective of society is 
represented formally by the city council but in broader sense it could be 
communities or networks who has to be deliberating with one another that 
decide what the purposes of the public organizations, network or society will 
be.”

Vervolgens definiëren Benington en Moore  in 2011 publieke waarde als volgt:

“Public value’ is the value that government creates through its citizens and 
which citizens themselves value. It should be understood not simply as ‘what 
does the public most value’ but as ‘what adds most value to the public sphere?”

 
Publiek risico
De International Organization for Standardization (ISO) definieert ‘risico’ als ‘de 
combinatie van de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis en haar consequentie 
(ISO 31000 en IEC 2002). Dit is inclusief de kans op zowel mogelijke positieve als 
negatieve invloeden van zo’n gebeurtenis en de wijze waarop dit ingrijpt op het 
vermogen van de organisatie om haar doelen te bereiken.

Risico = het effect van onzekerheid op doelen

Knight (2010), voorzitter van het ISO 31000 commissie, die heeft gewerkt aan de 
standaarden en richtlijnen:

“Risk is all about uncertainty or, more importantly, the effect of uncertainty 
on the achievement of objectives. This new definition is clearly different 
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from existing guidelines on the management of risk in that the emphasis is 
shifted from something happening – the event – to the effect of uncertainty 
on objectives. Every organization has objectives – strategic, tactical and 
operational – to achieve and, in order to achieve these objectives, it must 
manage any uncertainty that will have an effect on their achievement. The 
really successful organization … work on understanding the uncertainty 
involved in achieving their objectives and ensuring they manage their risks so 
as to ensure a successful outcome.”

Voordat Knight dit pad koos, legden Lynn Drennan en Allan McConnell (2007) reeds 
de relatie met publieke waarden  - gezien vanuit het rentmeesterperspectief van de 
overheid:

“Public Risk is the chance of something happening that will have an impact on 
Public Values.”

Bij de start van de discussies tussen gemeentesecretarissen op Europees niveau, de 
PRIMO Conferentie in Kopenhagen onder het Deens UDITE-voorzitterschap van 
Allan Vendelbo, werden publieke risico’s door Martin Fone en Peter Young (2005) 
gedefinieerd als:

“those pertaining to issues or processes that arise from the assertion of matters 
of public interest – those matters relating principally to the protection of rights, 
the balancing of interests, and the assurance of fairness in the political process.”

The Economist onderstreepte krachtig – en dit komt dichtbij de ISO-definitie (in de 
podcast Special reports, 11 February 2010. Financial Risk) – de relatie tussen risico en 
doel (gekoppeld aan de analyses van de kredietcrisis):
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“Risk is a deviation from objective.”
 
Publiek risico als afwijking van nagestreefde publieke waarde
Uitgaande van de definities van Benington & Moore en ISO en de analyses van Fone, 
Drennan, McConnell, Young and the Economist, kunnen we de volgende vergelijking 
afleiden:

Publiek risico = het effect van onzekerheid op publieke waarde

Vanuit dit perspectief kan een publiek risico worden beschouwd als een afwijking 
van de nagestreefde (lees: in ons democratisch systeem gekozen) publieke waarde, 
zoals daar zijn veiligheid, sociale samenhang en stabiliteit, een project dat binnen 
tijd en budget moet worden gemanaged, optimale zorg voor onze jeugd, een goed 
klimaat voor ondernemers of de natuurlijke omgeving die in balans is (lees: autonoom 
biodivers). In feite alle zaken die burgers waarderen als het meest belangrijk.

Afwijkingen zijn dan een door cyberaanvallen ontwrichte organisatie, een sociaal 
niet-uitgebalanceerde wijk of buurt, budgetoverschrijdingen c.q. verspilling van 
belastinggeld door een niet haalbare strategie, de jeugd die onvoldoende zorg ontvangt 
door een gefragmenteerd zorgsysteem, suboptimale economische ontwikkeling door 
gebrekkige samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven 
binnen regionale ontwikkelingsprogramma’s, het structureel verlies van natuurlijke 
habitats en biodiversiteit, vervuiling, armoede, verval.

Publieke waarden zijn in feite die waarden die beschreven zijn in programma’s van 
politieke partijen, waarop mensen in ons democratisch systeem op en voor stemmen, 
en die in feite zouden ingebed dienen te zijn in de programma’s en strategische 
plannen van volksvertegenwoordigingen en besturen en vervolgens verankerd in de 
organisaties en stakeholders die deze waarden dienen.
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De kunst is om de onzekerheden zo te managen dat de nagestreefde publieke waarden 
worden gerealiseerd. Er is de noodzaak dit te doen. In de genoemde internationale 
conferentie werd geconcludeerd dat slechts 12 percent van de beleidsplannen effectief 
zijn en politieke programma’s in het algemeen 92% van de middelen missen om de 
geformuleerde doelen te realiseren, dat 25 procent van projecten ver over budget en 
tijd heengaan of zelfs nooit hun einddoel bereiken. Dus een meer effectief sturen naar 
doelen kan ons allen tot voordeel strekken.

Concluderend is publiek risicomanagement in feite publiek waardemanagement. Zoals 
boogschutters (zich) richten op hun doel, zo richten publieke leiders en algemeen 
directeuren van publieke organisaties zich op publieke waarden. Daarbij kunnen we 
leren, daarvan ben ik zeker, van de expertise van Robin Hood. Van zijn drive, oog, 
geheimen, vaardigheden en inzichten om vol doel te treffen.

Op zoek naar ondersteuning
Het is niet zó eenvoudig om bij dat voorgenomen doel te komen, zo blijkt. Dit 
omdat ons sociaal systeem zeer complex is, de deelbelangen vaak groot zijn en de 
onzekerheden substantieel. 

Public Risk Management Organisation (PRIMO) en Union des Dirigeants Territoriaux 
de l’Europe (UDITE)  - De Europese Vereniging van Gemeentesecretarissen 
- ontwikkelde 7 jaar geleden een dialoog-georiënteerde benadering en een 
samenwerking in een “care about good governance”-missie. Deze richt zich op het 
ontwikkelen van processen die veel meer dienend zijn aan het ketenproces van 
strategie, beleid en implementatie en die stakeholders verbindt. Dit vanuit het 
perspectief om meer effectief te worden in het realiseren van nagestreefde publieke 
waarden en het minimaliseren van publieke risico’s. Ω
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H oe kan sturing plaatsvinden als beleid en uitvoering steeds verder uit elkaar 
worden getrokken, tot over de organisatiegrens heen? Risicomanagement 
en governance zijn de twee focale punten. PRIMO heeft als doel het belang, 

de kennis en het gebruik van publiek risicomanagement als integraal onderdeel van 
public governance naar voren te brengen en te bevorderen. PRIMO Nederland is in 
oktober 2006 opgericht en bestaat dus bijna 10 jaar. 

De focus heeft in eerste instantie gelegen op aandacht voor risicomanagement - 
bewustwording vraagt nog steeds aandacht - maar de focus moet nog meer gericht 
worden op huidige actueel brandende vragen van bestuurders in de publieke sector. 
Meer bestuurlijk ook en daaruit voortvloeiend ambtelijk en praktijkgericht.

Een belangrijk actueel issue in bestuurlijk Nederland is de governance-vraag in 
ketens binnen en buiten de publieke sector. Hoe kan sturing plaatsvinden als beleid 
en uitvoering steeds verder uit elkaar getrokken worden, tot over de organisatiegrens 
heen? Verder wordt de vraag naar democratische legitimering steeds frequenter 
gesteld, met name bij gemeenschappelijke regelingen. Hoe kan inrichting van de 
governance bijdragen aan het verkleinen van het ervaren democratisch tekort?

In dat licht lijkt risicomanagement van ondergeschikt belang te zijn als we letten op 
de prangende vragen van deze tijd. Door in te spelen op deze actuele governance-
vragen, kan PRIMO haar bestaansrecht aantonen door de focus te verschuiven van 
risicomanagement naar public governance. 

Het is in mijn ogen met name het accent op grensoverschrijdende dialoog over risico’s 
in ketensturing dat kan bijdragen aan het creëren van publieke waarden. Aan de 
andere kant is het nodig om naar voren te brengen dat gebrek aan dialoog over risico’s 
in de ketensturing bijdraagt aan het niet realiseren van maatschappelijke doelen.
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Inspiratie
Wat wij kunnen leren van Daniel Kahneman: Ons feilbare denken? Wat wij kunnen 
leren van Nicolas Taleb: The Black Swan? Wat wij kunnen leren van de dialoog van 
Bas Jacobs en Arnon Grunberg? Daniel Kahneman schreef Thinking Fast and Slow 
dat in 2011 in het Nederlands verscheen onder de titel Ons feilbare denken. De basis 
voor het boek vormt de kerngedachte van Kahneman dat ieder mens twee systemen 
hanteert van waaruit hij acteert. 

Systeem 1 werkt automatisch en snel op basis van indrukken, ingevingen, intenties en 
gevoelens. Het gebruik van Systeem 1 kost weinig inspanning en kan moeilijk onder 
controle gehouden worden. Systeem 2 zorgt voor bewuste aandacht, voor mentale 
inspanning, het rationele. Het kost energie en wordt gebruikt om indrukken van 
systeem 1 te onderdrukken wat zorgt voor zelfbeheersing. Zowel het gebruik als het 
schakelen tussen de systemen kost veel energie, behalve als de mensen in een flow 
blijken te zijn. 

In het kader van risicomanagement is de door Kahneman ontwikkelde prospect-
theorie van belang, waarin op basis van waarschijnlijkheid en psychologische reactie 
van mensen - afkeer van verlies en hoop op winst - risico wordt opgezocht, of juist 
vermeden. Hij deelt dit in naar vier kwadranten:

 • Wanneer er kleine kans is om veel geld te winnen krijgen mensen hoop op winst en 
zoeken daarbij risico op, zoals bij loterijen.
 • Wanneer er een grote kans is om veel geld te winnen zijn mensen bang om 
teleurgesteld te raken en krijgen een afkeer van risico. Hierdoor schikken mensen 
met ongunstige regelingen, zoals een schikking in de rechtbank.
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 • Wanneer er grote kans is om een groot verlies te maken, zoeken mensen risico op 
om dat te voorkomen.
 • Wanneer er een kleine kans is om verliezen te maken, hebben mensen een afkeer 
van risico. Hierdoor accepteren zij ongunstige regelingen, zoals dure verzekeringen.                                                                                              

Nassim Nicholas Taleb schreef The Black Swan: The impact of the highly improbable, 
dat in het Nederlands is vertaald in 2008 met als titel De Zwarte Zwaan.

De zwarte zwaan staat voor onvoorspelbare gebeurtenissen die een enorme 
impact hebben en achteraf aannemelijk en voorspelbaar worden gemaakt. 
Zwarte zwanen zullen in toenemende mate de geschiedenis bepalen door de 
toenemende complexiteit van de samenleving. Desondanks wordt de factor 
toeval veelal ontkend en worden voorspellingen gedaan aan de hand van 
bestaande patronen. 

Er zijn drie redenen waarom de mens niet in staat is om zwarte zwanen te herkennen: 
 • Het idee dat de wereld eenvoudiger in elkaar zit dan werkelijk het geval is.
 • De vertekening van het terugzien na het aanbrengen van ordening.
 • De nadruk op feitelijke informatie, vooral als deze gecategoriseerd wordt.

Taleb wil daarom zwarte zwanen ook niet voorspellen. Wel is bewustzijn nodig om 
negatieve vormen te ondervangen en positieve te benutten. Taleb is hoogleraar 
onzekerheidskunde en leert voorspellingen en advies te relativeren, kritisch te denken 
en klaar te staan om snel te handelen.

Bas Jacobs en  Arnold Grunberg schreven in het voorjaar van 2015 brieven aan elkaar  
Het gesprek van Jacobs eindigt met: “Markt en overheid falen allebei.” 
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...”Politici zijn per definitie onbetrouwbaar. Ze kunnen immers nieuw beleid 
maken. Ze kunnen staand beleid ook terugdraaien… Als machtsmisbruik 
ondragelijk wordt, beginnen volksopstanden of revoluties. De reden waarom 
de markt faalt, zijn vaak dezelfde redenen waarom de overheid faalt... Het 
liberalisme probeert het individu te bevrijden van de almacht van de staat. Het 
socialisme probeert het individu te bevrijden van de almacht van de markt. 
Maar zullen zowel liberalisme als socialisme ons ooit kunnen bevrijden? … Zijn 
wij, de kiezers, het volk, niet de oorsprong van alle politieke falen?”                                                            

Grunberg:  
“Waarom faalt de democratie? Omdat wij mensen zijn. Gedreven door 
verlangens die wij niet beheersen, angsten die wij weigeren te erkennen, wrok 
die wij nauwelijks kunnen onderdrukken. Wij zijn kleine mensen en brengen dus 
kleine politici voort. …. Juist wie de fundamentele tekortkomingen van de mens 
aanvaardt, moet voor concentratie van macht waken.”        

Erkenning als basis
Mijn conclusie is dat er een grote drang is om falen aan de kaak te stellen. Daarom 
moet falen worden voorkomen om als bestuurder te laten zien dat alles in control 
is. Risicomanagement treedt hier in dienst van de zero tolerance van falend 
overheidshandelen. 

Erkenning van maatschappelijke complexiteit en van fundamentele  tekortkomingen 
van de mens, beschouwd door de bril van Kahneman, Taleb of Jacobs en Grunberg, 
maakt het logisch om juist risicomanagement in te zetten als dialoog over 
onzekerheid, menselijk falen en falen van markt en overheid. Ontkenning van 
fundamentele menselijke tekortkomingen leidt tot overschatting van de inzet van 
risicomanagement als instrument van werken. 
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Bij onderschatting van dit falen gaat vroeg of laat teleurstelling ontstaan over de 
betekenis van dit instrument. 

Erkenning van de fundamentele tekortkomingen van de mens leidt tot een reële 
verwachting van de effecten van een methodische of instrumentele aanpak 
van risicomanagement. Sterker, het is de basis voor risicomanagement. In de 
maatschappelijke en bestuurlijke dialoog over publieke risico’s en waarden zal deze 
erkenning niet altijd gemakkelijk zijn en zelfs oncomfortabel voelen. Immers wij zijn 
trotse wezens. 

In het woud van samenleving en bestuur, haar vele verbanden, belangen en waarden 
is waakzaamheid voor de onderschatting van dit tekort een voorwaarde voor good 
governance. Risicomanagement, governance en de menselijke factor: zij horen bij 
elkaar. Ω
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E ind 2015 is er in een aantal belangrijke ISO-normeringen (zoals ISO9001 
kwaliteitsmanagement en ISO14001 milieumanagement) een nieuwe 
structuur geïntroduceerd. Die moet ervoor zorgen dat verschillende 

normeringen en kwaliteitseisen beter op elkaar aansluiten. Risicomanagement is 
expliciet in de basis van deze structuur opgenomen. ISO spreekt van ‘risk based 
thinking’. 

Prachtige kansen voor risicomanagement dus, omdat veel klanten wel naar de 
kwaliteit van het product of dienst van de ondernemer vragen, maar niet naar wat hij 
precies aan risicomanagement doet om die kwaliteit te waarborgen en te garanderen. 
Nu de aangepaste ISO-normen duidelijk maken dat risicomanagement aan die 
kwaliteit bijdraagt, is de acceptatiegraad van het vakgebied duidelijk toegenomen.

Beren op de weg
Risicomanagement verkoopt niet zo eenvoudig. Veel ondernemers en bestuurders 
van bedrijven hebben de focus op hun eigen ondernemersdoelstellingen. Denken 
over mogelijke risico’s en aan allerlei beren op de weg is wel het laatste waar de 
gemiddelde ondernemer zich mee wil bezighouden. Negatieve zaken duwt hij het liefst 
van zich af.  ‘Ondernemen is toch immers ook risico nemen’ hoor je veel ondernemers 
zeggen. Oplossingen voor risico’s die als zodanig niet worden onderkend zijn dus 
vanzelfsprekend slecht aan de man te brengen door een risicoadviseur.

Elke ondernemer is bezig met kwaliteit
Wanneer je risicomanagement koppelt aan kwaliteit wordt het echter een ander 
verhaal! Vrijwel iedere ondernemer is bezig met kwaliteit. De hamvraag bij het runnen 
van een onderneming is: ‘Hoe houd ik mijn klanten tevreden, zodat ze bij me terug 
blijven komen en tijdig betalen?’ Daarvoor moet je kwaliteit bieden. En dat toon je 
onder andere aan als je voldoet aan de kwaliteitsnormen. Waarin dus nu ook een 
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expliciete plek is voor risicomanagement. Maar wat is kwaliteit en wat moet je nu 
doen om de juiste kwaliteit te leveren?

‘Kwaliteit geeft aan of de eigenschappen van een 
product of dienst overeenkomen met wat ervan 

verwacht wordt’.
Kleine afwijkingen, grote gevolgen
Soms is het heel helder: stel dat een bedrijf in de biochemische industrie een 
metaalbewerker de opdracht geeft om een spoel te maken voor een geavanceerde 
microscoop, dan is het duidelijk wat er moet gebeuren. Omdat kleine afwijkingen 
grote gevolgen kunnen hebben voor de onderzoeken waarvoor de microscoop wordt 
ingezet, zijn er stringente afspraken gemaakt. De kwaliteit van de onderdelen is 
cruciaal om zaken te mogen blijven doen met de opdrachtgever. Met het leveren van 
de specificaties en tekeningen door de opdrachtgever aan de metaalbewerker, is dus 
al een eerste stap gezet in het managen van de risico’s en het hoog houden van de 
kwaliteit

Risico’s vooraf in kaart brengen
Afwijkingen kunnen ertoe leiden dat een product of dienst niet voldoet aan de 
kwaliteitsnorm. De oorzaken hiervoor kunnen zich in verschillende fasen van het 
productieproces voordoen. Denk aan het niet goed vastleggen van de specifieke eisen, 
fouten in het ontwerp, het fout programmeren van de machine die het product moet 
maken, het uitvallen van de stroom waardoor een frees in het product klapt, het 
niet goed aanbrengen van een afwerklaag door een externe leverancier, het niet of 
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onvoldoende controleren van het (eind)product, het verloren gaan of beschadigen van 
het product tijdens (interne) transporten, enzovoort. Met risicomanagement breng 
je dit soort risico’s van te voren in kaart. Door met praktische oplossingen te komen 
die deze risico’s voorkomen of afdekken draag je direct bij aan het voorkomen en 
beperken van afwijkingen en dus aan het behalen van je kwaliteit.

Kwaliteit diffuser in de horecabranche
Hoe anders is het begrip kwaliteit in de horeca. Daar wordt kwaliteit door klanten heel 
persoonlijk, en daardoor verschillend, geïnterpreteerd. Smaken verschillen immers 
ten aanzien van de gewenste ambiance en servicegraad, en natuurlijk vooral ook ten 
aanzien van het eten dat wordt geserveerd. Ook omgevingsfactoren spelen een rol. 
Ben je de enige horecagelegenheid in de buurt of is er sprake van stevige concurrentie, 
is het restaurant goed bereikbaar, wordt de buurt als sociaal veilig en plezierig 
ervaren? 

Allemaal relevante factoren die van invloed zijn op de kwaliteitsperceptie en ook 
het risicoprofiel van het bedrijf. De risico’s doen zich dan niet alleen binnen de 
horecaonderneming voor (slechte hygiëne, bederf van verse producten, brand in de 
keuken et cetera) maar ook daarbuiten. Denk bijvoorbeeld aan een publiekstrekker 
in de buurt die plotseling wegvalt door een brand, uit de planning gelopen 
werkzaamheden van de gemeente waardoor het bedrijf lange tijd slecht bereikbaar is 
of berovingen in de nabije omgeving. Kwaliteit meet je natuurlijk niet alleen met ISO-
normen. Kwaliteit heeft bovenal te maken met de subjectieve waardering van klanten 
en is vooral een beleving.

Inzicht in de onderneming, de omgeving en de risico’s is onmisbaar. Kortom, per 
ondernemer lopen de kwaliteitseisen en de daaraan gerelateerde risicofactoren sterk 
uiteen. Een goed beeld van de onderneming en de context waarbinnen het bedrijf 
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opereert is dus essentieel. Een professionele risicoanalyse geeft uw relatie inzicht in de 
specifieke risico’s die de (kwaliteits)doelstellingen van zijn/haar onderneming kunnen 
bedreigen. En het vergroot zijn bewustzijn, niet alleen wat zijn eigen onderneming 
betreft maar ook als het gaat om zijn zakelijke partners. Richting zijn eigen klanten 
kan uw relatie de beloofde kwaliteit waarmaken. 

Na uw analyse zal hij bovendien veel eerder aan zijn eigen leveranciers de vraag 
stellen: ‘Wat doe je aan risicomanagement om de levering van mijn ingekochte 
goederen en diensten te garanderen?’ En nu risicomanagement ook nog eens expliciet 
is meegenomen in de ISO-normeringen heeft u een extra argument om uw relatie te 
overtuigen van het nut ervan. Veel succes bij uw advisering! Ω

Eerder verschenen in PAARS
Dit artikel verscheen in oktober 2016 in ‘Paars’,  het (relatie)magazine van de Goudse Verzekeringen. Het 
artikel is gericht aan de risico- en verzekeringsadviseur, maar geldt natuurlijk ook voor de ondernemer 
zelf.
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Wanneer heeft u de jaarrekening van uw gemeente voor het laatst 
ingekeken? Voor de meesten van u waarschijnlijk bij vaststelling door 
de raad. De paragraaf weerstandsvermogen van de jaarrekening heeft 

dan ook maar een beperkte waarde voor de dagelijkse besturing en het omgaan met 
risico’s. 

In Haarlemmermeer zijn onze inspanningen voor het risicomanagement dan 
ook gericht om verder te gaan dan het vullen en bijhouden van de paragraaf 
weerstandsvermogen. 

Haarlemmermeer is één van de meest dynamische regio’s in Nederland. 
Een aantrekkelijke gemeente voor nationale en internationale bedrijven om 
zich te vestigen en voor inwoners een gemeente met goede voorzieningen 
en recreatiemogelijkheden. Deze dynamiek heeft ook direct effect op het 
gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie. 

Om alle ontwikkelingen te kunnen faciliteren heeft de gemeente grootschalige 
projecten in ontwikkeling en wordt geïnvesteerd in voorzieningen en 
recreatiemogelijkheden. Voor het goed kunnen besturen en in control blijven van 
deze risicoportefeuille is risicomanagement een belangrijke strategische asset voor 
de Gemeente Haarlemmermeer. Het traditionele risicomanagement bij gemeenten 
richt zich sterk op individuele projecten of bedrijfsprocessen. In Haarlemmermeer 
investeren we bewust in het gebruik van andere, innovatieve instrumenten om juist de 
samenhang van projecten en portfolio’s te kunnen besturen. 

Zoals ook andere gemeenten hebben ook wij een stresstest uitgevoerd op de balans. 
Met doorrekening van een aantal worst case scenario’s is de (financiële) weerbaarheid 
van de gemeente vastgesteld. Dat was voor de Gemeente Haarlemmermeer het 
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vertrekpunt voor een bredere discussie. In de opzet van de bestaande stresstests, 
zowel die van de bekende accountantskantoren als van universiteiten en de VNG, 
ligt de nadruk sterk op het financiële aspect. Bovendien wordt de robuustheid alleen 
getest op schokken die zich in het verleden hebben voorgedaan, zoals financiële crises, 
vastgoedcrises, humanitaire rampen et cetera. De zogenaamde ‘zwarte zwanen’, 
gebeurtenissen die zich aan het voorstellingsvermogen onttrekken, blijven buiten 
beeld.

Om in deze lacune te voorzien, is een spiegelconferentie georganiseerd. Een 
bijeenkomst waar interne beleidsbepalers en externe beïnvloeders een verkenning 
uitvoerden naar mogelijke toekomstige gebeurtenissen met grote impact op de 
Gemeente Haarlemmermeer. Dit mede aan de hand van de risicofactoren die in 
de Global Risks Report van het World Economic Forum staan benoemd. In de 
conferentie zijn factoren benoemd en verkend zoals de ontwikkeling van de luchtvaart, 
relatie tussen bestuur en samenleving en de waterhuishouding.

Deze factoren hebben vervolgens als kritische onzekerheden hun weg gevonden in 
de toekomstscenario’s die de gemeente Haarlemmermeer hanteert. Ook vormen 
de uitkomsten van de agenda een basis voor nadere risicogesprekken in de eigen 
organisatie.

Goede besturing vraagt van een organisatie de goede tone of voice aan de top. Hoe om 
te gaan met incidenten, hoe te werken aan een lerende organisatie en hoe signalen 
van de werkvloer goed op te pikken? Een goede invulling van die vragen helpt het 
risicomanagement daadwerkelijk een stap verder. 

In de gemeente Haarlemmermeer zijn we bewust bezig met het geven van invulling 
aan die risicocultuur. Twee tot drie keer per jaar is er een sessie met de directie om te 
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spreken over risicocultuur. Daarbij komen soms thema’s aan bod zoals de sturing op 
verbonden partijen. Maar het kan ook gaan over samenwerking  en communicatie. De 
doelstelling is steeds om risicomanagement los te laten komen van het papier en een 
onderdeel te laten zijn van de dagelijkse besturing van de organisatie.

Het risicoprofiel van gemeenten, zeker vanuit extern perspectief, wordt sterk 
bepaald door transities en door grote projecten. In de gemeente Haarlemmermeer 
zijn we vanaf de eerste start van de implementatie van de drie decentralisaties zeer 
nadrukkelijk bezig geweest met het identificeren van toekomstige gebeurtenissen 
en hun impact. Maar vooral ook met de vraag hoe we daar als gemeente op 
konden anticiperen. Dat alles hebben we verwerkt in een strategiekaart waarmee 
de transitiemanagers in staat zijn snel en adequaat in te spelen op veranderende 
omstandigheden.

Zijn dan alle risico’s in de gemeente Haarlemmermeer weg? Gaat er dan nooit meer 
iets mis? Deze vragen kan ik niet met ‘ja’ beantwoorden. Ook met alle inspanningen 
van strategisch risicomanagement zullen we nog steeds geconfronteerd worden met 
tegenvallers of verliezen. We zijn nu echter wel in staat deze eerder te identificeren 
en er meer bewust op te reageren. Dat is uiteindelijk de belangrijkste bijdrage van 
risicomanagement aan strategische sturing. Ω
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E en overdenking in de vorm van een compact essay, dat mede is gebaseerd 
op en geïnspireerd door het recente boek Tegen de Terreur van Beatrice 
de Graaf (2018) en deel I, Voorspel van het standaardwerk Koninkrijk 

der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van Loe de Jong (1969), alsmede het 
artikel We leven in een wereld die vergelijkbaar is met die van 1914 van Sophie De 
Schaepdrijver (2018).

“Wij leven in een tijd waarin wij op allerlei wijze kennis kunnen nemen van meningen 
en uitspraken van sommige “grote” leiders van dit moment. Zij lijken elkaar overigens 
over en weer te willen overtreffen in de scherpte van hun bewoordingen met 
betrekking tot de huidige situatie in de wereld. Zij verkondigen “duidelijke” taal over 
allerlei triviale onderwerpen die spelen in de hedendaagse maatschappij. Daar is op 
zich natuurlijk niets mis mee, maar één en ander heeft ook een schaduwkant.

Met name de wijze waarop die duidelijkheid wordt verwoord wakkert vaak de 
tegenstellingen in de maatschappij aan en is in sommige gevallen gebaseerd op de 
in de maatschappij levende onderbuik gevoelens. Zij worden daarom ook vaak als 
populisten aangeduid. De termen “groot/great”, opnieuw/again” vliegen ons om de 
oren die burgers (wel) moeten doen terug verlangen naar de grote tijden, zoals die er 
in het verleden zouden zijn geweest.

Dit alles hebben wij al eerder gezien. Zo liet de aanloop naar de Eerste Wereldoorlog 
al een dergelijke ontwikkeling zien, met de uitgesproken houding van de Duitse Keizer 
in die tijd en misschien geldt dit nog wel meer voor de dertiger jaren van de vorige 
eeuw in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog.

Er lagen (economische) crises aan ten grondslag die enorme gevolgen hadden voor de 
lagere inkomensgroepen. Er werd gesnakt naar een verbetering van de situatie en het 
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geloof in de reguliere politieke partijen om dit te bewerkstelligen was er niet. Daar zijn 
populistisch georiënteerde politici op in gesprongen met (soms vaak geconstrueerde) 
heldere beelden over wie of wat de oorzaak was de ellende waarin men (dacht) te 
verkeren.

Wij weten uiteindelijk waar dit in die tijden allemaal toe heeft geleid. En even zo 
vele malen klonk na afloop van de daaruit ontstane grote militaire conflicten: Dit 
nooit meer! Om hieraan uitvoering te kunnen geven resulteerde dit na 1918 in de 
Volkenbond en na 1945 in de Verenigde Naties op Globaal niveau en de Europese 
Unie op Europees niveau.

Dit soort reactie(s) is/zijn overigens al ontstaan na de Napoleontische Oorlogen in 
1815. De toenmalige geallieerden hebben zich ingespannen regelingen af te spreken 
die een dusdanig grootschalig conflict in de toekomst moesten voorkomen.

Beatrice de Graaf heeft dit in haar boek Tegen de Terreur omschreven als een vorm 
van risicomanagement, die de eerste tijd na afloop van de Franse overheersing ook 
daadwerkelijk heeft gewerkt. Gelet op alle zaken die men wilde regelen en waarbij het 
“machtsevenwicht’ in Europa als leidend topic werd ingezet, kan de benadering van 
het uitsluiten van de risico’s voor een herhaling van de conflicten als een holistische 
worden aangemerkt. 

Er moest wel twee keer een regeling tussen de Geallieerden worden getroffen. Eén 
keer in 1814, na de eerste nederlaag van Napoleon en in 1815 na zijn hernieuwde 
nederlaag bij Waterloo. Na verloop van tijd was deze regeling evenwel uitgewerkt. Na 
1918 kwam dan de Volkenbond, maar ook die heeft een Tweede Wereldoorlog evenwel 
niet kunnen voorkomen.
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De vraag is of wij te maken hebben met een overgaande eruptie van het populisme. Of 
kunnen de Verenigde Naties en de Europese Unie evenmin de garantie van veiligheid 
bieden als hun voorgangers in de 19e en 20e eeuw? Een vraag die vanzelfsprekend 
heel moeilijk te beantwoorden is of op zijn best slechts over enkele decennia of 
mogelijk over zo’n honderd jaar kan worden geanalyseerd aan de hand van de alsdan 
bekende feiten.

De periode van na de Napoleontische oorlogen wordt gekenmerkt door steeds 
verdergaande bestuurlijke ontwikkelingen. Via het Weense Congres, waar een zekere 
restauratie van het bestuur plaatsvond met evenwel het kenmerkende verschil dat 
de aldus ontstane monarchieën gebaseerd waren op een geschreven constitutie. Een 
constitutie die zich de jaren door met kleine stapjes verder ontwikkelde. In de tijd 
rond de Eerste Wereldoorlog werd de stap gezet naar de parlementaire democratieën, 
door de invoering van algemeen kiesrecht en vrouwenkiesrecht.

Een bestuurlijk systeem zoals wij dat nu nog kennen. Kenmerkend in een 
parlementair systeem is de aanwezigheid van politieke partijen of zoals u wilt 
politieke stromingen. Dat is een palet van zoals dat wordt aangeduid (uiterst) links 
naar (uiterst) rechts. Alle vormen zijn dan ook zichtbaar of latent aanwezig. Daarbij 
geldt dan de toepassing van de democratische stelregel, dat de meerderheid in zo’n 
parlement bepaalt.

De vormen van bestuurlijk risicomanagement na de grote conflicten waren ook aan 
een ontwikkeling onderhevig. Was het Weens Congres nog te kenschetsen als een 
reeks van afspraken op talrijke terreinen, zo was de Volkenbond al te karakteriseren 
als een daadwerkelijke Globale Organisatie. De bevoegdheden waren nog niet echt 
ontwikkeld. Dit kan ook nog worden gezegd van de Verenigde Naties al hoewel de 
praktijk heeft laten zien dat de naleving van de resoluties zo nodig met geweld wordt 
afgedwongen.
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Evenwel mag daarbij soms van enige willekeurigheid worden gesproken in de situatie 
waarin tot de toepassing van geweld en dus naleving van de afspraken. De Europese 
Unie heeft tot op heden geleid tot de duidelijke overdracht van concrete bevoegdheden 
aan de Unie door de deelnemende lidstaten.

In de tijd teruggaand kan worden geconstateerd dat de aanloop naar de beide 
Wereldoorlogen werden gekenmerkt door economische crises, waarin hele 
bevolkingsgroepen buiten de boot vielen of dreigden te vallen. Grote groepen voelden 
zich buiten gesloten, waarop werd ingespeeld door met name aansprekende personen 
die hier helaas vaak een bedoeling mee hadden voor hun eigen gewin en positie.

Populisme in de ware zin van het woord, waarbij ook niet werd geschroomd 
zondebokken te zoeken voor de positie waarin de groepen zitten die ze zegden te 
vertegenwoordigen. Die werden dan ook vaak aangeduid als “Het Volk”. Evenzo 
werden hun politieke groeperingen vaak aangeduid als “bewegingen” om het breed 
gedragen karakter door “Het Volk” te benadrukken en zich af te zetten tegen het 
politieke systeem van die tijd.

Ook nu worden termen gebruikt als: De Wil van het Volk en/of Wij vertegenwoordigen 
(de Wil) van het Volk en/of Er wordt niet naar het Volk geluisterd. Maar wat is “Het 
Volk”? De politieke groeperingen die deze termen gebruiken vertegenwoordigen 
ontegenzeggelijk een niet onaanzienlijke groep kiezers uit de samenleving. Maar 
volgens, de eerder vermelde, democratische regel(s) moet worden geconstateerd 
dat die groeperingen niet een meerderheid van de kiezers vertegenwoordigen. Die 
democratische regel wordt in hun redeneringen als het ware niet meer erkend.

Er zijn evenwel ook voorbeelden waarin de populistische stromingen in het centrum 
van de macht terecht zijn gekomen. Italië, Oostenrijk, Hongarije, Vlaanderen/België, 
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maar zelfs Amerika kan worden genoemd en ook China heeft trekken van absolute 
macht in het regeringssysteem ingebouwd.

Naast de reguliere verkiezingen voor vertegenwoordigende organen zijn er ook andere 
democratische vormen voor het vragen van de mening van kiezers, met name over 
speciale onderwerpen. Ook daarmee wordt door die groeperingen op een manier om 
gegaan om maar aan te tonen hoe geen rekening wordt gehouden met “Het Volk”.

Een voorbeeld hiervan is het raadgevend referendum in Nederland over het 
Associatieverdrag met Oekraïne. Van de opgekomen kiezers (32,28%) was 61% tegen 
het Verdrag, zijnde 19,6% van het kiezerspotentieel. Ook hiervoor geldt de conclusie 
dat het een niet te veronachtzamen aantal kiezers is, maar toch niet een meerderheid 
van de kiezerspopulatie. Toch ook hoorden wij hier de opmerking: “De Wil van het 
Volk” is het verdrag niet aan te gaan.

Een ander voorbeeld hiervan, overigens vanuit een iets ander perspectief omdat 
hieraan wel uitvoering is gegeven, is de uitslag van het Brexit referendum (een 
overigens adviserend referendum) in het Verenigd Koninkrijk. Hier was sprake van 
een opkomst van 72,2% van de kiezers, waarvan 51,9% voor het uittreden uit de 
Europese Unie heeft gestemd. 

Doorredenerend is dit 37,4% van alle kiesgerechtigden. Dat is veruit de minderheid, 
maar toch hoor je de voorstanders van het uittreden en degenen die het moeten 
uitvoeren, bij elke kritische opmerking over de Brexit, bijna onophoudelijk zeggen, dat 
uitvoering moet worden gegeven aan de Wil van het Volk. Volgens de democratische 
regels was er een meerderheid voor uittreding, laat daar geen misverstand over 
bestaan, maar het gaat toch wel ver dit als een mening van het Volk aan te merken.
Het gaat in dit verband ook niet over het niet erkennen van een uitslag van een 
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referendum. Het gaat er meer om hoe sommige groeperingen “gebruik maken” van de 
uitslag. Daarbij wordt een redenering opgehangen die eigenlijk niet weersproken mag 
worden op straffe van een tirade, anti democratisch te zijn.

Met andere woorden, wij bevinden ons weer in een tijd waarin sprake is van een 
sterke opkomst van het populisme. Ook nu zien wij weer dat er politieke groeperingen 
zijn die zich presenteren als “bewegingen”. Er wordt in zijn algemeenheid vaak 
ongemakkelijk gereageerd op vergelijkingen met de dertiger jaren van de vorige eeuw 
en voor wat ons land betreft met de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Evenwel 
zijn deze vergelijkingen onmiskenbaar wel degelijk te maken. Nog niet eens zozeer 
qua persoonlijkheden, maar wel degelijk voor wat betreft de ontwikkelingen in de 
maatschappij die door hen worden aangejaagd.

Een ontwikkeling die de onverdraagzaamheid jegens (een) bepaalde 
bevolkingsgroep(en) stimuleert. Een superioriteitsgedachte ten aanzien van “Het 
eigen Volk”. Het wijzen naar anderen, als schuldigen aan de situatie, waarin we ons 
bevinden. Het begint weer hoogtij te vieren. Het zogenaamde verlies aan identiteit 
wordt aangevoerd om allerlei acties te rechtvaardigen, met steeds een ietsje meer 
fysiek verzet/geweld. De grens hiervan lijkt nog niet te zijn bereikt.

Tegenwoordig wordt dit ook veel uitgevochten op de sociale media, waarbij de 
meest grove beledigingen zijn toegestaan onder het mom van vrije meningsuiting. 
Berichtgeving die niet welgevallig is wordt als “Fake News” afgedaan. Ook dit is een 
herkenbare ontwikkeling, terugkijkend naar de periode voor en tijdens Wereldoorlog 
II, waarin vanuit de Duitse Overheid de term “Lügenpresse” veelvuldig werd gebruikt. 
Niets nieuws onder de zon dus en genoeg reden om ons zorgen te maken.

In dit hele proces komt een moment dat de populisten “niet geraakt (meer) 
kunnen” worden door welke goed onderbouwde tegenargumenten dan ook. De 
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“onderbuik gevoelens” hebben dan gezegevierd. En in die fase bevinden wij ons nu. 
Zo wordt bijvoorbeeld de Nederlandse Publieke Omroep nog steeds en aanhoudend 
afgeschilderd als een “niet objectieve linkse kliek” die de rechtse ideeën onvoldoende 
tot geen aandacht geeft. En dat terwijl programma’s als Nieuwsuur een niet aflatende 
kritische houding ten opzichte van de overheid ten toon spreidt, die de bedoelde 
groeperingen telkenmale wapens in handen geeft om hun denkbeelden verder te 
verkondigen.

Concluderend
Wat geconcludeerd zou kunnen worden uit de ontwikkelingen in de huidige tijd is dat 
wij niet echt hebben geleerd van ons verleden. Nu de populistische stromingen her en 
der in het centrum van de macht terecht zijn gekomen zou een volgende stap kunnen 
zijn, zoals die zich in de jaren dertig in Duitsland heeft voorgedaan, dat de NSDAP 
vanuit een coalitiepositie de absolute macht heeft gegrepen. Net als de vergelijking 
met de dertiger jaren, lijkt dit een extreem voorbeeld, maar wat te zeggen van de 
ontwikkelingen in China waar de president nu een ambtstermijn voor het leven heeft 
en waarop de president van Amerika met een felicitatie heeft gereageerd en in tweets 
met een opmerking dat die ontwikkeling ook wel iets voor de Verenigde Staten zou 
zijn. Ook in Rusland zien we dat er constructies worden gemaakt om de president 
zo lang mogelijk in het zadel te houden onder het mom van een democratische 
verkiezing.

Maar van de andere kant bezien, zijn we gelukkig ook nog niet toe aan het schrijven 
van de volgende delen van een standaardwerk als dat van dr. L. de Jong, namelijk 
de delen die over de feitelijke oorlog gaan. Een oorlog die gevolgd is op een periode 
van opkomend populisme. Er is dus nog een kans dat we het schrijven van die delen 
kunnen voorkomen en dan kunnen we alsnog spreken dat we toch hebben geleerd van 
ons verleden en we niet andermaal hoeven te roepen: Dit nooit meer!
Mocht dit wel het geval zijn dan kan, gelet op de geschiedenis, worden geconcludeerd 
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dat aansluitend een weer verdergaande stap zal worden gezet in de samenwerking/
integratie van landen. Gelet op de huidige situatie kan dit niet anders zijn dan dat 
dit voor Europa leidt tot een Verenigde Staten van Europa en een intensievere 
samenwerking op Wereldniveau.

Maar wellicht is ons bestuurlijk risicomanagement nu voldoende ontwikkeld zodat 
we ons de vraag kunnen stellen waarom we nu niet reeds een stap naar voren doen 
en de Europese Unie gaan uitbouwen naar een Federatief Europa, zoals voorgestaan 
door Guy Verhofstadt. Dan hebben we echt geleerd van ons verleden. Dan hebben we 
vooruit gekeken en een volgende Europese continentale brand voorkomen, die toch 
aanleiding zou hebben gegeven tot de verdergaande Europese Integratie. Het zou 
van grote moed getuige. En voor deze ontwikkeling hebben we weer een “echte grote 
leider” nodig met een grote charismatische uitstraling.

De realiteit gebiedt evenwel te zeggen dat dit heden ten dage een lastige stap is, zo 
lang op een partijcongres van het Forum voor Democratie de ontwikkelingen rond de 
Europese Unie worden vergeleken met de Spaanse overheersing van de Lage Landen 
en de strijd in de Tachtigjarige Oorlog.” Ω
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A ls Belg valt me op dat weldenkende Nederlanders hun landgenoten wel eens 
een tikje zelfingenomen vinden. Als dat zo is, dan is dat een ernstige zaak. 
Daarom zal ik u een test voorleggen – zet u schrap. 

Ik leg u zo dadelijk vijf onnozele vragen voor. Vriendelijk verzoek deze te 
beantwoorden door middel van een 90% confidentie-interval. Met andere woorden: 
doe géén gooi naar het correcte antwoord, maar schrijf twee getallen op zó dat u voor 
90% zeker bent (dus heel zeker) dat het correcte antwoord zich daartussen bevindt.

Hier zijn de vragen:
 • Wat is de afstand in kilometer tussen de aarde en de maan?
 • In welk jaar werd het Colloseum in Rome voltooid?
 • In welk jaar werd Mahatma Gandhi geboren?
 • Wat is de oppervlakte in vierkante kilometer van de Middellandse Zee?
 • Wat is de draagtijd van de blauwe vinvis in dagen?

Het aardigste is om hier collega’s of gezinsgenoten bij te betrekken. Overleg niet over 
de schattingen, maar vergelijk met elkaar de gegeven intervallen. Verbaas u over de 
mate waarin ze uit elkaar lopen. Kijk vervolgens achter dit artikel voor de correcte 
antwoorden en check hoe vaak die antwoorden zich buiten uw interval bevinden.

Tenzij u een uitzonderlijk goede inschatter blijkt te zijn (die mogelijkheid laat ik graag 
open), kunt u zich nu schamen. Eén fout is nog te billijken – meer niet. Ik heb de 
gelegenheid gehad om diverse groepen aan deze test te onderwerpen en steeds kon 
men vaststellen, bij iedere vraag, dat een groot aantal mensen hun interval foutief had 
bepaald. In een groep van goede inschatters mag de foutenmarge 10% zijn, maar in 
feite werden scores van 50% en zelfs hoger bereikt.
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Het probleem is niet dat u niet weet hoe groot de Middellandse Zee precies is. 
Het probleem is dat u niet weet hoe groot uw onwetendheid is. Deze test gaat niet 
over onnozele feitenkennis, maar over zelfzekerheid: een belangrijk bestanddeel 
van zelfingenomenheid. En uw weldenkende landgenoot heeft gelijk: u lijdt als 
collectief aan die kwaal. Maar anders dan hij of zij misschien veronderstelt, delen ‘de 
Hollanders’ dit euvel met de meeste wereldburgers.

Een paar decennia geleden testten Israëlische onderzoekers op een vergelijkbare 
manier diverse groepen van de bevolking. Hun vragen hadden alle betrekking op 
kansen of risico’s die men uit de statistieken kan halen, maar de meeste mensen niet 
precies bekend zijn. Bijvoorbeeld: hoe groot is de kans dat u, gegeven uw leeftijd, 90 
wordt? Als u een lot koopt, hoe groot is de kans dat u een grote prijs wint? Hoe groot 
is de kans dat u in de loop van de komende vijf jaren overlijdt? Et cetera. 

De onthutsende uitkomst van dit onderzoek was dat alle onderzochte 
bevolkingsgroepen de risico’s systematisch te laag inschatten en de kansen te 
hoog, met één uitzondering: de patiënten die op een afdeling van een psychiatrisch 
ziekenhuis verpleegd werden voor chronische depressie kwamen dicht in de buurt van 
de correcte antwoorden.

Dit onderzoek biedt wel enig inzicht in de verklaring voor onze systematische 
vertekening van de werkelijkheid. Kennelijk hoort een optimistische inkleuring van de 
feiten en de mogelijkheden bij een vitale levensinstelling. 

Helaas kunnen we met die vaststelling geen genoegen nemen als het gaat om 
personen die de verantwoordelijkheid hebben om kansen en risico’s objectief in te 
schatten en op grond daarvan namens medeburgers passende maatregelen te nemen. 
Van bestuurders mogen we iets verwachten dat haast tegennatuurlijk blijkt te zijn, 
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namelijk dat ze zich ondanks hun geestelijke gezondheid toch realiseren hoe groot de 
onzekerheden zijn waarin we leven.

Je kunt het bestuurlijke wijsheid noemen. Confucius heeft die eigenschap lang 
geleden zo gedefinieerd: 

van alles wat je weet: weten dat je het weet – 
van alles wat je niet weet: weten dat je het niet weet. 

Ziehier: de eerste aanzet tot risisomanagement. Ω
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Risicomanagement is in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Risico’s in 
bedrijfsvoering, zorg, veiligheid, personeel, continuïteit van de organisatie 
en imago worden gemeten en bestuurd. Deze risico’s komen, als het goed 

is, regelmatig aan de orde aan de bestuurstafel en in de raad van toezicht. Minder 
vaak gaat het over de risico’s die een organisatie loopt met haar bestuurders en 
toezichthouders. In dit artikel schetst de auteur - licht karikaturaal - soorten 
bestuurders, die een risico kunnen vormen voor een organisatie. 

Besturen is een moeilijk vak, waarvoor niet iedereen geschikt is. Geschiktheid hangt 
af van kennis en vaardig heden, maar ook van de persoon, zijn houding en zijn 
gedrag. Kennis en vaardigheden kun je leren en toetsen bij een sollicitatie. Maar het 
is moeilijker om er achter te komen wat voor persoon de bestuurder is en hoe hij 
zich gedraagt. Toch is de verkeerde persoonlijkheid als bestuurder een groot risico 
voor een organisatie. Het is dus van groot belang om als raad van toezicht risicovolle 
persoonlijkheden van te voren te herkennen en het risico bij de selectie af te wegen. 

Om bij te dragen aan die her kenning, beschrijf ik in dit artikel persoonlijkheden die 
direct of op langere termijn een risico voor de organisatie kunnen zijn. De kennis in 
dit artikel is ontleend aan mijn adviespraktijk en openbare bronnen over conflicten 
met bestuurders. Daar valt veel uit te leren en is de kennis terug te brengen tot een 
aantal typeringen. Die typeringen beschrijf ik in dit artikel onder korte treffende 
‘soortnamen’, zoals de wereldreiziger, de goeroe en de angsthaas. Aan het eind van het 
artikel beargumenteer ik waarom de kennis van deze soorten bij werving en evaluatie 
van be stuurders van belang is.

De wereldreiziger
De wereldreiziger is overal, behalve in zijn eigen organi satie. Hij heeft veel 
nevenfuncties, spreekt op congressen en gaat graag mee op studiereizen. Hij vertelt 
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overal hoe geweldig zijn organisatie het doet en wat anderen daarvan kunn en leren. 
Hoe hij dat weet, als hij nooit in huis is, is een raadsel. De wereldreiziger geniet extern 
veel aanzien. Intern kent niemand hem en trekt niemand zich wat van hem aan. Hij 
kent zijn eigen organisatie niet en is niet bij de organisatie betrokken. Hij vindt ook 
dat het zo hoort. Hij bestuurt ‘op afstand ‘ en laat ‘zijn mensen’ het werk doen. Een 
crisis komt voor zo’n bestuurder onverwacht en de schuld ligt altijd bij een ander.

De keizer
De zelfgekroonde keizer gedraagt zich als absolute heerser over de organisatie. Hij 
is de baas, hij heeft gelijk en niemand mag hem tegenspreken. Sommige (interim )  
bestuurders gedragen zich vanaf de eerste dag als absolute heerser. Maar iemand kan 
ook uitgroeien tot keizer, doordat hij (te) lang de baas is over dezelfde organisatie. 
Hij vormt die organisatie naar zijn hand en het management bestaat uit zijn vazallen. 
De adviesorganen en de raad van toezicht bewonderen de keizer en kijken tegen hem 
op, maar zijn ook bang van hem. Iedereen denkt dat de organisatie afhanke lijk is van 
de keizer en dat zijn vertrek een ramp zou zijn. Als dat vertrek zich aandient, valt de 
keizer vaak diep en blijkt zijn keizerrijk een puinhoop te zijn.

De goeroe
De goeroe heeft een boek geschreven (of gelezen) waarin de waarheid staat over 
het functioneren van een organisatie. Alle problemen moeten volgens dat concept 
worden opge lost. De goeroe is vaak erg bevlogen. Hij krijgt mensen mee op weg naar 
een ge1nspireercle, maar onpraktische toe komst. Een goeroe spreek je niet tegen 
en die val je niet lastig met ‘ja  maar’ vragen. De goeroe wordt meestal na een paar 
jaar weggekocht door een andere organisatie, die onder de indruk is van zijn ‘visie’. 
Na zijn vertrek neemt de organisatie onmiddellijk afscheid van zijn concept en stelt 
een beheersmatig ingestelde bestuurder aan om de zaak op orde te brengen en de 
financiële gaten te dichten. Want voor een goeroe is geld een te verwaarlozen bijzaak.
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De angsthaas
De angsthaas durft geen beslissingen te nemen. Hij stelt dat uit of probeert een 
ander te laten beslissen. Hij omringt zich met verschillende adviseurs en is dol op 
ses sies ‘om draagvlak te creëren’. Hij houdt zo lang mogelijk alle opties open. De 
angsthaas houdt zich verre van het primaire proces. Hij wil alles lezen en weten voor 
hij een beslissing neemt. En omdat je nooit genoeg weet, neemt hij geen beslissing.  
De angsthaas is zeer goed in staat om een ander de schuld te geven van een foute 
beslissing. Hij is een groot voorstander van ‘decentraal wat kan, centraal wat moet’ en 
van ‘verantwoordelijkheden en bevoegdheden zo laag mogelijk in de organisatie’. Dan 
kan hij er niet op aangesproken worden als het misgaat.

De zetbaas
De zetbaas ziet zichzelf niet als de !eider van een private organisatie met eigen doelen, 
maar als uitvoerder van het overheidsbeleid. Hij heeft geen eigen visie, maar maakt 
zich afhankelijk van de wensen van VWS. Hij neemt geen enkel initiatief dat tot 
risico kan leiden. Hij praat veel met het zorgkantoor, maar laat de onderhandelingen 
over de productie aan zijn controller over. Hij heeft graag de IGZ over de vloer om 
moeilijke boodschappen aan de profes sionals te geven. De zetbaas heeft een vertekend 
beeld van zichzelf. Hij denkt dat hij ‘zorgondernemer’ is en praat graag in die ter-
men over zichzelf. Maar hij gaat ieder risico voor zichzelf en de organisatie uit de weg. 
Hij is vaak een fervent voor stander van protocollen en richtlijnen, benchmarks en 
certificering. Dat geeft zekerheid.

De redder in nood
De redder in de nood stelt direct na binnenkomst vast dat zijn voorganger een enorme 
puinhoop heeft achtergelaten en dat hij onmiddellijk fors moet ingrijpen. Veel 
interim  bestuurders profileren zich als redder in de nood. Deze redder maakt zich 
snel populair met eenvoudige maat regelen, die op het eerste gezicht goed scoren. Hij 
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koopt loyaliteit. In ziekenhuizen ‘herstelt’ hij de relatie met de medische staf, meestal 
door hen veel geld en macht te geven. Als hij weg is zit zijn opvolger met de gebakken 
peren. De geweldige sanering, die hij heeft ingezet, blijkt niet het beoogde effect op te 
leveren. Cijfers zijn ‘opgeleukt’ en blijken bij de volgende jaarrekening niet te kloppen. 
De verhoudingen zijn verziekt en de medische staf denkt het voor het zeggen te 
hebben.

De passant
De passant werkt overal maar kort en vertrekt dan weer. Een passant is soms 
helemaal  geen goede bestuurder, maar hij vertrekt steeds voor zijn  falen zichtbaar 
wordt. Hij krijgt goede referenties mee, want niemand wil toegeven dat de passant een 
verkeerde keuze was. De nieuwe organisatie is onder de indruk van het CV en vraagt 
niet door. En zo komt de passant iedere keer weer aan een inte ressante baan en/of een 
mooie afvloeiingsregeling zonder dat hij ooit echt iets gepresteerd heeft. De passant is 
niet echt geïnteresseerd in de organisatie die hij leidt. De zorgorganisatie is er om hem 
geld en status te geven. Hij laat veel aan zijn directeuren over en neemt nauwelijks 
zijn verantwoordelijkheid. Na zijn vertrek blijkt hij geen toe gevoegde waarde gehad te 
hebben. 

‘De chaoot is nooit met vandaag bezig, maar 
altijd met overmorgen’

De chaoot
De chaoot is druk met 100 dingen, maar maakt niets af. Hij praat razendsnel en 
springt van de hak op de tak. Hij luistert slecht, want dat onderbreekt zijn eigen 
gedachtegang. Hij praat bevlogen over de zorg en het belang van medewerkers. 
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Mensen op de werkvloer en cliënten lopen met hem weg, terwijl de ondernemingsraad 
en de leidinggevend en hoofdpijn van hem krijgen. De raad van toezicht is in het begin 
enthousiast maar na een tijdje van loze beloften slaat de twijfel toe. De chaoot is nooit 
met vandaag bezig, maar altijd met overmorgen. Wat nu niet werkt, moet vol gende 
week wel werken. Hij gelooft dat ook zelf. Maar op een gegeven moment wordt de 
chaos hem toch fataal en moet hij vertrekken.

De dokters dokter
De dokters dokter is een medische professional die be stuurder wordt, maar zijn 
oorspronkelijke vak niet genoeg loslaat. Hij blijft zich identificeren met de medisch 
specia listen en richt zich in de eerste plaats op de belangen van de medische staf en 
pas in de tweede plaats op het belang van het ziekenhuis. De raad van toezicht draagt 
de dokters dokter op handen, omdat hij weet hoe de zorg in elkaar zit. De andere 
leden van de raad van bestuur vinden dat hun inhoudelijke collega onvoldoende 
integraal bestuurlijk denkt en weinig oog voor de bedrijfsvoering heeft. De dokters 
dokter houdt het meestal niet lang vol. Of hij vindt het zelf niet meer leuk en gaat 
terug naar zijn dok tersvak. Of de medische staf dan wel zijn collegabestuur ders zeggen 
het vertrouwen op.

De potjesman
De potjesman heeft overal een potje geld voor en fungeert daarmee als smeerolie in de 
organisatie. Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar hij is de enige die weet hoe het zit. Zijn 
standaardrepertoire is een sluitende begroting, gevolgd door forse overschrijdingen 
in het tweede kwartaal, een bezuinigingsronde voor de zomer en een overschot aan 
het eind van het jaar. Dat overschot gaat bij het opstellen van de jaarrekening in 
verschillende reserves (de potjes), die het volgend jaar weer gebruikt kunnen worden. 
En zo blijft het systeem in  tact. Het grootste risico van de potjesman ontstaat bij zijn 
vertrek. Dan vallen zijn impliciete sturing en zijn kennis weg en blijken de financiën 
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niet inzichtelijk en niet op orde te zijn. Na het vertrek van de potjesman raakt de 
organi satie vaak in financiële moeilijkheden.

‘Als integraliteit nodig is dan is de kleine 
zelfstandige een risico’

De kleine zelfstandige
De dokters dokter en de potjesman zijn voorbeelden van de kleine zelfstandige 
in de raad van bestuur. Ook bestuurders belast met nieuwbouw, ICT of innovatie 
gedragen zich vaak als kleine zelfstandige. De kleine zelfstandige trekt zich niets aan 
van collegiale en integrale verant woordelijkheid in de raad van bestuur. Hij heeft 
zijn eigen staf en sluit eigenmachtig overeenkomsten met externe partijen. Hij stemt 
dat niet af in de raad van bestuur en als zijn collegae er naar vragen trekt hij een 
rookgordijn op. Hij is de enige met specifieke kennis van het onderwerp, daarom is 
iedereen van hem afhankelijk. Als hij zijn klus kan afmaken (bijvoorbeeld een nieuw 
gebouw neerzetten) kan de kleine zelfstandige heel waardevol zijn, juist omdat hij zich 
door niets laat afleiden. Maar als integraliteit nodig is dan is de kleine zelfstandige een 
risico.

Slot
De selectie van nieuwe bestuurders geschiedt nog steeds vooral op basis van het 
curriculum vitae en sollicitatiegesprekken. Het inwinnen van referenties of  het  
houden van een assessment is bij de selectie van bestuurders minder gebruikelijk 
dan voor medewerkers. Daardoor is de keuze overwegend gebaseerd op het beeld 
dat de bestuur der van zichzelf creëert. Het is de moeite waard om bij ie dere werving 
intensiever te analyseren  wat voor  persoon de bestuurder is en welk patroon er 
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in zijn carrière zit. In dit artikel zijn elf soorten risicovolle bestuurders gety peerd. 
Die typeringen kunnen helpen bij de analyse van de persoon van de bestuurder en 
daarmee bijdragen aan een beter selectieproces. Ze kunnen ook helpen om bij de 
jaarlijkse evaluatie van de raad van bestuur te ontdekken of de bestuurder ongewenst 
gedrag gaat vertonen. Veel pijnlijke procedures kunnen worden voorkomen als bijtijds 
gezien wordt dat een bestuurder zich tot een van de karikaturen ontwikkelt. Ω

Disclaimer
‘Governance in gevaar? (1)’ bevat enigszins karikaturale beschrij vingen van bestuurders waarmee een 
organisatie risico loopt. Net als in films en romans geldt dat iedere overeenkomst of gelijkenis met 
bestaande personen berust op zuiver toeval. De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
de pa rallellen die de lezer ziet tussen de karikatuur en de mensen in de omgeving van de lezer.

In de tekst wordt steeds de mannelijke vorm gehanteerd. De be schrijvingen kunnen uiteraard ook op 
vrouwelijke bestuurders betrekking hebben, hoewel sommige beschrijvingen getuigen van masculien 
gedrag dat bij vrouwen minder voorkomt. De au teur laat het graag aan de lezer over te bepalen of de 
beschrij vingen met mannelijke of vrouwelijke eigenschappen te maken hebben. 

Publicatie
Dit artikel is eerder gepubliceerd in september 2010 voor zorgmarkt.net.  Voor PRIMO in 2019 
gepubliceerd met instemming van de auteur.
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I n deze reeks ‘Governance in gevaar’ zijn  persoonlijkheden van  bestuurders  
beschreven, die een risico kunnen vormen voor de organisatie die zij leiden. Ook 
met toezichthouders kan een organisatie risico lopen. In dit artikel beschrijft de 

auteur risicovolle leden van de raad van toezicht of raad van commissarissen.

De maatschappij en de overheid verwachten tegenwoordig heel veel van de interne 
toezichthouders als tegenwicht tegen het bestuur. Toezicht houden is echter moeilijk 
en niet iedereen kan dat. Het houden van toezicht vraagt heel andere vaardigheden 
en een heel andere persoonlijkheid dan besturen. Je moet niet willen handelen, maar 
luisteren. Je moet door durven vragen en de juiste vragen kunnen stellen. 

Als toezichthouder moet je kunnen onder scheiden wanneer je vraagt, wanneer je 
adviseert en wan neer je moet goedkeuren. Dat vraagt een meer reflecterende en 
minder actiegerichte houding, die niet iedereen heeft. Een goede bestuurder is 
daarom niet automatisch een goede toezichthouder (en omgekeerd). Zowel in mijn 
adviespraktijk als in openbare bronnen zie ik wat er ge beurt als de raad van toezicht 
niet uit de juiste personen bestaat. In dit artikel beschrijf ik prototypen van risico volle 
toezichthouders. Vooral als voorzitter kan zo’n toezichthouder een risico zijn.

De superbestuurder
De superbestuurder is zelf bestuurder (geweest) en stelt zich als voorzitter van de 
raad van toezicht op als de hoogste baas van de stichting. Hij vindt dat de raad 
van bestuur moet doen wat de voorzitter opdraagt. Hij domi neert de vergaderingen 
van de raad van toezicht en geeft de andere toezichthouders nauwelijks ruimte voor 
in breng. Hij gaat zijn eigen gang en neemt beslissingen zonder de raad van bestuur 
of de andere toezichthouders daarin te kennen. Kritische vragen worden genadeloos 
afgestraft omdat de voorzitter deze opvat als gebrek aan vertrouwen.
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De captain of industry
De captain of industry neemt graag in de herfst van zijn carrière het toezicht op een 
not for profit organisatie op zich ‘om wat goeds te doen’. De andere toezichthouders 
willen hem graag hebben, omdat iedereen denkt dat er veel van bedrijven te leren 
is. Dat valt tegen, want bestuurders uit het bedrijfsleven begrijpen soms weinig 
van het ragfijne spel tussen publieke en private belangen en van de grote macht 
van de professionals. Als de captain of industry nog bestuurder is tijdens zijn 
toezichthouderschap, dan is het risico groot dat hij onvoldoende tijd heeft voor het 
toezicht en er niet kan zijn als het spannend wordt in de zorgorganisatie.

De tweede man
Een groot risico vormt de tweede man als voorzitter van de raad van toezicht. 
Iemand die zijn hele leven bij een bedrijf heeft gewerkt, waar hij nooit de echte 
top heeft gehaald. Het gebrek aan status in zijn werk wil hij com penseren door 
een belangrijke toezichtfunctie. Eindelijk is hij ergens ‘de baas’ en nog wel van een 
maatschappelijke instelling zoals een ziekenhuis. Hij acht zijn ervaring in het bedrijf 
van onschatbare waarde voor het ziekenhuis. Hij vindt ook dat hij inmiddels heel veel 
van de zorg weet. Hij is daarom - in zijn eigen ogen - een zeer waardevolle voorzitter. 
De raad van bestuur en de andere leden van de raad van toezicht denken daar anders 
over, maar kunnen het niet zeggen zonder de voorzitter te beschadigen.

De burgemeester
(Voormalige) publieke gezagsdragers zijn graag toezicht houder bij een zorgorganisatie 
en ze worden daar vaak voor gevraagd vanwege hun netwerk en hun politieke 
ervaring. Die burgemeester ziet in alles een publiek probleem. Hij wil alles weten 
over de publieke regelgeving en over de wijze waarop de zorgorganisatie deze 
volgt. Hij vindt dat rechtmatig handelen van de zorgorganisatie belangrijker is dan 
doelmatigheid. De burgemeester ziet de zorgorganisatie als publieke dienstverlener 
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en hecht veel waarde aan het raadplegen van belanghebbenden. De burgemeester is 
gewend dat alle fracties in de gemeenteraad aan het woord komen. Zo doet hij dat 
ook in de raad van toezicht. Vergaderingen duren eindeloos en de besluitvorming is 
vaag, zodat er ruimte blijft voor bijstelling als de politieke wind anders gaat waaien. 
De burgemeester houdt van status en aanzien en wil daarom met egards behandeld 
worden en vooraan staan bij iedere  positieve publiciteit van de zorgorganisatie.

De imagobewaker
Voor sommige toezichthouders is het risico dat ze zelf imagoschade oplopen leidend 
in hun toezicht. De imago bewaker beoordeelt alle spannende dossiers in de raad van 
toezicht vanuit het risico of de kansen voor zijn eigen imago. De ‘sexy’ zaken, die goed 
zijn voor zijn imago, zal  hij met gejuich begroeten en weinig  kritisch benaderen. 
De onderwerpen met risico van gezichtsverlies zal hij juist tegen willen houden. De 
paradox is dat onderwerpen die eerst sexy waren, vaak uit de hand lopen en eindigen 
in een tranendal dat de kop van de bestuurder kost. En dan komt de vraag waarom 
de toezichthouder niet beter heeft opgelet. Dan zal de imagobewaker alles uit de kast 
halen om de schuld bij de bestuurder te leggen.

De collectioneur
Een collectioneur verzamelt nevenfuncties en heeft er zo veel dat hij zelf het 
overzicht niet heeft. De collectioneur bekommert zich niet over onafhankelijkheid, 
strijdige belangen en voldoende beschikbaarheid. Hij kan onvol doende toezicht 
houden, dus hij vertrouwt volledig op de raad van bestuur zonder kritische vragen 
te stellen. Voor de rest van de raad van toezicht is hij niet nabij. Hij doet weinig aan 
teamvorming in de raad en kritische vragen hamert hij af vanwege tijdgebrek. Er zijn 
steeds meer mensen, die als beroepstoezichthouder moeten leven van de inkomsten 
uit commissariaten en toezichtfuncties. Zo’n collectioneur is niet onafhankelijk, want 
hij kan vanwege inkomensderving niet opstappen als hij het principieel oneens is met 
de besluitvorming.
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De statuszoeker
De statuszoeker vult zijn CV graag met toezichthoudende functies, die belangrijker 
zijn dan zijn (onbelangrijke) hoofdfunctie. De statuszoeker solliciteert op heel veel 
toezichtfuncties, zonder zich goed af te vragen of hij aan het vereiste profiel voldoet. 
Ook de statuszoeker is niet onafhankelijk. Juist omdat het toezicht hem status geeft, 
zal hij niet gauw opstappen als hij het niet eens is. Als hij ten minste zo assertief is, 
want hij spiegelt zich graag aan de superbestuurders en collectioneurs in de raad 
van toe zicht. Op een feestje zal hij direct vertellen dat hij met een landelijk bekende 
collectioneur of de burgemeester in dezelfde raad zit.

De Methusalem
De Methusalem houdt al meer dan 30 jaar toezicht op dezelfde zorgorganisatie. Hij is 
meegegaan met iedere fusie en met de overgang van klassiek bestuur naar raad van 
toezicht. Hij pleit steeds voor het behoud van historische kennis en ervaring in het 
toezicht en heeft altijd een beperking van de zittingstermijn in de statuten kun nen 
tegenhouden. Deze klassieke regent is zo’n autoriteit dat niemand aan zijn gezag durft 
te tornen. En dat nie mand hem durft te zeggen dat het tijd wordt om op te stappen. 
Doet hij dat toch ooit, dan wordt hij met veel lof uitgezwaaid.

De dementerende
De dementerende is door ouderdom of een nare ziekte zijn grip op de werkelijkheid 
kwijtgeraakt. Hij kan beter cliënt dan toezichthouder van de organisatie zijn. 
Hij is niet meer gezond kritisch in zijn toezicht en hij raakt zijn ver mogen tot 
zelfkritiek kwijt. Omdat hij vroeger belangrijk was, durft niemand hem aan te spreken 
op zijn aftakeling. Dus worden er allerlei hulpconstructies bedacht om met deze 
toezichthouder verder te leven. En wordt er gezocht naar een plausibele reden om 
hem tot aftreden te bewe gen. Vaak kan dat pas bij de volgende fusie met een krachtige 
voorzitter bij de fusiepartner.
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De vakman
Een accountant, een jurist of een andere professional in de raad van toezicht kan een 
risico zijn als hij zich te veel als vakman en te weinig als toezichthouder opstelt. De 
vakman weet alles van de betreffende materie, waarschijnlijk meer dan de raad van 
bestuur. Zo zal een toe zichthouder, die in het dagelijks leven accountant is en zich 
als vakman gedraagt, het werk van de accountant van de stichting over willen doen. 
Als hij een andere visie heeft dan de accountant van de stichting, ontstaat er een 
broedertwist tussen vakgenoten uit verschillende scho len. Komen de toezichthouder 
en de accountant van de stichting uit dezelfde school of komen ze elkaar beroepsmatig 
vaak tegen, dan bestaat het risico dat ze een bondje sluiten, waardoor de raad van 
bestuur er niet meer aan te pas komt.

De controlfreak
Een controlfreak kan niet met onzekerheid leven en blijft om steeds meer en 
gedetailleerde informatie vragen. Hij rekent alles na en stelt over alles detailvragen. 
Zijn collega toezichthouders worden moe van hem en nemen hem niet echt serieus. 
Als hij dan een keer een steekhoudend argument heeft, wordt dat niet gehoord.

De raad van bestuur ervaart het voortdurend doorvragen naar details vaak als een 
gebrek aan vertrouwen zeker als de voorzitter de controlfreak alle ruimte geeft. Doet 
hij dat niet, dan is de controlfreak beledigd en voelt zich niet serieus genomen.

De opdrachtnemer
De opdrachtnemer vindt onafhankelijkheid onzin. Hij wil dat zijn bedrijfje betaalde 
opdrachten voor de zorgorgani satie uitvoert en vindt dat vanzelfsprekend. Dat dit 
volledig strijdig is met alle governance-regels, deert hem niet. Hij is daarmee een 
groot risico. Belangen lopen door elkaar en de raad van bestuur kan de naleving van  
het contract niet afdwingen, omdat hij dan problemen met de toezichthouder krijgt.
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Een bijzonder geval van deze situatie is een toezichthouder, die voorzitter van de 
raad van bestuur wil worden. Hij heeft er dan belang bij om de raad van bestuur 
naar huis te sturen en het aldus ontstane gat op te vullen. Lukt dat, dan moeten de 
toezichthouders toezicht houden op het functioneren van hun vroegere collega. Dan is 
goed toezicht onmogelijk, met grote risico’s voor de organisatie.

De collegabestuurder
Veel bestuurders van zorgorganisaties zijn toezichthouder bij een andere 
zorgorganisatie. Dat is een risico, omdat de raad van bestuur en het lid van de raad 
van toezicht el kaar de ene keer in die gezagsverhouding tegenkomen en de andere 
keer als collegabestuurder.

Het kan een voordeel zijn als een lid van de raad van toe zicht de sector goed kent, 
omdat hij daarin zelf bestuurt. Maar er is wel het gevaar dat deze toezichthouder 
het voortdurend beter weet omdat hij zelf bestuurder is in een ‘belangrijker’ 
zorgorganisatie. Een actieve bestuurder is op een andere manier eveneens een risico. 
Als hij als be stuurder in zijn eigen organisatie in de problemen komt, heeft dat zijn 
weerslag op de organisatie waar hij toezicht houdt.

Slot
Bij misstanden en debâcles wordt meestal geroepen om meer governance-regels, meer 
verplichtingen en meer ex tern toezicht. Dat helpt allemaal niets als niet het systeem, 
maar de mensen het probleem zijn. Het vermijden van risi covolle bestuurders en 
toezichthouders helpt beter dan meer regels. In dit artikel heb ik typeringen gegeven 
van risicovolle toezichthouders voor een zorgorganisatie. De risico’s worden nog 
groter door een combinatie van een risicovolle bestuurder, zoals beschreven in het 
vorige artikel Governance in gevaar (1), en een risicovolle toezichthouder.
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Een deel van de recente debâcles in de zorg is goed te ver klaren doordat risicovolle 
bestuurders de leiding hadden en/of doordat er op hen werd toegezien door risicovolle 
toezichthouders. Beide artikelen kunnen helpen om deze patronen van te voren te 
onderkennen. Ω

Disclaimer
‘Governance in gevaar? (2)’ bevat enigszins karikaturale beschrij vingen van bestuurders waarmee een 
organisatie risico loopt. Net als in films en romans geldt dat iedere overeenkomst of gelijkenis met 
bestaande personen berust op zuiver toeval. De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
de parallellen die de lezer ziet tussen de karikatuur en de mensen in de omgeving van de lezer.

In de tekst wordt steeds de mannelijke vorm gehanteerd. De be schrijvingen kunnen uiteraard ook op 
vrouwelijke bestuurders betrekking hebben, hoewel sommige beschrijvingen getuigen van masculien 
gedrag dat bij vrouwen minder voorkomt. De au teur laat het graag aan de lezer over te bepalen of de 
beschrij vingen met mannelijke of vrouwelijke eigenschappen te maken hebben.

Publicatie
Dit artikel is eerder gepubliceerd in september 2010 voor zorgmarkt.net.  Voor PRIMO in 2019 
gepubliceerd met instemming van de auteur.
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I n deze reeks ‘Governance in gevaar’ zijn  persoonlijkheden van bestuurders en 
toezichthouders beschreven, die een risico kunnen vormen voor de organisatie 
die zij leiden. Ook met voorzitters kan een organisatie risico lopen. In dit artikel 

beschrijft de auteur gevaarlijke combinaties van voorzitters.

Het goed functioneren van de as van de voorzitter van de Raad van Bestuur (RvB) 
en de voorzitter van de Raad van Toezicht (RvT)/ Raad van Commissarissen (RvC) 
is een belangrijke voorwaarde voor goede governance. Omgekeerd is het dus een 
groot governance risico als er iets mis is met die as. Ik zie een aantal gevaarlijke 
combinaties.

Koningskoppel
Het koningskoppel is het eerste gevaar. Beide voorzitters zijn zo met elkaar vertrouwd 
en hebben zulke gelijke opvattingen dat ze in een kokervisie komen. De rest van 
het bestuur en van het toezicht komt daar niet tussen en kan die visie onvoldoende 
beïnvloeden. Of vindt het wel best zo en kijkt vol bewondering naar deze twee helden.

Zo’n koningskoppel vormden Pieter Bouw en Elmer Mulder bij het VUMC volgens het 
recent verschenen onderzoeksrapport. Ad Scheepbouwer en Paul Smits vormden bij 
het Maasstad Ziekenhuis ook zo’n koningskoppel. Frits Brink en Elco Brinkman bij 
Philadelphia zijn eveneens een klassiek voorbeeld.

Koningskoppels denken groot en willen steeds vooruit. Ze zijn niet geïnteresseerd in 
details en laten het ‘gedoe’ in de organisatie graag aan anderen over.

Meester en knecht
De situatie bij Douwe Egberts is een voorbeeld van meester en knecht. Niet de 
voorzitter van de RvB/CEO is de sterke man, maar de voorzitter van de RvC. Jan 
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Bennink maakt de dienst uit en is bedenker van het nieuwe DE en de verzelfstandiging 
vanuit Sara Lee. Hij heeft er met Michel Herkemij een uitvoerder bij gezocht. Als die 
uitvoerder niet snel genoeg gaat, dan neemt de meester het over. Ad Scheepbouwer 
heeft bij KPN met een andere Paul Smits datzelfde spel gespeeld. Jean Paul Votron 
mocht bij Fortis de rol van knecht van Maurice graaf Lippens spelen. In zekere zin was 
Karel Vuursteen de knecht van Freddy Heineken.

In de meester-knecht-relatie is het ook heel gewoon dat een toezichthouder het 
bestuur overneemt als er een probleem is met de RvB. Ik vind dat principieel onjuist 
en het is strijdig met de Governancecode (althans die van de zorg), maar toch gebeurt 
het regelmatig. Dit jaar alleen al bij Maasstad, Franciscus Roosendaal en Waterland 
in Purmerend. Dat zijn de zichtbare gevallen waarin de toezichthouder het beter weet, 
maar verscholen zijn er meer situaties waar de voorzitter van de RvT en niet de RvB 
de dienst uitmaakt.

Popstar en fan
De omgekeerde verhouding komt veel vaker voor. Ik noem die de popstar en fan 
combinatie. De voorzitter van de RvB is dominant en door iedereen hoog op het schild 
gehesen. Hij is onmisbaar en iedereen kijkt naar hem op, ook de voorzitter van de 
RvC/RvT.

Cees van der Hoeven van Ahold was een popstar en Hennie Ruiter (president-
commissaris) zijn fan, zo niet zijn groupie. Ruiter heeft openlijk gezegd dat Van 
der Hoeven onmisbaar was en dat hij hem het liefste wilde klonen. Dat was drie 
maanden voor de val van Van der Hoeven. Eric Staal van Vestia was zo’n popstar, de 
RvC wisselde zo snel dat we niet eens de namen van zijn fans weten. Kennelijk kreeg 
Bert Molenkamp van Amarantis ook de status van popstar met Koos Jansen als fan. 
Popstar Johan van Praet van Aveleijn kreeg van zijn fans in de RvT een hypotheek 
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omdat hij onmisbaar was. Ludo Janssen van Orbis werd door iedereen bewonderd 
totdat het ziekenhuis veel te duur bleek te zijn.

Combinatie als risico
Deze drie combinaties van voorzitters zijn gevaarlijk voor de continuïteit van de 
organisatie. De andere bestuurders komen er niet aan te pas en zijn vervangbare 
hulptroepen voor de helden. De rest van de toezichthouders speelt geen rol of gaat 
mee in de adoratie. Soms worden zelfs bewust zwakke toezichthouders gezocht, zoals 
bij Vestia.

In al deze situaties gaat het een tijdje goed en lijken de bomen tot in de hemel te 
groeien. Daarna stort het kaartenhuis in en blijkt er grote schade voor de organisatie 
en vaak grote maatschappelijke schade. Wees daarom kritisch op de goden in bestuur 
en toezicht. Zij blijken soms onterecht aanbeden afgoden te zijn. Ω

Disclaimer
‘Governance in gevaar? (3)’ bevat enigszins karikaturale beschrij vingen van bestuurders waarmee een 
organisatie risico loopt. Net als in films en romans geldt dat iedere overeenkomst of gelijkenis met 
bestaande personen berust op zuiver toeval. De auteur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor 
de parallellen die de lezer ziet tussen de karikatuur en de mensen in de omgeving van de lezer.

In de tekst wordt steeds de mannelijke vorm gehanteerd. De be schrijvingen kunnen uiteraard ook op 
vrouwelijke bestuurders betrekking hebben, hoewel sommige beschrijvingen getuigen van masculien 
gedrag dat bij vrouwen minder voorkomt. De au teur laat het graag aan de lezer over te bepalen of de 
beschrij vingen met mannelijke of vrouwelijke eigenschappen te maken hebben.

Publicatie
Dit artikel is eerder gepubliceerd december 2012 op c3am.nl. Voor PRIMO in 2019 gepubliceerd met 
instemming van de auteur.
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E en gemeentebestuur heeft een goede wethouder van financiën nodig. Er 
wordt steeds meer gevraagd van de wethouder van financiën. Politieke 
partijen dragen de verantwoordelijkheid om deugdelijke kandidaten 

voor het wethouderschap voor te dragen. De gemeenteraad kan dan op grond van 
vakbekwaamheid en rolopvatting de portefeuille gemeentefinanciën aan de juiste 
kandidaat toedelen.

In 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen en daarna worden wethouders 
benoemd. Een aantal praktische raadgevingen voor politieke partijen en raadsleden 
om een goede wethouder van financiën te vinden.

Hoe vind je een goede wethouder van financiën?

Een goede wethouder van financiën maakt de benoemingstermijn af en verbetert de 
financiële positie van de gemeente. Maar gemeenten worden geconfronteerd met 
moeilijke omstandigheden. Door de economische crisis zijn veel grondexploitaties 
verliesgevend. 

De omvangrijke decentralisaties in het sociaal domein veroorzaken nieuwe risico’s. De 
herverdeling in het Gemeentefonds leidt voor sommige gemeenten tot een daling van 
inkomsten. Door herindelingen worden gemeenten steeds groter. De doorzettende 
politieke fragmentatie maakt het steeds moeilijker om een dwingend begrotingsbeleid 
te voeren, consequent gericht op verbetering van de financiële positie.

De gevolgen van slecht financieel bestuur zijn ernstig. Tussen 2013 en 2016 werden 
21 gemeenten onder preventief provinciaal toezicht geplaatst omdat er geen 
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sluitende begroting werd gepresenteerd. De gemeenteraad van Vlissingen verloor 
bijvoorbeeld door slecht financieel bestuur op grond van artikel 12 van de Financiële-
verhoudingswet tijdelijk de autonomie over de eigen begroting. Slecht financieel 
bestuur leidt voor de burger tot hoge lokale lasten en verschraalde dienstverlening. 

2013-2016: 21 gemeenten onder preventief 
provinciaal toezicht wegens gebrek aan een 

sluitende begroting

Juiste competenties
Kandidaatstellingscommissies van politieke partijen selecteren kandidaten 
voor de gemeenteraadsfractie. De gemeenteraadsfractie draagt na een politieke 
onderhandeling de wethouderskandidaat voor. Meestal de zittende fractievoorzitter.

Maar een goed raadslid is niet per se een goede wethouder en gebrek aan juiste 
competenties leidt soms tot problemen. Dat kan anders. Kandidaatstellings-
commissies van politieke partijen doen er goed aan wethouderskandidaten te 
selecteren op competentie. Competenties zijn specifieke eigenschappen, kennis 
of vaardigheden waarover wethouders moeten beschikken vanuit het oogpunt 
van de gemeente. Ze zijn opgebouwd uit kennis, vaardigheden, motivatie en 
persoonskenmerken.

Eigenschappen
Landelijke partijen beschikken voor partijgenoten over handige lijstjes met 
eigenschappen. Berenschot heeft voor de Wethoudersvereniging op grond van 
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vraaggesprekken een competentieprofiel voor wethouders opgesteld. Ook de Hay 
Group heeft een goed leesbaar profiel opgesteld. Om verkeerd gedrag te onderkennen 
worden wethouderskandidaten gescreend en kan om een Verklaring Omtrent Gedrag 
worden gevraagd.

Een goed raadslid is niet 
per se een goede wethouder

Bestuurderskracht
Tussentijds terugtreden is een breuk in de bestuurlijke continuïteit en verzwakt 
de bestuurskracht van een gemeentebestuur. Besturen is mensenwerk. Om de 
bestuurstermijn af te maken en om politiek resultaat te boeken heeft de wethouder 
een samenstel van eigenschappen nodig die we bestuurderskracht noemen.

Een wethouder die deugt
Bestuurderskracht gaat over chemie tussen hoofdpersonen, over politieke stabiliteit, 
over visie en bindend vermogen om vitale coalities te smeden rond strategische 
opgaven. Een belangrijke eigenschap daarvoor is dat de wethouder deugt. Een 
wethouder die de raad bewust niet tijdig inlicht, liegt, lijdzaam is, onverschillig is, 
feiten verdoezelt, strafbare feiten pleegt, die beschikt over een zwakke zelfreflectie 
en gering zelfreinigend vermogen verliest het vertrouwen en wordt op enig moment 
gedwongen te vertrekken. Een andere belangrijke eigenschap is politieke wilskracht. 
Als de wilskracht ontbreekt, houdt de wethouder het niet vol of bereikt niets met een 
voortijdig vertrek als gevolg.

Bijna een derde van de wethouders maakt de termijn niet af. Wethouders treden 
om verschillende redenen voortijdig af. Omdat wethouders andere benoemingen 
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aanvaarden. Omdat ze niet meer verder willen of daartoe worden gedwongen door een 
motie van wantrouwen. Enkele praktijkvoorbeelden geven beeld en geluid. In voorjaar 
van 2014 trad de Delftse wethouder van financiën af omdat hij een andere benoeming 
aanvaarde. In het voorjaar van 2016 trad bijvoorbeeld de Wassenaarse wethouder van 
financiën af omdat ze moeite had met de bestuurscultuur. In het najaar 2015 trad een 
Almelose wethouder af omdat zijn eigen fractie tegen de door zijn college opgestelde 
begroting stemde. 

Bijna een derde van de wethouders 
maakt de termijn niet af

Daadwerkelijke beschikbaarheid
Fracties die wethouders werven doen er goed aan de daadwerkelijke beschikbaarheid 
van kandidaten te controleren. Raadsfracties kunnen werven in eigen gelederen maar 
na 15 jaar dualisme is er in Nederland een behoorlijke pool van ervaren wethouders 
van praktisch alle politieke kleuren beschikbaar. Maar dat maakt het niet direct 
eenvoudiger. 

Een kritische benadering van iedere kandidaat is nodig om ongelukken te voorkomen. 
Relevante vragen in dit verband: 

 • Beschikt de kandidaat over voldoende vertrouwen in de gemeenteraad en de 
ambtelijke organisatie?
 • Is de wethouder daadwerkelijk in staat alle aandacht aan het wethouderschap te 
geven?
 • Wil en kan de wethouder van buiten de gemeente werkelijk verhuizen naar de 
gemeente? 
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Het is niet eenvoudig om goede wethouders te werven. De beoogde wethouders-
kandidaat moet willen en niet met privé-belemmeringen geconfronteerd worden. 
Belangrijke voorwaarde voor het wethouderschap is de wil om wethouder te worden. 
Ruim tweederde van de wethouders is met het wethouderschap niet meer gaan 
verdienen. Het is een onzeker bestaan omdat het wethouderschap met een motie 
van wantrouwen van het één op het andere moment onverwacht en zelfs zonder 
verwijtbaarheid aan de wethouder zelf kan eindigen.

Kiezen uit een flinke pool ervaren wethouders 
van zowat alle politieke kleuren maakt het nog 

niet eenvoudiger
De daadwerkelijke beschikbaarheid voor het ambt is ook een voorwaarde. Een 
kostwinner met een gezin met twee opgroeiende kinderen, een huis met hypotheek 
en een vaste baan zal op zijn minst aarzelen om een onzeker wethouderschap te 
aanvaarden. Deze onzekerheid speelt nog meer voor de wethouder van buiten de 
gemeente die ook nog zal moeten verhuizen.

Gevraagd worden
Maar doorslaggevend om als wethouder benoemd te worden is dat de kandidaat 
door de partij gevraagd wordt. Dan helpt het dat de kandidaat al enige tijd binnen 
de politieke partij actief is en binnen de gemeente over een gun-factor beschikt. 
De benoeming van wethouders is uiteindelijk de uitkomst van een politieke 
onderhandeling tussen de fracties in de gemeenteraad waarin competenties geen 
aantoonbare rol spelen.
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Er zijn in Nederland ongeveer 1.400 wethouders. De meeste wethouders 
zijn afkomstig uit de non-profitsector, hebben raadservaring, en zijn meestal 
hoger opgeleide mannen van boven de vijftig waarvan een groot deel meer dan 
zestig uur werkt. Een voorbeeld van een inschattingsfout is een wethouder van 
financiën van Midden-Delfland die in 2011 voortijdig vertrok omdat ze vanwege 
privéomstandigheden niet van Den Haag naar Midden-Delfland wilde verhuizen. 

Passende rol  
In het algemeen zal de wethouder van financiën inzicht moeten tonen in het 
beheersen van alle gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Daarnaast is inzicht in 
bijvoorbeeld risicomanagement belangrijk. De gemeenteraad doet er goed aan een 
wethouder van financiën te zoeken met een rolopvatting die bij de financiële toestand 
van de gemeente past; is een harde saneerder nodig of iemand met oog voor nieuw 
beleid?

Is een harde saneerder nodig of iemand met oog 
voor nieuw beleid of lastenverlaging?

In de tweede helft van de twintigste eeuw groeide het takenpakket van gemeenten. 
Om die groei van taken op te vangen ontstond in colleges een taakverdeling die 
portefeuilleverdeling wordt genoemd. Die portefeuilleverdeling maakt de individuele 
wethouder niet bevoegd want dat blijft het college maar het maakt de individuele 
wethouder wel rechtstreeks politiek aanspreekbaar.

De gemeenteraad benoemt de wethouders in het college van burgemeester en 
wethouders. De verdeling van portefeuilles hoort formeel thuis in het college. Een 
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bijzondere portefeuille is de portefeuille gemeentefinanciën. Het is een bijzondere 
portefeuille omdat de wethouder van financiën de uitgaven in de hand moet houden. 
Niet alleen de uitgaven van zijn eigen overige portefeuilles maar ook de uitgaven in 
portefeuilles van de andere leden van het college. 

Niet vergeten: competenties!
In de praktijk is de portefeuilleverdeling de uitkomst van een politieke 
onderhandeling tussen de fracties in de gemeenteraad waarin competenties geen 
aantoonbare rol spelen. Maar het kan ook anders.

Deloitte suggereert bijvoorbeeld dat een gemeente met hoge woonlasten, veel schuld 
en weinig eigen vermogen een zuinige wethouder van financiën zoekt die ambities 
beperkt en saneert in de uitgaven. Maar een gemeente met goede voorzieningen, 
weinig schulden, veel eigen vermogen, genoeg capaciteit om risico’s op te vangen en 
hoge woonlasten, doet er goed aan een wethouder te zoeken met ideeën voor nieuw 
beleid en lastenvermindering. 

Specifieke omstandigheden
Wethouders van financiën krijgen het steeds moeilijker. Gemeentebestuur is 
mensenwerk. Het wethoudersambt wordt uitgeoefend in een complexe, politieke, 
bestuurlijke en ambtelijke omgeving. Er is daarbij sprake van een aantal 
ontwikkelingen die een uitwerking hebben op de positie en de rol van de wethouder 
van financiën. Gemeenteraden doen er goed aan rekening te houden met de specifieke 
moeilijke omstandigheden van de eigen gemeente. 

Veel gemeenten hebben te maken met verliesgevende grondexploitaties en risico’s 
van decentralisaties. Er moet rekening gehouden worden met Rijksbezuinigingen 
en reorganisaties van het gemeentefonds. Gemeenten worden door herindelingen 
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steeds groter. Dwingend begrotingsbeleid wordt moeilijker door toenemende politieke 
fragmentatie. 

Delft bijvoorbeeld is in de nasleep van de economische crisis in financiële 
moeilijkheden gekomen door risico’s in meerdere grondexploitaties. Gemeentegrootte 
is ook een mooi voorbeeld. In 1814 was de nagestreefde minimale grootte 500 
inwoners en in het regeerakkoord van Rutte-Samson in 2012 was dat 100.000.

Door die groei wordt begroten ingewikkelder, het ambtenarenapparaat groter en 
ingewikkelder en de gemeenteraad groter en politiek ingewikkelder. Toenemende 
politieke fragmentatie leidt volgens onderzoek van bestuurskundigen Herweijer 
en Lunsing tot meer obstakels om een stringent begrotingsbeleid te voeren. Zij 
concludeerden dit op basis van een geconstateerd positief verband tussen hogere 
politieke fragmentatie en een hogere schuld per inwoner. 

Tot zover een eerste reeks aanbevelingen op grond van bestuurskundige 
literatuur en andere bronnen over gemeentefinanciën. De aanbevelingen zijn 
praktisch bruikbaar voor het vinden van goede wethouders van financiën voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

Onderzoek naar bestuurderskracht
De uitdaging is dat we nog niet precies weten wat een goede wethouder van financiën 
is. We hebben de bestuurlijke prestaties nog niet gemeten. Daarom zijn we in 2015 
gestart met een onderzoek naar de bestuurderskracht van de wethouder van financiën.

De vervolgstap is het in beeld brengen van de financiële prestaties van alle gemeenten 
in de periode 2010-2014 en kijken welke wethouders van financiën daar voor 
verantwoordelijk waren.
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Deloitte publiceerde voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 in Elsevier 
een overzicht van de financiële toestand van alle Nederlandse gemeenten. Dat 
overzicht was gebaseerd op financiële kengetallen. Gemeenten en ook provinciale 
toezichthouders zoals de provincie Zuid-Holland berekenen in toenemende mate ook 
financiële kengetallen. Deze praktische beschikbaarheid van gegevens biedt kansen 
voor verder onderzoek naar de bestuurderskracht van de wethouder van financiën.

Conclusie 
De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 bieden kansen voor een nieuwe aanpak van 
het vinden van goede kandidaten voor het wethouderschap financiën. Het werven van 
kandidaten door de politieke partijen zal plaatsvinden in de zomer en het najaar van 
2017. De benoeming van nieuwe wethouders zal plaatsvinden in april en mei 2018.

Zoek ook buiten de eigen kring, let op 
competenties en kies een wethouder met een 

rolopvatting die past bij de financiële staat van 
de gemeente

Zoek ook buiten eigen kring
Politieke partijen en gemeenteraden wordt aangeraden wethouders niet alleen in de 
eigen gelederen te zoeken maar ook daarbuiten. Daarbij is het belangrijk te letten 
op competenties en daadwerkelijke beschikbaarheid. Kies een wethouder met een 
rolopvatting die past bij de financiële toestand van de gemeente. Houdt rekening met 
de toenemende complexiteit van het lokaal bestuur.
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In de periode 2015-2019 wordt een empirisch onderzoek naar de bestuurderskracht 
van de wethouder van financiën uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zullen 
worden gebruikt om deze eerste reeks van aanbevelingen verder te verdiepen en te 
verbreden. Ω

Drs, Ronald Vuijk schreef dit artikel als bestuurskundige en als promovendus bij Prof. Dr. Michiel Herweijer 
bij de vakgroep Bestuurskunde van de Radboud Universiteit op basis van een onderzoeksvoorstel voer 
de bestuurderskracht van de wethouder. Vuijk is voor de VVD trainer bij opleidingsinstituut De Haya van 
Somerenstichting en lid van de Tweede Kamer. Hij is namens de VVD woordvoerder over Defensie.
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V ertrouwen komt te voet en gaat te paard. Het wat afge zaagde maar zeer 
ware gezeg de krijgt voor overheids instanties in de praktijk steeds meer 
betekenis. Vertrouwen krijgen van en uitstralen naar de stakeholders wordt 

belangrijker. Tegelijk is het verlies van dit vertrouwen iets dat steeds eerder en vaker 
gebeurt. 

De transparanter wordende wereld, governance richtlijnen en regelgeving – zoals 
het weerstandsvermogen voor gemeenten en waterschappen – liggen aan deze 
ontwikkeling ten grondslag. Was het vroeger nog mogelijk om een vertrouwensbreuk 
intern op te lossen, met de opkomst van fenomenen zoals internet ligt overheids-
falen snel op straat. De gevolgen van het toenemend belang dat aan vertrouwen wordt 
gehecht en van het verlies ervan, worden ook steeds duidelijk. Jarenlang je afspraken 
nako men en de gestelde doelen halen, zorgt voor een geleidelijk opbouw van het 
vertrouwen dat stakeholders aan over heden geven. Dit werk wordt echter snel teniet 
gedaan door menselijk han delen of falen.

De recente ontwikkelingen bij de belas tingdienst zijn daar een sprekend voor beeld 
van. Datzelfde geldt voor het verlies van belangrijke gegevens de afgelopen jaren, zoals 
dat diverse malen gebeurde bij instanties als het Open baar Ministerie, Defensie en 
Justitie. 

Vroegtijdig transparant 
Bestuurders en directies zijn in het licht van deze ontwikkelingen gebaat bij een 
organisatie die potentiële tegenvallers in een vroegtijdig stadium intern trans parant 
maakt, zodat er makkelijk bijge stuurd kan worden. Om dit mogelijk te maken, moet 
risicomanagement professioneler worden opgepakt. Boven dien: ‘Wij doen aan 
structureel risico management’ is natuurlijk een mooie boodschap naar buiten toe. 
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Over het algemeen komt risicomanage ment via het bestuur of directie bij de controller 
terecht. Op zich logisch, want als iemand een helikopterview heeft is hij of zij dat wel. 
De controller is echter steeds minder in een positie om die helikopterview te vertalen 
naar praktische maatregelen. 

Tijdens de Dag van de public controller was de kern boodschap van de meeste 
sprekers – waaronder keynote speaker Prof. dr. Aardema – dat de controller zich 
door de uitholling van diens functie door rekenkamers en auditors proactiever dient 
te gedragen. In dit artikel beschrij ven we hoe risicomanagement onder steuning kan 
bieden in dit proces van verandering. 

Veranderende rol controller 
Van oudsher is de controller verant woordelijk voor het financieel in controle zijn van 
de organisatie. In het verleden was dan ook het hoofd finan ciën tevens de controller. 
Hierbij speel de het afleggen van financiële verant woording een grote rol. In de loop 
der jaren is de onafhankelijkheid van de controller steeds beter verankerd. Toch 
creëert elke organisatie zijn eigen vorm van controle en kent de controller veel 
verschijningsvormen. Dé controller bestaat dus niet, maar verandert wel. Theorie 
versus de praktijk. 

De adviseur 
Regelmatig groeit er een natuurlijke aversie tussen management en de controllers. 
Een van de redenen is volgens Dick Maaskant (Concerncontroller gemeente 
Roosendaal) een te sterke nadruk op de klassieke P&C rappor tages. Deze rapportages 
zijn gefocust op integrale financiële verantwoording, vragen veel managementtijd en 
leveren weinig toegevoegde waarde voor de managers. In plaats van detaillistische 
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financiële informatie zou meer gestuurd moeten worden op hoofdzaken en risico’s. 
Dat vraagt specifieke competenties van managers en controllers: sturen op belangrijke 
zaken, niet alleen op urgen te zaken. Zorg er samen voor dat je de sturing op orde hebt. 
Investeer in het voortraject, zodat er geen energie gebruikt moet worden voor zaken 
die al fout zijn gegaan. 

Hiervoor is een heldere sturingsfiloso fie gewenst, aldus Maaskant, waarbij 
prestatiemanagement een belangrijke sleutel vormt. De sociale vaardigheden van 
de controller vormen een steeds belangrijker aspect omdat controllers steeds meer 
als adviseur gaan optreden in plaats van als financiële directeur, met hiërarchische 
bevoegdheden, zoals in het verleden het geval was. 

De initiator 
Bert van de Velden (gemeentesecretaris Heemskerk) gebruikt het kraaiennest als 
metafoor voor de gewenste huidige controller. Hij moet zien wat er aan boord gebeurt 
maar moet vooral ook vooruit kijken, naar de toekomstige ontwikkelingen. Hij houdt 
het overzicht of aan boord van het schip de mensen en het systeem goed werken 
(plan, do, act, check  cirkel). Naar de toekomst kijken betekent het proactief in kaart 
brengen van nieuwe ontwik kelingen en de impact daarvan op de organisatie. Dat moet 
leiden tot beslis singsondersteunende informatie voor de managers die daarmee hun 
doelstellingen kunnen bereiken en zo nodig kunnen bijsturen. 

Ten aanzien van de macht aan boord van het spreekwoordelijke schip (ofte wel de 
managers) benadrukt van de Velden het belang van het management om zich te laten 
adviseren. Privé gebeurt dat bij het afsluiten van een hypotheek van nature, maar in 
organisaties blijkt dit veel moeilijker te zijn. Zijn de mana ger en de organisatie in staat 
tot zelfre flectie? Kunnen zij leren van haar fouten? De controller dient dit te initiëren 
en te verankeren, waarbij support van de algemeen directeur cruciaal is. 
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De visies van Maaskant en Van de Vel den lijken in lijn met Van Helden (1999). Deze 
onderzocht de verande ringen in de functie en rol van de con troller, rekeninghoudend 
met de opvat tingen van belangrijke auteurs op dit vakgebied: Kaplan, Cooper en 
Johnson. 

Los van de verschillen concludeert hij dat algemeen lijkt te worden onderkend dat de 
betekenis van niet-financiële informatie in het werk van de control ler zal toenemen, 
en dat deze hierdoor meer met andere disciplines dient samen te werken. Daarnaast 
conclu deert Van Helden dat in het takenpak ket van de controller naar verwachting de 
beslissingsondersteunende rol aan belang zal winnen ten koste van de registratieve 
functie. 

Veranderende rol risicomanagement 

Risicomanagement is een container begrip. Veel specialisten doen aan 
risicomanagement op deelgebieden: juri disch, technisch, arbo, financieel/treasury. Zij 
kennen de risico’s en mogelijke beheersmaatregelen op hun deelgebied het beste. Ga 
maar eens met een brandverzekeringspecialist over sprinklers praten: hij heeft het op 
zijn manier over risicomanagement. 

Integraal risicomanagement is echter een vak apart, zeker de toepassing ervan in 
organisaties. Met name deze vorm van risicomanagement is enorm in ont wikkeling en 
ontstijgt het traditionele kunstje van control. Twee belangrijke trends zijn zichtbaar. 
Enerzijds de zach te kant van risicomanagement – het tussen de oren krijgen – 
anderzijds de relatie tussen risicomanagement en doelstellingen. 
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Menselijk handelen 
Organisaties beseffen in toenemende mate dat risicomanagement ook een echt 
managementissue is, waarbij het tussen de oren van de medewerkers krijgen van 
het belang ervan een must is. Zo heeft Shell, met al haar veilig heidsprocedures, 
onderzoek gedaan naar waarom procedures en regels niet nageleefd worden. Met de 
kennis dat 80 procent van de risico’s menselijk handelen als oorzaak kent, heeft de 
oliemaatschappij het management doorgelicht op risicohouding. Daarbij hanteerde 
Shell de verdeling ‘wolven’ en ‘schapen’. 

De houding van het management is een belangrijke factor voor het risico profiel van 
de organisatie. Bij Shell bleek dat managers vaak ‘wolven’ waren, die met innovatief 
gedrag risi co’s nemen en daarbij regels overtreden. De kans is groot dat de ‘schapen’ 
op de werkvloer dit gedrag imiteren. 

Innovatie is goed en de controller dient de managers te helpen risico’s te nemen. Op 
die wijze kan ervoor worden gezorgd dat dit op een verantwoorde wijze gebeurt, en 
effectieve beheersmaatrege len en ervaringen uit het verleden wor den meegewogen, 
zodat de kans op succes groter wordt. 

Doelgericht 
Ook in overheidsorganisaties zien managers de financiële verantwoording steeds 
meer als bijproduct. Zij beseffen dat een goede invoering van risicoma nagement jaren 
in beslag kan nemen. Een cultuur verander je niet van de ene op de andere dag. Met 
dit besef wordt risicomanagement uit de accountants hoek getrokken in de richting 
van een bedrijfskundige oriëntatie. Trainingen op decentraal niveau bieden een goed 
instrument om deze boodschap over te dragen. 
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Risicomanagement krijgt ook een posi tievere benadering met de in ontwikke ling 
zijnde ISO 31000 Risk Manage ment – Guidelines. Dat blijkt bijvoorbeeld al uit de 
voorgenomen definitie van het begrip ‘risico’: Effect of uncertainty on objectives. 

Deze richtlijn moet hét gemeenschappelijke raamwerk gaan bieden voor het mana-
gen van risico’s. Los van een positieve definitie is er in deze norm een helder 
onderscheid gemaakt tussen de principes van risico management, de processen en 
het raamwerk. Ook gemeenten koppelen hun risico’s in toenemende mate aan de 
programmadoelstellingen. Daarmee wordt duidelijker dat risicomanage ment dient bij 
te dragen aan de minst risicovolle manier om de doelen te bereiken. 

Relatie controller – (risico)management 
De relatie tussen financieel risicoma nagement en de controller is altijd sterk geweest. 
Er dient voldoende vermogen te zijn om de zaak draaiende te houden, dus moet er een 
buffer zijn en wordt de solvabiliteit altijd in de gaten gehouden. Voor gemeenten was 
per huishouden bijvoorbeeld een risicobuffer van 20 euro voldoende. Om vooruit te 
kijken, schatte de controller zelf of door mid del van een kort rondje langs de afdelin-
gen of er nog grote financiële risico’s aanwezig waren. Voor deze grote risi co’s trof 
financiën vervolgens een voor ziening, zodat het risico beheerst was. 

Een ouderwetse werkwijze, met als filo sofie dat er geen risico’s zijn als de orga nisatie 
voldoende buffers heeft om ze op te vangen. De risico’s zijn echter niet minder, er 
is alleen geld opzijgezet om de gevolgen van fouten op te vangen. Managers in de 
lijn vonden dit prima: met het noemen van het risico was de verantwoordelijkheid 
overgedragen aan de afdeling financiën die het risico ver der beheerste. De organisatie 
is in con trol... of toch niet? In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn.. De 
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voorbeel den – veelal breed uitgemeten in de media – zijn legio: projecten buiten 
budget, extra kosten voor gemeen schappelijke regelingen, vormfouten met grote 
gevolgen, extra kosten implementatie nieuwe regelgeving. 

Met deze oude werkwijze (gericht op de gevolgen) kan een controller risico’s niet 
voorkomen. De managers met spe cialistische kennis nemen vanuit hun functie 
continu beheersmaatregelen welke de oorzaak beperken, om op die wijze risico’s te 
voorkomen. Kennisde ling over deze bestaande effectieve beheersmaatregelen vindt 
onvoldoende plaats, omdat deze managers niet zijn gewend om te communiceren over 
risi co’s, zelfs niet met hun collega’s. Zo is niet helder welke strategieën succes hebben 
en welke niet. Bovendien ver dwijnt deze vaak cruciale kennis bij bij voorbeeld het 
vertrek van de manager in kwestie door onvoldoende borging. 

Lerende organisatie 
De controller is de spin in het web. Hij of zij is bij uitstek de persoon die in staat 
moet zijn om ervoor te zorgen dat kennis over risicomanagement bewaard blijft en 
gedeeld wordt, waardoor een lerende organisatie ontstaat. De controller kan met een 
helikoptervisie zien waar risi co’s vergelijkbaar zijn of waar een ver gelijkbare aanpak 
succesvol kan zijn en kan door proactief optreden faciliteren dat risicomanagement in 
de genen van de organisatie komt te zitten. 

De grootste uitdaging is te zorgen dat managers die zich met risicomanage ment bezig 
houden, transparanter wor den en leren hun kennis te delen. De controller moet 
deze managers in ruil iets te bieden hebben: tijd en toege voegde waarde. Het moet 
de manager niet te veel tijd kosten, dus de manager moet ondersteund worden door 
iemand (bijvoorbeeld een risicomanagement coördinator) in zijn directe omgeving. 

Toegevoegde waarde ontstaat voor de manager als het delen van kennis hem of haar 
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helpt in het maken van keuzes bij ontwikkelingen die het behalen van zijn of haar 
doelstellingen in gevaar kan bren gen. Hierbij speelt inzicht in zijn blinde vlekken 
een belangrijke rol. Daarnaast kan het binnen de afdeling sturen op risico’s het 
verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers vergroten. 

Concrete handvatten 
voor de veranderende controller

7 eigenschappen 
Risicomanagement kan een concreet instrument zijn om de afstand tussen de 
managers en control te verkleinen en om de toegevoegde waarde van de controller 
te vergroten. Stephen Covey werd wereldberoemd met zijn boek ‘The 7 Habits 
of Highly Effective People’ (in Nederland vertaald als ‘De 7 eigenschappen van 
effectief leiderschap’). Het boek schetst zeven eigenschappen om in het werk en 
privé effectiever te worden. Deze eigenschappen sluiten naadloos aan bij de relatie 
controller – risicomanagement. 

1. Wees proactief 
Als risicomanager moet je eigenlijk zeer risiconemend zijn. Vooral sociaal gezien. 
Als jij niets doet, gebeurt er ook niets. Je moet iets in gang zetten, denken, durven en 
vooral doen! Stap buiten je comfort zone, en durf dus sociale risico’s te nemen; voor 
groepen staan, aan- en tegenspreken, communiceren.
Creëer aandacht voor het onderwerp op een creatieve wijze, maak een filmpje, of een 
andere ludieke actie. Stap bij management binnen, breng het onderwerp ter sprake en 
zet het op de agenda.
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Oriënteer jezelf  op het onderwerp via opleidingen, ga kijken bij je collega’s,  en lees 
literatuur over bestaande normen en ontwikkelingen en bepaal je eigen visie.

Risicomanagement wordt door het top management vaak weg-gedelegeerd. Durf 
de weg omhoog ook weer te nemen en vraag expliciet om draagvlak voor je visie en 
aanpak en eis dat zij dit intern communiceren. Hoewel het vaak op je bord komt te 
liggen, wil dit niet betekenen dat je het zelf allemaal alleen moet doen. Zoek daarom 
enthou siaste medestanders, zorg voor een breed enthousiast kernteam. Slim is ook 
om vooraf de weerstand in de organisatie te inventariseren, en denk na hoe je die zo 
positief mogelijk kunt pareren.

2. Begin met een doel voor ogen 
De nieuwe COSO ERM en ISO31000 hebben als doelstelling voor risicomanagement 
“waarde creatie en waardebehoud”. De nieuwe COSO ERM koppelt daarnaast 
risicomanagement expliciet aan strategie en performance. Kortom je zult wel eerst 
een beeld moeten krijgen hoe de organisatie waarde creëert en wat haar strategie 
naar de toekomst is.  Lees deze documenten en interview de betrokkenen. Begin met 
het vormen van je visie hoe je de link tussen waardecreatie, strategie & sturing en 
risicomanagement ziet. Voordat je nadenkt over de stappen dien je eerst in beeld te 
brengen wat er al aan risicobeheersing wordt gedaan.  Vaak verwijs ik naar het filmpje 
van Simon Simek over ‘the why”. Twee voorbeelden uit de praktijk:

 • Door vooruit te kijken nu en in de toekomst als organisatie maatschappelijke 
waarde te creëren, door het vinden van de juiste balans tussen risico’s nemen en 
beheersen.
 • Voorspelbaarheid van realisatiedoelen te vergroten, door onzekerheden expliciet 
mee te nemen en te gebruiken voor focus en beheersing.
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Ga dus dieper dan alleen het creëren van risicobewustzijn. Waarom wil men 
dat medewerkers risicobewust zijn? Meer integrale verantwoordelijkheid bij de 
medewerkers. Probeer daar het antwoord op te vinden.

3. Stel prioriteiten 
Als je het doel voor ogen hebt, kun je ook de juiste positionering van 
risicomanagement in de organisatie bepalen. Doe niet alles tegelijk, bepaal een 
groeipad. Hierbij zijn fasering en timing van belang, zeker als je het in de haarvaten 
van de organisatie wilt krijgen. 

Eerst een quick-scan of een presentatie voor het management, een training voor 
medewerkers of toch eerst een notitie risicomanagement? Veel van deze keuzes 
hangen af van de urgentie om met risicomanagement aan de gang te gaan. Stel een 
concreet plan van aanpak op, dat past bij de fase waarin de organisatie zich bevindt.

Met deze eerst drie eigenschappen heb je je positie neergezet en sta je sterk en is het 
tijd om te gaan delen. Denk daarom bij het vaststellen van de prioriteiten reeds aan de 
vierde eigenschap; win-win. Oftewel met welke stappen is de olievlek het grootst, en 
kun je de meeste medewerkers meekrijgen.

4. Een win-win situatie creëren 
Ga de organisatie in! Benader andere afdelingen zowel in het primaire als het 
secundaire proces , bijv. HR, IT, kwaliteit, Audit en vergeet vooral communicatie niet. 
Zij doen allemaal al iets aan risicomanagement alleen ze noemen het niet zo. Leer hen 
het risicodenken en risicogestuurd werken. 

Bied hulp, opleidingen en tooling aan maar laat ruimte voor maatwerk per 
organisatieonder deel/sector/afdeling, zodat het aansluit bij de doelstellingen/cultuur. 
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Zorg voor een olievlekwerking door andere mensen hun eigen succes te gunnen. 
Blijf zelf meer op de achtergrond en facilitair en enthousiasmeer je ambassadeurs op 
decentraal niveau.

5. Luisteren voordat je begrepen wilt worden 
Risicomanagement gaat niet alleen over nieuwe beheersing maar vooral over het 
bespreken van de reeds bestaande beheersmaatregelen. Elke manager heeft een risk 
appetite en is bezig met de balans tussen risico’s nemen en beheersen. Luister en 
probeer  zijn overwegingen en dilemma’s te  begrijpen. Maar om te kunnen luisteren 
dien je de juiste vragen te stellen.

 • Welke doelstellingen en ontwikkelingen staan hoog op agenda?
 • Waarin wil men succesvol zijn?
 • Wie of wat heeft men daarvoor nodig?
 • Welke stuurinformatie, procesbeschrijvingen, businessmodellen gebruikt de 
manager om beslissingen te nemen.

Luisteren is moeilijk en er bestaan meerdere niveau’s. Let op de lichaamstaal en 
woorden die gebruikt worden. Vraag ook vooral door op de antwoorden die gegeven 
worden.

6. Synergie 
Behoud je helikopterview en de integraliteit, en laat je niet wegzuigen in het 
risicomanagementproces zelf. Deel de kennis over  integrale risico’s en de mogelijke 
beheersing. 

Zorg voor tooling, zodat je de standaard taal kunt uitrollen in de organisatie en er 
kennisdeling mogelijk is. Maak een interne integrale risicorapportage zodat men van 
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elkaar kan leren. Koppel risicomanagement waar mogelijk aan andere vormen van 
control. Bewaak de totale kosten voor risicomanagement, trainingen, risicoanalyses, 
systemen, interimmers et cetera.

Nadat je deze stappen hebt gezet 
dien je volgens Covey ten slotte...

7. De zaag scherp houden 
Het is van belang het tussen de oren van de mede werkers te krijgen en te houden.

 • Benader nieuwe medewerkers of externen om hun visie over risico’s met anderen te 
delen.
 • Koppel risicomanagement aan de strategie en sturing van de organisatie.
 • Ga aan de slag met risk appetite.
 • Organiseer regelmatig  trainingen, bijeenkomsten over; risicomanagement /
strategische risico’s/risicobewustzijn/ projectrisico’s/ risicoperceptie.
 • Stel een stuurgroep/risk committee in, verfris regelmatig je kernteam.
 • Ontwikkel nieuwe technieken, ga bij andere bedrijfstakken kijken om te kijken hoe 
zij het doen.
 • Blijf koppelen aan nieuwe ontwikkelingen binnen de organisatie.
 • Bewaak het “risicogeweten” (kennisdatabase) van de organisatie.
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Last but not least: 

Stuur erop dat het centraal en decentraal 
regelmatig op agenda staat! Ω
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De rol die gemeenten en provincies (hierna gemeenten) in onze samenleving 
innemen, is gecompliceerd. Dat kun je zien aan het aantal relaties dat 
gemeenten hebben. Denk bijvoorbeeld aan de partijen die betrokken zijn bij 

de ontwikkeling van een project. 

De complexiteit wordt ook gecreëerd door de extra taken en vernieuwingen waar 
gemeenten in de voorbije jaren mee te maken hebben gekregen, zoals de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning, Wet op de grondexploitaties of wijziging Wet 
ruimtelijke ordening. 

Voor de komende jaren staan er bovendien nog een aantal decentralisaties van taken 
van de Rijksoverheid en provincies naar de gemeenten voor de deur. En dan is daar de 
krediet-, Euro- en economische crisis nog bovenop gekomen. 

Deze situatie levert tal van uitdagingen en kansen op. Het vraagt om een fris en 
dynamisch lokaal bestuur en aanpassing van en bezinning op de gebaande paden en 
de toekomst. Politiek leiderschap staat nu centraal en heeft als belangrijk fundament 
adequaat toegepast risicomanagement. 

Een verplichting?
Sinds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) in 
2004 zijn gemeenten verplicht verantwoording af te leggen rondom een aantal 
belangrijke thema’s. Gemeenten moeten onder meer aandacht besteden aan het 
weerstandsvermogen, de inventarisatie van de risico’s en het beleid rondom risico’s en 
weerstandscapaciteit. Dit vraagt om een dynamisch en permanent aanwezig systeem 
van risicomanagement, omdat de weergave (tenminste) bij zowel de begroting als 
de jaarstukken moet worden gepresenteerd. De doelstelling van de wetgever is het 
permanent verkrijgen van een beter inzicht in de financiële positie. 
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De worsteling
Na de invoering van het BBV worstelden gemeenten met het vormgeven van de 
verplichtingen vanuit de paragraaf weerstandsvermogen. Geluiden die klonken, 
waren: 

 • We kunnen toch niet alles voorzien, we hebben geen glazen bol.
 • Veel risico’s zijn niet te kwantificeren.
 • Wie moet nu wat doen in het gehele proces en is verantwoordelijk voor het bewaken 
van de risico’s?
 • Risicomanagement is iets van financiën in relatie tot de verslaggeving, de, 
lijnmanagers moeten vooral bezig zijn met het realiseren van beleid en activiteiten.
 • Het op zoek gaan naar risico’s en het treffen van maatregelen zorgt eerder voor 
verlamming dan dat het zorgt voor versnelling.
 • Wat moet de omvang zijn van het weerstandsvermogen?
 • Weer iets nieuws.

Het zijn allemaal relevante opmerkingen en vragen. Toch bieden risico-inventarisaties 
ook veel antwoorden. Hoewel veelal nog financieel getint geven risico-inventarisaties 
prioriteit aan de berekening van een gekwantificeerd risico binnen een bepaalde 
bandbreedte. Dat biedt een bemoedigende start. Bovendien, wanneer een organisatie 
zich in een vroeg stadium bewust is van de risico’s en de noodzaak ziet hierop te 
reageren, dan is een groot deel van de winst al binnen. Het draait dus om gedrag, 
bewustzijn en reageren. Echter, gedrag beïnvloeden is een lastige taak. We doen 
hieronder een aantal handreikingen.

Een eenduidige en logische zaak
Wil je vooruit komen en kansen benutten dan gaan onzekerheden en risico’s 
hierbij gepaard. Belangrijk is dat alle partijen dit erkennen en daar op anticiperen. 
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In het BBV staat een aantal begrippen cen-
traal

Risico’s
Een kans op een gebeurtenis die een (negatief 
dan wel positief ) effect heeft op de continuïteit 
van de bedrijfsvoering en het realiseren van de 
doelstellingen van de organisatie.
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.
Weerstandscapaciteit
Het geheel van middelen en mogelijkheden 
om niet begrote, onvoorziene en (mogelijk) 
substantiële kosten te dekken. Deze capaciteit 
kan zowel incidenteel alsook structureel zijn.
Weerstandsvermogen
De mate waarin de financiële tegenvallers 
kunnen worden opgevangen. Hierbij wordt de 
capaciteit afgezet tegen de risico’s die worden 
gelopen.
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.
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Dat betekent risico’s tijdig signaleren, maatregelen treffen, leren van nieuwe 
omstandigheden en zorgen dat ons gedrag evolueert. Het is daarbij cruciaal dat 
er tussen gemeenteraad, college en het ambtelijk apparaat duidelijke afspraken 
en verantwoordingslijnen bestaan over de verschillende fasen van het proces van 
risicomanagement. Zie inzet links.
 
Good governance
Daarnaast komt good governance om de hoek kijken. Dat draait om relaties en 
spelregels. Het gaat om vier pijlers.

Uiteindelijk doel
De reden dat gemeenten risico’s in kaart willen brengen, is om uiteindelijk 
maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Door het kwantificeren van de risico’s 
krijg je inzicht in de financiële polsstok voor het aangaan van (nieuwe) activiteiten 
en het analyseren van de ontwikkelingen. Daarnaast moet het de risico’s beperken, 
zodat de doelstellingen binnen een acceptabel risicoprofiel worden gerealiseerd. Dan 
ontstaat de adaptieve organisatie in optima forma.

Belangrijk is dat een gemeente weet te reageren op nieuwe situaties die zijn 
ontstaan door gewijzigde activiteiten, zoals een nieuwe samenwerking, verandering 
van wetgeving, aanpassing van contracten of uitvoering van (nieuw) beleid, maar 
zeker ook de gewijzigde externe verslechterde (markt-) omstandigheden in de 
vastgoedsector (huizen- en bedrijfspandenmarkt) en de gevolgen van de economische 
crisis. 

Dat betekent het erkennen van de risico’s en het treffen van adequate maatregelen. 
Het is dan van belang een mix te hebben in hard controls en soft controls. Hard 
controls zijn het beste te omschrijven als meetbare afspraken en richtlijnen waarvan 
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De governance-cyclus bevat vier pijlers.

Sturen
Is duidelijk geformuleerd wat het risicoprofiel is 
wat de gemeenteraad wenst te accepteren en 
hoe zij geïnformeerd wenst te worden over de 
ontwikkeling hiervan?
Beheersen
Welke maatregelen heeft het college en de 
ambtelijke top getroffen om identificatie 
van risico’s mogelijk te maken, in te 
spelen op de risico’s door het treffen van 
beheersmaatregelen en alert te zijn op 
veranderingen? 
Verantwoorden
Op welke wijze en met welke periodiciteit 
wordt inzicht gegeven in de ontwikkeling van 
de risico’s, de effecten van de maatregelen, 
effect van niet voorziene risico’s, doelbereik en 
het werken binnen de gestelde kaders?
Toezicht houden
Nagaan of het systeem van risicomanagement 
effectief (en efficiënt) is. 
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wordt vastgesteld dat deze nageleefd zijn. Het meten gebeurt vaak objectief, omdat het 
afgesproken spelregels zijn binnen een organisatie. Soft controls zijn te zien als een 
beheersingsmaatregel dat ingrijpt op c.q. appelleert aan het persoonlijk functioneren 
van de medewerkers. 

Deze maatregelen zijn van invloed op motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie 
en normen en waarden van medewerkers. Een goede balans tussen de beide typen 
resulteert in een ‘perfect match’. 

Duidelijke werkwijze en draagvlak
Naast een duidelijk en herkenbaar proces van risicomanagement, een adequate 
governance-cyclus en een goede mix van hard- en soft controls zijn belangrijke overige 
ingrediënten voor een goede implementatie, duidelijke werkwijze en draagvlak. We 
hebben nog enkele waardevolle tips: 

 • Zoek een risicomanagementmethode die bij uw organisatie past. 
 • Zorg dat medewerkers in de lijnorganisatie verantwoordelijk worden gemaakt 
voor het inschatten van, beheersen van en verantwoording afleggen over risico’s. 
Draagvlak van vooral de directie en het college van burgemeester en wethouders 
voor het concept zijn hierbij onontbeerlijk. 
 • Organiseer een kennissessie waar het onderwerp verder uitgediept wordt en de 
toegevoegde waarde inzichtelijk wordt gemaakt. 
 • Begin eenvoudig met bijvoorbeeld een pilot. 
 • Een essentiële basis voor draagvlak is een voldoende robuuste projectorganisatie. 
 • Als laatste raden we aan om de belasting van de organisatie zoveel mogelijk te 
beperken en aan te laten sluiten bij reeds bestaande initiatieven, concepten en 
systemen
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Tot slot
Het serieus invullen van risicomanagement is geen optelsom van de risico’s. 
Risicomanagement is daarnaast meer dan het financieel kwantificeren en identificeren 
van risico’s. En het is geen statische eenmalige exercitie. Het is een belangrijke driver 
voor het realiseren van doelstellingen, het benutten van kansen en de ontwikkeling 
van een organisatie. 

Wanneer men uitgaat van de eigen kracht en observaties, blijft de organisatie alert 
en de instrumenten en werkmethoden actueel. Bovendien creëert deze manier van 
werken vertrouwen en transparantie zeker in deze turbulente en moeilijke financiële 
tijden. Het gaat om het maken van keuzes. Dat is leiderschap. Ω
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Recent werd de aanpak op het gebied van risicomanagement door de 
gemeente Arnhem in een onderzoek naar 100.000+ gemeenten bestempeld 
als best practice. De gemeente heeft de afgelopen jaren zijn aanpak van 

risicomanagement radicaal veranderd. Het is onderdeel geworden van zowel het 
dagelijks beleid als van de cultuur van de organisatie. Van hoog tot laag zijn mensen 
van de noodzaak van praktisch risicomanagement doordrongen. Belangrijk is: ‘een 
proactieve aanpak, goed communiceren met stakeholders, bestaande kennis en 
menskracht bundelen en verantwoordelijkheid alleen neerleggen waar ze hoort’, 
vertelt controller Jan-Henk Janssen.

De aanleiding voor de gemeente Arnhem om het beleid op het gebied van 
risicomanagement om te gooien was een incident tijdens een groot project in de 
periode dat de financiële crisis goed was losgebarsten. Er ontstond een groot tekort, 
waarbij de gemeente het bijkomende probleem had van een relatief kleine algemene 
reserve. De impact van het tekort op de reserve zou groot kunnen zijn, maar dat kon 
echter niet transparant in kaart gebracht worden. Het tekort bracht twee vragen 
naar boven, vertelt controller Jan-Henk Janssen. ‘Allereerst of we voldoende aan 
projectrisicomanagement deden. Ten tweede zou dit tekort een groot deel van onze 
vrije reserve opsouperen. Dat maakte het heel belangrijk om te weten of onze vrije 
reserve nog voldoende was in relatie tot andere potentiële risico’s die we liepen.’

Tweesporenbeleid
De antwoorden op beide vragen waren zodanig, dat volgens Jan-Henk Janssen het 
besef doordrong dat er een duidelijk beleid op het gebied van risicomanagement 
gedefinieerd moest worden. Het resultaat was een tweesporenbeleid om zowel project- 
als algemeen risicomanagement te definiëren en in te voeren. Daarbij hanteerden de 
betrokken controllers vanaf het begin de methode om alle stakeholders actief bij het 
traject te betrekken, zodat er sprake zou zijn van een praktisch risicomanagement dat 
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door alle verantwoordelijke partijen – van B&W tot en met medewerkers – gedragen 
werd.

‘Succesverhalen helpen het benodigde 
vertrouwen te scheppen.’

‘Natuurlijk vormen projecten de grootste financiële risico’s. Maar we zijn bewust gaan 
verbreden buiten projectrisico’s en buiten financiële risico’s om. Je loopt niet alleen 
een risico bij een project en die risico’s zijn niet alleen van financiële aard. Het gaat 
ook om risico’s voor de leefbaarheid van je stad, bijvoorbeeld als er een stuk grond 
onbebouwd blijft liggen doordat een project niet doorgaat, risico’s voor het imago van 
je stad en de bestuurders. Dat hebben we allemaal meegenomen in het traject om ons 
gefragmenteerde ad hoc beleid om te vormen tot structureel, praktisch en integraal 
risicomanagement.’

Jan-Henk Janssen benadrukt dat voorheen bij de gemeente ook al veel risico’s vanuit 
de organisatie gemeld werden. Daar lag echter een soort foutencultuur aan ten 
grondslag: de angst om mogelijke risico’s te laat te melden en waardoor iets verweten 
zou kunnen worden. ‘Op zich is dat niet erg als het eindresultaat is dat je grip op 
risico’s hebt. Maar in de praktijk gebeurde het erg vaak dat mogelijke tekorten in het 
budget al vroeg gemeld werden om op die manier meer budget te krijgen, bijvoorbeeld 
door het treffen van een voorziening. Risico’s melden werd zo een doel op zich.’

Veel meldingen betroffen een verschil tussen het ambitieniveau van de betrokken 
partijen bij een project en het beschikbare budget, stelt Janssen. Aangezien dit 
betekende dat er vooraf al inzicht werd verschaft in de risico’s die bij een project 
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hoorde, was er sprake van ad hoc risicomanagement. ‘De discipline was al redelijk 
aanwezig. Maar er was geen structuur, geen borging. Bovendien ging het alleen om 
financiële effecten. Er was geen inzicht in risico’s op bestuurlijk gebied bijvoorbeeld, 
juridisch of voor het imago van gemeente en bestuur. Doordat een standaard aanpak 
ontbrak, was het sturen op risico’s en mogelijke gevolgen niet mogelijk. En die 
systematische, brede aanpak van risicomanagement was nu juist waar we naar toe 
wilden.’

Systematische, brede aanpak
Met het tweesporenbeleid in het achterhoofd, werden er twee trajecten uitgezet om tot 
de gewenste systematische, brede aanpak te komen:

1. Beleid en bijpassende structuur op het gebied van risicomanagement 
gemeentebreed. Op basis van het risicomanagementsysteem Naris van het 
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement worden alle gemeten en 
potentiële risico’s ingevoerd, zodat van elk project vooraf een risicoanalyse gemaakt 
kan worden.

2. Een beleid en bijpassende structuur op het gebied van projectrisicomanagement. 
Doel is voornamelijk om de financiële gevolgen te kunnen meten in termen van 
kansen en effecten. Hiervoor heeft de gemeente zelf een risicoscan ontwikkeld en is 
er een aparte auditor vrijgemaakt die zich als een soort spin in het web bezighoudt 
risicomanagement in de praktijk. Via de eigen risicoscan wordt overigens ook weer 
informatie vastgelegd via het Naris-systeem, zodat alle data over risico’s ergens 
binnen de gemeente overzichtelijk en toegankelijk vastgelegd worden.
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Politiek commitment
Elke vorm van goed ingebed risicomanagement, begint volgens Janssen met een 
duidelijk politiek commitment aan de top. Natuurlijk moet risicomanagement 
gedragen worden door de hele organisatie, maar in eerste instantie moet het bestuur 
geloven in het nut en de noodzaak. ‘De verantwoordelijk wethouder was er gelukkig 
van overtuigd dat we hiermee aan de slag moesten. Toen dat draagvlak er was, zijn we 
de organisatie in gegaan om teams van mensen te formeren – directeuren, controllers, 
afdelingshoofden – die voor hun disciplines risicomanagement vorm en inhoud 
moesten geven.’

Twee sporen
 • Opbouwen van expertise om het managen van (potentiële) risico’s te verbeteren, 
met name projectrisico’s.
 • Gemeentebreed beheer van risico’s, een betere inzage vooraf van wat risico’s van 
een besluit of project zijn. Duidelijkheid of risico’s in balans zijn met het vrije of 
weerstandsvermogen van de gemeente.

Met deze teams moest het draagvlak in de hele organisatie worden gecreëerd. 
Een complex traject, benadrukt Janssen. ‘Men staat niet altijd positief tegenover 
verandering. We hebben intern veel workshops gegeven, zijn met teams in de 
organisatie de boer opgegaan om tekst en uitleg te geven over wat de plannen waren, 
het verhaal keer op keer verteld over het waarom van deze aanpak. 

Communicatie is cruciaal, maar niet met dikke rapporten. Dat moet je doen via 
mensen in de organisatie die er enthousiast over zijn en er goed over kunnen vertellen, 
het liefst met slechts een paar slides.’
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Jan-Henk Janssen ziet zichzelf niet als ‘hoofd’ risicomanagement. 

‘Ik ben een soort loods en ‘involved’ controller.’
Het veldwerk werd geholpen doordat de auditor snel met succesverhalen kon komen, 
waarmee projectverantwoordelijken vooraf goed inzicht kregen in wat er aan risico’s 
en kansen waren. Er waren namelijk na het incident nog genoeg andere projecten 
waarvan de risico’s en dus gevolgen bij fouten niet transparant waren. ‘Dat geeft 
risicomanagement handen en voeten. Daarbij werden we geholpen doordat we onze 
eigen risicoanalyses konden toetsen aan de landelijke database van Naris, zodat we 
snel met een brede rapportage konden komen waarin ook praktische informatie van 
andere gemeenten is meegenomen.

Spelregels afkaderen
Volgens Jan-Henk Janssen is het ook belangrijk om goed de spelregels tussen de 
gemeenteraad en het College van B&W af te kaderen. ‘We hebben een beleidsnota 
weerstandsvermogen gemaakt waarin we heel duidelijk gekwantificeerd hebben 
welke risico’s er zijn en wie voor welke risico’s verantwoordelijk is, ook op de diverse 
niveaus. Sommige risico’s zijn van dien aard dat ze de aandacht van de top moeten 
hebben, andere risico’s of details kunnen op lagere niveaus behandeld worden. Dat is 
geen starre structuur. Sommige risico’s kunnen eerst op het hoogste niveau horen, om 
op een gegeven moment lager in de organisatie terecht te komen.’

Procesauditing
De gemeente Arnhem doet ook aan procesauditing. Dit komt volgens controller Jan-
Henk Janssen voort uit projectauditing en steunt dan ook op dezelfde fundamenten, 
kent dezelfde aanpak en principes. Het gaat vooral om een overall beeld van processen 
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en procesdesign en eventuele risico’s te krijgen, niet om processen op microniveau te 
managen.

Deze rolverdeling is vanaf het begin door alle partijen geaccepteerd, vertelt Jan-Henk 
Janssen. De hoogste niveaus hoeven niet overal grip op te hebben – succesverhalen 
helpen op dit punt het benodigde vertrouwen te scheppen – maar de lagere niveaus 
hoeven ook niet verplicht van alles op het gebied van risicomanagement te weten. 
Doe je dat wel, dan werkt risicomanagement als een verstikkende deken. Je moet 
de verantwoordelijkheid dus alleen daar neerleggen waar die hoort. De directeuren 
rapporteren formeel de risico’s aan het bestuur, de rapportages worden gemaakt door 
hun afdelingshoofden.

Levend risicomanagement
Jan-Henk Janssen ziet zichzelf niet als ‘hoofd’ risicomanagement. ‘Ik ben een soort 
loods en ‘involved’ controller. Ik heb problemen blootgelegd en ben de tools gaan 
zoeken om risicomanagement handen en voeten te geven. Ik zie mezelf meer als 
faciliterend, ben niet de diepte ingegaan. Daarvoor zijn de diverse teams nu juist 
opgezet. Dat is denk ik ook onderscheidend voor onze aanpak: dat we ambassadeurs 
hadden die risicomanagement levend maakten en houden.’

Onderhoud en beheer van risicomanagement is net zo belangrijk als het opzetten 
ervan. Het belang van risicomanagement moet voortdurend levend gehouden worden 
in de organisatie. Dat betekent ook dat het praktisch en makkelijk te hanteren moet 
zijn, zodat het voor betrokken mensen eenvoudig is om het in hun werk in te passen. 
Of het nou gaat om de directeuren die aan B&W rapporteren of de afdelingshoofden 
die aan de directeuren rapporteren. Maar het moet ook geen keurslijf worden. Die 
goede balans is nodig, tussen te veel en te weinig risicomanagement. ‘Het is toch nog 
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twee keer voorgekomen dat er iets mis ging met projecten. In beide gevallen was er 
door omstandigheden vooraf geen risicoanalyse gemaakt. Een goed referentiekader 
vooraf voorkomt dat je ergens blind in gaat.’

Onderhoud en beheer vergt ook goed inzicht voor de betrokkenen in waar de 
organisatie mee bezig is, zodat er geen risico’s over het hoofd worden gezien. ‘Het 
gaat er niet om dat we alle risico’s willen mijden, maar wel dat de hele organisatie 
en het bestuur weet welke risico’s we kunnen tegenkomen, zodat we weten of het 
weerstandsvermogen voldoende is. Dan kun je bepalen of je een risico kunt lopen. Het 
is ook noodzakelijk dat risicomanagement mee verandert met de organisatie. Ik raak 
pas gestrest wanneer er nooit iemand met nieuwe inzichten of ideeën komt om ons 
beleid inzake risicomanagement aan te passen.’

‘Onderhoud en beheer zijn even belangrijk als 
het opzetten van risicomanagement.’

Er is volgens Jan-Henk Janssen geen extra capaciteit vrijgemaakt om 
risicomanagement door te voeren en te onderhouden, behalve de speciale auditor 
voor het gemeentebrede risicomanagement. ‘We hebben geïnventariseerd wat er al 
gebeurde op het gebied van risicomanagement, welke kennis er al aanwezig was en dat 
allemaal gebundeld. 

Zo voorkom je dat je het wiel twee keer uitvindt, maak je goed gebruik van de al 
aanwezige kennis en krijg je mensen die het risicomanagement moeten invoeren 
makkelijker mee dan wanneer je hen van bovenaf jouw manier probeert op te leggen.’

Commitment aan de top nodig voor risicomanagement Mens & Organisatie



211 i

Juiste knoppen
Jan-Henk Janssen heeft er alle vertrouwen in dat projectrisicomanagement en 
gemeentebreed risicomanagement in Arnhem leeft, goed uitgevoerd en goed 
onderhouden wordt. Ondersteuning met de database en analysetools van Naris, 
evenals de eigen ontwikkelde risicotools, dienen daarbij als een basis om op terug te 
vallen. ‘De neuzen staan in dezelfde richting, we hanteren dezelfde definities. 

Door de gedetailleerde, diepgaande analyses die we kunnen maken, zijn we ook bij 
onvoorziene systeemrisico’s – zoals een kredietcrisis of de impact van de komende 
bezuinigingsrondes van de rijksoverheid – voortaan in staat om snel aan de juiste 
knoppen te draaien en zo de gevolgen te beperken. Doordat we ook toegang hebben 
tot de kennis die andere gemeenten hebben opgebouwd, is het bovendien eenvoudiger 
om te benchmarken en om oorzaken en gevolgen in te schatten van nieuwe risico’s die 
we tegen komen.’

Zeven lessen van de gemeente Arnhem
 • Het commitment aan de top moet echt zijn. Niet alleen om de eigen politieke 
doelstellingen of positie veilig te stellen, maar om de strategische doelen van 
de organisatie te ondersteunen. Anders zal het besef over nut en noodzaak van 
risicomanagement ook niet in de lagen onder de top beklijven.

 • Het commitment moet continu ondersteund worden, ook bij wisselingen aan de 
top. Bij een nieuwe wethouder bijvoorbeeld, begin eerst met het bespreken van de 
risicomanagementaanpak en duik dan in andere details en processen.
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 • Je moet continu het succes en de goede voorbeelden laten zien aan betrokkenen 
in de organisatie, om duidelijk te maken waarom en waarvoor men aan 
risicomanagement doet. Ook voor de gemeente Arnhem is dit een punt van 
aandacht: niet in slaap vallen na succes in het begin.

 • Laat je niet weerhouden door de vraag of er wel voldoende capaciteit is om beleid 
en aanpak van risicomanagement te ontwikkelen. Bundel de capaciteit die er al is 
en stuur de samenwerking tussen betrokken partijen in de goede richting. Extra 
capaciteit werkt ook niet bij het verinnerlijken van risicomanagement in een 
organisatie, want extra capaciteit verdwijnt weer. Dat zal niet gebeuren bij een beter 
gebruik van bestaande capaciteit.

 • Hou het simpel: vermoei mensen niet met onnodige details. Zo ontzorg je de 
verantwoordelijke partijen. Men moet niet te veel maar wel de juiste kennis hebben.

 • Durf risico’s te nemen. Dat geldt ook voor overheden. Risicomanagement is niet 
bedoeld om risico’s weg te nemen. Maar je moet weten welke risico’s er zijn, zodat 
je de impact vooraf in kaart kunt brengen op bijvoorbeeld imago en financiën. 
Wanneer er dan iets fout gaat, weet je wat er moet gebeuren en of je voldoende 
weerstandsvermogen hebt.

 • Laat politieke agenda’s risicomanagement niet beïnvloeden. Zorg ervoor dat alle 
mitsen en maren bij projecten vooraf duidelijk en transparant voor iedereen zijn, 
ook voor gemeenteraad en B&W. Het moet niet zo zijn dat iets dat praktisch niet 
haalbaar is door het niet noemen van de bijbehorende risico’s alsnog haalbaar 
gemaakt wordt. Dat is een risicovolle strategie, die onbeheersbaar kan worden.

Commitment aan de top nodig voor risicomanagement Mens & Organisatie



213 i

Wat je niet moet doen
 • Risicomanagement als een keurslijf aan iedereen opleggen. Dat werkt als een 
verstikkende deken en zorgt voor onnodig werk. Leg de verantwoordelijkheid voor 
risicomanagement daar en op die niveaus neer waar zij hoort.

 • Ga niet controleren omdat dit om de zoveel jaar hoort. Wanneer een proces of 
afdeling goed loopt, heeft het geen zin om daar in te duiken. Zorg ervoor dat er 
een goede signalering is van wanneer zaken fout dreigen te gaan of nieuwe risico’s 
ergens opduiken. Dan is een audit of risicoanalyse noodzakelijk. Ω

 

Bibliografie
• Dit artikel is tevens gepubliceerd in het voormalig Controllers Magazine. 
• Het is geplaatst met toestemming van zowel de geïnterviewde Jan-Henk Janssen als de auteur Martijn 
Kregting.
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G emeenten worden de komende jaren door de decentralisaties op het sociale 
domein verantwoordelijk voor de besteding van zo’n 16 miljard euro extra. 
Onlangs luidden critici daarover de noodklok; in gemeenteraden zou te 

weinig financiële kennis aanwezig zijn om die uitgaven goed te controleren. Gepleit 
werd voor extra cursussen voor raadsleden. Maar is dat wel het juiste antwoord om 
die zorg te tackelen? ‘De meeste gemeentelijke begrotingen zijn rommelig opgesteld 
en bovendien vaker een ambtelijk dan een politiek instrument. Als controllers hun 
werk beter doen, kunnen raadsleden al stukken beter uit de voeten.’

Gemeenteraden krijgen de komende jaren  een beduidend grotere 
verantwoordelijkheid voor de besteding van belastinggeld. Met de uitbreiding 
van taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig 
zieken en ouderen, stijgt de uitkering van het gemeentefonds op termijn van 18 
miljard naar 34 miljard euro per jaar. Begin januari spraken de directeur van de 
Rotterdamse rekenkamer en oud-burgemeester Jan Mans in de pers hun zorgen uit 
over de kwaliteit van gemeenteraden die verantwoordelijk worden voor het toezicht 
op de uitgave van al die miljarden. In gemeenteraden ontbreekt het, volgens hen, 
aan voldoende financiële kennis om die controlerende taak goed uit te voeren. In 
Nieuwsuur reageerde minister Plasterk daarop met de aankondiging dat hij zal zorgen 
voor meer mogelijkheden voor raadsleden om zich bij te scholen op het gebied van 
financiën.

Een nogal overtrokken reactie, vindt Marcel Boogers, hoogleraar Innovatie en 
Regionaal Bestuur aan de TU Twente en senior consultant bij BMC. ‘Ik maak mij 
helemaal geen zorgen over de financiële kennis bij raadsleden. De recente aandacht 
daarvoor is een voorbeeld van de hardnekkige neiging om de kwaliteit van raadsleden 
af te meten aan hun vermogen om te opereren als gemeenteambtenaren, maar dat 
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zijn ze niet. Het zijn volksvertegenwoordigers. Ambtenaren moeten verstand hebben 
van financiën en je mag hopen dat wethouders er ook enigszins kennis van hebben. 
Het belangrijkste dat raadsleden kunnen doen, is hun ogen en oren in hun lokale 
samenleving goed de kost geven en in de gemeenteraad rapporteren wat niet goed 
gaat en waar bijgestuurd moet worden. Daarvoor heb je nauwelijks kennis nodig van 
gemeentefinanciën. Natuurlijk kan financiële kennis nooit kwaad voor raadsleden. 
Maar als je het niet hebt, betekent dat niet dat je politiek minder effectief kunt 
handelen.’

Andere belangen
Ook Berry van ’t Westeinde, griffier van de gemeente Goirle en bestuurslid van de 
Vereniging van Griffiers, begrijpt de ophef niet. ‘Natuurlijk’, zegt hij, ‘moet je altijd 
aandacht hebben voor kwaliteitsverbetering en is de zorg terecht hoe gemeenteraden 
goed toezicht houden nu gemeenten meer verantwoordelijkheden krijgen. Maar 
die fatalistische geluiden van sommige mensen begrijp ik niet.’ In Goirle en  andere 
gemeenten ziet hij veel raadsleden die hun kaderstellende en controlerende taak 
goed vervullen. ‘Maar toezicht houden door een politiek orgaan gebeurt nu eenmaal 
anders dan bij een bedrijf, een zorginstelling of woningcorporatie. Soms vindt men het 
politiek gewoon belangrijk om iets te realiseren – ook als dat botst met de beschikbare 
middelen – en is men bereid daarvoor risico’s te lopen. Sommige projecten zouden 
nooit gestart worden als de politiek een strikt rationele afweging zou maken.’

In Goirle werkt het toezicht door de raad volgens Van ’t Westeinde heel behoorlijk, 
ook al hebben maar weinig raadsleden financiële affiniteit. ‘Belangrijk is dat de 
raad erop vertrouwt dat het college de stukken zo goed mogelijk aanlevert en dat 
het college het financieel beheer zo goed mogelijk vormgeeft. In samenwerking met 
de rekenkamercommissie en de accountant prikt de auditcommissie geregeld in de 
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informatie om te controleren of het vertrouwen terecht is. De auditcommissie wijst 
haar collega-raadsleden er ook op waar ze extra aandacht aan moeten besteden, 
waar de risico’s zitten. Daarnaast kijkt hier de hele raad naar een raadslid met een 
achtergrond in de accountancy. Als hij vragen stelt, let iedereen goed op.’

Er wordt gericht geïnvesteerd in de financiële 
kennis bij raadsleden

Ook, zegt Van ’t Westeinde, wordt er gericht geïnvesteerd in de financiële kennis bij 
raadsleden. ‘De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar het grondbeleid, 
naar aanleiding van affaires  in andere gemeenten. Hier was niets aan de hand, maar 
de raad wilde graag weten hoe het hier zat. Tijdens een paar themaavonden heeft 
de raad zich vervolgens verder verdiept in het grondbeleid en afspraken gemaakt 
met het college over de informatieverstrekking daarover. Want dat is toch wel het 
belangrijkste. Een raad moet informatie op zo’n manier aangeleverd krijgen dat de 
leden het begrijpen én er in sturende zin iets mee kunnen. Dat is vaak niet het geval. 
Sterker: de trend is om van alles met elkaar te willen vergelijken, waardoor er steeds 
meer informatie in begrotingen komt waar raadsleden niet van weten wat ze ermee 
willen. Daar maak ik mij wel zorgen over.’

Deze opmerking is koren op de molen voor Marco Kramer, gepensioneerd hoofd 
Financiën, laatstelijk van de gemeente Geldermalsen, auteur van het Handboek 
voor de financiële functie voor gemeenten en provincies en al 25 jaar docent aan de 
Bestuursacademie Nederland. ‘Natuurlijk’, zegt hij, ‘zijn er raadsleden die weinig of 
geen kennis van overheidsfinanciën hebben, maar dat hoeven ze ook niet. Ze moeten 
voldoende financiële kennis hebben om te weten aan welke knoppen ze kunnen 
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draaien en om duidelijke vragen aan het college te kunnen stellen. De ambtenaren zijn 
de specialisten. Zij moeten die informatie panklaar aanleveren.’ Maar dat raadsleden 
informatie zodanig aangeleverd krijgen dat ze er echt mee kunnen sturen, bijsturen 
en dus ook controleren, komt nog veel te weinig voor, weet Kramer. De afgelopen tien 
jaar bezocht hij zo’n tweehonderd gemeenten en zag daar dat er allerlei activiteiten 
worden ondernomen om die informatievoorziening beter op orde te brengen. Hij 
beoordeelt dat als positief, maar echt vlotten wil het nou ook weer niet. ‘De informatie 
is nog vaak zo gedetailleerd dat raadsleden de weg kwijtraken. Het is in vele gevallen 
een brij vol met staten en cijfers.’ Bovendien, zegt hij, is het de bedoeling dat de 
begroting duidelijk is ingedeeld op politiek belangrijke zaken en de zogeheten going 
concernzaken. ‘Maar in veel gevallen staat alles door elkaar. De begroting moet 
geënt zijn op het coalitieakkoord, het raadsprogramma, de structuurvisie en/of de 
gemeentelijke missie en visie. De begroting is nog te veel een ambtelijk document in 
plaats van een politiek document.’

Eenduidig benoemen
De financiële informatie is sinds 2004 gesplitst in verschillende niveaus 
van sturing op beleid, beheer en uitvoering: de begroting (voor de raad), de 
productenraming (voor het college) en werkplannen (voor de organisatie). De 
sturingsinformatie is verschillend, maar de totale uitkomst in euro’s is dezelfde. Aan 
die productenramingen schort het in de praktijk nogal, vindt Kramer: ‘Heb je die 
productenramingen wel eens gezien? Daar staan soms hele rare dingen in. Het college, 
de raad, de griffie, het gemeentefonds worden als een product gezien. Kijk je op de 
website van de gemeente dan zie je producten als “een adreswijziging doorgeven” 
of “bijen houden”. Er zouden een heleboel misverstanden uit de wereld zijn als 
gemeenten die producten eenduidig zouden benoemen in de productenraming, de 
boekhouding en in werkplannen. En als in al die documenten keurig de drie W-vragen 
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worden beantwoord: Wat wil de raad bereiken? Wat gaat het college ervoor doen? Wat 
kost het? Als die drie vragen goed aan elkaar geknoopt zijn, zouden raadsleden al veel 
beter met financiën kunnen omgaan. Ze hebben dan ook meteen een goede toelichting 
en ook een omschrijving van een activiteit en een bedrag. Nu hoor ik nog vaak van 
raadsleden: “Ik krijg er geen grip op, ik kan niks bereiken, het is zo’n dichtgetimmerd 
verhaal.” Pure onmacht.’

Het zijn niet zozeer de raadsleden die op cursus moeten, maar de ambtenaren bij 
financiën en vooral de controllers, vindt Kramer: ‘Veel controllers denken te veel 
in geld, terwijl ze voorwaardenscheppend moeten zijn. Met goede processen en 
goede informatie aan de voorkant kunnen ze ervoor zorgen dat er zo min mogelijk 
problemen ontstaan. Zij moeten ervoor zorgen dat de begroting een duidelijk politiek 
document is, waarin de informatie duidelijk gestructureerd is, zoals het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voorschrijft. Dan 
kunnen raadsleden echt sturen en controleren. Goed controleren begint bij een goede 
sturing. Als er aan de voorkant SMART gestuurd wordt, is verantwoorden een heel 
stuk gemakkelijker. Om dat voor elkaar te krijgen, moeten ambtenaren trouwens ook 
veel beter naar raadsleden gaan luisteren. Ze moeten het met elkaar hebben over wat 
de raad wil weten, waarop hij wil sturen en als hij dat niet weet moet een ambtenaar 
een paar voorbeelden geven en laten zien wat er mogelijk is. Dan komen ze dichter bij 
elkaar.’

Basiskennis nodig
Mohn Baldew, raadslid en tevens voorzitter van de auditcommissie van de 
gemeenteraad van Groningen en oud-treasurer van de gemeente Almere, vindt het 
de hoogste tijd dat informatie voor raadsleden goed gestructureerd en toegankelijk 
wordt gepresenteerd. Maar ook dan, zegt hij met nadruk, hebben raadsleden zelf 
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goede financiële en bestuurskundige basiskennis nodig om hun controlerende en 
kaderstellende taak goed uit te voeren, vooral als ze financiën in portefeuille hebben. 
‘Het is een kerntaak van de raad om toezicht te houden op de financiën van de 
stad. Gebrek aan kennis leidt vaak tot falend toezicht. We weten dat falend toezicht 
voor de val van Lehman Brothers heeft gezorgd, en kennen de effecten daarvan. 
Daarom moet het belang van goed toezicht nooit worden onderschat en zonder kennis 
lukt het helaas niet.’

Natuurlijk zijn er allerlei bruikbare bypasses om een gebrek aan financiële kennis bij 
raadsleden te compenseren, vervolgt hij. ‘Je kunt die kennis in grotere gemeenten 
wellicht bij de griffie neerzetten, je kunt expert meetings organiseren, je kunt te 
rade gaan bij ambtenaren, je kunt je laten bijpraten door de lokale rekenkamer of 
de auditcommissie. Maar ik merk dat het overbrengen van financiële kennis op 
raadsleden niet altijd even goed beklijft, omdat een zekere basiskennis ontbreekt. Ook 
als docent bij de Bestuursacademie ben ik hier tegenaan gelopen. Als ik praat over 
opbrengsten en kosten en over ontvangsten en uitgaven, het een heeft te maken met 
een baten-lastenstelsel en het andere met kasstelsel, dan is er al verwarring.’

De raad heeft het budgetrecht en daarmee de 
handen aan de knoppen

Ook het verhaal over de drie W’s klinkt eenvoudig, maar is het niet volgens Baldew. 
‘Om dat goed voor elkaar te krijgen en om te controleren of dat goed gebeurt, moet 
je wél kennis hebben van doelmatigheid  en doeltreffendheid. De gemeenteraad 
controleert het college op doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid.’ 
Hij vindt het dan ook totaal achterhaald om ervan uit te gaan dat de raad een 
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lekenbestuur kan zijn. ‘Zeker nu gemeenten door de economische crisis en de 
uitbreiding van taken op het sociale domein voor majeure opgaven staan die de 
bedrijfsvoering keihard raken, heb je een sterke raad nodig. Natuurlijk moet de raad 
voor iedereen toegankelijk blijven, maar de raad heeft wel een verantwoordelijkheid 
voor het bestuurbaar maken van stad of dorp. En daar hoort kennis bij. Politieke 
partijen hebben, vind ik, in eerste instantie zelf de verantwoordelijkheid om die 
kennis lokaal te borgen.’

Fleur Elderhorst, senior adviseur van BNG Advies, onderschrijft dit. ‘Om tot 
goed onderbouwde financiële beslissingen te komen en de impact daarvan op de 
gemeentefinanciën te kunnen overzien, is een bepaalde financiële basiskennis 
bij raadsleden onontbeerlijk. De raad heeft immers het budgetrecht en daarmee 
de handen aan de knoppen als het gaat om het goedkeuren of juist afwijzen van 
investeringen. BNG Bank nodigt raadsleden en colleges van gemeenten vaak 
uit om hen bij te praten, onder meer over financieringsvraagstukken, integrale 
investeringsafwegingen, risicomanagement en gezonde gemeentefinanciën. Ook 
zien wij voorbeelden van kennispleinen of themaavonden waarbij raadsleden kennis 
opdoen over financiële thema’s, veelal ter voorbereiding op voorstellen die aan hen 
zullen worden voorgelegd. Door niet alleen te varen op personen die financiële kennis 
al hebben maar financiële thema’s breder voor het voetlicht te brengen, kan de raad 
haar sturende en controlerende taken beter uitvoeren.’

Enorme ruis
‘Er ligt een groot probleem aan de kant van de wethouders en de ambtenaren; ze 
geven gewoon geen goede informatie’, zegt Harrie Verbon, hoogleraar Openbare 
Financiën en al vijf jaar lid van het bestuur van de rekenkamer van de gemeente 
Tilburg. Volgens Marco Kramer gebeurt dat niet zelden opzettelijk: ‘Ik heb als hoofd 

Wie controleert de financiën? Mens & Organisatie



222 i

Financiën de raad ook wel eens verteld dat één plus één drie was, om een wethouder 
speelruimte te geven. Ambtenaren en het college hebben geen belang bij transparantie 
in de financiële verslaglegging.’ Verbon: ‘Maar ook de gemiddelde gemeenteraad 
toont weinig belangstelling voor de financiën. Zelfs in een auditcommissie zitten niet 
altijd raadsleden die voldoende financieel onderlegd zijn. Dan wordt het pleidooi 
voor verbetering van  de financiële presentatie in de begroting  of voor een betere 
financiële verantwoording in het jaarverslag trekken aan een dood paard. Er worden 
wel pogingen ondernomen om de financiële informatievoorziening te verbeteren, en 
er worden enorme verbetertrajecten ingezet die uiteindelijk weer verzanden. Eerst 
zegt het college: “Dat moet zeker gebeuren”. Maar vervolgens verdwijnt het naar de 
achtergrond en ligt de aandacht alweer ergens anders.’

In veel gemeenten, zegt Verbon, bepalen de controllers hoe financiële informatie naar 
het college en de raad gaat. De informatie voor het college kan al ruis bevatten. ‘En het 
college heeft er niet altijd voldoende belangstelling voor om zaken zonder ruis door te 
spelen naar de raad, met als gevolg dat zaken met nog meer ruis in de gemeenteraad 
kunnen komen.

Dan staat iets wezenlijks bijvoorbeeld op bladzijde 103 van een bijlage bij de 
begroting. Dat leest geen raadslid en dus gaat het door zodra de begroting is 
goedgekeurd.’ Misschien is het voor een raadslid ook niet erg lonend om meer grip 
te krijgen op de financiën om zo beter gebruik te kunnen maken van zijn of haar 
budgetrecht. Kennis hebben van gemeentefinanciën helpt immers niet om te worden 
herkozen. Het is politiek niet sexy. Pas als bestedingen uit de hand lopen, beginnen 
raadsleden te springen. Het lijkt de Tweede Kamer wel. Ook daar zie je weinig 
interesse in Woensdag Gehaktdag, de verantwoordingsdag op de derde woensdag in 
mei.’
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Extra cursusaanbod zet weinig zoden aan de dijk
In een cultuur waar de politiek zo slecht met de controlerende taak omgaat en waar 
structureel weinig belangstelling is voor de rechtmatigheid en doelmatigheid van de 
bestedingen, meent Verbon, zet extra cursusaanbod voor volksvertegenwoordigers 
weinig zoden aan de dijk. ‘Maar er moet wel iets gebeuren. Als de gemeenteraad  
rekenkamerrapporten serieus wil oppakken, zou ik zeggen tuig die lokale rekenkamers 
op. Dat klinkt als preken voor eigen parochie, maar het is gewoon zo dat die erg krap 
bezet zijn.

Door een ruimere bezetting zou een rekenkamer meer aandacht aan de financiën 
kunnen besteden.’ Ook kun je raadsleden meer tijd geven of meer assistentie. 
Misschien moeten grotere fracties de mogelijkheid krijgen om een financieel specialist 
aan te trekken die de financiële stukken doorploegt en kan een financiële man of 
vrouw bij de griffie dat voor de kleinere fracties gezamenlijk doen. Want behalve dat 
het voor raadsleden geen feest is om financiële stukken te lezen, hebben ze er ook 
gewoon veel te weinig tijd voor.’ Auditcommissies van gemeenteraden kunnen volgens 
Verbon beter door externe deskundigen worden bezet. ‘De democratie zou daar enorm 
mee gediend zijn. Zoals het nu gaat, wordt die op lokaal niveau totaal uitgehold. 
Politici houden zich lokaal vooral bezig met inhoud, maar financieel kunnen 
ambtenaren doen wat zij willen.’ Ω
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Over een paradox en de zoektocht naar de waarheid, die in het midden 
ligt. Een essay naar aanleiding van een ronde tafel op uitnodiging van 
de gemeenten Assen, Groningen en Leeuwarden. Een multidisciplinair 

gezelschap buigt zich over de volgende vraag:

Wat zijn belangrijke waarden in het krachtenveld tussen cijfers en controle aan 
de ene kant en waarden en vertrouwen aan de andere kant? 

Samengevat zijn er de volgende beelden en gedachten:
 • Een goede balans tussen gewekte verwachtingen en gerealiseerde uitkomsten is 
voor elke bestuurder en manager een waarde op zichzelf. Eerlijkheid en realisme 
wat wel en niet bereikt kan worden of als zeer waardevol beschouwd. Daarbij 
wordt aangetekend dat er voor elke bestuurder en manager het besef mag zijn dat 
het effect van overheidsbeleid op de samenleving niet overschat moet worden en 
te allen tijde in goed perspectief dient te worden geplaatst, zowel binnen de eigen 
organisatie als naar de samenleving. Openheid over wat kan en niet kan en vooral 
helder zijn over feiten wordt als randvoorwaardelijk beschouwd om de juiste balans 
te kunnen vinden. 
 • De persoonlijke basishouding van bestuurders en managers zelve wordt als 
cruciaal gezien om enerzijds het vertrouwen van de samenleving te verkrijgen 
en anderzijds het vertrouwen aan de samenleving met haar burgers, instellingen 
en bedrijven te geven. Wat bijdraagt aan dit vertrouwen is transparantie als 
basishouding, authenticiteit van denken en voelen (dit ook uitspreken), integriteit 
en vooral verantwoordelijkheidsbesef jegens het voorliggende vraagstuk. Van beide 
kanten dus: burger én overheid. Bestuurbaarheid op basis van vertrouwen kan 
voor de meeste deelnemers alleen als sprake is van een goede relatie, van echte 
samenspraak en zichtbaar samenspel. Niet onbelangrijk daarbij is ook steeds terug 
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te koppelen of terug te schakelen als bijsturing nodig is. Immers processen lopen 
nooit lineair of strak gepland. Het gaat altijd anders, omdat de de dynamiek zo 
groot is. Terugkoppelen dus.
 • Kader voor vertrouwen is dat het besturen nu eenmaal niet bestaat uit allemaal 
gecontroleerde estafettelopen, maar dat de dynamiek erg groot is en dat er dus 
af en toe zaken fout kunnen gaan. Fouten maken mag, zou het uitgangspunt 
moeten zijn. In onze cultuur en ons systeem kan dat niet zomaar. De media en 
ons bestel lijken een permanente druk te leggen op het afstraffen van fouten. Als 
deze perceptie jegens fouten anders zou zijn en geaccepteerd als onderdeel van 
goed bestuur, zou vertrouwen gemakkelijker opgebouwd en onderhouden kunnen 
worden. Op de risicoregelreflex wordt kort ingegaan: fouten leiden vaak tot 
opzegging van vertrouwen en tot meer controle.
 • Wendbaarheid en flexibiliteit van de overheid wordt gezien als een 
kernhouding om adequaat te kunnen inspelen op de behoefte van de samenleving. 
Het daarbij als bestuur en management permanent toegankelijk zijn en altijd 
openstaan voor veranderingen in de samenleving, oog hebben voor relevante trends 
en ontwikkelingen lijken kerncompetenties. Alertheid op veranderingen leidt bij 
burgers en bedrijven tot het gevoel van nabijheid en dat levert veel vertrouwen op.
 • Een gedegen analyse van maatschappelijke kosten en baten helpt om het speelveld 
met burgers en bedrijven van tevoren goed te kunnen bepalen. En dit samen 
oppakken al helemaal. Het accent leggen bij participatie en partnerschap wordt 
gezien als de basis voor vertrouwen. Het oog van bestuurders dient daarbij vooral 
gericht te zijn op het collectief welbevinden in de publieke ruimte. Bij het besturen 
zou nog meer het accent gelegd kunnen worden op maatschappelijke doelen 
(outcome) die hiervoor staan, veel meer nog dan op het behalen van resultaten sec 
(output). Het speelveld verruimen is het devies en draagt bij aan samen en dus aan 
vertrouwen.
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gemeente Assen: niet zorgen voor, maar zorgen 
dat.”
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 • Daarnaast wordt het aanwenden van in de samenleving aanwezige expertise 
en creativiteit als elementair gezien. Ruimte bieden in debat voor emoties en 
gevoelens draagt bij aan vertrouwen. Heb daarnaast als bestuurder vertrouwen in 
de expertise van je burgers en bedrijven. Er zijn veel verstandige burgers die 
autonoom en zonder inmenging of bemoeienis van de overheid heel veel voor elkaar 
kunnen krijgen. Stel daarbij heldere maatschappelijke kaders en laat een deel van 
uitvoering dan ook los. Kaderen én loslaten in één beweging, dat is de uitdaging 
voor veel bestuurders en managers. 
 • Vertrouwen kan alleen bestaan bij respect voor elkaar en eerlijkheid jegens 
elkaar. Het is een basisprincipe in de relatie overheid en burger/bedrijf voor het 
geven van vertrouwen, het sturen op waarden en het loslaten van de focus op cijfers 
en controle. Vertrouwen geven vanuit de overheid impliceert luisteren, dialoog 
zoeken,  absolute openheid betrachten, afspraken maken en altijd nakomen, 
veiligheid bieden, waarderend zijn. 

Harry Bevers, raadslid gemeente Leeuwarden: “Ik denk dat je nog steeds cijfers 
nodig hebt als het gaat om accounting & control. Waarden spelen natuurlijk ook 
een rol, maar het is lastiger omdat iedereen andere waarden heeft. Het vraagt dus 
om goede en eenduidige ‘taal’. Het gebruik van outcome criteria (nut, effect en 
impact) in de jeugdzorg is volgens mij wel een goed voorbeeld waarbij het effect op 
maatschappelijke doelstellingen (waarden) wordt gemeten. 

Met de tendens van controle naar vertrouwen ben ik het eens. De ervaring leert 
dat vooral de overheid dat bijzonder eng vindt. Kijk maar naar alle regelgeving en 
vergunningen, in plaats van bijvoorbeeld algemene regels. Gemeenten moeten veel 
meer loslaten, dat geldt ook voor het Rijk als het gaat om de decentralisaties. Je gaat 
erover of niet.”
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“Er is sprake van een dilemma bij het sturen 
op vertrouwen (versus controle) en waarden 
(versus cijfers). Het is eigenlijk een beweging 
die tegen de tijdgeest ingaat. 
De overheid lijkt zich in toenemende mate te 
moeten verantwoorden voor haar handelen. 
Zeker als er iets is misgegaan (vergelijk 
Haaksbergen). Dat geldt ook voor overheden 
onderling en intern. 
Het is dus zoeken naar maatregelen en 
initiatieven die als een hefboom kunnen 
werken voor deze beweging. Simons (1995)
heeft daar jaren geleden al een interessant 
boek over geschreven.”



228 i

Kees Swagerman, wethouder gemeente Oldambt: “Wat ik probeer te doen sinds mijn 
aantreden als wethouder op 11 juni jl. is te komen tot het delen van cijfers en een 
begroting waarbij input van alle politieke partijen in de raad  in een vroeg stadium 
wordt ingebracht. Dit om een zo groot mogelijk draagvlak en volwaardige input te 
krijgen. Dat houdt ook bijvoorbeeld in de integratie van IBT bij jaarlijkse stukken om 
cijfers nog meer te koppelen aan prestaties. Uiteindelijk moet dit natuurlijk leiden tot 
waarden en vertrouwen bij een bredere groep mensen.

We hebben ook gebouwd aan een systematiek om de ontwikkelingen bij de 3 
decentralisaties te volgen en te kunnen rapporteren aan de raden en anderen.

Daarnaast vraagt dit alles ook een veranderende inzet van ambtenaren. Kijkend naar 
de inwoners zijn we nu ook bezig om een app aan te schaffen en betere gegevens aan 
te leveren aan www.waarstaatjegemeente.nl. In principe is mijn uitgangspositie dat 
maximale transparantie zal leiden tot vertrouwen in waarden. Grootste probleem 
wordt volgens mij om de gehanteerde systematiek uit het verleden zo neer te zetten 
in een ‘nieuwe’ benadering dat we inderdaad komen tot toename in waarde en 
vertrouwen.”

Huibert van Wijngaarden, Managing partner Curro+Co, Lid stuurgroep RISNET: “Dit 
thema speelt een centrale rol in mijn werk als directie- en managementconsultant, 
in het kader van de strategie- en organisatieveranderingen waar vele bedrijven/
organisaties momenteel mee te maken hebben. Ook het Risk Maturity Model dat ik 
recent voor RISNET heb ontwikkeld gaat hierover.

Cijfers en controle zijn aspecten van het “planning & control” paradigma. 
Dit paradigma is in de vorige eeuw leidend geweest. Centraal daarin stonden 
resultaatgerichtheid en compliance (= cijfers en controle). We leven nu op het 
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“Bij Samenwerkingsverband Noord-Nederland is 
persoonlijk leiderschap een belangrijk thema. De reden 
voor dit thema is dat medewerkers voorheen bij veel 
interne controle minder eigen verantwoordelijkheid 
droegen, waardoor meer fouten werden gemaakt en dit 
nóg meer interne controle rechtvaardigde. 

Persoonlijk leiderschap betekent dat medewerkers 
tijdig en bij de juiste persoon ondersteuning dienen 
te vragen. Het interne controle proces is gericht op 
procesverbetering en kennisdeling. De uitdaging is om 
medewerkers bewust te maken van het onbekende en 
een setting te creëren waarin vragen stellen als zeer 
positief wordt ervaren. We hebben de vicieuze cirkel van 
steeds meer interne controle doorbroken.”
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kantelpunt naar het “doelen & participatie” paradigma. Daarin staan doelgerichtheid 
en commitment centraal. Die thema’s hebben niet alleen waarden en vertrouwen 
nodig, ze creëren ook hogere waarden en dieper vertrouwen. Dit zijn oorspronkelijke 
cultuuraspecten in West-Europa, herkenbaar in het Rijnlandmodel. Veel 
organisaties beschouwen dit als gewone verandering. Dat is per definitie onjuist: een 
paradigmashift – waar het hier over gaat – is een transitie. Want het vereist houding 
en gedrag dat fundamenteel verschilt van het oude paradigma. Deze verwarring is de 
oorzaak van de vele mislukte ‘verandertrajecten’, die feitelijk nog zijn vormgegeven 
volgens het planning & controlparadigma. Waardoor alles steeds weer bij het oude 
blijft of zelfs verslechtert (sturingsparadox).

Deze ontwikkeling leeft op vele werkvloeren. Het zijn echter de bestuurders, directies 
en het management die het voortouw zullen moeten nemen. Enerzijds door op 
een andere (passende) manier te gaan besturen en beheersen. Anderzijds door 
het creëren van de omstandigheden die het gewenste gedrag mogelijk maken en 
faciliteren. Overigens is deze ontwikkeling niet voorbehouden aan risicomanagement 
of governance. Het is ook zichtbaar in andere bedrijfsdisciplines en op macroniveau in 
technologische en sociale ontwikkelingen. Het is een maatschappelijk verschijnsel.”

Wouter slob, gemeentesecretaris Medemblik: “Je moet als organisatie zorgen dat er 
ruimte komt aan de randen van het bedrijf of de gemeente, door innovaties te creëren 
waar openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid de basis zijn ...”

Publieke waarde en publiek risico
PRIMO hanteert in haar aanpak en werkwijze het begrip publieke waarde, zoals is 
gedefinieerd door Professor Mark H. Moore, Harvard Kennedy School, als één van de 
vertrekpunten van haar handelen.
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De waarde die de overheid creëert door haar burgers en die burgers zelf 
waarderen.

Het andere vertrekpunt is publiek risico. PRIMO hanteert de definitie, zoals is 
beschreven door de International Organization for Standardization (ISO) te Genève in 
haar standaard ISO 31000:

Risico is het effect van onzekerheid op doelen.

Het handelen van overheden is er onder meer op gericht om (gekozen) publieke 
waarde te realiseren. Onzekerheden kunnen leiden tot forse afwijkingen in die 
doelbereiking. ISO heeft ervoor gekozen risico te koppelen aan doel, en niet aan de 
weg ernaar toe. Dat gezien de onzekerheden. The Economist definieerde risico in één 
van haar artikelen over het ontstaan en de aanpak van de wereldwijde crisis in 2008, 
kort en krachtig als volgt: 

Risico is de afwijking van het doel. 

PRIMO: “Vanuit dit perspectief kan een publiek risico worden beschouwd als een 
afwijking van de nagestreefde (lees: in ons democratisch systeem gekozen) publieke 
waarde, zoals daar zijn veiligheid, sociale samenhang en stabiliteit, een project dat 
binnen tijd en budget moet worden gemanaged, optimale zorg voor onze jeugd, 
een goed klimaat voor ondernemers of de natuurlijke omgeving die in balans is 
(lees: autonoom biodivers). In feite alle zaken die burgers waarderen als het meest 
belangrijk. Afwijkingen zijn dan een door cyberaanvallen ontwrichte organisatie, een 
sociaal niet-uitgebalanceerde wijk of buurt, budgetoverschrijdingen c.q. verspilling 
van belastinggeld door een niet haalbare strategie, de jeugd die onvoldoende 
zorg ontvangt door een gefragmenteerd zorgsysteem, suboptimale economische 
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ontwikkeling door slechte samenwerking tussen overheid, onderwijsinstellingen en 
bedrijfsleven binnen regionale ontwikkelingsprogramma’s, het structureel verlies van 
natuurlijke habitats en biodiversiteit, vervuiling, armoede, verval. 

Publieke waarden zijn dus in feite die waarden, die beschreven zijn in programma’s 
van politieke partijen, waarop mensen in ons democratisch systeem op en voor 
stemmen, en die in feite zouden ingebed dienen te zijn in de strategische plannen van 
volksvertegenwoordigingen en besturen en vervolgens verankerd in de organisaties 
en stakeholders die deze waarden dienen. Het uitvoeren van een gemeentelijk 
collegeprogramma - met de daarin door het college van Burgemeester en Wethouders 
beschreven en nagestreefde publieke waarden - is dan bijvoorbeeld het ankerpunt. 
Publieke risico’s zijn de afwijkingen daarvan”.
 
Global risks report
Actuele wereldwijde risico’s zijn helder beschreven in het Global Risks report 
2015 van het World Economic Forum. Het rapport geeft trends, benchmarks en 
ontwikkelingen rondom wereldwijde risico’s, die voor een belangrijk deel het publieke 
domein direct of indirect raken. Dit rapport wordt jaarlijks in de derde week van 
januari gepubliceerd. Nu voor de 10e keer. Het bevat inzichten en perspectieven van 
leiders uit de wereld van overheid, niet- gouvernementele organisaties, bedrijfsleven 
en wetenschap.

Keynote Kees Tillema
Gastspreker en auteur Kees Tillema verzorgt de keynote deze middag. Hij neemt het 
stokje over voor zijn presentatie op basis van interactieve deelname. Hij schetst zijn 
achtergrond en zijn werkzaamheden voor de Universiteit Groningen.  Tillema: “Veel 
organisaties bevinden zich in een neurotische spagaat. Aan de ene kant verlangen 
ze naar vormen van samenwerking waarin autonomie, vertrouwen, motivatie en 
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vakmanschap centraal staan, terwijl ze aan de andere kant verstikt worden door 
regels, normen, kaders, structuren en andere typen van control. Vrijwel niemand 
wil het, maar toch lijken ‘de systemen’ het vaak te winnen van ‘de mensen’”. Met alle 
risico’s en valkuilen van dien. Hoe kunnen wij nu vertrouwenssystemen beheersbaar 
maken? 

Het antwoord lijkt eenvoudig: minder regels en meer vrijheid, zo stelt Tillema. Een 
thema dat hij in zijn boek “Van cijfers naar waarden” gedegen heeft uitgewerkt. 
Voorbeelden over vertrouwen versus wantrouwen worden gegeven. Als een manager 
met een medewerker wil gaan praten over meer vertrouwen, dan kan de medewerker 
het gevoel hebben dat dat is geboren uit in eerste instantie wantrouwen jegens haar 
of hem. En dat geeft weer geen vertrouwen in de manager. Als je constant wordt 
gewantrouwd dan ga je je ernaar gedragen, zo luidde een conclusie.

In organisaties zitten “hidden tigers”. Welke risico’s liggen op de loer, die men niet zo 
een-twee-drie ziet? Mensen houden zich teveel aan het bekende en komen moeilijk 
van het pad af. Kiezen vaak voor de veilige manier. Tillema duidt dit aan met de 
linker hersenhelft. De rechter helft echter gaat voor de uitdaging, het onbekende, de 
creativiteit. Het pad met aanzienlijk meer risico’s, maar ook met veel meer kansen. Hij 
legt uit over de verschillen tussen de economische mens en de sociale mens. Heeft het 
over opleggen van regels en de invloed van de mens daarop. Als gevolg moeten dan 
weer de regels worden bijgesteld of aangescherpt et cetera. Ook gaf Tillema aan dat 
niet-risiconemers (o.a. in de bankwereld) het momenteel nog voor het zeggen hebben. 
Echter, dit systeem is onhoudbaar en in feite aan een kanteling toe. 

Gemeentesecretaris Arie Van Eck en de wethouders Jeltje Hoekstra-Sikkema en Theo 
Berends gaan in op de korte termijn horizon van het politiek bestuur. Bestuurders 
willen geen gedoe, willen overleven en zelfs herkozen worden. Er werd aangegeven dat 
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bij het VNG-congres ook werd gesproken over deze waarden en hun besturing. Hoe 
doe je dat eigenlijk?

Veranderen is moeilijk. Nou en? Is eng. Nou en? Hierop ging de gespreksleider door 
en stelde iedere keer weer de vraag erachter ‘nou en?’. “Veranderen moet, risico’s 
moeten worden gezien en aanvaard als uitdaging, als kansen”, vindt Tillema.

Ten slotte
Tillema heeft het over de systeemwereld en de leefwereld. Hij pleit om vanuit 
de leefwereld te handelen. Kruf stelt de vraag: wat is in het publieke domein het 
probleem eigenlijk? Waar gaat het om? Hierop volgt een discussie over besturen en 
aansturen, over vertrouwen versus wantrouwen en over het belang van communicatie.
Iedere deelnemer heeft uit eigen ervaring wel iets negatiefs te melden. Iets dat 
ontwikkelingen en vooruitgang kan dwarsbomen c.q. ophouden. De voorzitter vraagt 
specifiek aan aanwezige wethouders wat wij zouden kunnen doen om een huidig, 
stagnerend, systeem te doorbreken? Als antwoorden kwamen naar voren:

 • Mensen onderdeel van het verhaal en verantwoordelijkheden maken.
 • Bestuurders willen blijven vasthouden aan zoals zij het willen, in plaats van 
overlaten aan de deskundigheid van de maatschappij zelf en het vertrouwen te 
geven.
 • Vanuit je zekerheid als bestuurder je toch kwetsbaar opstellen voor de burger. 
Blijkbaar is ca. 95% van de burgers tevreden. De overige 5% heeft creatieve ideeën.

Kees Tillema geeft nog een handvat: Waar kan ik in de nabije toekomst connecties 
leggen? Interfereren in de context. Werksetting, relaties met mensen. Resultaat wordt 
niet alleen beter, maar vooral ook duurzamer. Als laatste opmerking van één van de 
deelnemers: “Toon eerst je kwetsbaarheid. Laat zien waar je bang voor bent en ga 
erover in dialoog.” Ω
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Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor 
raadsleden zijn planning-en-controlinstrumenten van belang om hun 
kaderstellende en controlerende rol in te vullen. De Raad heeft immers 

het budgetrecht. Centrale vraag: zijn de planning-en-controldocumenten voldoende 
op de Raad gericht om adequate besluiten te nemen?

Dit is een actueel thema omdat na de verkiezingen de nieuwe raden en colleges 
geïnstalleerd zullen worden. Een natuurlijk moment om planning-en-control 
(P&C)-documenten en raadsbeleidskaders verder, nog meer op de raad gericht, te 
ontwikkelen.

Hoewel er vorderingen door gemeenten zijn gemaakt ten aanzien van de 
toegankelijkheid en leesbaarheid van de begroting, de jaarstukken, monitors en 
onderzoeksrapporten, is er nog veel winst te boeken. Veel P&C-documenten moeten 
verder doorontwikkeld worden tot politiek-bestuurlijke documenten opdat een 
raadslid haar rollen kan vervullen. Bij de begroting gaat het tenslotte om keuzes 
maken en het verdelen van geld. Bij de jaarstukken staat de verantwoording van deze 
keuzes en de besteding van het geld centraal.

Waardenstrijd
In het boek ‘Niet de kiezer is gek’ (2017, Spectrum) schrijft hoogleraar T. van 
der Meer van de Universiteit van Amsterdam dat ‘het in de politieke arena gaat 
om het voeren van de zogeheten waardenstrijd: het debat op basis van politieke 
uitgangspunten’. De raadsleden (volksvertegenwoordigers) zijn immers gekozen op 
basis van uitgangspunten van een politieke partij die politieke partijen vertalen in een 
verkiezingsprogramma.
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Niet de techniek, maar het politieke debat op basis van waarden zoals solidariteit, 
duurzaamheid en dergelijke dient in de raadszaal leidend te zijn. In de politiek 
gaat het om het verwezenlijken van (politieke) idealen die zijn gevormd tot een 
visie op mens en maatschappij, een ideologie. Om idealen te verwezenlijken, heb je 
pragmatisme nodig zo schreef Van Tongeren in dagblad Trouw.

Het pragmatisme krijgt volgens de auteurs vorm via instrumenten zoals planning-
en-controldocumenten, raadsbeleidskaders en beleidsonderzoeken. De controllers 
vervullen een cruciale rol om P&C-gereedschap voor de raad te ontwikkelen en de 
kwaliteit van deze documenten voortdurend te verbeteren en te bewaken.

De controllers moeten data verzamelen, analyseren en deze data vooral ook 
beoordelen op politiek-bestuurlijke relevantie zodat een raadslid haar rol nog 
beter kan vervullen. De accountant moet borgen dat de data in de jaarrekening 
(verantwoordingsinformatie voor de raadsleden) een getrouwe weergave van de 
werkelijkheid geeft. Verderop in het artikel is aangegeven dat de accountant naast 
financiële informatie nog meer naar niet-financiële informatie kijkt.

Actuele vragen
In dit artikel staan de volgende overkoepelende vragen centraal: 

 • Vanuit het perspectief van de Raad: ‘Hoe kunnen raadsleden nog optimaler 
gefaciliteerd worden vanuit sturing, beheersing, controle en verantwoording om in 
de raadszaal de waardenstrijd te kunnen voeren?’ 
 • Vanuit het perspectief van financiën en control: ‘Welke informatie leggen 
controllers en accountants klaar?’ 
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Meer specifiek: 
1. Aan welke vereisten dienen raadsbeleidskaders en de beleidsbegroting te voldoen?
2. Aan welke vereisten dienen monitors en verantwoordingsinformatie te voldoen?
3. In hoeverre kunnen rechtmatigheids-, doelmatigheids- en doeltreffendheids-

onderzoeken een bijdrage leveren?
4. In hoeverre kan invulling worden gegeven aan risicogestuurde werkwijzen en 

rapportages?

Transparantie
Eind 2017 gaf president Visser van de Algemene Rekenkamer tijdens de Atriumlezing 
aan dat publiek verantwoorden de kern van de democratie vormt. Hij is vol lof 
over de voorstellen met betrekking tot de wijzigingen in het Besluit Begroting 
en Verantwoording (BBV) die tot doel hebben tot een betere vergelijkbaarheid 
tussen gemeenten te komen. Het gaat dan om transparantie ten aanzien van 
maatschappelijke effecten, besteding van geld en omvang van de overhead. Hoe meer 
transparantie in maatschappelijke resultaten en uitgaven, hoe minder de inwoner 
ontevreden is.

Hierbij is openheid over welke doelstellingen en activiteiten niet zijn gelukt en 
waarom niet, essentieel. Gemeenten geven op verschillende wijzen invulling aan 
transparantie, bijvoorbeeld via het presenteren van informatie over de begroting 
via de website dan wel een begroting en een rekening in één oogopslag. Hierbij kan 
informatie vanuit Waar Staat Je Gemeente gebruikt worden.

Maatschappelijke effecten
Het is van belang dat in de beleidsbegroting maatschappelijke effecten 
geconcretiseerd zijn in meetindicatoren. Dit is een vereiste voor een meer op de raad 
gerichte planning-en-controlcyclus. 
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Hoewel de praktijk weerbarstig is, sturen de raadsleden vaak op voorzieningen en/
of activiteiten omdat actuele maatschappelijke omstandigheden hier om vragen. Of 
anders gezegd: de volksvertegenwoordigende rol vraagt afhankelijk van de situatie, 
om sturing op doelstellingen en activiteiten. Deze opmerking maakt één van de 
auteurs in zijn rol als burgerlid van een gemeenteraad.

Wel dienen de 3 raadsrollen in evenwicht te zijn. Een voorbeeld. Als burgerlid heeft 
één van de auteurs zich ingezet om in zijn woongemeente een kraanwatertappunt 
te realiseren. Duurzaamheid vindt zijn partij een belangrijk uitgangspunt. Het 
bevorderen van het fietsen en drinken van water draagt bij aan de volksgezondheid en 
vermindert de autodruk. Het voorbeeld toont aan dat op basis van sturing op politieke 
uitgangspunten tot een voorziening kan worden gekomen die bijdraagt aan het 
realiseren van maatschappelijke effecten.

Het BBV beoogt met de eerste W-vraag in de begroting - ‘Wat willen we bereiken?’ - 
een raadslid te prikkelen meer op hoofdlijnen te besturen. Een doelenboomanalyse, 
geeft hierbij inzicht. De recente BBV-wijziging met de verplichte beleidsindicatoren 
draagt bij aan het stimuleren om na te denken over beleidsindicatoren. Op de 
voorgeschreven beleidsindicatoren is zeker veel af te dingen, maar het gaat 
erom dat de raad nadenkt over concreet geformuleerde doelstellingen, daarbij 
passende indicatoren en streefwaarden. Het is daarom niet wenselijk om de BBV 
beleidsindicatoren in een bijlage van de begroting op te nemen dan wel een verwijzing 
op te nemen naar Waar Staat Je Gemeente waar gegevens van gemeenten worden 
weergegeven en vergeleken.

Ter ondersteuning van de kaderstellende en de controlerende rol van een raadslid, 
is het overzichtelijker om de (verplichte) beleidsindicatoren binnen het betreffende 
programma op te nemen bij de al bestaande beleidsindicatoren. Zo winnen 
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beleidsindicatoren aan effectiviteit, wordt het overzichtelijker voor een raadslid en 
kan de politieke discussie ontstaan over de doelstellingen en indicatoren. Waarbij 
het overigens niet over de techniek en definities van de indicatoren moet gaan, maar 
over de doelstelling zelf (inhoud) en activiteiten (producten) die tot realisatie van de 
doelstelling moet leiden.

Het is wenselijk om de verplichte BBV 
beleidsindicatoren mee te nemen (zoals 
het aantal ‘harde kern-jongeren’) en hier 

streefwaarden voor te formuleren.
Het is nog wenselijker bij het opstellen van een raadsbeleidskader (bijvoorbeeld 
Veiligheid) gelijktijdig de verplichte BBV beleidsindicatoren mee te nemen (het 
aantal ‘harde kern-jongeren’) en hier streefwaarden voor te formuleren. Dit is van 
belang omdat een raadsbeleidskader de input vormt voor het beleidsmatig deel van 
de diverse programma’s. Ook dragen de eigen beleidsindicatoren van gemeenten bij 
aan het vergroten van transparantie. De tevredenheidscijfers uit de burgerpeilingen 
(bijvoorbeeld over de tevredenheid in de wijk) zijn bruikbaar.

Inlevingsvermogen
De controllers vervullen een cruciale rol in het ontsluiten van en het duiden van 
cijfers en risico’s. Van belang hierbij is dat de cijfers door de beleidsmedewerkers 
met ondersteuning van financials toegelicht worden. Het gaat immers vooral om het 
verhaal achter de cijfers en dat het gesprek tussen alle betrokkenen op gang komt.
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Raadsgerichtheid betekent als professional denken door de oogharen van een 
raadslid. Dit betekent dat consequent bij de programma’s een link met een 
coalitieakkoord dan wel collegeprogramma en raadsbeleidskaders gelegd dient te 
worden. Dat voortdurend de vraag gesteld moet worden: ‘Kan een raadslid hier 
wat mee en is het voor een raadslid duidelijk wat wordt verwacht op basis van de 
verstrekte data?’ De begroting 2019 is een kans om op basis van het nieuwe coalitie- 
en of collegeprogramma door te ontwikkelen. Het coalitieprogramma is tenslotte 
de optelsom van een aantal verkiezingsprogramma’s dat als vertrekpunt voor de 
formerende partijen geldt.

Raadsgerichtheid betekent als controller denken 
door de oogharen van een raadslid.

De beleidsvorming start bij de verkiezingsprogramma’s. De politieke partijen stellen 
een verkiezingsprogramma op vanuit een programma van uitgangspunten en 
gesprekken op straat met de inwoners. Het verkiezingsprogramma is het startpunt 
van de waardenstrijd tussen de raadsleden. Dit is het domein van de politieke partijen.

Een goede aansluiting in de beleidsbegroting met de raadsbeleidskaders, het 
coalitieakkoord, de raadsopdrachten en moties versterkt de raadsgerichtheid van 
planning-en-controldocumenten. Door in deze documenten systematisch een 
koppeling te leggen met bestuurlijke documenten, wordt de ‘raadsgerichtheid’ van 
P&C-documenten vergroot.

Een raadslid wil weten wat met zijn motie gebeurt, wat de concrete doelstellingen zijn 
en of die worden gerealiseerd, waarover hij of zij kan besluiten, hoe ver het staat met 
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de uitvoering van besluiten, of de bedoelde effecten worden gerealiseerd et cetera. 
Sommige gemeenten kiezen ervoor om de stand van zaken per programma weer te 
geven. Ook kan er voor gekozen worden om via een aparte raadsinformatiebrief de 
raad hierover te informeren.

Monitors
Een aantal gemeenten kiest als uitgangspunt om te werken met aparte monitors. Dit 
heeft met verschillende ontwikkelingen te maken zoals het presenteren van aparte 
informatie los van de reguliere planning-en-controlcyclus. Het is van belang dat de 
raad een uitspraak doet of zij ook in de nieuwe raadsperiode behoefte heeft aan een 
aparte monitor dan wel dat de informatievoorziening via de reguliere planning-en-
controlcyclus loopt.

Door decentralisaties vragen bepaalde onderwerpen meer aandacht zoals het sociaal 
domein en de Omgevingswet. Binnenlands Bestuur kopte in december 2017 met raad 
blijft worstelen met 3D. ‘’Er moet een einde komen aan de overkill aan niet-relevante 
informatie voor de raad’’. Ook in de nieuwe raadsperiode ligt er een opdracht om 
raadsinformatie verder te ontsluiten bijvoorbeeld op een informele manier via een 
raadswerkgroep. 

Het kernelement hierin is dat gepresenteerde informatie via een dashboard 
gestandaardiseerd, eenduidig en geautomatiseerd tot stand komt en bestuurlijk 
relevant is. Bij going-concern taken als bijstandsverlening, maatschappelijke 
ondersteuning, regulier onderhoud, leerlingenvervoer, etc. is voor de gemeenteraad 
relevant: wat is de ontwikkeling van de aantallen (en waarom), wat is de ontwikkeling 
van de budgetten en worden de door de wet of de gemeenteraad gestelde 
kwaliteitseisen gerealiseerd. Meer informatie leidt veelal af van deze kernvragen.
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Financiële verordening

Een vertrekpunt voor de nieuwe raad ten 
aanzien van de kaderstelling ‘planning en 
control’ is de financiële verordening. In deze 
verordening is aangegeven wat de inhoudelijke 
financiële uitgangspunten voor het financieel 
beleid en beheer zijn
Het begin van een raadsperiode is een 
natuurlijk moment om het informatiegesprek 
tussen college en raad op gang te brengen. 
Bijvoorbeeld: 
• Is er de wens om de zogeheten niet verplichte 
indicatoren, meer kwalitatieve indicatoren uit 
te breiden? 

• Is er de behoefte aan indikking dan wel 
uitbreiding van tussentijdse rapportages?

• Is er behoefte aan een kwartaal- dan wel een 
maandrapportage? 

• Op welk niveau ligt het autorisatieniveau van 
budgetten? 

• Welke afspraken worden gemaakt over de 
informatievoorziening vanuit de verbonden 
partijen?
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Onderzoeksfunctie
Beleidsonderzoek is een aanvulling op de reguliere P&C–cyclus en is daarmee een 
vereiste en een extra ‘slot’ op het informatiehuis. Onderzoek draagt bij aan het 
onderbouwen van besluiten door directie, college en raad. Rechtmatigheidsonderzoek 
bezien door de bril van de raad is een actueel onderwerp nu de rechtstreekse 
verantwoording door het college over de rechtmatigheid van financiële 
beheerhandelingen vanaf 2020 verplicht lijkt te worden.

Sommige gemeenten werken al met een bestuurdersverklaring rechtmatigheid 
waarbij het college zelf verantwoording aflegt over rechtmatigheid en de accountant 
niet langer in de positie is dat via de controleverklaring een uitspraak wordt gedaan 
over de rechtmatigheid. Doelmatigheidsonderzoek kan een nieuwe impuls krijgen 
door de verordening 213a inzake collegeonderzoek door de raad te laten vaststellen. 
Ook besteden gemeentelijke rekenkamers in onderzoeksrapporten aandacht aan 
doelmatigheid en/of doeltreffendheid.  

Hernieuwde aandacht voor de 213a verordening is van belang omdat rechtmatigheid 
bij gemeenten veel aandacht krijgt. Het lijkt er soms op dat doelmatigheid en 
doeltreffendheid het kind van de rekening worden. Een beleid in kwestie kan 
rechtmatig zijn (naar de letter van de wet worden uitgevoerd), maar als het beleid 
geen of een lage bijdrage heeft aan het bereiken van maatschappelijke effecten, schiet 
het ook niet echt op. Een te grote focus op rechtmatigheid moet voorkomen worden.

Voor de controlerende rol van een raadslid is het van belang om jaarlijks inzicht te 
krijgen in de stand van zaken van de aanbevelingen van de diverse onderzoeken. 
Dit draagt bij aan op de Raad gerichte bestuurlijke documenten. De organisatie is 
daarmee meer in control.
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Waar staat je gemeente?

De website  ‘Waar Staat Je Gemeente’ is goed te 
gebruiken voor P&C-documenten. 
Sommige gemeenten maken gebruik van 
burgerpeilingen, waarin op gestandaardiseerde 
wijze vragen aan inwoners worden gesteld over 
burgertevredenheid. 
Dergelijke kwalitatieve informatie is 
raadsinformatie omdat het bijdraagt aan de 
volksvertegenwoordigende rol van een raadslid.
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Perspectief accountant
Voor een accountant is een sterke toezichthouder (lees: sterke Raad) belangrijk. Een 
raad die het college van burgemeester en wethouders goed toetst op het realiseren 
van de doelstellingen en activiteiten en zich houdt aan de gestelde kaders en 
toegekende budgetten. Dit kan de Raad alleen maar goed doen als de bestuurlijke 
informatievoorziening op orde en voor de raad gericht is (=bruikbaar).

De Raad heeft dan ook belang bij een accountant die kritisch is, niet alleen 
terugkijkt maar ook benoemt wat naar de toekomst in de P&C-cyclus beter moet 
en kan. Een accountant die naast financieel ook niet-financiële aspecten van 
de informatievoorziening van de gemeente belicht. Dit past ook bij aangepaste 
regelgeving met betrekking tot accountantscontrole Controlestandaard 720 die vanaf 
2016 meer aandacht vraagt voor de kwaliteit van overige gegevens in de jaarstukken. 
Een accountant ook die de risico’s centraal zet in alle werkzaamheden. 

De maatschappij verwacht relevantie van de 
accountant en dit impliceert onder meer van 
terugkijkend (verklaren) naar vooruitkijkend 

(anticiperen)
Terecht nemen de maatschappij en de politiek de rol van accountants stevig onder 
de loep en stellen zij kritische vragen over de kritische instelling van de accountant 
die nodig is om verbeteringen in de kwaliteit van verantwoordingsinformatie te 
realiseren. Zo wordt onder meer gevraagd om het explicieter inzichtelijk maken wat 
de risico’s zijn waar een gemeente mee te maken heeft, hoe de gemeente daar mee 
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omgaat en bovenal op welke wijze de gemeente daar zowel intern als extern over 
rapporteert in de P&C-documenten zoals in de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing. Kortom, de maatschappij verwacht relevantie van de accountant en 
dit impliceert:
1. Van terugkijkend (verklaren) naar vooruitkijkend (anticiperen).
2. Van financieel naar tevens niet-financieel.
3. Van risico als bijproduct naar risico gestuurde werkwijzen en rapportages. 

Een belangrijk risico is het niet realiseren van doelstellingen en activiteiten zoals 
verwoord in raadsbeleidskaders, de begroting en jaarstukken. Betrouwbare informatie 
over deze risico’s is naast financiële risico’s essentieel om de kwaliteit van begroten en 
dus kader stellen (1) te verhogen en om de juiste discussie over realisatiekracht (2) te 
voeren.

De komende raadsperiode zal in het teken moeten staan van goed en concreet 
begroten en plannen (ondermeer het vertalen van ambities uit een coalitieakkoord 
in speerpunten), realiseren en uitvoeren zoals toegezegd en goede betrouwbare 
informatievoorziening hierover. Juist de kwaliteit van niet-financiële informatie en de 
digitalisering en beveiliging van informatie kunnen bij veel gemeenten nog een forse 
verbeterslag gebruiken.  

Investeren in bedrijfsvoering in de ruimste zin van het woord moet de komende 
raadsperiode naar onze opvatting een hoge prioriteit krijgen. De burger verwacht 
dat de bedrijfsvoering op hoog niveau is en ervaart mankerende bedrijfsvoering 
als een ‘dissatisfier’. De accountant moet richting het management, het college van 
Burgemeester en Wethouders en de Raad overzicht en inzicht verschaffen over zaken 
zoals het risicoprofiel, kwaliteit van financiële bedrijfsvoering en de kwaliteit van 
bestuurlijke (verantwoordings)informatie. Dit draagt bij aan op de Raad gerichte 
planning- en controlcyclus.
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Risk reporting
Met Risk Reporting kan de accountant invulling geven aan zijn maatschappelijke 
taak om scherp te zijn op risico’s. De onderliggende methode is gebaseerd op ‘negen 
principes van risicomanagement’, die kunnen worden gehanteerd.

Risk Reporting geeft gedegen inzicht in het systeem van risicomanagement van de 
gemeente in de volledige breedte. De drie niveaus betreffen het richten (de visie 
op risicomanagement), het inrichten (de structuur rond risicomanagement) en 
het verrichten (de uitvoering van risicomanagement). Per niveau zijn een aantal 
basisprincipes die een “best practice” verwoorden opgenomen. De uitkomsten worden 
in het Risk Reporting model onder meer via een onderliggende database vertaald in 
een volwassenheidmodel. Ook worden de belangrijkste verbeterpunten aangegeven. 
Het proces is sterk interactief met het management, het college en de raad.

Het begin van een nieuwe raadsperiode is 
hét moment voor het informatiegesprek 

tussen college en raad zodat de raadsleden de 
waardenstrijd optimaal kunnen voeren

Een op de raad gerichte P&C-cyclus is een actueel thema. Zeker nu nieuwe raden en 
colleges aantreden. 
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Verantwoordelijkheid en vertrouwen Mens & Organisatie

In dit artikel is het belang van relevante raadsinformatie, naast ook niet-financiële 
informatie benoemd. Controllers vervullen een cruciale rol om P&C-documenten door 
te ontwikkelen. De rol van de accountant ten aanzien van risk reporting is toegelicht. 

Tot slot: het begin van een nieuwe raadsperiode is hét moment om het 
informatiegesprek tussen het college en de raad te voeren zodat de raadsleden de 
waardenstrijd optimaal kunnen voeren. Ω
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I nleiding
Alle ondernemingen lopen operationele risico’s, variërend van stormschade aan 
een gebouw, systeemstoringen en het vertrek van belangrijke medewerkers tot 

boekhoudfouten, interne/externe fraude en misleiding van aandeelhouders. Sinds 
beruchte schandalen bij ondernemingen als Barings, Enron, Worldcom, Parmalat, 
Shell en Ahold staat operationeel risicomanagement hoog op de agenda van 
ondernemingen, wetgevers en toezichthouders. Operationeel risico is het risico van 
verlies als gevolg van inadequate of falende interne processen, mensen en systemen of 
als gevolg van externe gebeurtenissen.

Terwijl financieel risicomanagement, vaak uitgesplitst naar markt- en kredietrisico, 
al veel langer bestaat en verder is ontwikkeld, is de aandacht voor operationeel 
risicomanagement relatief nieuw en zijn de methoden hiervoor nog niet 
uitgekristalliseerd (Leenaars, 2003). Markt- en kredietrisico beperken zich doorgaans 
tot specifieke activiteiten en afdelingen, laten zich goed analyseren aan de hand van 
algemeen aanvaarde marktgegevens en kunnen daardoor bewust worden genomen. 
Operationele risico’s zijn niet altijd eenvoudig identificeerbaar en raken de gehele 
onderneming (Simon, 2004).

In dit artikel wordt gezocht naar een antwoord op de vraag op welke wijze 
operationeel risicomanagement in een onderneming, in het bijzonder in het 
verzekeringsbedrijf, kan worden geïmplementeerd, zodanig dat toegevoegde waarde 
wordt gerealiseerd, dat wil zeggen dat meer wordt bereikt dan alleen compliance.

Dat operationeel risicomanagement geen managementhype is, komt mede omdat 
er een stevige basis voor is/wordt gelegd in wet- en regelgeving. In Basel II en 
Solvency II wordt geëist dat financiële instellingen ook kapitaal aanhouden voor 
operationele risico’s. Corporate governance codes, zoals Tabaksblat in Nederland en 
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Sarbanes-Oxley in de Verenigde Staten, vragen om een interne beheersingsverklaring.
De Nederlandsche Bank kent een risicogebaseerd toezicht en beoordeelt daarvoor ook 
de risicobeheersing van de onder toezicht staande instellingen. Rating agencies, zoals 
Standard & Poor’s en Moody’s nemen het risicomanagement van een onderneming 
mee in hun beoordeling van de kredietwaardigheid. Men kan vaststellen dat 
operationeel risicomanagement een noodzakelijke voorwaarde is geworden om in de 
financiële sector actief en succesvol te kunnen zijn.

Risico wordt vaak in negatieve termen besproken: als bedreiging voor het realiseren 
van doelstellingen of als kans op verlies (men noemt dit wel de downside van risico). 
De nadruk ligt op de negatieve implicaties van slecht operationeel risicomanagement 
en de verliezen die daar het gevolg van zijn. De eerste doelstelling van operationeel 
risicomanagement is inderdaad de continuïteit van de onderneming te bevorderen 
door de risico’s die een onderneming loopt tot een bewust aanvaard niveau te 
beheersen. 

Daarnaast is er nadrukkelijk ook een positieve kant (dit is de upside) van operationeel 
risicomanagement. Een betere beheersing van risico’s levert concurrentievoordeel 
op, zeker als het samengaat met efficiency- en kwaliteitsverbetering. En een goede 
reputatie op het gebied van interne controle en integere bedrijfsvoering draagt bij aan 
de aandeelhouderswaarde, al dan niet via de rating van de kredietwaardigheid. Voor 
ondernemingen die dat oppakken, is operationeel risicomanagement geen kwestie van 
moeten, maar een kwestie van willen.

Implementatie van operationeel risicomanagement is niet eenvoudig. Gegevens met 
betrekking tot operationeel risico zijn doorgaans beperkt beschikbaar en moeilijk 
te kwantificeren. Door de grote diversiteit aan gebeurtenissen en oorzaken van 
operationeel risico is het moeilijk daarvoor meetbare doelstellingen
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Samenvatting
Operationeel risicomanagement staat hoog 
op de agenda van ondernemingen, wetgevers 
en toezichthouders, meestal vanuit een 
compliance en risicobeperkend perspectief. 
Uit het hier beschreven (actie)onderzoek 
bij een grote Nederlandse verzekeraar komt 
naar voren dat risicomanagement ook 
andere toegevoegde waarde kan hebben 
voor de onderneming: verbetering van 
efficiency en kwaliteit en een beter imago 
bij kredietbeoordelaars, aandeelhouders 
en klanten. Goed risicomanagement leidt 
niet tot de totale eliminatie van risico of 
een auditexplosie, maar tot het bewust 
nemen van risico in verhouding tot de 
ondernemingsdoelstellingen.
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vast te stellen en te monitoren. Het verband tussen oorzaak en gevolg is vaak complex 
en de beheersing geschiedt deels op subjectieve gronden. Veel ondernemingen 
accepteren operationeel risico als een onvermijdelijke kostenpost die erbij hoort, een 
‘cost of doing business’.

De ondernemingscultuur is van grote invloed op het operationeel risicomanagement. 
In de bestudering en implementatie van operationeel risicomanagement ligt de 
nadruk in de regel op het meten van operationele risico’s en op de verschillende 
maatregelen om deze risico’s te mitigeren. Toch is het vaak de cultuur van de 
onderneming die bepaalt of een programma voor operationeel risicomanagement 
succesvol is of niet. Een cultuur waarin integriteit en bewustzijn van operationeel 
risico hoog in het vaandel staan, benadrukt de persoonlijke verantwoordelijkheid van 
alle medewerkers en bestrijdt een schuldcultuur waarin mensen risico’s en verliezen 
verborgen houden uit angst voor represailles. Omdat implementatie van operationeel 
risicomanagement een cultuurverandering vergt, dient veel aandacht uit te gaan naar 
de beleving en perceptie van risico en risicobeheersing in een onderneming.

Operationeel risicomanagement is het effectiefst als het onderdeel is van de 
professionele moraal die vanzelfsprekend is. Om daartoe te komen, moeten een 
organisatie en de mensen die de organisatie vormen een ontwikkeling doormaken, die 
in het algemeen vaak verloopt van moeten (extrinsieke motivatie: nieuwe wetgeving, 
incidenten), via kunnen (formalisering van beleid: procedures, charters, interne 
regelgeving) naar willen (verinnerlijkte moraliteit).

De opbouw van dit artikel is als volgt. Een nadere begripsbepaling wordt kort gegeven 
in paragraaf 2. In paragraaf 3 wordt de in het onderzoek toegepaste methodologie 
uiteengezet en paragraaf 4 bespreekt de belangrijkste onderzoeksresultaten. Paragraaf 
5 sluit af met enkele conclusies.
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2. Begripsbepaling
De laatste jaren tekent zich consensus af over de volgende definitie van operationeel 
risico: het risico van verlies als gevolg van inadequate of falende interne processen, 
mensen en systemen of als gevolg van externe gebeurtenissen. Sinds 2001 hanteert 
ook Basel (2001) deze definitie, die gebaseerd is op vier onderliggende oorzaken 
van operationeel risico (processen, mensen, systemen en externe gebeurtenissen). 
Dit biedt directe aanknopingspunten voor het maken van een risicoanalyse en de 
beheersing van operationeel risico. Onderscheid moet worden gemaakt tussen 
oorzaken, verliesgebeurtenissen en de winsten en verliezen die daar het gevolg van 
zijn. Operationeel risico kan op elk van deze drie aspecten worden geanalyseerd.

Minder overeenstemming is er als de definitie in concrete voorbeelden wordt 
uitgewerkt. In de regel wordt het strategisch risico, dat wil zeggen de vraag of de 
strategische beslissingen van een onderneming juist zijn en bijzondere risico’s met 
zich meebrengen, niet tot het operationeel risico gerekend. Als de uitvoering van de 
strategie faalt, denk bijvoorbeeld aan te trage productontwikkeling, ondeugdelijke 
verkooppraktijken en falende kostenbesparingen, kan wel van een operationeel risico 
worden gesproken. 

Het Basel Committee (2005) rekent reputatierisico niet tot het operationeel risico, 
vanwege het praktische bezwaar dat deze risico’s niet goed meetbaar zijn. Uitsluiting 
van het reputatierisico is om praktische redenen begrijpelijk, maar dat neemt 
niet weg dat het een significant risico is dat niet buiten beschouwing kan worden 
gelaten in het totale risicomanagement van een onderneming. Simons (2000) vindt 
reputatierisico, dat hij franchise risk noemt, juist het grootste risico, omdat het tot 
een snelle ondergang van de onderneming kan leiden als klanten, medewerkers en 
aandeelhouders het vertrouwen in de onderneming verliezen.
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Een te breed perspectief biedt geen aanknopingspunten voor risicomanagement. 
Een nadere rubricering van het operationeel risico is wenselijk om de algemene 
definitie meer inhoud te geven en af te bakenen. Ondernemingen die een te beperkte 
classificatie kiezen waarin een aantal soorten operationeel risico wordt uitgesloten 
omdat deze niet goed meetbaar zijn, accepteren daarmee het risico dat die risico’s 
niet worden geanalyseerd en gemanaged. We moeten accepteren dat het begrip 
operationeel risico nooit volledig te beschrijven is, hetgeen tegelijkertijd een 
belemmering is voor risicomanagement. Hoe gedetailleerd de gekozen classificatie ook 
is, er zullen altijd meer en andere gebeurtenissen zijn die tot operationele verliezen 
kunnen leiden.

Een gestandaardiseerde methode is niet voorhanden, noch voor de wijze waarop een 
onderneming invulling zou moeten geven aan operationeel risicomanagement, noch 
voor de wijze waarop dit goed wordt geïmplementeerd. De bestaande publicaties 
op dit gebied zijn veelal korte artikelen of bloemlezingen, waarin verschillende 
auteurs deelaspecten nader uitwerken, zoals kwantificering en verzekering, of eigen 
raamwerken presenteren waarmee bijvoorbeeld aan de eisen van Basel II en corporate 
governance codes kan worden voldaan (Alexander, 2003; Risk Books, 2003; Chorafas, 
2004; Emanuels en De Munnik, 2006). Anderen laten vooral best practices zien (Hoff 
man, 2002). 

Het raamwerk voor interne controle van COSO uit 1992, dat ook door Tabaksblat 
(Commissie corporate governance, 2003) als voorbeeld wordt genoemd, en vooral de 
uitbreiding daarvan tot een raamwerk voor enterprise risk management, lijken thans 
het meest gebruikt te worden. COSO hanteert een ruimer risicobegrip dan Basel en is 
toepasbaar voor de beheersing van diverse soorten ondernemingsrisico. COSO (2004, 
p. 16) definieert risicomanagement als volgt: 
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“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.”

Een aantal fundamentele concepten is in deze definitie verankerd. In de eerste 
plaats is risicomanagement een proces en daarmee middel in plaats van doel. De 
definitie maakt ook duidelijk dat mensen op alle niveaus in de organisatie het 
risicomanagement inhoud geven. Tegelijkertijd worden mensen ook door het 
risicomanagement beïnvloed. Het bepaalt mede hun verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, verplichtingen en de manier waarop zij hun werk doen. 

Risk appetite is de mate van risico die een onderneming bereid is te nemen, 
vaak in samenhang met de doelstellingen op het gebied van groei en rendement. 
Risicoafwegingen spelen een rol bij het bepalen van de strategie, het afwegen van 
alternatieven en het alloceren van middelen. Goed risicomanagement geeft de 
ondernemingsleiding redelijke zekerheid ten aanzien van strategie (zijn doelen in 
overeenstemming met de missie van de onderneming), operaties (effectief en efficiënt 
gebruik van middelen), de betrouwbaarheid van de verslaglegging en het voldoen aan 
wet- en regelgeving (compliance).

3. Methodologie
De afgelopen decennia is de benadering van organisatieverandering ingrijpend 
gewijzigd. Waar verandering eerst werd gezien als een bevel tot een nieuwe 
manier van werken van de hoogste baas, is nu vaker sprake van een proces 
waarin alle medewerkers worden betrokken. Het belang van empowerment, de 
organisatiecultuur en interne communicatie bij verandering wordt breed erkend. Een 
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onderzoeksmethode die hierbij aansluit en hier wordt toegepast, is actieonderzoek
(Reason en Bradbury, 2001). Dit is een participatieve en op samenwerking gerichte 
onderzoeksmethode, waarin theorie, onderzoek en praktijk worden geïntegreerd. In 
een cyclisch proces van handelen en reflecteren wordt kennis gegenereerd, theorie 
ontwikkeld en een verandering in de organisatie gerealiseerd. Het doel is zowel 
kennis te vergaren over de praktijk als de praktijk mee te sturen vanuit het onderzoek. 
Daarmee is actieonderzoek een middel voor organisatieverandering. Kenmerkend 
voor actieonderzoek is een cyclisch (in plaats van lineair) proces van actie en reflectie, 
van grof naar fijn. Handelen en reflecteren op dat handelen leiden tot leren en 
daarmee tot kennisgeneratie en theorieontwikkeling.

De rol van de onderzoeker kan in actieonderzoek niet afstandelijk zijn. Het is niet 
alleen observeren, registreren en analyseren. Hij werkt lerend mee in de richting van 
het gestelde doel. Hij is dan ook noch onpartijdig noch onverschillig. Dit is afwijkend 
van traditionelere onderzoeksmethoden, waarin de onderzoeker geacht wordt 
objectief en onafhankelijk te analyseren en de rollen van onderzoeker en onderzochte 
strikt te scheiden. Actieonderzoek daarentegen onderkent dat iedere inmenging 
in het kader van onderzoek op zichzelf ook een interventie in het proces is en dat 
de onderzoeker daarmee het proces beïnvloedt. Bovendien kan de inbreng van de 
onderzochten in het onderzoeksontwerp en de uitvoering daarvan het onderzoek ten 
goede komen.

Managementtechnieken voor het realiseren van organisatieverandering die uitgaan 
van de macht van de top van het bedrijf, resulteren in een openlijke navolging van 
hetgeen is opgedragen, met andere woorden compliance op de korte termijn. Er vindt 
echter geen verinnerlijking plaats. Daarvoor zijn leren, communicatie, betrokkenheid 
en werkelijke invloed van medewerkers bij organisatieverandering van belang. 
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Als invloed in plaats van macht wordt uitgeoefend, creëert dat weinig openlijke 
conformiteit, maar wordt gevolg gegeven aan de doelen van de gewenste verandering 
alsof mensen die zelf bedacht en tot stand gebracht hebben. De omschakeling die dan 
plaatsvindt, heeft een veel langere termijn karakter. Dit inzicht is van belang voor een 
implementatie van operationeel risicomanagement die bijdraagt aan de ontwikkeling 
van de organisatie en aan het behalen van de ondernemingsdoelstellingen en 
niet beperkt blijft tot het voldoen aan de aangescherpte eisen van regelgevers en 
toezichthouders.

Actieonderzoek laat ruimte voor veel verschillende methoden, zoals 
literatuuronderzoek, interviews, brainstormsessies, observaties, consultaties, 
trainingen, groepsdiscussies, enquêtes, rollenspellen en vele andere. De keuze van de 
methode is maatwerk en kan in ieder actieonderzoek anders zijn. In het reflectiedeel 
van het actieonderzoek is gekozen voor de Q-methodologie, omdat die systematische 
studie van subjectiviteit mogelijk maakt. Het resultaat is een beschrijving van 
de dominante patronen in de opvattingen van betrokkenen over operationeel 
risicomanagement.

Deze methode is ontwikkeld door Stephenson (1953) en onder andere uitgewerkt 
en toegepast door Brown (1996). Het is een kwalitatieve onderzoeksmethode, 
die gebruikmaakt van kwantitatieve, statistische technieken (factoranalyse). Een 
essentieel kenmerk is dat de Q-methodologie de uitspraken van de respondenten 
generaliseert en niet de respondenten. Geconcludeerd wordt niet dat een bepaald 
percentage van de respondenten iets vindt. Gezocht wordt naar de kenmerken van 
patronen in opvattingen (visies) en naar de mate waarin die overeenkomsten en 
verschillen vertonen. Daarvoor is, in tegenstelling tot veel kwantitatief onderzoek, 
geen groot aantal respondenten nodig.
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Een Q-sort onderzoek begint met het verzamelen en selecteren van uitspraken 
over het onderwerp. Het geheel van uitspraken dat in het debat over een bepaald 
onderwerp aan de orde is, wordt het concourse genoemd. Het gaat daarbij om 
subjectieve stellingen of meningen, niet om objectieve waarheden. Vervolgens 
wordt uit het ruwe materiaal een selectie gemaakt, de zogenaamde Q-sample. Dit 
zijn de uitspraken die aan de respondenten worden voorgelegd. De selectie moet 
zodanig worden gemaakt dat een representatieve miniatuur ontstaat van het grote 
geheel. Daartoe worden de stellingen gecategoriseerd en wordt binnen de categorie 
vastgesteld dat de stellingen het hele spectrum aan meningen afdekken en dat een 
aantal stellingen onderling onverenigbaar is. 

De Q-methodologie stelt geen eisen aan het aantal categorieën, het aantal stellingen 
per categorie of een evenredige verdeling van het aantal stellingen per categorie. Daar 
komt bij dat de interpretatie van de categorieën en stellingen van de onderzoeker kan 
afwijken van die van de respondenten. De reflectie van de respondent is belangrijker 
dan de categorisering die door de onderzoeker is bedacht. Respondenten wordt 
gevraagd de stellingen te ordenen van “helemaal mee oneens” (-3) tot “helemaal mee 
eens” (+3) in een quasi-normaalverdeling. Er is sprake van een gedwongen ordening: 
het aantal stellingen per kolom staat vast en de respondent moet van evenveel 
stellingen aangeven dat hij het hier mee eens is als oneens. In de analyse is de plaats 
van de ene stelling ten opzichte van de andere belangrijker dan de individuele score 
op een stelling. Het resultaat van deze ordening heet een Q-sort.

De Q-sorts van alle respondenten worden statistisch geanalyseerd door middel van 
factoranalyse (Smolck, 2002). Hieruit komen factoren naar voren, dat wil zeggen 
stelsels van met elkaar samenhangende uitspraken. Iedere factor vertegenwoordigt 
een bepaalde visie op het onderwerp. Het aantal factoren dat uit de analyse naar voren 
komt, is afhankelijk van de Q-sorts en de mate van verscheidenheid daarin.

Operationeel risicomanagement: meer dan alleen compliance Mens & Organisatie



258 i

4. Onderzoeksopzet en resultaten
Het onderzoek heeft plaatsgevonden bij de Nederlandse verzekeringsmaatschappij 
AEGON in het bedrijfsonderdeel voor schadeverzekeringen. Het begin van het 
onderzoek was niet het begin van het denken over operationeel onderzoek in de 
organisatie. Er is sprake van interventie in een bestaande organisatie met een lange 
historie, waarin operationeel risicomanagement (impliciet) al op een bepaalde manier 
inhoud heeft gekregen. Er wordt dus niet iets geheel nieuws geïntroduceerd, maar wel 
wordt beoogd een impuls te geven aan operationeel risicomanagement en een nieuwe 
inhoud die beter aansluit bij de eisen van deze tijd. 

Op basis van eigen waarneming worden vier fasen onderscheiden in de ontwikkeling 
van operationeel risicomanagement, die in figuur 1 schematisch zijn weergegeven. 
De “cirkels” van actie en reflectie in het actieonderzoek “helpen” de organisatie door 
deze fasen te migreren. In de praktijk zijn de verschillende cirkels in het onderzoek 
niet geheel van elkaar te scheiden en begint de tweede cirkel al voordat de eerste is 
afgerond. Dit wordt mede veroorzaakt door onvermijdelijke tempoverschillen tussen 
individuen en organisatieonderdelen.

De eerste cirkel in het actieonderzoek beslaat de ontwikkeling van fase 1 naar 
het begin van fase 3. De bewustwording van de noodzaak van operationeel 
risicomanagement neemt sterk toe en de eerste structurele maatregelen worden 
genomen om operationeel risicomanagement in de organisatie te verankeren. De 
nadruk ligt op het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder Sarbanes-Oxley die 
eisen stelt aan de integriteit van de financiële rapportage. 

Bewustwording wordt geholpen door enkele gevallen van negatieve publiciteit. In 
oktober 2004 bijvoorbeeld beschuldigde de openbaar aanklager in New York, Eliot 
Spitzer, een verzekeringsmakelaar en verschillende verzekeraars in de Verenigde 
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Staten van misleiding en manipulatie van klanten. In Nederland kan de negatieve 
publiciteit rondom aandelenleaseproducten en beleggingshypotheken als voorbeeld 
worden genoemd.

Acties die in deze periode door het onderzochte bedrijf zijn genomen, zijn onder 
andere de inrichting van een afdeling Risk Management. Ook zijn trainingen en 
presentaties verzorgd, waarin het doel van operationeel risicomanagement is 
toegelicht en is afgesproken dat de verantwoordelijkheid voor risicomanagement 
niet bij een stafafdeling ligt, maar in de lijnorganisatie. Risicobeheersing bestaat 
vooral uit correctie en repressie van de mogelijke negatieve gevolgen van de 
operationele risico’s, zoals verrassingen in de resultaten en reputatieschade. Tegen 
het eind van deze eerste cirkel worden ook de voordelen van risicomanagement 
voor de bedrijfsvoering zichtbaarder. De toegenomen kennis van de processen en de 
risico’s daarin worden gebruikt om fouten en verliezen te beperken, hetgeen leidt tot 
efficiencyverbeteringen en een betere kwaliteit.

In het reflectiedeel van de eerste cirkel in het actieonderzoek zijn met toepassing 
van de Q-methodologie 31 stellingen voorgelegd over het bewustzijn van de ernst 
en omvang van operationele risico’s, het nut van operationeel risicomanagement 
en de verantwoordelijkheid voor risicomanagement en de te nemen maatregelen. 
Hieruit kwam naar voren dat binnen de onderneming drie visies met betrekking tot 
operationeel risicomanagement bestaan:

Visie 1: focus op interne processen voor verbetering van efficiency en 
kwaliteit
Aanhangers van deze visie zijn vooral intern gericht en beschouwen risicomanagement 
als een middel om de efficiency en de kwaliteit van de bedrijfsvoering te verbeteren. 
Zij streven een bedrijfsvoering na die als een goed geoliede machine is met strak 
geregisseerde processen die weinig ruimte laten voor eigen inbreng van medewerkers.
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Visie 2: focus op gedrag en eigen verantwoordelijkheid van mensen
Deze groep verwacht van iedereen een manier van werken die in het belang van het 
bedrijf is en in overeenstemming met de geest van de richtlijnen. Participatie van 
medewerkers bij besluitvorming wordt belangrijk gevonden, maar dit gaat niet samen 
met een groot vertrouwen in mensen. Meer dan de aanhangers van de andere visies 
wordt controle noodzakelijk geacht.

Visie 3: focus op extern imago bij aandeelhouders en klanten
Door deze groep wordt een aanzienlijk publiciteitsrisico onderkend. Operationele 
blunders schaden het vertrouwen en belemmeren daarmee de groei en 
winstgevendheid van het bedrijf. Door risicomanagement expliciet zichtbaar te 
maken, kan de aandelenkoers positief worden beïnvloed en concurrentievoordeel 
worden behaald. Deze groep hecht aan beperking van de volatiliteit en ziet 
risicomanagement als een middel daarvoor.

In alle visies wordt het belang van risicomanagement onderschreven, maar de 
oorzaak van dat belang en de wijze waarop daaraan invulling moet worden gegeven 
verschillen. Toch sluiten de verschillende visies elkaar niet geheel uit en bleek de 
correlatie tussen de visies redelijk hoog. Consensus is noch haalbaar noch nodig. 
Er blijken voldoende aanknopingspunten om gezamenlijk aan risicobeheersing te 
werken. Het gaat dan ook niet om een keuze voor één van de drie visies, maar om 
een pakket maatregelen waarin een balans tussen de verschillende belangen wordt 
bereikt. Hierdoor wordt voorkomen dat een deel van de mensen, wier problemen niet 
worden geadresseerd, als het ware afhaakt.

In de tweede cirkel van het actieonderzoek werd geprobeerd een brug te slaan van 
noodzaak naar nut van operationeel risicomanagement en zo ver mogelijk in fase 
4 te komen. Met andere woorden, het doel is dat de wijze waarop operationeel 
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risicomanagement wordt ervaren, verschuift van een noodzakelijk kwaad tot een 
positief instrument voor de verdere professionalisering van de bedrijfsvoering. 
Managers die operationeel risicomanagement ook strategisch gaan beschouwen 
en risicomanagement in de besluitvorming integreren, zoeken niet alleen naar 
risicoreductie, maar veel meer naar risico-optimalisatie. Bij deze fase past een pro-
actief risicomanagement. In plaats van bestaande processen achteraf te analyseren 
en beheersbaar te maken, wordt bij het ontwerpen van processen en projecten reeds 
rekening gehouden met de daaraan verbonden risico’s en beheersingsmaatregelen. 

Concreet is hieraan invulling gegeven door risk & control self-assessment workshops, 
waarin met directbetrokkenen risico’s en beheersingsmaatregelen worden 
geïdentificeerd en beoordeeld. Workshops vergroten de betrokkenheid van de 
deelnemers en hun verantwoordelijkheidsgevoel voor risico’s en risicobeheersing. Dit 
bevordert de cultuur ten aanzien van operationeel risicomanagement. Ook is in deze 
fase operationeel risicomanagement verder geïnstitutionaliseerd door de uitrol van 
nieuwe soft ware, waarin processen, risico’s en beheersingsmaatregelen vastliggen en 
worden bewaakt, en door instelling van een Risk Committee, dat minimaal eens per 
kwartaal bijeen komt.

In het kader van de reflectie in de tweede cirkel van het actieonderzoek is nogmaals 
de houding ten aanzien van risicomanagement gepeild. In de tweede Q-sort werden 
grotendeels andere stellingen voorgelegd dan in de eerste Q-sort. Het doel is namelijk 
niet om een hertest uit te voeren naar de betrouwbaarheid van een eerdere meting. 
Het is inherent aan actieonderzoek dat de uitkomst verandert, mede vanuit het 
besef dat een meting een interventie is. Uit de eerste Q-sort werd duidelijk dat het 
bewustzijn van nut en noodzaak van risicomanagement in ruime mate aanwezig 
is. In de tweede Q-sort zijn stellingen voorgelegd over de rol van de afdeling Risk 
Management, de visie op controle en de impact van risico- en procesbeheersing op 
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ondernemerschap en innovatie. Ook komen de stellingen terug uit de eerste Q-sort 
die kenmerkend zijn voor de drie gevonden visies. Bij analyse van de resultaten bleek 
de relatie tussen risicomanagement en innovatie door de respondenten niet als zeer 
onderscheidend opgepakt te zijn. Dit zijn de (wederom drie) gevonden visies:

Visie 1: voorkeur voor bottom-up en decentrale implementatie van 
risicomanagement
Degenen die deze visie aanhangen, nemen zelf de verantwoordelijkheid voor 
risicomanagement op zich en zien voor een afdeling Risk Management een rol op de 
achtergrond, vooral ter ondersteuning en advisering. Verantwoordelijkheid moet laag 
in de organisatie worden gelegd en controle is een noodzakelijk kwaad.

Visie 2: voorkeur voor top-down en centraal gecoördineerde 
implementatie van risicomanagement
Deze groep geeft de voorkeur aan centrale sturing. Het is goed als door een afdeling 
Risk Management duidelijke kaders worden gegeven en eisen worden gesteld. 
Controle is onmisbaar.

Visie 3: focus op extern imago bij aandeelhouders en klanten
Deze groep vertoont sterke overeenkomsten met visie 3 in de eerste Q-sort. Deze 
groep heeft geen onderscheidende mening over controle en over centrale of decentrale 
implementatie van risicomanagement.

Bij wijze van hypothese is aan de respondenten van de tweede Q-sort tenslotte figuur 
2 voorgelegd, die de relatie weergeeft tussen operationeel risicomanagement en 
toegevoegde waarde. Toegevoegde waarde is positief als de baten van operationele 
risicobeheersing (bijvoorbeeld betere efficiency, kwaliteit, minder fouten en 
minder gemiste kansen) hoger zijn dan de kosten ervan. Bij punt A is compliance 
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bereikt. Dit is een minimumeis, die geen toegevoegde waarde levert, maar een 
noodzakelijke voorwaarde is voor het bestaan van de onderneming. Voorbij punt B 
slaat risicobeheersing te ver door. De marginale kosten van risicobeheersing worden 
hoger dan de marginale opbrengsten. Voorbij punt C is de toegevoegde waarde van 
risicomanagement negatief. Alle risico’s zijn geëlimineerd, alle processen kloppen, 
maar de kosten van risicobeheersing zijn enorm en het ondernemerschap is verloren 
gegaan.

In figuur 2 is aangegeven hoeveel respondenten de onderneming op welk deel van de 
curve positioneren. Breed wordt erkend dat risicomanagement toegevoegde waarde 
biedt en dat er nog ruimte is voor verdere beheersing. Het punt waarop er meer 
risicobeheersing plaatsvindt dan goed is voor de onderneming, is nog niet bereikt. 
Slechts op enkele deelaspecten wordt aangegeven dat de beheersing meer eisen stelt 
dan noodzakelijk en de snelheid van handelen beperkt.

5 Conclusies
Operationeel risicomanagement is een essentieel onderdeel van goed 
ondernemerschap. Hoe meer het operationeel risicomanagementbeleid en het 
ondernemingsbeleid op elkaar worden afgestemd of nog beter, hoe meer het 
operationeel risicomanagementbeleid in het ondernemingsbeleid is geïntegreerd, 
hoe effectiever het is. De manier waarop beslissingen tot stand komen, afspraken met 
klanten en leveranciers worden gemaakt en medewerkers worden opgeleid, moeten in 
overeenstemming zijn met het beleid ten aanzien van operationeel risico.

Operationeel risicomanagement is hier benaderd vanuit het perspectief van het 
verzekeringsbedrijf met de vraag op welke wijze operationeel risicomanagement 
toegevoegde waarde kan hebben voor de onderneming. Dat wil zeggen dat niet alleen 
wordt voldaan aan de eisen van regelgevers en toezichthouders, maar dat ook de 
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kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt verbeterd en de concurrentiepositie wordt 
versterkt, bijvoorbeeld door een efficiëntere aanwending van het vermogen. Voor 
de implementatie van operationeel risicomanagement is actieonderzoek ingezet 
als middel voor organisatieontwikkeling. Dat lukt niet door de introductie van 
overlegstructuren, rapportages en softwareapplicaties alleen. Er is daarom ook veel 
aandacht besteed aan de beleving van risico en risicobeheersing in de onderneming.

In dit onderzoek werden vier fasen zichtbaar bij de ontwikkeling van operationeel 
risicomanagement. Daarmee is niet gezegd dat alle ondernemingen hetzelfde proces 
moeten of zullen doormaken. Het is goed mogelijk dat er verschillende startpunten 
zijn en verschillende wegen die naar hetzelfde doel leiden. Voor een duurzame 
verankering van risicomanagement in de organisatie, is de reis die de onderneming 
aflegt vrijwel net zo belangrijk als de eindbestemming. Risicomanagement behoort 
tot de grootste uitdagingen voor ondernemingen. De risico’s die samenhangen 
met bedreigingen moeten worden beheerst, zodanig dat de kans dat het risico zich 
voordoet wordt verkleind en als dat toch gebeurt, dat de impact daarvan kleiner is. De 
kans dat een ‘business opportunity’ zich voordoet en het mogelijke voordeel daaruit, 
moeten worden gemaximaliseerd. Het gaat erom de juiste balans tussen risico en 
opbrengst te vinden. De taak van de risicomanager is dan ook niet risicobeperking, 
maar het bevorderen dat risico’s bewust worden genomen. Eigenlijk moeten we terug 
naar de oorspronkelijke betekenis van het woord risico, dat afkomstig is van het 
vroeg-Italiaanse ‘risicare’ en dat durven betekent (Bernstein, 1996). Risico is dan een 
keuze en niet iets dat je overkomt.

Een te sterke nadruk op het risico dat (nieuwe) ondernemingsactiviteiten met zich 
mee brengt en op het beperken van risico kan verlammend op een organisatie werken. 
Het zal dan moeilijk zijn voldoende aandacht voor operationeel risicomanagement 
ook op langere termijn vast te houden. Benadrukt moet worden dat de beheersing 
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van operationele risico’s meer zekerheid geeft ten aanzien van het realiseren van de 
ondernemingsdoelstellingen en kansen biedt met betrekking tot een beter imago, 
meer tevreden klanten, een groter behoud van klanten, meer verkoop, marktaandeel 
en winstgevendheid. Het echte voordeel is te behalen in het benutten van deze kansen. 
Daarmee is operationeel risicomanagement een breder onderwerp dan het voldoen 
aan regelgeving en aan de wensen van toezichthouders.

Operationeel risicomanagement kent ook beperkingen. Om te beginnen is 
operationeel risicomanagement geen garantie dat de onderneming niet failliet gaat. 
Zonder risicobeheersing zal faillissement zich waarschijnlijk sneller aandienen, maar 
ook met effectieve risicobeheersing is niet gezegd dat alle doelstellingen altijd worden 
gerealiseerd. De toekomst is onzeker, niet alle gebeurtenissen zijn te voorzien en niet 
alles gebeurt zoals tevoren bedacht. 

Totale operationele risicobeheersing kost meer dan het oplevert. De uitdaging is 
een zodanige balans te vinden dat de toegevoegde waarde van risicomanagement 
maximaal is en dat betekent niet maximale risicobeperking. Volledige beheersing 
is een mythe en daarom is dit zeker geen pleidooi voor een ‘auditexplosie’. Als alle 
risico’s worden geëlimineerd, treedt fatale verlamming op. Als alle processen kloppen 
en alle controlemaatregelen worden uitgevoerd, maar er geen ondernemerschap 
meer is, dat wil zeggen geen risico meer wordt genomen, gaat de onderneming ‘in 
schoonheid ten onder’. Meer is niet altijd beter. Ω

Dit artikel is opgenomen met instemming van de auteur. Het is oorspronkelijk gepubliceerd door MAB in 
april 2007.
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Op 11 maart 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het stadhuis 
van Groningen een masterclass gericht op de betekenis van 
maatschappelijke veranderingen voor het aansturen van de 

gemeentelijke organisatie. Het gezelschap dat zich hierover boog was samengesteld uit 
concerncontrollers, directeuren strategie en gemeentesecretarissen.

Kader
PRIMO heeft als missie ‘we care about good governance’. Zij heeft in haar tienjarig 
bestaan ervaren dat de goede verbindingen tussen instellingen en mensen cruciaal 
zijn om publieke waarden te kunnen realiseren. Die match tussen de omgeving van 
een organisatie en haar interne werkwijze, politiek, bestuurlijk en ambtelijk blijkt de 
sleutel tot succes. Deze masterclass is erop gericht de verbinding tussen binnen en 
buiten te belichten vanuit de realiteit van elke dag.

“We staan op de grens van een nieuwe Nederlandse samenleving waarin 
de pluriformiteit niet meer tot onderlinge verdeeldheid leidt, maar als 
een wezenlijke maatschappelijke verrijking wordt gezien. Bovendien een 
Nederlandse samenleving waarin de inrichting van de maatschappelijke pijlers 
en van de instituties daarin, in het bijzonder de politiek en de publieke sector, 
het mogelijk maakt dit nieuwe perspectief ook daadwerkelijk tot stand te 
brengen (Leijden et al., 2007). 

Kernvragen 
Hoe richt je een opgaven gestuurde organisatie in? Heeft dit betekenis voor de 
totale organisatie of kun je hierbij gerichte keuzes maken op de onderdelen van 
de organisatie waarop de veranderingen betrekking hebben? Wat betekent een 
veelvormigheid van de (pluriforme) organisatie voor de wijze van aansturing 
en wat zijn de consequenties voor de governancestructuur en de wijze waarop 
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risicomanagement is ingericht? Een opgavengestuurde organisatie kan dus betekenen 
dat er meerdere organisatie- en aansturingsvormen naast elkaar bestaan. Hoe werkt 
dit?

Pluriform denken én doen 
In zijn referaat licht Huibert van Wijngaarden toe dat met behulp van een 
organisatiediagnose je inzicht kunt verschaffen in de gewenste ontwikkelrichting 
van de organisatie. Aan de hand van een viertal fases (niet uniform, maar pluriform) 
kan elk onderdeel van de organisatie vanuit de eigen context hierin keuzes maken. 
Dit geeft een andere kijk naar de organisatie, hetgeen leidt tot anders organiseren en 
meer ruimte geven aan de individuele medewerker om zoveel mogelijk zelfstandig te 
kunnen functioneren. 

Het model is bedoeld als inspiratie voor het gesprek en de discussie over dit 
interessante thema, waar geen enkele organisatie aan kan ontkomen. Zijn these, die 
hij met Marco de Vlaming heeft uitgewerkt is hieronder integraal opgenomen. 

Veel meer met veel minder
Gemeenten hebben momenteel ongekend veel en zware opgaven die worden 
beïnvloed door de veranderende tijd. In het publieke domein komen individuen, 
groepen en verbanden op eigen initiatief in beweging en creëren met elkaar publieke 
waarde. De vraag voor de overheid is hoe zij zich daartoe verhoudt. Vanuit het 
perspectief van verantwoordelijkheid zijn activiteiten in het publieke domein een zaak 
van de overheid.  Dit vraagt om een lokale overheid die verschillende werkvormen 
kan hanteren voor maatschappelijke vraagstukken. Met deze werkvormen heeft de 
overheid ook nog de opgave ‘nog meer met nog minder’ te realiseren. Het gaat om 
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bestaande en nieuwe taken, er is sprake van zowel kwalitatieve als kwantitatieve 
uitdagingen. 

Binnen de driehoek overheid, markt en gemeenschap heeft de politiek de mogelijkheid 
bewuste afwegingen te maken. Waar in de driehoek zitten taken en in welke richting 
bewegen die zich? Gevolgd door de fundamentele vraag: hoe richt je de organisatie 
daarop in en hoe stuur je dat aan?

Dilemma’s en paradoxen
De opgaven stellen hoge, welhaast onrealistische eisen aan de organisatie. De situatie 
lijkt te worden geregeerd door dilemma’s en paradoxen. De organisatie moet: robuust 
zijn én flexibel. Snel én  zorgvuldig. Presterend op korte termijn én doelgericht op 
langere termijn. Kaderstellend én reagerend op randvoorwaarden uit de samenleving. 
Initiërend én participatief.

Slechts enkele voorbeelden uit een gewenst repertoire dat omvangrijker is dan ooit 
tevoren. De organisatie moet dus meer doen en meer kunnen, rekening houdend 
met de toenemende complexiteit van deze tijd. Wat is daar in essentie voor nodig en 
vooral, hoe doe je dat dan?

Fragmentatie
Lokale contexten zorgen ervoor dat diezelfde uitdagingen en problemen door 
gemeenten op zeer verschillende manieren worden geïnterpreteerd en aangepakt. 
Er worden dan ook uiteenlopende organisatiemodellen en managementtheorieën 
gebruikt om tot mogelijke oplossingen te komen. Met als gemeenschappelijk risico dat 
de bestaande organisatiecultuur onvoldoende beweegt om de gebruikelijke valkuilen 
te vermijden en een volgend niveau van ontwikkeling te bereiken.
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Pluriform organiseren
Het actuele inzicht is dat de opgaven pluriforme eisen stellen aan de organisatie en dat 
de organisatie dientengevolge pluriform zou moeten worden ingericht en aangestuurd. 
Ergo, er bestaan meerdere organisatie- en aansturingsvormen naast elkaar. Die op 
heldere wijze kunnen worden onderscheiden in vier oriëntaties, die handvatten bieden 
voor wat wij ‘pluriform organiseren’ noemen.

In plaats van het veranderen, ontwikkelen of innoveren van de totale 
organisatie wordt op een systematische manier bekeken welke opgaven voor 
welke organisatieonderdelen gevolgen hebben. Het principe hierachter is dat 
organisatieonderdelen niet functioneel worden georganiseerd en aangestuurd, maar 
naar oriëntatie van de opgaven waar zij voor staan. Dat maakt concrete en gerichte 
aanpassing op onderdelen mogelijk.

De belangrijkste constatering is dat niet de hele organisatie hoeft te veranderen en 
dat niet alle organisatieonderdelen tot hetzelfde niveau hoeven te worden ontwikkeld. 
De veranderopgave is derhalve minder groot dan bij de klassieke aanpak. Ook 
de niet denkbeeldige angst voor veranderweerstand speelt een navenant kleinere 
rol. Waardoor de organisatie sneller up-to-date is (en blijft) en de kosten beter 
beheersbaar zijn (en blijven).

Governance en risicomanagement
Het voorgaande heeft consequenties voor de governance: de organisatie wordt niet 
meer aangestuurd vanuit één centraal perspectief. Om effectief te kunnen zijn vragen 
de vier oriëntaties ieder een eigen aansturingsperspectief. Hoewel dat lastig lijkt, leidt 
dat juist tot minder sturing en dus tot vereenvoudiging van de governance.
Een zelfde redenering geldt voor risicomanagement. In tegenstelling tot gebruikelijke 
organisatievormen zijn de vier oriëntaties optimaal afgestemd op de context. Zo is de 
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expertise op de juiste plaats aanwezig, wat de kans op inhoudelijke fouten en risico’s 
verlaagt. Bovendien is het handelingsrepertoire optimaal op de situatie afgestemd, 
waardoor ook het gedragsrisico wordt geminimaliseerd.

Reproduceerbaarheid
Pluriform organiseren is in potentie een passende organisatie- en 
managementfilosofie voor gemeenten in deze tijd. Het verkleint de organisatieopgave 
en respecteert zowel de verschillen als de overeenkomsten tussen gemeenten. Aldus 
ontstaat perspectief voor een gemeenschappelijke leeromgeving die uitgaat van 
gemeenschappelijkheid en reproduceerbaarheid.

De bedoeling & de context 
Gemeentesecretaris Wouter Slob geeft in het kort de context weer van de 
veranderende samenleving waarin we leven. En vooral wat dat betekent voor 
gemeentelijke organisaties. Hij start met het statement dat hij vanuit zijn eigen 
rollen – die van burger, adviseur en bedrijfsman voordat hij gemeentesecretaris in 
Medemblik werd  – de gemeente ervoer als een autistische overheid, vooral veel met 
zichzelf bezig en erg naar binnen gekeerd. Vaak dacht hij dat hij gehoord was, maar 
telkens belandden adviezen  en verzoeken in de prullenbak.

Verwondering
Daarom besloot hij zelf de stap naar deze overheid te zetten. Eenmaal binnen zag hij 
tot zijn verbazing mensen met heel veel kwaliteiten, iets dat van buitenaf volstrekt 
niet zichtbaar was geweest. Sterker - nam hij waar -  medewerkers die ‘s ochtends als 
burger het gemeentehuis binnenlopen veranderden binnen twee uur in ambtenaar. 
Terwijl ze als burger de brieven van de gemeente niet snapten, veranderden zij in 
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stellers van diezelfde onbegrijpelijke brieven. Het systeem binnen de gemeente 
domineert dus zeer. Hij weet dat het stigma dat ambtenaren hebben in feite niet 
terecht is. 

Kijken naar de context
Nu wil hij de brug slaan naar wat de gemeente óók kan zijn. Dat is in elk geval kijken 
en luisteren naar de context en het weefsel van de samenleving, naar de leefwereld 
van burgers en bedrijven. Hij citeert Jan Rotmans, die zegt dat ‘we drie waarden 
gebruiken om te leven’. De duurzaamheid staat immers zwaar onder druk. Dat is 
de relevante context voor de overheid. Ook Yuri van Geest (2015) onderschrijft de 
relevantie van het ‘van buiten naar binnen kijken’ in alle toonaarden. Hij noemt 
ook Lucas de Man (2016), die in VPRO Tegenlicht op zoek gaat in Europa naar 
die veranderingen en analyseert dat we in het begin van de 16e eeuw ook in grote 
maatschappelijke verschuiving terecht zijn gekomen. Net als nu.

Slob spoort zijn medewerkers in Medemblik aan om te kijken wat er buiten gebeurt. 
Hij stimuleert deze manier van kijken. Slob: “Gooi de deuren en ramen open en 
laat de dingen die in de samenleving gebeuren binnenkomen. Als ambtenaar én 
als gemeente moet je je ervan bewust zijn wat er gebeurt, wees nieuwsgierig, leer 
luisteren.” 

Als gemeentesecretaris stuurt hij sterk op de bevordering van de dialoog met de 
samenleving. Het helpt daarbij als ‘het denken in modellen’ naar de achtergrond 
wordt verplaatst. Het open (durven) staan voor oplossingen vanuit de leefwereld 
leidt in zijn overtuiging immers tot innovatie, iets dat noodzakelijk is geworden in dit 
tijdsgewricht.
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De kleurenmatch
De maatschappelijke opgaven worden in zijn visie niet alleen anders maar ook veel 
complexer. De diversiteit aan ‘kleuren’ is groot. Geel en groen ontwikkelen zich in 
rap tempo, terwijl bestuurlijk, blauw en oranje nog steeds overheersen. Botsende 
kleuren. De samenleving  vraagt om meer aandacht, terwijl burgers en bedrijven sterk 
migreren naar eigen aanpak. 

De kleuren van Graves, Management Drives en Spiral Dynamics bieden daarbij  een 
taal om de verbinding te kunnen leggen tussen het voorliggende vraagstuk in de 
leefwereld en het type benadering of benadering vanuit de systeemwereld. 
Natuurlijk moet binnen het gemeentehuis te allen tijde de basis op orde zijn. Dat 
is ook zijn vertrekpunt. Herken de mensen die dat goed kunnen en zet ze in hun 
kracht. Dat is natuurlijk ook de bedoeling. Er zijn veel vraagstukken die je niet kunt 
beschouwen als ‘gecontroleerde estafettelopen’, maar gekenmerkt worden door het 
feit dat de dynamiek als het ware het gemeentehuis binnenkomt. 

Als algemeen directeur is zijn uitgangspunt dat hij zijn ambtenaren, individueel en 
in teams, op die vraagstukken wil met hun specifieke kwaliteiten en basiskleuren. 
Hij kiest voor managers in zijn team die in staat zijn te sturen op die verbinding, 
managers die denken vanuit aard en drive (gesymboliseerd met kleuren) van hun 
medewerkers en managers die hun taal daarop aan kunnen en willen passen. Weet 
dus wat je mensen kunnen en zet hen in hun krachten. 

Werken vanuit de bedoeling
‘Wat is de bedoeling?’ is in Medemblik altijd de startvraag bij elk intern of extern 
overleg. Daarmee wordt niet alleen tijd gewonnen, maar het scherpt ook de geest. Bij 
vraagstukken wordt gekeken wat de ‘kleur’ ervan is en wordt het team erop afgestemd.
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In Medemblik wordt dus begonnen met de bedoeling. Dan weet eenieder waarom 
men aan tafel zit. Slob: “Om die houding te prikkelen stel ik als algemeen directeur 
altijd twee vragen aan mijn medewerkers: ‘Waarom doe jij dit werk?’ en ‘Waar werk 
jij voor?’. De antwoorden zijn altijd energiegevend en motiverend. Het leidt ertoe dat 
modellen naar de achtergrond geraken en eigen drive en initiatief van medewerkers 
worden gestimuleerd.” Het denken vanuit de bedoeling is zijn handelsmerk geworden. 
Hij noemt Erik Gerritsen in zijn aanpak van de Jeugdzorg in Amsterdam als zijn grote 
voorbeeld. Hij verwijst naar de OMO ‘Werken vanuit de bedoeling’.  

Discussie
Jack Kruf vraagt de deelnemers wat de inhoud van de inleidingen voor de persoonlijke 
functie van de aanwezigen betekent. De discussie richt zich met name op het 
pluriform denken en doen in de dagdagelijkse praktijk.  Het is evident dat de aard 
en de kleur van voorliggende vraagstukken vragen om een passende bestuursstijl en 
managementbenadering. De vier door Van Wijngaarden geschetste brillen en door 
Slob verder uitgewerkt, onderstrepen de grote diversiteit in de driehoek samenleving 
– bestuur/management – aanpak. De  kleuren blijken een taalvorm te zijn waarmee 
maatschappelijke vraagstukken kunnen worden benaderd en begrepen. 

Kleuren en de werkelijkheid
Er is ook de nuancering. Theo Dijkstra, gemeentesecretaris van Assen: “Praten over 
kleuren is mooi, maar problemen moeten wel gewoon worden opgelost. De focus 
moet volgens mij liggen op de managementopgave in het zicht van de realiteit.” Hij 
onderschrijft de pluriformiteit van vraagstukken, maar pleit ervoor te waken om te 
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veel focus op de (kleur)instrumenten sec te leggen. Medewerkers hebben kennis van 
zaken en gaan hiermee aan de slag voor hun gemeenschap, onafhankelijk van hun 
persoonlijke kleur. Sommige dingen moeten immers gewoon gebeuren. Natuurlijk is 
het hier zoeken naar de juiste balans en overeenstemming.

Harm-Jan Urbach, programmamanager bij de gemeente Tytsjerksteradiel: “Kleuren 
zijn inderdaad een middel. Voor je het weet heb je een stigma: ‘kijk daar is weer 
die blauwe manager’. Op zich niets mis met blauw, wel met stigmatisering. Dat is 
een ernstige versimpeling van de werkelijkheid en doet af aan nuancering en een 
veelkleurige benadering.”

“Het is beter te denken in regenbogen.”
Hugo de Jong, gemeentesecretaris van Franekeradeel stelt dat “het beter is te denken 
in regenbogen dan in kleuren sec. Niet versnipperen is daarbij de ware kunst. 
We werken immers als één systeem met elkaar gericht om het ecosysteem van de 
samenleving te bedienen.”  

De kleuren van de pluriformiteit kunnen in wezen dus niet los van elkaar worden 
gezien of geïnterpreteerd, noch in de aard van de voorliggende vraagstukken, noch in 
de teams en personen die hen besturen of managen. Het geheel van de samenstelling 
maakt tot wat hun werkelijke betekenis is. 

Elk vraagstuk heeft meerdere kleuren nodig om tot adequate aanpak te komen. Kruf 
noemt het voorbeeld van de Holland 8, waarbij het team van roeiers na analyse qua 
kleursamenstelling te eenzijdig bleek voor echt succes.
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Bestuur en management
Jan Willem Dijk, concerncontroller van de gemeente Assen brengt  de verankering  
van het pluriform denken en handelen in relatie tot het bestuur ter berde. Hij stelt 
de kernvraag: “Wat betekenen die verschillende domeinen op deze structuur en de 
interactie met het management?”. 

Hugo de Jong: “Kleuren worden door de politiek niet los beschouwd. Het college 
is immers integraal verantwoordelijk. Verankeren in portefeuilles is ook niet altijd 
eenvoudig. De portefeuillehouder is wel inhoudelijk verantwoordelijk, maar heeft 
toch altijd zijn of haar eigen drive, die meer of minder past bij de aard van het 
vraagstuk. Het is cruciaal de dialoog hierover te voeren met het college en individuele 
portefeuillehouders. Hier ligt nadrukkelijk een rol voor de gemeentesecretaris om 
deze dialoog te voeren.”

Harm-Jan Urbach duidt dat de lange termijn van vraagstukken en de relatief 
korte collegeperioden op gespannen voet met elkaar staan. Het ‘geel’ van sommige 
vraagstukken wordt hierdoor vanzelf ‘blauw’. ‘Kijk eens hoe interactief we zijn’ zegt 
het colllege, ‘maar ik heb er wel druk op gezet’ zegt de wethouder. 

Colleges meenemen in de veelkleurigheid van vraagstukken is cruciaal. Oranje en 
blauw domineren toch, omdat een bestuursperiode een relatief korte termijn van vier 
jaar is. Neem ze dus mee in de werking van meer lange termijn vraagstukken. 

Urbach weet: “Bananenschillen liggen toch in de rechtmatigheid. 
Keukentafelgesprekken zijn prima maar aan de andere kant moet alles toch strak. Dus 
als rechtmatigheid zo belangrijk is dan is het zaak het kleurenpalet van ons werken 
in te bouwen als afspraak of zelfs als richtlijn. Willen we meer samen optrekken met 
burger, wijk of bedrijf, dan moet dat wel in de procedure vast worden gelegd,  liefst 
met haalbare planningen en besluitvormingstermijnen.” 
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Het is evident dat interne en externe regelgeving moet meegroeien bij het flexibeler 
worden van  en meer ruimte geven aan, de samenleving. Dat geeft vaak spanning. Geel 
en groen moeten de huidige werking van het openbaar bestuur eigenlijk door blauw 
worden ingeregeld en door oranje worden geborgd.

Urbach: “Dat geldt ook voor de accountant. Voor hem is alles blauw, namelijk dat wat 
is afgesproken. De accountant is in deze transitie in feite geen partner. Hij controleert 
wat is vastgelegd. Dus als we soepeler willen, dan is het wijs dit vooraf met het college 
te bespreken en te borgen in formele werkafspraken. Het klinkt tegenstrijdig, maar is 
niet anders. Het management wil als het even kan geen draai om de oren krijgen van 
het bestuur.”

“De toegevoegde waarde van de 
gemeentesecretaris op het college als geheel.”

Het bewustzijn dat er meer ruimte moet zijn in beleidsvorming voor de samenleving, 
begint bestuurlijk te komen. Kernvraag is dan bijvoorbeeld ’hoe beleidsarm en strak 
willen we de verordening maken?’. Het is evident dat pluriform denken en handelen 
ook op bestuurlijk niveau veel nabijheid en verbondenheid vraagt tussen politiek, 
bestuur en management. 

Het is dus belangrijk de dynamiek van de samenleving en haar aanvliegroutes met 
elkaar te delen, los van de inhoud. En hier tijd voor nemen met elkaar. Voorbeelden 
vanuit de samenleving kunnen inzicht geven. Samen optrekken ook. 

Theo Dijkstra belicht dat de verdeling van de portefeuilles ex ante niet zo eenvoudig 
te matchen is met de aard en kleur van de context: “Portefeuilles worden vaak 
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partijgebonden ‘toebedeeld’ en staan soms los van de persoonlijke ‘fit’ tussen 
wethouder en vraagstuk.  Het verdelen van portefeuilles is immers een eigenstandig 
proces. Het werken in duo’s binnen het college kan helpen om contextsturing te 
verbeteren.” Hij ervaart dat de gemeentesecretaris hier een belangrijke toegevoegde 
waarde kan hebben op de werking van het college als geheel.

De match
De interne match tussen de gemeentelijke strategie, (concern) control en (algemeen) 
management is een spannende.

In Franekeradeel vallen de kleuren van Graves samen met de kernwaarden van de 
organisatie: flexibiliteit (geel), samenwerking (groen) en prestatie (oranje)  met drie 
ondersteunende kleuren die deze kernwaarden ondersteunen (paars, rood en blauw). 
En deze zijn weer gekoppeld aan het collegeprogramma. De ideale match. Hugo de 
Jong geeft wel aan dat ‘kleur’ te dominant kan worden. Talenten van mensen blijken 
uiteindelijk dé drivers voor succes te zijn. En natuurlijk de wil om samen te werken 
teneinde het doel te bereiken en resultaten neer te zetten. De pluriformiteit is in 
denken en doen in Franekeradeel in goede handen. 

Op concernniveau spreken in Assen de concerncontroller en de gemeentesecretaris 
met elkaar over de managers en hun opgaven. In functionerings- of evaluatie-
gesprekken trekken zij samen op. Die context waarin de manager werkt wordt altijd 
meegenomen.  Het ligt voor de hand ook ex ante meer tijd met elkaar te nemen hoe 
de pluriformiteit van de samenleving, de realiteit, beter kan worden verankerd, dit 
met de basis op orde als vertrekpunt. Jan Willem Dijk en Theo Dijkstra formuleren 
de vragen: “Hoe pakken we vraagstukken aan? Hoe organiseren we checks and 
balances tussen lijn, projecten en programma’s? Hoe sturen we op samenstelling van 
management en teams?”.  Vragen die vanuit de pluriforme werkelijkheid eigenlijk 
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logisch zijn, maar die in de dagelijkse hectiek te weinig aandacht krijgen, zo vinden 
zij. Zij nemen zich voor deze dialoog te intensiveren om winst te pakken bij flexibiliteit 
en aanpak. Gemeentesecretaris en concerncontroller zijn in feite onafscheidelijk, zo 
blijkt.

“Kiezen voor een honingraat model.”
Henriëtte de Jong, concerncontroller van de gemeente Groningen onderschrijft het 
pluriforme karakter van werken. Hoewel Groningen gesegmenteerd werkte is er nu 
een ontwikkeling ingezet om van acht diensten één organisatie te maken. Niet de 
gemeente stond centraal maar de dienst waar men werkte. Nu is er gekozen voor een 
honingraat model in plaats van een traditionele hark-organisatie. 

De Jong: “Control heeft daarin drie rollen: voorwaardescheppend, adviserend en 
toetsend. De eerste twee met name vereisen een focus op de inhoud van waar de 
managers voor staan en houdt in dat control zich verdiept in het pluriforme karakter 
van vraagstukken, veel meer dan in het verleden. Concerncontrol is veel meer 
geworden dan alleen financiën. Er is veel niet alleen meer dialoog vanuit control met 
het primaire proces; er is ook veel meer aandacht voor de basis op orde hebben in 
relatie hiertoe. Control werkt meer toegepast dan voorheen en is zeker niet alleen 
maar de toetser.”

Vanuit de brede rol van control wordt intensiever en ex ante gekeken naar risico’s en 
onzekerheden, altijd in samenspraak met de primair verantwoordelijke. Dit is grote 
winst omdat het the best of two worlds verenigt. Mooi is daarbij dat de verschillende 
karakters en stijlen van de controllers beter kunnen worden gematcht met de 
voorliggende vraagstukken. Er kan meer maatwerk worden geleverd, als je vanuit de 
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pluriformiteit redeneert.  

Irma Vermeulen, strategisch adviseur bij de gemeente Deventer, onderschrijft 
het spanningsveld tussen traditionele (blauwe) werkwijzen in de bedrijfsvoering 
(vaak juridisch financieel gedreven) en de dynamiek van vijf grote opgaven waar 
Deventer voor staat. Vermeulen: “Aan de ene kant is er behoefte aan een dynamisch 
proces waarin de stad zich wil herpositioneren, aan de andere kant is er behoefte 
aan beheersing. Dat zijn twee verschillende kanten van de pluriformiteit. Het ene is 
dynamiek, geel en groen van kleur, het andere zijn gecontroleerde processen (blauw). 
Deze grote opgaven ‘concurreren’ met elkaar. De systeemwereld van de begroting 
versus vrije meer maatschappelijke processen.” 

Er is veel dialoog geweest binnen de gemeente om het pad te effenen naar een 
bedrijfsvoering die nu als slogan heeft ’De gemeente maakt het mogelijk’. Dat opent 
perspectieven voor de door het bestuur gewenste pluriforme aanpak en leidt stap voor 
stap naar maatwerk per beleidsterrein. “Heel geleidelijk leert de gemeente om te gaan 
met de onvoorspelbaarheid van de majeure thema’s”, aldus Irma Vermeulen.

Jeroen van Leeuwestijn, Directeur bij de gemeente Heerenveen, geeft aan dat 
feedback organiseren tot kernwaarde is benoemd, dit om het managen van de 
pluriforme werkelijkheid meer podium te geven. “Feedback wordt gevraagd aan de 
organisaties in de samenleving. Dat is niet altijd eenvoudig maar in zijn ogen cruciaal 
voor succes. Stonden aanvankelijk concerncontroller en accountant verder af van het 
primaire proces, inmiddels zijn de verbindingen gegroeid.” 

Heerenveen zet grote stappen. De match tussen primair proces en bedrijfsvoering 
is in het managementteam verankerd. Zo stuurt Van Leeuwestijn beide typen van 
afdelingen aan. Dat is winst, omdat de werkelijkheid buiten zich in handelen alleen 
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vertaalt als het beleid dat wordt geformuleerd ook daadwerkelijk ten uitvoer kan 
worden gebracht. Bedrijfsvoering werkt hier ook steeds meer in de kleuren geel en 
groen om het primaire proces te dienen. De concerncontroller is intensief betrokken 
bij de pluriformiteit van de samenleving. Een relevante ontwikkeling.

Van Wijngaarden onderstreept nogmaals dat het gaat om de realiteit niet uit het 
oog te verliezen en van daaruit terug te kijken. Het zicht wordt soms vertroebeld 
door bestuurlijke cycli en tal aan verantwoordingsrapportages. De kunst is niet 
de symptomen te benoemen maar de essentie van een probleem. Dan alleen kan 
handelingsperspectief worden ontwikkeld.

Conclusies
De samenleving is op drift geraakt, misschien altijd geweest. Maar toch lijkt het erop 
dat het krachtenveld in de samenleving niet alleen slechts een geleidelijke transitie is, 
maar een omwenteling van jewelste, die vraagt om innovatie in pluriform denken en 
handelen. 

Het is niet bekend waar we uitkomen. Zeker is wel dat de gemeente van een 
traditioneel blauwe organisatie zal moeten groeien naar een lenige en robuuste 
organisatie, die in staat zal zijn om verschillende soorten van leiderschap parallel tot 
ontwikkeling te kunnen brengen; politiek, bestuurlijk en ambtelijk. 

Kleuren vormen de taal om de dialoog met elkaar te voeren en de juiste keuzes 
te maken in de gemeentelijke dienstverlening. De match tussen vraagstuk en 
medewerkers kan daarbij een impuls krijgen door goed te kijken en te analyseren, 
liefst ex ante. Kleuren zijn een instrument, houdt de feitelijk opgave in het oog, altijd. 
De bedoeling centraal dus.
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Het is evident dat strategen, concerncontrollers en (algemeen) directeur gezamenlijk 
aan de lat staan dit met elkaar te delen, te voeden en waar te maken. Dit kan 
door meer tijd te nemen om over aard en kleur van vraagstukken na te denken 
en de organisatie, haar processen en de sturing aan te passen. Het kan ook door 
medewerkers in hun kracht (met oog voor hun basiskleur en talent) te zetten, het 
college terzijde te staan om hun sturing meer te tunen op de lange termijn van de aard 
van vraagstukken in de samenleving. Het permanent kijken naar de verandering in de 
pluriforme samenleving is een opgave op zichzelf geworden en de vertaling ervan niet 
meer weg te denken als de competentie van het management.

Allen concluderen dat het thema zeer actueel is, omdat de organisatieopgaven ook 
complexer worden gevoeld. “Het is niet meer one size fits all”, zoals Theo Dijkstra 
zegt. Het belang van implementatie is crucialer dan ooit. Goed kijken naar de realiteit 
en de aard van het vraagstuk is essentieel. 

De gekozen benadering van deze masterclass zet alles weer eens in perspectief. 
De gegeven blauwdruk wordt herkend. De ontwikkelingen zijn permanent. De 
presentaties en discussie geven nog eens aan dat het ook zaak is anders te kijken naar 
sommige onderdelen in de organisatie, die vanuit een ontspanning en in dialoog, 
het verdienen meer in hun kracht te worden gezet. De verbinding met buiten is 
voorwaarde om te kunnen verbeteren en haalt de gemeente uit haar maatschappelijk 
isolement. 

De gemeenschap is pluriform, de gemeente dus ook. Start dus met waarnemen, 
ga naar de realiteit, denk in kansen en stop met problematiseren. Erkenning van 
pluriformiteit geeft de basis om gedifferentieerder te kunnen werken. Het geeft inzicht 
om (concern)control meer gericht en gedifferentieerder in te kunnen zetten in het 
geheel van (algemeen) management en strategische advisering. 
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Met meerdere rollen aan tafel is het boeiend delen. De sfeer was relaxed en vooral 
productief. De discussie helpt deze nieuwe taal door te ontwikkelen en verder te 
begrijpen om naar concrete oplossingen te komen. Ω
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E r is een natuurlijke weerstand om aan hen aan wie je verantwoording 
‘schuldig’ bent transparant te zijn over de risico’s die voorliggen. Daarnaast 
blijken bestuurders in de praktijk nog veel vragen te hebben rondom 

verslaggeving over risicomanagement.

Hoogwaardige verslaggeving over risicomanagement is goed voor een organisatie. 
Belanghebbenden stellen informatie over risico’s en de manier waarop een organisatie 
deze risico’s beheerst zeer op prijs. Bovendien dwingt heldere rapportage het 
bestuur om risico’s en beheerssystemen duidelijk op een rijtje te zetten - een goed 
uitgangspunt voor verbetering van het risicomanagement. Bestuurders kunnen 
waarde creëren door positief invulling te geven aan nieuwe regels en codes die 
aanzetten tot goede risicorapportage. Internationaal geharmoniseerde standaarden 
voor risicorapportage kunnen heldere verslaggeving verder bevorderen.

Verwachtingen managen
Beleggers beseffen dat ondernemingen slechts winst kunnen maken, als zij 
bewust bepaalde risico’s nemen: ‘no risk, no reward’. Omdat rendement en 
risico onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, verwachten beleggers over beide 
onderwerpen goede informatie.

Op vergelijkbare wijze staat in de publieke sector de realisatie van geformuleerde 
doelstellingen bloot aan risico’s. Belanghebbenden hebben geen hekel aan goed 
omschreven risico’s die ze begrijpen, ook al dragen die risico’s bij tot de volatiliteit van 
de beoogde uitkomsten.

Ze hebben wel een broertje dood aan onverwacht opduikende risico’s die de 
organisatie niet of slechts zeer vaag omschreven had. Zeker als die risico’s leiden tot 
forse financiële tegenvallers die als een donderslag bij heldere hemel komen.
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Expliciete aandacht voor risico’s in de externe verslaglegging van een organisatie 
vormt een zeer efficiënt middel om aan de behoefte van belanghebbenden aan 
informatie over risicoprofiel en risicomanagement te voldoen. Tegelijk stelt deze 
rapportage de organisatie in staat om de verwachtingen van toezichthouders en 
andere belanghebbenden over de resultaten en hun volatiliteit te managen. Eventuele 
fluctuaties in de gewenste realisatie van de doelstellingen komen dan voor hen minder 
onverwacht.

Risicoverslaggeving werpt vruchten af
Verslaggeving over risico’s hangt samen met de kwaliteit van het risicomanagement 
bij organisaties en draagt bij aan de verbetering ervan. Hoogwaardige 
risicoverslaggeving door bestuurders vereist dat zij zich eerst een betrouwbaar 
beeld vormen van de belangrijkste risico’s en van de effectiviteit van de interne 
beheersmaatregelen om deze risico’s te verminderen. Deze nieuwe inzichten vormen 
vaak de basis voor verbeteringen in het risicomanagementsysteem.

Doorgaans ontdekken organisaties bij een inventarisatie van hun risico’s diverse ‘low 
hanging fruits’ en kunnen zij met een relatief geringe inspanning de blootstelling aan 
bepaalde risico’s fors verminderen.

Bedrijven, overheidsinstanties en andere publieke organisaties kunnen niet meer 
om goede risicoverslaggeving heen. Recent is de Europese transparantierichtlijn 
van kracht geworden. Deze richtlijn beoogt een grotere mate van consistentie en 
transparantie te bereiken in de externe verslaggeving van beursfondsen. Daarmee wil 
de richtlijn een dubbel doel bereiken: een betere bescherming van beleggers en een 
efficiëntere markt. De jaarlijkse financiële verslaggeving dient een risicoparagraaf 
te bevatten met een beschrijving van de voornaamste risico’s en onzekerheden 
waarmee de uitgevende instelling te maken heeft. Het bestuur dient door middel van 
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een bestuursverklaring expliciet te bevestigen, dat in het jaarverslag de wezenlijke 
risico’s zijn beschreven waarmee de onderneming wordt geconfronteerd. Corporate 
governance codes verlangen doorgaans dat het bestuur in het jaarverslag niet alleen 
de belangrijkste risico’s beschrijft, maar ook het functioneren van de systemen om 
deze risico’s te beheersen.

Positieve benadering
Bestuurders doen er goed aan om op positieve wijze invulling te geven aan de 
relevante bepalingen in de corporate governance codes. Goed risicomanagement 
- inclusief goede verslaggeving - levert immers voor ondernemingen een 
concurrentievoordeel op en creëert waarde. Ook voor bestuurders van non-profit 
organisaties zorgt goed risicomanagement voor meer vertrouwen bij toezichthouders 
en andere belanghebbenden. Niettemin valt er terughoudendheid te bespeuren om in 
de jaarrekening te rapporteren over risicomanagement. Dit kan bijvoorbeeld liggen 
aan de onwil van bestuurders om de belanghebbenden een extra referentiekader te 
geven – te weten ‘risicomanagement’ - op basis waarvan deze dan hun bestuurlijke 
prestaties kunnen beoordelen.

Goede bestuurders hoeven echter niet bang te zijn voor extra parameters of 
meetpunten. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt kan goede, transparante 
rapportage over risico’s bestuurders beschermen tegen aansprakelijkheid. Door de 
toenemende juridisering van de samenleving zijn bestuurders beducht te worden 
aangesproken op door hen gerapporteerde risico’s en beheersmaatregelen. Hier 
kan echter tegen worden ingebracht dat transparantie vooraf juist een uitstekende 
verdediging is.

Het (top-)management is hoe dan ook eindverantwoordelijk voor het zorgvuldig 
beheersen van de organisatierisico’s. Het duidelijk communiceren naar 
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belanghebbenden waar de specifieke risico’s liggen, hoe het management de risico’s 
probeert te beheersen en welke invloed de risico’s op de resultaten kunnen hebben, 
vermindert juist het risico van bestuurdersaansprakelijkheid. Belanghebbenden 
hebben dan namelijk geen goede grond om (achteraf) te claimen dat zij niet adequaat 
zijn geïnformeerd over de relevante risico’s.

Betere risicoverslaggeving
In de praktijk worstelen organisaties en hun bestuurders met tal van vragen rond 
de verslaggeving over risico’s en risicomanagement. Het verdient aanbeveling om 
bij de opzet van risicoverslaggeving in jaarverslagen (de ‘risicoparagraaf’) duidelijk 
de elementen uit de managementcyclus te volgen: planning, uitvoering, controle en 
bijsturing (‘plan, do, check, act’).

Dit resulteert in de volgende opbouw:

 • Een beschrijving van de strategie van de organisatie, de geformuleerde 
doelstellingen, het daarbij behorende risicoprofiel en informatie over de 
risicobereidheid van het bestuur.
 • Een beschrijving van de aanwezige risicomanagement- en interne beheerssystemen.
 • De verantwoording over het gevoerde risicobeleid, de werking van de 
beheersmaatregelen, tekortkomingen in de interne beheersing, incidenten et cetera, 
in de verslagperiode.
 • De eventuele bijstelling van de doelstellingen en geplande acties ter verbetering van 
de interne beheersing.

Nadere, liefst internationale, richtlijnen op het gebied van risicoverslaggeving zouden 
zeker bijdragen aan meer helderheid voor zowel de opstellers als de gebruikers van 
deze informatie. Uiteraard is dit zeker geen eenvoudig noch snel proces. 
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Op Europees niveau zijn met de genoemde richtlijn weer enkele voorzichtige 
stappen tot harmonisatie gezet; geen overbodige luxe gezien de belangrijke 
verschillen in nationale regelgeving binnen de EU. Ook de Internationale Organisatie 
voor Standaardisatie (ISO), een samenwerkingsverband van 156 nationale 
standaardisatieorganisaties, werkt momenteel aan richtlijnen op het gebied van 
risicomanagement. 

Naar verwachting zal er een proces van harmonisatie van standaarden ontstaan. Naar 
analogie met de ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS) zouden dat dan 
de ‘International Risk Reporting Standards’ (IRRS) kunnen worden. Deze zullen ook 
effecten zullen hebben op de verslaggeving voor non-profit organisaties.

De beoogde internationale harmonisatie zal zich waarschijnlijk richten op de 
kwaliteitseisen die aan risicorapportages worden gesteld en niet op hun woordelijke 
inhoud. Deze standaarden zouden bijvoorbeeld kunnen aandringen op een duidelijker 
verband in de verslaggeving tussen uiteenzetting van strategie en risicoprofiel 
enerzijds en verantwoording over het gevoerde risicomanagement anderzijds.

Samenvatting en conclusies
Bij risicoverslaggeving draait het om het goed managen van verwachtingen. Bij 
ondernemingen draagt openheid over de volatiliteit van de resultaten en inzicht in 
de kwaliteit van de interne beheersing bij tot verlagen van de vermogenskosten en 
daarmee tot het verhogen van de waarde. Het is bovendien aannemelijk dat daardoor 
ook het risicomanagement op zich verbetert, wat uiteraard eveneens bijdraagt aan de 
waardecreatie door de onderneming.
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Het goed managen van verwachtingen geldt evenzeer in de publieke sector. 
Vanwege de belangrijke rol van de kaderscheppende begroting ligt daar 
extra nadruk op het verhelderen van de gemaakte keuzen ten aanzien van de 
organisatiedoelstellingen. Deze laatste zijn immers gericht op het creëren van waarde 
voor de verschillende belanghebbenden.

In de praktijk worstelen organisaties en hun bestuurders nog met tal van vragen 
aangaande rapportage over risico’s en risicomanagement. Wereldwijde standaarden 
voor risicoverslaggeving zouden hier duidelijkheid kunnen brengen. Vertrouwen 
van belanghebbenden stoelt op hun geloof in de integriteit van de bestuurders en 
de bijbehorende eerlijke informatieverschaffing. Regelmatige, goed gestructureerde 
informatie over risico’s en beheersingsmaatregelen, over verwachtingen en 
uitkomsten, zal daar zeker aan bijdragen. Ω
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Deze weken is er op rijksniveau veel discussie over het onderwerp Publiek-
Private Samenwerking. De vraag laat zich stellen of daarbij sprake is van 
echte PPS’en zoals die de afgelopen jaren tot stand zijn gekomen op lokaal, 

regionaal en provinciaal niveau, waarbij ruimtelijke plannen worden gerealiseerd door 
(vaak meerdere) overheden, die met private partijen ook risicodragend samenwerken 
om een plan te realiseren.

PPS-projecten op rijksniveau zijn wezenlijk anders. Infrastructuur (rail, weg), maar 
ook andere overheidsinvesteringen (bv. scholenbouw) dienen tot stand te komen 
door een opdracht waarbij het ontwerp, de bouw, de financiering, het onderhoud 
en de exploitatie van het project tezamen wordt gecontracteerd. De overheid is 
opdrachtgever, samenwerkende private partijen richten project-vennootschappen op, 
via een uitvraag in de markt wordt de opdracht gegund. Er kan worden gekozen voor 
een deel van de zojuist genoemde procesonderdelen, dus bv. alleen ontwerp, bouw en 
onderhoud, waarbij de financiering en de exploitatie bij de opdrachtgevende overheid 
blijven. Hoe dit ook zij, aan deze PPS-wijze van projectrealisatie kunnen grote 
voordelen verbonden zijn.

Anders dan bij de klassieke aanpak (waarbij de overheid een gedetailleerd ontwerp 
alleen voor de bouw in de markt tendert, maar zelf financiert, exploiteert en het 
onderhoud regelt) kan bij PPS door combinatie van ontwerp, bouw en onderhoud 
het project slimmer, efficiënter en effectiever en daarmee tegen lagere kosten worden 
gerealiseerd. Door ook de financiering erbij te betrekken kan het project in de tijd naar 
voren worden gehaald. Er zijn immers op jaarbasis altijd plafonds in het beschikbare 
overheidsbudget voor investeringen. Met een afgewogen meerjarige budgettaire 
planning kan goed worden omgegaan met de publieke financiële middelen.

Lukt het de overheid vervolgens bij het formuleren van de opdracht ook om 
gebruiksvergoedingen (tol, kilometerheffing et cetera) direct aan het project te 
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koppelen - waarmee dus ook de betaalstroom (al dan niet gedeeltelijk) wordt 
geprivatiseerd - dan kan ook de exploitatie van het project door het private 
consortium in het vizier komen.

In de discussies over het nu wel of niet met de PPS-aanpak aan de slag gaan komt 
het wellicht wel grootste voordeel daarvan nauwelijks aan de orde. Dit is het veel 
professionelere risicomanagement, dat de PPS-wijze van werken tot gevolg heeft in 
vergelijking met de klassieke aanpak. Of een project nu klassiek of met PPS wordt 
gerealiseerd, de risico’s verschillen uiteraard niet van elkaar. Met de PPS-aanpak 
worden ze echter wel glashelder. Immers, analyse van alle risico’s gedurende de bouw 
en gebruiksperiode is aan de voorkant nodig. Deze risico’s moeten worden toegedeeld 
naar de deelnemers, worden verzekerd en ingeprijsd.

De overheid betaalt pas op vooraf bepaalde en goed omschreven prestatiemomenten, 
als voldaan is aan de realisatie en vervolgens gedurende de exploitatie- en 
onderhoudsperiode voor de beschikbaarheid en het goed functioneren van het 
project. Kwaliteitsafspraken over de staat van onderhoud aan het eind van de 
exploitatieperiode worden vastgelegd.

Dit vraagt aan overheidszijde ook het nodige. De specificaties van de opdracht zijn bij 
PPS volstrekt anders dan het gedetailleerde ontwerp met bestek en tekeningen van de 
klassieke aanpak. In de praktijk tot nu toe blijken deze moeilijk te formuleren om er 
vervolgens ook aan vast te houden. Dit laatste is overigens niet specifiek voor PPS. Het 
wijzigen van een project is ook bij de klassieke wijze van werken aan de orde, met alle 
gevolgen van dien. En de risico’s moeten juist zo helder mogelijk zijn. Prudente inzet 
van publieke financiële middelen is immers altijd geboden. Ω

Bibliografie
Dit artikel is eerder gepubliceerd in het B&G Magazine, 2006.

PPS: beter risicomanagement Mens & Organisatie



295 i

DEMOCRATISCHE CONTROLE OP 
SAMENWERKING MOET BETER

Risico’s bij verbonden partijen

J O H N  S M I T S ,  S I M O N E  B U I S S I N K  E N  H U G O  PA R K E R  B R A DY

2015

MENS & ORGANISATIE



296 i

Gemeenten en provincies hebben de uitvoering van wettelijke taken en de 
realisatie van ambities op veel terreinen belegd bij privaatrechtelijke en 
publiekrechtelijke organisaties. Bijvoorbeeld bij regionale milieudiensten, 

veiligheidsregio’s, sociale werkvoorzieningen, afvalbedrijven en regionale 
luchthavens. Door de decentralisaties in het sociale domein neemt het aantal 
samenwerkingsverbanden verder toe. Voor gemeenteraden en provinciale staten is 
het vaak lastig om grip te krijgen en te houden op de financiële en bestuurlijke risico’s 
bij dergelijke verbonden partijen. Vijf lessen om de democratische controle beter te 
borgen.

De praktijk laat zien dat raads- en statenleden (te) laat zicht en vat hebben op 
financiële problemen bij verbonden partijen. Bijvoorbeeld bij SW-bedrijven 
(Caparis, LICOM), regionale uitvoeringsdiensten (Utrecht, Noord-Brabant) en 
afvalverwerking (Attero). De lokale kaderstelling door gemeenteraden ‘glijdt weg’ naar 
verbonden partijen en daarmee naar het college van Burgemeester en Wethouders; 
besluitvorming vindt regionaal plaats. 

En hoewel de raad of de staten zich maatschappelijk wel moeten (kunnen) 
verantwoorden voor het gezamenlijke beleid en de uitvoering daarvan, is een 
verbonden partij in veel gevallen moeilijk bij te sturen voor een individuele 
deelnemer. 

Deze risico’s leiden vooral bij gemeenteraden tot de nodige terughoudendheid bij het 
aangaan van nieuwe gemeenschappelijke regelingen. Ook zijn ze een voedingsbodem 
voor veel discussie over de legitimatie en het functioneren van de (democratische 
controle op) samenwerkingsverbanden (zie kader). Dat de getrapte democratie 
problematisch is, mag zeker niet worden gebagatelliseerd. 
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Juist nu de gemeente meer en meer als ‘eerste overheid voor de burger’ gaat 
functioneren, zijn kaderstelling en controle door de gekozen volksvertegenwoordiging 
van belang. De knelpunten zijn echter ook geen volledig intrinsiek probleem van 
verbonden partijen. Het knelpunt zit er veeleer in dat bij de oprichting en inrichting te 
weinig aandacht is voor de invulling van de democratische kaderstelling en controle, 
mede door de bedrijfsmatig-juridische benadering daarbij. Daar kan iets aan worden 
gedaan. 

Vanuit onze ervaring zijn de volgende zaken van belang om de rol van de 
gemeenteraad of provinciale staten goed te verankeren in de besturing van een 
verbonden partij:

 • Het aanbrengen van focus.
 • De rol en sturingsmogelijkheden in de verschillende stadia die (de totstandkoming 
van) een verbonden partij doorloopt.
 • De sturingspositie van gemeente of provincie in een verbonden partij (en de 
invulling daarvan).
 • De invulling van de informatiepositie.
 • De praktische en organisatorische randvoorwaarden om kaderstelling en controle te 
doen slagen.

Les 1: Met aandacht voor minder zie je beter en bereik je meer
De inrichting en besturing van verbonden partijen is – niet alleen voor relatieve 
buitenstaanders – complexe materie. Besluitvorming moet plaatsvinden op basis van 
uitvoerige studies en lijvige rapportages in de vorm van bedrijfsplannen, business 
cases of de tekst voor statuten of een gemeenschappelijke regeling. 
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Dat betekent dat raads- en statenleden worden overspoeld met gedetailleerde 
informatie over taken, organisatievorm, benoemingsprocedures, besturing, 
juridische uitwerking, financiën, formatie, ICT, HRM, kwaliteitsborging, huisvesting 
en communicatie. In de praktijk worden al deze facetten vaak ook besproken 
bij de behandeling in de raad of staten en ontbreekt het daarbij aan focus. 
Onvoldoende focus bij kaderstelling en controle maakt de rolverdeling tussen 
volksvertegenwoordiging en dagelijks bestuur van het bevoegde gezag diffuus. 
Bovendien bestaat het risico dat vanuit de (politieke) belangen van de individuele 
deelnemers compromissen worden gesloten bij de inrichting van het besturingsmodel 
van een verbonden partij. 

Vanuit de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid zou deze focus 
moeten liggen op:

 • De mate waarin de prestaties van de verbonden partij bijdragen aan het realiseren 
van de eigen (of gezamenlijk geformuleerde) maatschappelijke ambities.
 • De invulling van het besturingsmodel: in welke mate en op welke wijze houdt 
gemeente of provincie zicht en controle op de verbonden partij? Welk mandaat 
krijgt de verbonden partij? Hoe is de governance (‘netjes besturen’, omgaan met 
stakeholders) geborgd?
 • Het verdienmodel van de verbonden partij, de daaraan gekoppelde financiële 
risico’s en de beheersing daarvan.
 • De juridische verankering, met name waar het gaat om het mandaat dat de 
verbonden partij krijgt. De rechtsvorm moet vooral een afgeleide zijn van het 
besturingsmodel en niet omgekeerd, zoals in de praktijk (te) vaak gebeurt.

De uitwerking van overige zaken zoals organisatievorm, huisvesting en werkwijze 
behoort tot de verantwoordelijkheid van het college en moet daar vooral blijven.
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Les 2: Weet wanneer je moet en kunt pieken 
In het ontstaan en bestaan van een verbonden partij zijn verschillende stadia te 
onderscheiden: van initiatief (en eerste verkenning) tot beëindiging aan deelname of 
opheffing van de organisatie. De mogelijkheden voor de gemeenteraad of provinciale 
staten om kaders te stellen (of controle uit te oefenen) zijn sterk afhankelijk van het 
stadium waarin een verbonden partij zich bevindt. De meeste invloed is mogelijk vóór 
een verbonden partij is opgericht, dat wil zeggen in de fase van initiatief, verkenning 
en ontwerp. 

De raad en provinciale staten moeten ervoor zorgen dat ze feitelijk kaders stellen 
vóór sprake is van een min of meer uitgewerkt ontwerp van een verbonden 
partij in bijvoorbeeld een bedrijfsplan of gemeenschappelijke regeling. Deze 
kaderstelling kan plaatsvinden door tijdig een position paper of een scenario- of 
haalbaarheidsstudie aan de raad of provinciale staten voor te leggen. Het accent van 
de volksvertegenwoordigers moet daarbij liggen op de eerder genoemde focus: de 
opdracht aan de verbonden partij, de besturing, het verdienmodel en het mandaat. 

Op die wijze geeft de raad de kaders mee aan de eigen bestuurders en wordt vermeden 
dat de raad alleen nog maar kan reageren op min of meer kant-en-klare voorstellen 
vanuit de verbonden partij in oprichting. Bovendien moet vroegtijdig – dat wil zeggen 
vóór de feitelijke oprichting – worden geadresseerd wat de (verwachte en gewenste) 
levensloop van een verbonden partij is en op welke momenten kaderstelling en 
controle vanuit de volksvertegenwoordiging aan de orde moet zijn. Dit geldt voor de 
stappen in de aanloop naar de oprichting (inclusief go/no go-moment), de periode 
dat de organisatie wordt uitgelijnd, de reguliere bedrijfsvoering, de momenten van 
herijking (op welk moment moet wat worden geëvalueerd en welk soort besluit moet 
worden genomen?) en ook voor de ‘exit-condities’.
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Les 3: De sturingspositie is bepalend; kies die dus bewust 
Het besturingsmodel is de wijze waarop de deelnemers in de verbonden partij 
richting (kunnen) geven aan en toezicht houden op de inrichting en het handelen 
van de verbonden partij. Cruciaal daarbij is de positie die een gemeente of provincie 
inneemt in relatie tot de verbonden partij. De besturing kan betrekking hebben op 
verschillende zaken en daarbij horen ook verschillende posities:

 • Eigenaar(of mede -eigenaar) van de organisatie en dus (mede) risicodrager.
 • Inhoudelijke koersbepaler (prioriteiten, strategie, et cetera).
 • Toezichthouder/commissaris (vgl. lid van raad van toezicht, raad van 
commissarissen).
 • Oprichter die financieel borg staat en op onderdelen instemmingsrecht heeft, 
bijvoorbeeld bij stichting.
 • Opdrachtgever richting de organisatie (uitvoering taken, subsidieverstrekking, et 
cetera).

Dagelijks bestuurder van de organisatie Deze rollen en posities worden niet altijd goed 
onderscheiden. Dat leidt in de praktijk nogal eens tot conflicten, met name tussen 
de rollen van opdrachtgever en mede-eigenaar. Als opdrachtgever kan de gemeente 
besluiten minder taken door een verbonden partij te laten uitvoeren (bijvoorbeeld 
bij bezuiniging of wijziging van prioriteiten en beleid). Voor de gemeente als mede-
eigenaar kan taakvermindering echter druk zetten op de exploitatie en ertoe leiden 
dat zij financieel moet bijspringen. Zeker als meerdere deelnemers daartoe besluiten. 
Voorbeelden hiervan zijn te vinden bij de afvalverwerking, omgevingsdiensten en 
werkvoorzieningen. 

Bij het bepalen van de meest wenselijke sturingspositie zal – vanuit kaderstelling 
– antwoord moeten worden gegeven op de vraag waarop de gemeente of provincie 
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invloed wil hebben en hoe groot en hoe direct die invloed moet kunnen zijn. De 
meeste invloed op de taken die een verbonden partij uitvoert, heeft een gemeente of 
provincie in de opdrachtgeversrol en niet in de rol van mede-eigenaar of bestuurder. 
Bij voor gemeenten of provincies grote financiële en beleidsmatige onzekerheden of 
risico’s - zoals vanaf volgend jaar in het sociale domein - heeft vanuit kaderstelling en 
controle een contractmodel dus de voorkeur boven het (bij mandaat) onderbrengen 
van taken bij een gemeenschappelijke regeling.

Les 4: Waar je naar moet kijken is niet altijd wat de ander je laat zien
Een verbonden partij rapporteert in eerste aanleg aan de ‘aandeelhouders’ over de 
(bedrijfsmatige) prestaties en financiële huishouding van de organisatie als geheel. 
Gemeenteraad of provinciale staten moeten echter kunnen beoordelen of het 
presteren en functioneren van de verbonden partij binnen de eigen beleidskaders 
past, of bijsturing van de verbonden partij op dat punt nodig is of dat de eigen kaders 
herijking behoeven. 

Dat betekent dat er in elk geval op drie onderdelen in de rapportages van een 
verbonden partij een vertaalslag voor raden of staten moet worden gemaakt: De 
bijdrage van een verbonden partij aan het realiseren van de ambities en maat- 
schappelijke opgaven die aanleiding waren om tot de verbonden partij toe te treden. 
Bijvoorbeeld de bijdrage van de prestaties van een omgevingsdienst aan de beheersing 
van omgevingsrisico’s of een regionale luchthaven aan de regionale economie. De 
kosten en baten en financiële risico’s van de verbonden partij in relatie tot de eigen 
gemeentelijke of provinciale financiën. 

De wijze waarop de besluitvorming, controle en bijsturing verlopen (transparantie, 
verantwoording, conform gestelde kaders, etc.) en de governance (omgang met 
stakeholders) is ingevuld. Deze vertaling zal in eerste aanleg moeten worden gemaakt 
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door het college in de hoedanigheid van bijvoorbeeld lid van het dagelijks bestuur 
van een verbonden partij. Daarbij zijn ook de beleidsmatige en financiële prognoses 
van belang. Niet alleen vanuit de bedrijfsvoering van de verbonden partij maar ook 
vanuit de context en ontwikkelingen waarbinnen de verbonden partij functioneert, 
waaronder het eigen beleid en de maatschappelijke prioriteiten van de gemeente of 
provincie.

Les 5: Niets is zo theoretisch als een goed werkende praktijk 
Ook als de inrichting van een verbonden partij op papier goed is geregeld, is dat geen 
garantie voor het goed functioneren van de democratische kaderstelling en controle. 
Vaak is dit terug te voeren op de uitvoeringscondities waarmee gemeenteraden en 
provinciale staten te maken hebben. Om te beginnen doen raads- en statenleden hun 
werk in deeltijd en vaak naast een reguliere baan. Daardoor ontbreekt nogal eens de 
tijd om zich voldoende te verdiepen in de (complexiteit van) materie. 

Daarnaast vraagt het op zijn merites kunnen beoordelen van de besturing, juridische 
verankering en financiële risico’s van een verbonden partij om specifieke expertise. 
Het is belangrijk dat de informatieverstrekking aan raads- en statenleden daarmee 
rekening houdt, bijvoorbeeld door te zorgen voor goede samenvattingen van 
rapportages met daarbij een vertaling naar de gemeentelijke en provinciale kaders. 
Bovendien is het verstandig dat gemeenteraden en provinciale staten via de griffies 
hun eigen ambtelijke ondersteuning organiseren. 

Niet alleen als afzonderlijke raads- of statenleden of fracties maar als gemeenteraad 
of provinciale staten als geheel. Van die ondersteuning mag dan dezelfde hierboven 
genoemde focus worden verwacht. 
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In de tweede plaats staan verbonden partijen voor menig raads- en statenlid niet 
alleen letterlijk maar ook figuurlijk op afstand. Er is met andere woorden weinig 
echte verbondenheid. Toch zouden ze net als maatschappelijke organisaties een plek 
moeten hebben in het netwerk van raads- of statenleden. Dat wil zeggen: zorgen voor 
contact en belangstelling tonen. 

De keerzijde daarvan is dat ook van verbonden partijen, en met name de directie, 
voldoende politieke en maatschappelijke sensitiviteit mag worden verwacht. Aandacht 
voor en (actief) contact met de stakeholders zou daarom een onderdeel van de 
governance-code moeten zijn. In de derde plaats moeten de raad en provinciale staten 
ervoor zorgen dat ze voor hun informatiepositie niet helemaal afhankelijk zijn  van 
hun eigen college of de verbonden partij. Er zijn vele (openbare) bronnen die als basis 
kunnen dienen voor het monitoren van de ontwikkelingen rond verbonden partijen: 
geassocieerde partijen als opdrachtnemers en klanten van verbonden partijen, externe 
toezichthouders, onafhankelijke onderzoekers, media en andere deelnemers in een 
verbonden partij. 

Gemeenteraad en provinciale staten hebben ook de mogelijkheid om zich ambtelijk 
te laten ondersteunen of om zelf onderzoek toe doen. Van die mogelijkheden wordt 
echter beperkt (efficiënt) gebruikgemaakt. In de vierde plaats moet er ook een zekere 
‘etiquette’ in acht worden genomen in de relatie tussen volksvertegenwoordiging en 
de eigen bestuurlijke vertegenwoordigers in een verbonden partij. De belangrijkste 
ingrediënten daarvan zijn:

 • Het bestuur laten besturen; volksvertegenwoordigers moeten niet op stoel van de 
verbonden partij gaan zitten.
 • In principe terughoudend zijn met informatieverzoeken die betrekking hebben op 
de interne huishouding van de verbonden partij. Behalve in situaties waar dit van 
belang is voor de beleidsmatige of financiële provinciale kaders.
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 • Bereidheid tot informeel overleg en informatieuitwisseling, niet alleen vanuit B&W 
of GS maar bijvoorbeeld ook vanuit de directeur van een verbonden partij.
 • Oog houden voor de informatiepositie van politieke minderheden.

Ten slotte zullen ook bij de kaderstelling en controle rond verbonden partijen 
de politieke tegenstellingen en belangen een rol spelen. Vanuit het oogpunt van 
democratische controle hebben alle partijen er belang bij dat verbonden partijen niet 
‘ontsporen’ en dat de gemeenteraad en provinciale staten dus goed zijn geïnformeerd. 

Het gaat bij de democratische controle niet alleen om het maken van een politiek 
statement in de eigen politieke arena maar ook om het verbeteren van de 
bestuurspraktijk van de verbonden partij. In de context van verbonden partijen zullen 
gemeenteraad en provinciale staten enerzijds en het college anderzijds ook met één 
stem moeten spreken richting verbonden partij. Enig samenspel, bijvoorbeeld in de 
voorbereiding van de discussie en besluitvorming over verbonden partijen, heeft in 
dat licht niet alleen praktische voordelen maar maakt de democratische controle van 
de gemeenteraad of provinciale staten ook sterker.

Drie stromingen in discussies over verbonden partijen:
1. Het tekort aan democratisch gehalte van verbonden partijen moet niet worden 

overdreven. Verbonden partijen zijn immers vooral met de uitvoering van taken 
of medebewindstaken bezig, die toch al behoren tot het domein van het dagelijks 
bestuur (GS en B&W). Bovendien is de beleidsvrijheid bij de uitvoering meestal 
zeer beperkt doordat de bestemming van middelen al grotendeels vastligt door 
aangegane verplichtingen en wettelijke eisen. 

2. Het tekort aan directe democratische controle is juist een voordeel. In de uitvoering 
(dienstverlening, toezicht en handhaving, hulpverlening en zorg) is uniformiteit 
gewenst. De getrapte democratie en de beperkte invloed van de raad of staten is een 
buffer tegen ongelijkheid en politieke wisselvalligheid. 
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3. Het tekort aan democratische controle is het gevolg van ontwerpfouten bij 
de inrichting. Er is fundamenteel niet zoveel mis met verbonden partijen of 
zelfstandige kleine gemeenten. De problemen ontstaan vooral door een te 
bedrijfsmatige benadering bij de inrichting van verbonden partijen en tunnelvisie 
bij de inrichting. De inrichting en besturing van verbonden partijen wordt 
gedomineerd door professionals, juristen, managers en management consultants. 
Aan de raad en provinciale staten worden uitspraken gevraagd over gedetailleerde 
bedrijfsplannen en concept-gemeenschappelijke regelingen/statuten. Vaak ook 
onder tijdsdruk, al dan niet veroorzaakt door het Rijk. Raads- en statenleden 
worden meegezogen in de bedrijfsmatige oordeelsvorming (en instemming). Voor 
zover er politieke aarzeling of weerstand is of wordt verwacht, wordt deze ‘ingepakt’ 
in compromissen in het besturingsmodel (zwaar aangezette dagelijkse besturen, 
geen onderscheid in dagelijks en algemeen bestuur, ambtelijke hulpstructuren) 
en financieel optimistische scenario’s. Van politieke, beleidsmatige en financiële 
kaderstelling – bij de oprichting én bij het in werking zijn – komt onvoldoende 
terecht.

Verbonden partijen 
Een goede democratische controle op verbonden partijen is zoals genoemd ook van 
belang voor de decentralisaties in het sociale domein. Op het oog is de (verplichte) rol 
van verbonden partijen beperkt tot onderdelen van de Jeugdwet en de Participatiewet. 
In de praktijk worden de kaders voor de taakinvulling en uitvoering regionaal 
voorbereid. Dit trekt een wissel op de kaderstellende en controlerende rol van de 
gemeenteraden. Niet alleen binnen het sociale domein maar voor het gehele beleid 
van de gemeenten. De kortingen van het Rijk op de budgetten van de WMO en 
de Participatiewet en open-eind-voorzieningen in onder meer de Jeugdwet zullen 
financiële druk zetten op gemeenten. Bij de eisen van een sluitende begroting – in 
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tegenstelling tot het Rijk mogen gemeenten geen tekorten hebben – kan de regionale 
kaderstelling en inzet van middelen in het sociale domein dus zeer sturend gaan 
werken op de marges voor de lokale kaderstelling en op afwegingen voor andere 
beleidsterreinen en taakgebieden. Ook al is er bij deze vorm van regionalisering 
formeel geen sprake van verbonden partijen, er is wel sluimerend sprake van 
‘verborgen partijen’. De risico’s voor de democratische kaderstelling en controle zijn 
er daardoor niet minder om. Ω
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V erbonden partijen vervullen een steeds grotere rol in de taken van de 
diverse overheden zoals ook waterschappen. Steeds vaker wordt voor een 
verbonden partij gekozen om kennis en expertise te delen, uitvoeringstaken 

gezamenlijk op te pakken en om (maatschappelijke) problemen op te lossen. Echter, 
veel waterschappen, maar ook gemeenten, ervaren problemen in de bestuurbaarheid 
van verbonden partijen. Veel gaat goed, maar vaak worden doelstellingen niet 
behaald, zijn de kosten te hoog en laat de kwaliteit van de producten of diensten van 
de verbonden partij te wensen over. Daarnaast wordt bestuurlijk een grote afstand 
tot de verbonden partij ervaren en is het lastig om grip te houden, wat bestuurlijk 
ongemak oplevert. Ook vanuit het perspectief van de verbonden partij worden 
problemen ervaren. Onder meer dat de sturing vanuit de waterschappen veelal, 
met de allerbeste bedoelingen maar uiteindelijk samen met de andere eigenaren, 
onsamenhangend is en gericht op het opdrachtgeverschap en de korte termijn.

1. Inleiding
Verbonden partijen vervullen een steeds grotere rol in de taken van de diverse 
overheden zoals ook waterschappen. Steeds vaker wordt voor een verbonden partij 
gekozen om kennis en expertise te delen, uitvoeringstaken gezamenlijk op te pakken 
en om (maatschappelijke) problemen op te lossen. Echter, veel waterschappen, maar 
ook gemeenten, ervaren problemen in de bestuurbaarheid van verbonden partijen. 
Veel gaat goed, maar vaak worden doelstellingen niet behaald, zijn de kosten te hoog 
en laat de kwaliteit van de producten of diensten van de verbonden partij te wensen 
over. Daarnaast wordt bestuurlijk een grote afstand tot de verbonden partij ervaren 
en is het lastig om grip te houden, wat bestuurlijk ongemak oplevert. Ook vanuit 
het perspectief van de verbonden partij worden problemen ervaren. Onder meer 
dat de sturing vanuit de waterschappen veelal, met de allerbeste bedoelingen maar 
uiteindelijk samen met de andere eigenaren, onsamenhangend is en gericht op het 
opdrachtgeverschap en de korte termijn.
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Veel van de problemen in de bestuurbaarheid van verbonden partijen komen 
voort uit een gebrekkige governance. Veelal is er een gebrekkige (organisatorische 
en bestuurlijke) scheiding tussen eigenaars- en opdrachtgeversbelangen. Dit 
levert belangentegenstellingen op en zorgt dat met verschillende petten op wordt 
overlegd. Daarnaast merken we als adviseurs van WagenaarHoes op dat lang niet 
alle waterschappen een helder beleid hebben omtrent verbonden partijen, waardoor 
men per verbonden partij tegen dezelfde problemen oploopt[1]. Er is sprake van een 
tegenstelling tussen het groeiende belang van verbonden partijen, en tegelijkertijd een 
toenemende ontevredenheid over de bestuurbaarheid ervan, mede door een gebrek 
aan rolvastheid en rolbewustheid bij bestuurders.

Dit maakt het tijd voor een reflectie hierop. In dit artikel gaan we in op de vraag 
waar de oorzaken van deze problemen en ontevredenheid liggen en bieden we een 
oplossingsrichting. In het Tijdschrift voor Public Governance[2] hebben we reeds een 
analyse van het vraagstuk vanuit het perspectief van gemeenten gemaakt.

2. Formeel kader
Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waar 
een waterschap (maar ook bijvoorbeeld een gemeente of een departement) een 
bestuurlijk én een financieel belang in heeft. Een bestuurlijk belang wil zeggen dat 
het waterschap vertegenwoordigd is in het bestuur van de partij, en/of stemrecht 
heeft (art. 4.1 Waterschapsbesluit). Een waterschap heeft een financieel belang als het 
aansprakelijk is bij faillissement of als de partij haar verplichtingen niet nakomt. Het 
waterschap is daarmee (mede)eigenaar van de verbonden partij, maar is tegelijkertijd 
ook afnemer van producten, en dus opdrachtgever. Als overweging om een verbonden 
partij op te richten kunnen bijvoorbeeld schaalvoordelen en mogelijkheden tot 
kennis- en expertisedeling genoemd worden.
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Een verbonden partij kan juridisch gezien een publiekrechtelijke vorm hebben (zoals 
een gemeenschappelijke regeling), maar ook een privaatrechtelijke (bijvoorbeeld een 
overheids-NV of BV, vereniging of stichting).

Elk waterschap is verplicht om in de begroting een paragraaf op te nemen over 
verbonden partijen In deze paragraaf moet minimaal omschreven zijn wat de 
visie op verbonden partijen is in relatie tot de realisatie van de doelstellingen die 
zijn opgenomen in de begroting. En daarnaast moeten de beleidsvoornemens 
omtrent verbonden partijen in deze paragraaf zijn beschreven (art. 4.11 en art. 4.20 
Waterschapsbesluit).

3. Good governance
De grote rol van verbonden partijen in de organisaties van waterschappen vraagt 
om een adequate governance. Governance is het systeem van sturen, beheersen, 
verantwoorden en toezicht houden. Met dit systeem wordt het publieke belang 
gedefinieerd en geborgd binnen en tussen (publieke) organisaties. Dit bestuurlijk en 
organisatorisch inregelen is primair een taak van de eigenaar van de verbonden partij. 

Zo kan de toekomstbestendigheid van de verbonden partij gewaarborgd worden. De 
opdrachtgever opereert primair als klant en wil een kwalitatief hoogwaardig product 
of dienst tegen een zo laag mogelijke prijs. Hierdoor kunnen een aantal spanningen en 
belangentegenstellingen ontstaan tussen eigenaar en opdrachtgever, zeker als beide 
rollen door één persoon worden vervuld. Als die belangen binnen een waterschap niet 
gearticuleerd (organisatorisch onderscheiden) zijn, blijft dat impliciet en komt dat op 
willekeurige momenten op. Zo hebben eigenaren en opdrachtgevers in principe de 
volgende tegenstrijdige belangen:
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Eigenaar       Opdrachtgever / klant

Hoogste prijs/rendement    Laagste prijs/kosten

Risico’s onzekerheden bij de klant leggen Risico bij de eigenaar leggen

Uniformiteit / standaardisatie    Diversiteit/ geen standaardisatie   
(kosten lager)      (flexibiliteit)

Financiering door de klant    Financiering door de eigenaar.

Deze verschillende belangen komen op verschillende momenten verschillend tot 
uitdrukking. In onze adviespraktijk merken we dat vaak de belangentegenstellingen 
impliciet blijven. Gevolg is vaak dat aan de voorkant een te lage prijs wordt 
afgesproken en aan de achterkant in de rekening blijkt dat het niet kon en/of niet 
gelukt is. De eigenaren worden vervolgens geacht de rekening alsnog sluitend te 
maken. Allebei de perspectieven dienen naar ons oordeel een plek te krijgen om dit 
te voorkomen en de bestuurbaarheid van de verbonden partij te waarborgen en te 
optimaliseren.

De twee rollen dienen in de organisatie en besturing duidelijk onderscheiden te 
zijn, om rolconflicten hanteerbaar te maken. De governance dient er mede toe om 
dit te borgen. Gebeurt dat niet dan worden vanuit dat belangenconflict willekeurige 
besluiten genomen, wat later tot problemen leidt .

Hiernaast heeft de verbonden partij zelf ook nog belangen, zoals een continuïteits-
streven, met mogelijk toenemende afstand tot de eigenaren en opdrachtgevers.
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Waterschappen hebben vanuit de eigenaarsrol verschillende verantwoordelijkheden[3] 
ten aanzien van de verbonden partij:

 • Het vaststellen van de besturingsfilosofie (de spelregels bij besturing en 
verantwoording).
 • Het bepalen van de governancestructuur (vertaling van de besturingsfilosofie naar 
de formele verhoudingen).
 • Het vaststellen van de strategische ruimte (kaders waarbinnen de partij mag 
opereren).
 • Het bepalen van de rechtsvorm.
 • De planning & controlcyclus.
 • Een adequate voorziening van middelen voor de verbonden partij.
 • De borging van het systeem en de systeemgrenzen waarbinnen de partij kan 
functioneren.
 • Het vaststellen van kaders voor uitbesteding, risicomanagement en vrije ruimte 
voor organisatieprincipes.

De verantwoordelijkheid van de waterschappen als opdrachtgever richt zich op de af 
te nemen producten en diensten, de prijs die daarvoor betaald moet worden en hoe 
verantwoording moet worden afgelegd over de uitvoering (te denken valt aan een 
transparante P&C-cyclus, tijdigheid, kwaliteit, conformiteit met de vraag et cetera).

In de praktijk blijkt vaak dat het eigenaarschap tekortschiet en de focus vooral 
ligt op opdrachtgeversbelangen, zoals een lage prijs of de eigen specifieke vraag. 
Problemen kunnen al ontstaan bij de start van een verbonden partij, als deze partij 
door de betrokken waterschappen in het leven wordt geroepen. Bijvoorbeeld door 
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medewerkers en gebouwen mee te geven aan de nieuwe organisatie, zonder dat 
kritisch wordt beoordeeld of dan wel een levensvatbare organisatie kan ontstaan. 
Dit is enerzijds een beoordeling van de oprichtende waterschappen, maar anderzijds 
ook een verantwoordelijkheid van de directie en het dagelijks bestuur van de nieuwe 
verbonden partij. Hier zit een spanning, aangezien het dagelijks bestuur vaak bij de 
start van zo’n nieuwe organisatie nog niet voldoende in positie is en de directie nieuw 
is en gezag ontbeert.

Dit kan er vervolgens toe leiden dat problemen zich daarna langzaam verder 
opbouwen. Vaak worden problemen onvoldoende opgepakt en opgelost, omdat de 
focus bij de waterschappen simpelweg elders ligt.

Te denken valt hierbij aan het niet up-to-date houden van systemen en kennis van 
medewerkers, waardoor de verbonden partij langzaam maar zeker zijn potentieel 
concurrerend vermogen verliest. Ook hier ligt een verantwoordelijkheid voor een 
dagelijks bestuur (in hun rol als eigenaren), aangezien deze de taak heeft aan de bel te 
trekken als hier niet op wordt gestuurd door de opdrachtgevers en/of directeur van de 
verbonden partij. Verder kan dit leiden tot steeds moeizamer lopende samenwerking 
tussen de eigenaren, aangezien ze allemaal uit eigenbelang handelen en niet uit het 
gemeenschappelijke belang van de verbonden partij.

4. Ervaringen bij gemeenten
Ook bij gemeenten nemen verbonden partijen een belangrijke rol in en hebben 
gemeenten moeite om verbonden partijen adequaat te besturen. Uit een eerder 
onderzoek naar verbonden partijen bij gemeenten is gebleken dat in de nota 
verbonden partijen vrij weinig aandacht wordt besteed aan governancevraagstukken. 
Dit komt met name tot uiting in weinig aandacht voor de scheiding tussen eigenaar 
en opdrachtgever. Veelal zijn de eigenaars- en opdrachtgeversrol bij dezelfde persoon 
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belegd. Niet zelden leidt dit tot rolconflicten en belangentegenstellingen in de 
aansturing van de verbonden partij. Verder is er weinig aandacht voor de strategische 
ruimte van de verbonden partij (willen, mogen, moeten, kunnen), de rechtsvorm, de 
kaders voor uitbesteding en de kaders voor risicomanagement. Om toekomstbestendig 
te kunnen opereren, zullen gemeenten hier meer aandacht aan moeten besteden, zo 
bleek. In het recente rapport van de VNG “Maatwerk democratie, naar een krachtiger, 
trefzekere gemeenteraad 2020 als kruispunt in de lokale democratie” wordt ook 
aanbevolen de governance rond verbonden partijen te verbeteren.

5. Waterschappen en hun verbonden partijen
Na bestudering van de jaarstukken van alle tweeëntwintig waterschappen in 
Nederland kwam naar voren dat ze tezamen ongeveer 70 verbonden partijen 
hebben. Per waterschap verschilt het aantal verbonden partijen. Gemiddeld heeft 
een waterschap ongeveer 8 à 9 verbonden partijen. Waterschappen Aa en Maas, De 
Dommel en Hollandse Delta hebben de meeste verbonden partijen (12) en Hunze en 
Aa’s heeft de minste (4). Daarnaast verschilt het aantal waterschappen dat deelneemt 
per verbonden partij. Aan de Waterschapsbank N.V. en de Unie van Waterschappen 
nemen alle waterschappen deel, maar er zijn ook legio verbonden partijen waar 
slechts één waterschap aan deelneemt, zoals een belastingsamenwerking met een 
aantal gemeenten.

Het grote aantal verbonden partijen en het belang van deze partijen in de huishouding 
van de waterschappen maakt eens te meer het belang van een goede sturing duidelijk. 
Om inzicht te krijgen in het beleid van waterschappen ten opzichte van verbonden 
partijen, hebben we alle waterschappen gevraagd of ze een nota ‘Verbonden partijen’ 
of vergelijkbaar beleidsstuk hebben. Hieruit blijkt dat iets meer dan de helft van 
de waterschappen zo’n nota of een vergelijkbaar beleidsdocument heeft. Het 
grootste deel van de waterschappen volstaat met de verplichte begrotingsparagraaf 

Verbonden partijen en waterschappen Mens & Organisatie



315 i

waarin per verbonden partij de belangrijkste kenmerken worden genoemd. In een 
rondvraag langs deze waterschappen wordt gezegd dat er geen behoefte is aan een 
waterschapsbreed beleid en governance ten aanzien van verbonden partijen en dat 
men dit per casus wil bekijken, of dat het er simpelweg nog niet van is gekomen.

We hebben de nota’s ‘Verbonden partijen’ van waterschappen onderzocht op een 
aantal aspecten van good governance, te weten:
a. Aandacht voor sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht.
b. Onderscheid rol eigenaar – opdrachtgever.
c. Aandacht voor spelregels en risico’s van uitbesteding

Hieronder wordt nader op deze aspecten ingegaan.

a. Aandacht voor sturen, beheersen, verantwoorden en toezicht
In nagenoeg alle nota’s blijkt aandacht te worden besteed aan sturen, beheersen, 
verantwoorden en toezicht. Echter, deze begrippen worden vaak alleen uitgelegd, 
en niet verdiept en geconcretiseerd. Opvallend is dat de teksten over deze begrippen 
vaak letterlijk overeenkomen met andere nota’s. Ook wordt in alle nota’s gesproken 
over beleid ten aanzien van verbonden partijen, maar ook hier blijft dit veelal 
oppervlakkig. Zo wordt er in de nota’s vermeld dat verbonden partijen beleid en 
taken voor de waterschappen uitvoeren, maar om welke beleidsdoelstelling het 
precies gaat, wordt vaak niet vermeld. Verder wordt in de nota’s niet in termen 
van organisatie-, besturings- en veranderingsstrategie gesproken. Consequentie is 
dat als dat aan de orde is, en dat is nogal eens het geval, er vaak geen aandacht is 
voor een goede roluitoefening. We zien dan dat verbonden partijen de opdracht en 
verantwoordelijkheid krijgen een bepaalde opdracht uit te voeren die als strijdig met 
het bestaan van de verbonden partij kan worden ervaren. De kans dat dit dan zo maar 
goed gaat is te betwijfelen.
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b. Onderscheid rol eigenaar – opdrachtgever
In alle nota’s wordt aandacht besteed aan het onderscheid tussen eigenaars- en 
opdrachtgeversrollen. Echter, slechts in 40% van de nota’s wordt ingegaan op hoe 
dit onderscheid bestuurlijk vorm moet krijgen, en in minder dan 30% hoe dit in de 
ambtelijke organisatie een plek moet krijgen. Hierbij kan gedacht worden aan een 
beschrijving van een stuur- en procesmodel om de scheiding tussen de twee rollen 
goed te borgen.

Opvallend is dat de waterschappen aangeven wel bezig te zijn met een rollenscheiding 
ten aanzien van verbonden partijen, maar dat ze nog vaak moeite hebben met hier in 
de eigen organisatie en in het bestuur vorm aan te geven.

c. Aandacht voor spelregels en risico’s van uitbesteding
Wat betreft de verantwoordelijkheid van de eigenaar valt op dat in alle gevallen 
de rechtsvorm benoemd wordt (als iets dat regelmatig overweging behoeft), maar 
dat slechts 15% aandacht besteedt aan spelregels voor uitbesteding. In slechts een 
enkel geval wordt ingegaan op de besturingsfilosofie. In een besturingsfilosofie 
wordt aangegeven hoe de verbonden partijen werken voor het waterschap en hoe de 
verantwoordelijkheidsverdeling tussen de betrokken partijen eruitziet (de spelregels 
bij besturing en verantwoording). Denk hierbij onder meer aan de vraag of er 
gewerkt wordt met dienstverleningsovereenkomsten, hoe wordt omgegaan met ad 
hoc vraagstukken, wie wanneer wat aan wie rapporteert en hoe de escalatieladder 
eruitziet. Verder valt op dat in elke nota (enkele) risico’s benoemd worden, maar dat 
in nog geen 45% van de gevallen wordt gesproken over risicobeheersing.

De waterschappen die geen nota verbonden partijen hebben, beperken zich 
voornamelijk tot de verplichte begrotingsparagraaf. Hierin wordt in een kleine 15% 
van de gevallen gesproken over beleid (overigens zonder echt te specificeren wat 
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het beleid is) en wordt in ruim de helft van de gevallen een aantal risico’s benoemd 
(ook hier veelal zonder beheersingsmaat-regelen erbij). De overige aspecten van 
governance worden niet benoemd. Ook hier wordt het beeld bevestigd dat de 
eigenaarsrol onderbelicht blijft.

Verder hebben we aan de waterschappen gevraagd of in de organisatie een scheiding 
wordt aangebracht tussen eigenaar en opdrachtgever, en zo ja, hoe dit dan gebeurt. 
Opvallend is dat in de meeste gevallen een scheiding wordt aangebracht door de 
eigenaarsrol bestuurlijk en de opdrachtgeversrol ambtelijk te beleggen. De rol van 
eigenaar krijgt vaak ambtelijk minder een plek, terwijl dit in veel gevallen wel relevant 
is. Het bezwaar dat we hierbij hebben is dat het spanningsveld tussen beide rollen 
een afweging vraagt, die adequaat ambtelijk dient te worden voorbereid met de 
verbonden partij en bestuurlijk dient te worden voorgelegd en geaccordeerd. Vindt die 
afweging niet plaats dan is het aannemelijk (en in onze praktijk vaak gebleken) dat dit 
spanningsveld impliciet blijft en na verloop van tijd kunnen er ongewenste effecten 
optreden. Het kan gaan om effecten zoals onverwachte kosten en/of een organisatie 
die onvoldoende op zijn taak is voorbereid en/of toegerust. Gemakkelijk kan ook het 
effect optreden dat de verbonden partij de rol van de eigenaren over moet nemen, wil 
ze levensvatbaar blijven. Of daarmee een efficiënte en effectieve governance ontstaat 
kan betwijfeld worden.

Het onderscheid behoeft niet per se organisatorisch bestuurlijk gemaakt te 
worden, als de bestuurlijke besluitvorming maar ambtelijk in de voorbereiding 
tot een adequate afweging in de voorgelegde voorstellen leidt. Overigens zien 
we dat waar dat onderscheid wel gemaakt wordt, de eigenaarsrol bestuurlijk bij 
de portefeuillehouder financiën wordt neergelegd. Die wordt immers al geacht 
vanuit een geheel eigen perspectief naar bestuurlijke besluitvorming te kijken. 
Inhoudelijke portefeuillehouders zijn op de eerste plaats geïnteresseerd in de inhoud. 
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Portefeuillehouders financiën meer in de zakelijke propositie. Dat past bij de rol van 
eigenaar.

We hebben gemerkt dat het gebruikelijk is om vooral vanuit een kostenperspectief te 
sturen, waarmee eigenaarsoverwegingen om een gezonde en stabiele organisatie op 
te zetten nogal eens ondergesneeuwd raken. Veel waterschappen geven als argument 
voor de gebrekkige scheiding dat de WGR hier onvoldoende mogelijkheden toe 
biedt. Dit is naar ons oordeel grotendeels een schijnargument. Er zijn voldoende 
mogelijkheden om zowel binnen de eigen organisatie als binnen het bestuur van 
de verbonden partij het eigenaarschap gescheiden van het opdrachtgeverschap te 
positioneren. De agendastelling zelf kan er bijvoorbeeld eenvoudig toe bijdragen. 
Bij de waterschappen zelf kan het eigenaarschap het beste bij de portefeuillehouder 
financiën worden onder gebracht die zodoende alle eigendom-relaties onderhoud, 
terwijl andere bestuursleden op de inhoud en daarmee de opdrachtgeversrol inhoud 
geven.

Dit vraagt echter wel een goede rolbewustheid en rolvastheid binnen het bestuur van 
zowel de verbonden partij als van het waterschap en de ambtelijke organisaties.

In het kader van het opdrachtgeverschap is een goede vraagarticulatie van 
belang. Zonder goede vraagarticulatie vindt immers geen goede leverantie plaats. 
Echter, de verbonden partij is meer dan alleen de opdrachtnemer. Zij zijn ook een 
eigendom van de deelnemende waterschappen, dat zijn waarde dient te behouden. 
Deze waterschappen hebben immers kapitaal (menselijk, materieel, kennis etc.) 
geïnvesteerd in de partij en hebben als eigenaar het belang een toekomstbestendige 
organisatie in de wereld te zetten. Bij sommige verbonden partijen wordt dit 
opgelost door dat het AB als aandeelhoudersvergadering fungeert en het DB 
als raad van commissarissen, terwijl de directeur meer als directeur bestuurder 
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wordt gepositioneerd. De wet maakt dat goed mogelijk. Het gaat er dan wel om de 
besturingsfilosofie en governance daarop te enten. Verder is het dan ook belangrijk 
dat het DB niet te veel op de stoel van de directie van de verbonden partij gaat zitten 
en zijn taak m.b.t. de algemene leiding over de organisatie overneemt.

6. Reactie Vereniging Directeuren van Waterschappen
We hebben de bevindingen gedeeld met de Vereniging van Directeuren van 
Waterschappen. Zij hebben zeer positief gereageerd op onze bevindingen en 
zich voorgenomen samen een aantal stappen voor te bereiden opdat elk van de 
waterschappen de governance en aansturing van verbonden partijen kunnen 
verbeteren. (zij gaven een werkgroep de opdracht  “Ontwikkel een handreiking 
governance verbonden partijen”). Voor die aanpak hebben zij bestuurlijke steun. De 
waterschapsbesturen verwachten van hun secretaris-directeuren dat ze hun eigen 
verantwoordelijkheid nemen in de verbetering van de kwaliteit van de bedrijfsvoering 
van hun waterschappen.

7. Conclusies en aanbevelingen
Uit onze ervaring in de verschillende opdrachten bij diverse waterschappen en na 
bestudering van de verschillende jaarstukken van de waterschappen concluderen wij 
dat de governance rond verbonden partijen te wensen overlaat. Nu overheden steeds 
vaker[4] gebruik maken van samenwerkingsverbanden zullen verbonden partijen 
een steeds belangrijker plaats gaan innemen. Eigenaren hebben een duidelijk ander 
belang dan opdrachtgevers. Een deel van de problemen rond verbonden partijen is te 
verklaren, doordat het accent in de praktijk gelegd wordt bij de rol van opdrachtgever 
en die van eigenaar onder gesneeuwd raakt.

Ook bij de 22 waterschappen, die samen 70 verbonden partijen kennen, is zo winst te 
behalen in de governance. Onderzoek leverde op dat de aandacht voor dit vraagstuk 
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groeiende is, maar bij de meerderheid van de waterschappen nog onderbelicht.

Dat vraagt dat zij zich zelf bewuster moeten gaan organiseren naar die verbonden 
partijen.

Dat kan door intern bestuurlijk en ambtelijk eigenaarschap en opdrachtgeverschap te 
(onder)scheiden en belangenconflicten die deze rollen oproepen een plek te geven in 
de eigen besluitvormingstrajecten betreffende de verbonden partijen.
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A l geruime tijd wordt onderkend dat gemeenten in de nabije toekomst 
wellicht te maken zullen krijgen met een lastig bedrijfsvoeringsvraagstuk, 
namelijk een tekort aan personeel. Veel gemeenteambtenaren gaan komende 

jaren met pensioen. Vanwege de krappe arbeidsmarkt zal het lastig zijn om voldoende 
nieuwe medewerkers aan te trekken. De vraag is echter in hoeverre gemeenten zelf 
over dit risico rapporteren in hun verantwoordingsstukken.

Dat gemeenten risico lopen onvoldoende personeel in dienst te hebben, blijkt onder 
meer uit cijfers die het A&O fonds rapporteert in haar jaarlijkse personeelsmonitor. 
In de meest recente versie daarvan (uit mei 2020) geven zij aan dat meer dan een 
derde (34%) van de medewerkers bij gemeenten 55 jaar of ouder is. Dit is meer dan 
het landelijke gemiddelde (21%). Illustratief zijn ook de cijfers die de Kennisbank 
Openbaar Bestuur publiceert. Hieruit (zie figuur 1) komt naar voren dat de modus, 
dat wil zeggen de leeftijd die het vaakste voorkomt, is verschoven van 49 jaar in 2010 
naar 57 jaar in 2018. Ook is te zien dat steeds meer medewerkers in de 60+ categorie 
vallen. 

Dat gemeenten mogelijk te maken krijgen met een personeelsprobleem blijkt ook uit 
het uitstroomcijfer: deze is gestegen van 6,2% uitstroom in 2015 naar 8,2% in 2019. 
Dat heeft voor een belangrijk deel met pensionering te maken, maar ook zien we dat 
veel medewerkers gemeenten vroegtijdig verlaten.

In de achterliggende periode is de groep medewerkers in de leeftijd van 35-55 
jaar het sterkst teruggelopen. Dat is de groep ambtenaren met veel kennis en 
ervaring. Bedroeg het percentage vrijwillig ontslag (bijvoorbeeld vanwege betere 
arbeidsvoorwaarden elders) nog 30% in 2015, deze was 49% in 2019. Kortom, 
gemeenten weten lang niet al het personeel te behouden. Dat betekent dat gemeenten 
voor een grote uitdaging staan om deze vakkennis de komende jaren vast te houden.
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Rapporteren
Nu blijkt dat gemeenten mogelijk te maken krijgen met een aanzienlijk risico op 
het optreden van een personeelstekort door personeelsuitstroom, zou er verwacht 
mogen worden dat ze hierover rapporteren in hun verantwoordingsdocumenten, dat 
wil zeggen in de begroting en de jaarrekening. Voorshands zijn er naar onze mening 
twee voordehandliggende plekken daarvoor: de paragraaf Weerstandsvermogen en 
risicobeheersing alsmede de paragraaf Bedrijfsvoering. In eerstgenoemde paragraaf 
dienen gemeenten (onder meer) een inventarisatie te verschaffen van de belangrijkste 
risico’s die zij lopen en het beleid hieromtrent, de laatstgenoemde paragraaf 
geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de 
bedrijfsvoering. 

Wij hebben onderzocht in welke mate gemeenten rapporteren over het risico op 
personeelstekort als gevolg van de uitstroom van personeel. Voor ons onderzoek 
hebben wij de gemeenten ingedeeld in vier grootteklassen: gemeenten met minder 
dan 20.000 inwoners, 20.000 tot 50.000 inwoners, 50.000 tot 100.000 inwoners, 
en meer dan 100.000 inwoners. Binnen iedere grootteklasse zijn willekeurig 20 
gemeenten geselecteerd en is de meest recente begroting (over 2020) geanalyseerd.

Mate van rapporteren
Uit de analyse blijkt dat slechts 18 van de 80 gemeenten (22,5%) het risico op 
personeelstekort door uitstroom noemen in de begroting voor 2020 (zie figuur 2). 
Twaalf daarvan rapporteren over dit risico in de paragraaf Bedrijfsvoering, vijf doen 
dit in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing. Eén gemeente heeft het 
risico in beide paragrafen benoemd. 

Als we vervolgens kijken naar verschillen tussen gemeenten, dan zien we dat grotere 
gemeenten aanzienlijk vaker over mogelijke personeelstekorten rapporteren dan 
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kleine gemeenten (zie figuur 3). Zo benoemt 30% van de gemeenten met meer dan 
100.000 inwoners dit risico, terwijl dit percentage op 10% ligt bij de groep kleinste 
gemeenten (minder dan 20.000 inwoners).

Wijze van rapporteren
Nadat we hebben geanalyseerd of gemeenten überhaupt rapporteren over mogelijke 
personeelstekorten, hebben we gekeken hoe de gemeenten die dat wel doen daarover 
verslag doen. We hebben in onze analyse daarbij specifiek gekeken naar drie 
elementen:
1. Maken ze het risico ook kwantitatief, dat wil zeggen worden er ondersteunende 

cijfers gehanteerd (zoals het aantal medewerkers dat de komende 10 jaar met 
pensioen gaat)?

2. Worden er maatregelen genoemd, dat wil zeggen wordt er aangegeven hoe de 
uitstroom opgevangen wordt?

3. Wordt het risico geïnternaliseerd, dat wil zeggen wordt de (mogelijke) rol van de 
gemeente aangegeven?

Uit figuur 4 blijkt dat de ruime meerderheid van de gemeenten het risico niet 
kwantitatief maakt in hun begroting. Het benoemen van maatregelen om de uitstroom 
te ondervangen, wordt door 11 van de 18 gemeenten (61%) gedaan. Daarnaast heeft 
78% (14 gemeenten) het probleem geïnternaliseerd. 

Woorden en duidingen
Als laatste onderdeel van onze analyse hebben we gekeken welke woorden en 
duidingen door de gemeenten gebruikt worden. Hierbij valt op dat ze daarvoor veelal 
woorden als ‘vergrijzing’, ‘natuurlijk verloop’ en ‘pensioenuitstroom’ gebruiken. 
Daarnaast wordt geregeld aangegeven dat het lastig is om personeel te behouden, 
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omdat er ook van buitenaf steeds harder aan hun personeel getrokken wordt. 
Hierdoor ontstaat er krapte in het personeelsbestand. 

‘We ontwikkelen een arbeidsmarktcommunicatie 
om voorbereid te zijn op de pensioenuitstroom: 

200 collega’s de komende 10 jaar’
De betreffende gemeenten zien in dat de uitstroom van het personeel in de organisatie 
veelal te maken heeft met de stijging van de gemiddelde leeftijd van het personeel. 
De gemeenten die rapporteren over het risico op personeelstekort geven daarnaast 
geregeld aan op de lange termijn bezig te zijn met het overdragen van kennis naar de 
jongere collega’s. 

‘Ook de voorziene uitstroom van 
pensioengerechtigden is op deze manier 

in beeld, waardoor vroegtijdig kan worden 
geanticipeerd op de overdracht van kennis van 

oudere naar jongere collega’s’
Daarnaast is er ook oog voor de, over het algemeen, krapper en grijzer wordende 
arbeidsmarkt. Gemeenten hebben moeite met het aantrekken van hoger opgeleid 
personeel, hebben last van een leger wordende ‘vijver’ en hebben moeite om balans te 
houden in de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand.
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‘En daar ligt een grote uitdaging! Want net 
zoals iedere andere werkgever vist de gemeente 
Terschelling in een vijver die door de vergrijzing 

steeds leger wordt. 

Gekwalificeerd personeel werven en behouden, 
waarbij huisvesting een heikel punt is, is een 

flinke opgave’
Conclusie
Hoewel vrij breed onderkend wordt dat gemeenten een mogelijk risico lopen 
onvoldoende personeel in dienst te zullen hebben in de toekomst om de diverse 
activiteiten te kunnen ontplooien, rapporteert nog geen een op de vier gemeenten 
(22,5%) hierover in de daarvoor voordehandliggende onderdelen van de begroting.

Het is daarbij niet alleen opmerkelijk dat ze dit risico niet noemen, daarnaast zijn juist 
deze onderdelen (de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing alsmede de 
paragraaf Bedrijfsvoering) erop gericht om over dit soort zaken te rapporteren. Het is 
ons niet duidelijk waarom dit in de praktijk nauwelijks gebeurt. 

In dit artikel hebben we daarnaast laten zien dat er verbeterpotentieel is inzake het 
kwantitatiever maken van de risico’s, het aangeven van mogelijke maatregelen die 
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genomen kunnen worden en het meer internaliseren van de risico’s. Wij hopen dat 
dit artikel een bijdrage kan leveren aan een adequaat HR-beleid bij gemeenten door 
risico’s inzake personeel meer te onderkennen en daarover met elkaar het gesprek aan 
te gaan. Ω

Risico op personeelstekort onderkend Mens & Organisatie



328 i
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Op 5 oktober organiseerde de BNG het congres Good Public Governance. 
Onder leiding van bestuursvoorzitter Pim Vermeulen werd van 
gedachten gewisseld over de manier waarop de diverse overheidslagen 

het onderling wantrouwen kunnen verminderen en het vertrouwen van de burgers 
kunnen herwinnen. Biedt governance de sleutel om als overheid effectiever te kunnen 
werken?

Het zijn vooral de affaires in het bedrijfsleven, die hebben geleid tot de regels en codes 
die we nu kennen. Maar de link naar de overheid, en overigens ook de andere daaraan 
gelieerde instellingen, is gemakkelijk te maken. Uit de hand lopende kosten van grote 
projecten, fouten in procedures die tot claims leiden, dienstverlening die onder de 
maat is: voor veel burgers zijn dit de eerste associaties die men heeft bij het optreden 
van de overheid. 

Het vertrouwen in de overheid is gering. Dat is niet alleen een imagoprobleem, maar 
soms ook terecht. En waar slecht presterende bedrijven kunnen worden gemeden, 
kunnen we voor veel zaken niet om de overheid heen. De bewustwording dat het 
beter moet, groeit gelukkig bij de overheid. Dat geldt zowel voor het politieke niveau 
als voor de ambtelijke organisatie. Maar daarmee dreigt een ander gevaar. De 
neiging bestaat door regelgeving, toetsingskaders en wat dies meer zij, mogelijke 
brokken te voorkomen. De keerzijde van de medaille is duidelijk: bureaucratie, lage 
productiviteit, en drainage van creativiteit en ondernemingszin. De overheid moet dus 
op zoek naar een nieuwe balans. Oftewel: public governance moet gebaseerd kunnen 
zijn op het vertrouwen dat het goed gaat.

Professionalisering van de organisatie moet prioriteit krijgen, aldus minister 
Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor heeft het 
ministerie een tweesporenbeleid opgezet, dat zich richt op het functioneren en 

Good public governance Publiek



331 i

op de professionalisering van de organisatie van onderop. Uitgangspunt voor de 
overheid is ‘doen we het goed voor wie we het doen?’ Dat geldt in het bijzonder 
voor de gemeenten. Daar vinden namelijk de meeste contacten plaats tussen 
burgers en overheid. De ontwikkelingen daar zijn al positief, getuige zaken als 
verruimde openingstijden, bedrijfsloketten, kwaliteitshandvesten et cetera. De 
professionaliseringsopdracht vraagt leiderschap. 

Onderdeel daarvan ook is om medewerkers in de organisatie, perspectief, ruimte en 
vertrouwen te geven hun taak uit te voeren. De overheid moet er alles aan doen om het 
onderlinge wantrouwen tussen haar en de burgers weg te nemen en er voor te zorgen 
dat ze zelfvertrouwen en durf uitstraalt. Een goede mentaliteit van de betrokkenen, 
een intrinsieke motivatie om de juiste dingen op de juiste manier te doen en hierover 
verantwoording te willen afleggen, is voorwaarde voor een goed resultaat. Toezicht 
moet geen doel zijn, maar instrumenteel. Daarom is het goed in overleg met burgers 
en bedrijfsleven duidelijke do’s en don’ts te formuleren. De organisatie moet inspelen 
op de zeggenschap van de burger.

Remkes wil het functioneren van de overheid een impuls geven met het programma 
Good Governance Openbare Sector. Dat richt zich juist op de menselijke factor in 
het handelen van de overheid en wil meer ruimte maken voor professionals. Die 
versterking moet vooral van onderop plaatsvinden. Best practices en leerplatforms 
moeten helpen daadwerkelijk verbeteringen te realiseren. Het terugwinnen van 
het vertrouwen van de burger is een zaak van langere adem. Geloofwaardigheid, 
integriteit en zelfvertrouwen uitstralen zijn beslissend.

Lessen uit de bouwwereld
Het antwoord op de vraag hoe vertrouwen herwonnen kan worden, kan mogelijk 
gegeven worden door de bouwwereld. Wanneer er iets mis is, is de sector zelf 
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als eerste aan zet, aldus voorzitter Brinkman van het Algemeen Verbond van 
Bouwbedrijven. De diverse integrale recall-acties wanneer defecten aan een beperkt 
aantal producten worden geconstateerd, zijn goede voorbeelden, hoe je imagoschade 
kunt beperken. Meewerken met onderzoeken en initiatieven nemen tot nieuwe 
afspraken kan helpen, ontstane conflictsituaties op een soepele manier op te lossen. 
De bouwwereld heeft snel een regeling met de Mededingingsautoriteit kunnen 
afspreken en daadwerkelijk meegewerkt aan nieuwe contractvormen om herhaling 
te kunnen voorkomen. De publieke sector moet zich realiseren dat in haar veld de 
belangen van veel partijen aan de orde moeten komen.

De toenemende juridisering van de samenleving is in dit kader een factor die het 
overheidshandelen extra kwetsbaar maakt. Sneller, minder procedureel werken 
kan het vertrouwen in de overheid doen toenemen. Maar uiteindelijk wordt het 
vertrouwen bepaald door de geleverde kwaliteit.

Scheiding bestuur en toezicht moet beter
De overheid heeft nog veel werk te doen om het niveau van het bedrijfsleven te 
bereiken op het gebied van governance. Dat stelde Jaap Peters, die de grondlegger 
is voor de huidige regelgeving rondom bestuur, toezicht, verantwoording en 
transparantie. Deze regelgeving is voor het bedrijfsleven vastgelegd in de Code 
Tabaksblat. Bij bedrijven is de structuur helder. Er is een duidelijke scheiding van 
bestuur en toezicht. Bij de overheid ligt dat anders. De overheid kent een bonte 
verscheidenheid van organisatievormen waarin de activiteiten zijn ondergebracht. 
Dat kunnen overheidsdiensten zijn, maar ook zelfstandige bestuursorganen, of 
hybride organisaties zoals corporaties. Soms wordt voor een N.V.-vorm gekozen om 
de duidelijkheid te bevorderen. Maar ondanks die verzelfstandiging blijft de overheid 
op alle mogelijke manieren aan de touwtjes trekken. Investeringsgoedkeuringen, 
concessiewetgeving zijn sprekende voorbeelden.
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Maar ook binnen het bestuur constateert Peters het nodige: gebrek aan transparantie, 
ontbreken van checks and balances en tekortschietend verantwoordelijkheidsgevoel. 
Overheids- bedrijven kunnen heel nuttig en nodig zijn, aldus Peters. Maar stel van 
die bedrijven hun rol vast en leg de kaders vast waarbinnen ze moeten handelen. En 
geef ze daarna de noodzakelijke vrijheid van handelen en vertrouwen. Spreek ze aan 
op het resultaat. Incidenten moeten niet per definitie tot nieuwe regels leiden. De 
verantwoordingscarrousel die nu is opgetuigd, is onduidelijk, en ook niet nodig alleen 
omdat de overheid een ander karakter heeft. De maatschappelijke prestatie is op de 
achtergrond geraakt. Dat leidt tot moeizame processen, lagere productiviteit en lagere 
kwaliteit bij de overheid.

Er wordt bij een oplossing van een probleem te veel gekeken naar regelgeving en 
te weinig vertrouwd op het gezond verstand. De cultuur moet om naar vertrouwen 
en eigen verantwoordelijkheid, gaf Peters de aanwezigen als advies mee. Bij 
verantwoordelijkheid hoort ook bevoegdheid. Juist daar is nog veel ruis op de lijn, 
zo kwam tijdens de paneldiscussie naar voren. Voorts moet governance onderdeel 
zijn van de missie van de overheden. Veel overheden hebben nog geen missie. Peters 
onderkent het belang van een missie, maar vindt leiderschap essentieel. Secretaris-
Generaal Holtslag ziet leiderschap als voorwaarde om de organisatie op een lijn te 
krijgen na de formulering van missie en strategie.

De burger als baas
Om de burger betrokken te krijgen bij het bestuur is ook volgens waarnemend 
burgemeester van Wassenaar, Van Leeuwen, een grotere transparantie van het 
bestuur nodig. Dat houdt in: verantwoordelijkheid durven nemen en niet het 
probleem op het bord van een ander proberen te leggen. Wanneer het vertrouwen in 
het bestuur toeneemt, is ook de burger meer bereid betrokkenheid te tonen met wat 
er binnen zijn omgeving gebeurt. Nu is het bestuur te ver van de burgers komen te 
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staan. Bestuur en medewerkers zijn te veel naar binnen gericht. De burger wil waar 
voor zijn geld. Dat is ook de overeenkomst tussen de burger als belastingbetaler met 
de aandeelhouders in de private sector. Kwaliteitshandvesten, klachtenmanagement 
helpen ook de waardering voor het bestuur te vergroten.

Beheerste uitvoering
Er is een duidelijke relatie tussen good governance en het ‘in control zijn’ van 
de organisatie, zowel financieel als qua activiteiten. Directeur Janse van BNG 
Consultancy Services ziet in zijn adviespraktijk regelmatig dat risico’s onvoldoende 
in beeld zijn gebracht. Zeker bij grote projecten kunnen de gevolgen rampzalig 
zijn. Analyse en kwantificering van projectrisico’s is een specialistisch vak. Er is te 
weinig ervaring, zeker in kleinere en middelgrote gemeenten, met de manier waarop 
een afweging moet worden gemaakt tussen rendement en risico van een project. 
Gewijzigde marktomstandigheden die voortvloeien uit de lange looptijd van een 
project, of gewijzigde ambities, reikwijdte of invulling van een project als gevolg van 
voortschrijdend inzicht, leiden tot grote risico’s. Bij marktpartijen en ontwikkelaars 
is de expertise om dit te ondervangen vaak wel aanwezig. Daardoor vindt vanuit 
overheidshoek bezien geen optimale risicoallocatie plaats. En een basisregel voor 
publiek-private samenwerking is, dat risico’s daar komen te liggen, waar zij het best 
kunnen worden beheerst.

Een ander, veel voorkomend verschijnsel is onderschatting van kosten, al dan niet in 
combinatie met overschatting van de opbrengsten. Wanneer beide zich voordoen, is 
het leed niet te overzien. Van Leeuwen refereerde aan een onderzoek van Duivestein 
dat bij 90% van de projecten bewust verkeerde ramingen worden afgegeven. Vaak 
vloeit dit voort uit het gegeven dat verschillende partijen er belang bij hebben dat een 
project wordt uitgevoerd. De politiek vanuit electorale overwegingen, marktpartijen 
vanuit winst- oogmerk. Haalbaarheidsstudies moeten dan ook met kritische blik 
worden bekeken en zo nodig moet een second opinion worden gevraagd, aldus Janse.
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In de governancecodes is een belangrijke plaats ingeruimd voor risicomanagement. 
Goed risicomanagement is er niet op gericht risico’s te elimineren, maar om ze 
aanvaardbaar en beheersbaar te houden. Daarvoor dient een duidelijk en toetsbaar 
beleidskader te worden vastgesteld.

Kwantificering van risico’s, noodzakelijk voor de bepaling van het 
weerstandsvermogen, wordt vaak moeilijk gevonden. Bij de bepaling van het 
noodzakelijke weerstandsvermogen kan vaak met een lager vermogen toe dan wordt 
gedacht. Immers, het is zeer onwaarschijnlijk, dat alle gesignaleerde risico’s zich 
allemaal maximaal zullen voordoen. Risicosimulatie kan hier uitkomst bieden.

Gemeenten geven nu op uiteenlopende wijze invulling aan risicomanagement. Ook 
over het begrip ‘in control’ bestaat geen eenduidigheid. Een gemeenschappelijke 
aanpak en een eenduidig begrippenkader is noodzakelijk, aldus Janse. In zijn ogen 
biedt de oprichting van PRIMO – Public Risk Management Organisation hier een 
mooi platform voor. Ω
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Op 20 mei 2016 organiseerde PRIMO Nederland in het nieuwe 
stadskantoor van Utrecht een masterclass ter verdere verkenning van 
cruciale aspecten van risicomanagement bij grote evenementen. De 

eindrapportage van Le Grand Départ de Tour de France door de gemeente Utrecht 
en de evaluatie door de Universiteit van Utrecht golden met het bezoek van het 
Koningspaar aan de gemeente Roosendaal in 2013 als uitgangspunt voor de discussie.

Kader
De masterclass belicht deze twee succesvolle evenementen. Waar zit de sleutel tot dit 
succes? Hoe zijn onzekerheden gemanaged? Welke risico’s waren voorzien? 

Aan het woord zijn twee managers die in de branding hebben gestaan en 
verantwoordelijk waren voor het succes en een onderzoeker die kritisch analyseert en 
concludeert. Een mooie combinatie voor een dialoog met verrassende inzichten. 

“De hele wereld moet samenwerken, iets dat zij normaal gesproken zelden tot 
nooit doen. Een evenement is dus een bindende factor van jewelste. Het is een 
vorm van collectieve intelligentie, van hogere wiskunde, een beetje geluk en 
vooral goed weer.”

Delen van kennis?
PRIMO onderstreept het grote belang van het delen van kennis in zijn algemeenheid 
en met betrekking tot grote evenementen in het bijzonder. Op basis van gevoerde 
gesprekken de afgelopen jaren met het netwerk en het bestuderen van relevante 
rapporten en literatuur inzake evenementen, komt de vereniging tot de conclusie, dat 
het delen van ervaringen inzake onzekerheden, risico’s en successen in Nederland 
niet alleen zeer beperkt is, maar dat een landelijk platform voor het uitwisselen van 
publieke ervaringen inzake grote evenementen geheel feitelijk ontbreekt. Terwijl je dit 
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wel zou verwachten, juist omdat er in Nederland zoveel wordt georganiseerd. 

Het is toch niet logisch, dat het wiel telkens weer opnieuw moet worden uitgevonden. 
Dat op zichzelf is al niet eenvoudig, maar het vergroot ook de kwetsbaarheid - vooral 
voor kleinere organisaties - en is bovenal veel duurder. Vandaar het initiatief voor 
deze masterclass. De kiem hiervoor werd gelegd bij de voorbereidingen van Le Grand 
Départ de Tour de France, september 2014, toen PRIMO mocht adviseren over de 
inbedding van risicomanagement in het project. Doel is uit te zoomen en breder te 
kijken naar evenementen in zijn algemeenheid.

Onzekerheid en risico
PRIMO hanteert de ISO 31000-definitie ‘Risico is het effect van onzekerheid op 
doelbereiking’. Een risico kan zo worden beschouwd als een afwijking van het beoogde 
resultaat, in dit geval een ‘perfect evenement’. Een definitie waarbij de inzet is - in 
analogie met Robin Hood - om in de roos te schieten, hier gedreven door effectieve 
besteding van collectieve middelen. Het vermijden van verspilling van belastinggeld is 
uitgangspunt. Vandaag laten we ons inspireren door twee succesvolle boogschutters.

‘Een koers binnen een koers op weg naar succes’
Onder de Dom
Martijn van Hulsteijn legt in zijn betoog een aantal bijzondere accenten als het 
gaat om organisatie en werkwijze van het projectteam bij de feitelijke adressering 
van onzekerheden en risico’s. Martijn: “De Tour ging letterlijk onder de Dom door. 
Dat was het plan al bij de eerste gedachten om de Tour naar Utrecht te halen. Dit 
grootste jaarlijkse evenement ter wereld leverde voor de stad ongekende cijfers op qua 
bezoekers, partners, side events, vrijwilligers en journalisten. De media-aandacht is 
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bijzonder te noemen. Als projectdirecteur voelde ik mij als het ware een spin in een 
groot stedelijk web om al die partijen bij elkaar te brengen en te laten samenwerken. 
De kunst ook van de verleiding.

Het mooie van Le Grand Départ is dat veel van die partijen elkaar eigenlijk ervoor 
helemaal niet kenden en nu gemakkelijker de weg naar elkaar vinden of zelfs zijn 
gaan samenwerken. Het evenement heeft dus wat dát betreft veel cohesie tussen 
gemeentelijke en regionale bedrijven en instellingen onderling opgeleverd en in een 
aantal gevallen tot nieuwe allianties geleid.

Doelstelling
De centrale doelstelling was een ‘Perfect en veilig georganiseerd evenement’. Veilig 
voor bezoekers, renners, inwoners. In de organisatie hebben we altijd vastgehouden 
aan dit doel, bij elke afweging die we moesten maken. En die waren er vele. Tijdens de 
voorbereiding popten soms wilde ideeën op om bijvoorbeeld nóg meer aan exposure 
van de stad te doen. Die leidden dan weer tot onvoorziene uitgaven om de veiligheid 
te allen tijde te kunnen garanderen. Nieuwe ideeën kwamen er permanent en van alle 
kanten.

Zoals zo vaak bij projecten is dit ‘voortschrijdend inzicht’ en ‘natuurlijk enthousiasme’ 
een risico voor het binnen budget blijven. Er wordt dan geladen en gestapeld en dat 
wilden wij niet. Steeds hebben wij met ‘veiligheid voorop’ deze financiële afweging 
gemaakt, consequent. Elke keer weer.

Drive
Met de Grand Départ was er de drive bij ons allemaal om het beste uit de stad te 
halen. Utrecht is de kleinste van de G4 en wilde zichzelf als gelijkwaardig neerzetten. 
Tegelijkertijd wilde het gemeentebestuur recht doen aan haar opvatting om het 
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evenement ‘van en voor de stad’ te laten zijn en de aanpak zodanig in te richten dat dit 
organische principe leidend kon zijn. 

Dit heeft geleid tot 200 side events die door de stad zelve georganiseerd zijn. Voor 
het risicomanagement door de projectorganisatie betekende dit dat directe controle 
over deze events niet altijd mogelijk was en dat het hele projectteam ook met een 
andere mindset moest kunnen en durven kijken, naast datgene wat je natuurlijk wel 
onder controle wilt hebben. Dit betekende bewoners en organisaties ‘vertrouwen 
geven en durven loslaten’. In de voorbereiding en tijdens het evenement vonden wij 
dit als team soms toch wel spannend. Het is gebleken dat er veel professionaliteit en 
organisatiekracht in de stad zelf zat. En dat is fantastisch om te zien. Het vertrouwen 
is meer dan rijkelijk beloond.

Aanpak
In startsessies met PRIMO Nederland in september 2014 en aansluitend met de 
Universiteit Utrecht is veel tijd besteed aan het bespreken hoe risicomanagement 
het best kon worden verankerd als onderdeel van het gehele project respectievelijk 
de wijze waarop door de organisatie gestelde doelen konden worden gemeten en 
uiteindelijk ook geëvalueerd. Dit heeft ertoe geleid dat gekozen is voor de combinatie 
van COSO II en een cyclus van risicosessies met het hele team en soms ook met 
partners. Het model van evalueren is van tevoren doorgesproken en bepaald. 

Wij prijzen ons gelukkig met het feit dat wij naast onderzoeker Sport en Samenleving 
Bake Dijk ook natuurlijk Prof. Dr. Maarten van Bottenburg - dé hoogleraar 
Sportontwikkeling in Nederland - binnen het Utrechtse hebben. Hierdoor konden wij 
in onze aanpak professioneel te werk gaan.

Risicomanagement bij grote evenementen Publiek



341 i

Er is gekozen voor systematische vastlegging en controlbenadering in combinatie 
met de dynamiek van de open dialoog. In reguliere risicosessies werd gesproken 
over aspecten zoals werkdruk van de medewerkers van het team en de gemeentelijke 
organisatie, de financiële voortgang en de permanente druk op de budgetten 
(logischerwijs is er altijd de strijd om het geld), het dilemma van de inzet van 
vrijwilligers versus inhuren van professionals, de samenhang in het team, de 
verwachte inzet van derden bij het activatieprogramma van de side events, de relaties 
met kennispartners et cetera. 

Er is nadrukkelijk gekozen voor een open stijl van werken, waarin onzekerheden en 
risico’s transparant konden worden gecommuniceerd naar kennispartners, bewoners, 
organisaties, bestuur en gemeenteraad. Veel is geïnvesteerd op communicatiekracht in 
algemene zin en op het bewustwordingsproces van het samen met elkaar organiseren 
in het bijzonder. Respect en begrip voor elkaar ontwikkelen in dit soort dynamiek is 
een uitdaging op zichzelf. Het was ons uitgangspunt.

Veiligheid
‘Veiligheid’ kende een eigen, specifieke aanpak. Alle relevante professionele partijen 
en kolommen - 55 in totaal - die op een of andere manier betrokken zijn met veiligheid 
zaten gezamenlijk aan tafel, zowel in de voorbereiding als tijdens het evenement. 40 
rampenscenario’s zijn besproken en voorzien van maatregelen. Daarbij was het de 
uitdaging niet alleen in te zetten op extreme scenario’s, maar ook op gewone reguliere 
incidenten en ongelukken die konden gebeuren. Dit in combinatie met de dynamiek 
van het evenement. In feite maakten we in dit team een model voor de hele stad. 

Bijzonder is te vermelden dat wij met Movaris, één van de kennispartners, hebben 
gewerkt aan het inzichtelijk maken van bezoekersstromen en factoren die deze konden 
beïnvloeden. Met de Tourmakers in de stad, die mensen konden verwijzen en leiden, 
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is een stedelijk crowd management van hoge allure neergezet. Dit geeft de kracht aan 
van de overall-benadering van veiligheid. Een absolute vereiste bij dit evenement. 
Holistisch benaderen bleek cruciaal.

Risico’s in het vizier
Enkele focuspunten op het gebied van onzekerheden en risico’s:

 • Bij de inrichting van de organisatiestructuur van het project is veel aandacht 
besteed aan afstemming met  de reguliere organisatie. Afstemming tussen 
projecttaken en reguliere taken waren in het begin wat diffuus, maar zijn door 
gerichte afspraken met de ambtelijk opdrachtgever Maarten Schurink en zijn 
managementteam uiteindelijk goed verankerd. Een belangrijk aandachtspunt dat 
expliciet aandacht vroeg, omdat de grenzen te vaag waren. Er kunnen grote risico’s 
ontstaan als deze scheiding niet goed is doorgevoerd.
 • Omdat de gemeente zelf ook veel kennis wilde opdoen, de eigen mensen 
nadrukkelijk wilde betrekken en inzetten, diende permanent de afweging te worden 
gemaakt hoe en wanneer externe deskundigheid gewenst of noodzakelijk was. Het 
kiezen tussen eigen dienstverleners, vrijwilligers of externe kennispartners heeft 
veel zorg en aandacht gekregen.
 • De afstemming tussen in feite twee begrotingen: die van het stichtingsbestuur 
en die van de gemeente als opdrachtgever. Dit is een bijzonder aspect van 
risicomanagement gebleken. Het financiële management met verantwoording en 
rapportagelijnen is een huzarenstukje geweest. Elke begroting kende haar eigen 
cyclus, taal, stijl, formats en systematiek van verantwoording waarin gewerkt 
diende te worden. Projectsecretaris en risicomanager Anneke van der Kluit heeft 
hier voortreffelijk werk verricht.
 • Het ex ante sluitend krijgen van de begroting was een uitdaging op zichzelf. De 
kunst was om ver vooruit te kunnen en durven kijken, zo betrouwbaar mogelijke 
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inschattingen te maken en de beschikbare budgetten vanuit ministerie en 
gemeenten aan te vullen met die van private partijen en het tot één werkend 
geheel te smeden. Omdat een deel van de private bijdragen ook in de vorm van 
eigen producten en diensten werden geleverd, bleken goede afspraken, degelijke 
contracten en een perfecte boekhouding de ruggegraat van de hele onderneming.
 • Door de kritische media - die eigenlijk altijd over je schouder meekijken - heeft het 
team gekozen voor absolute transparantie. Alles werd vastgelegd in de daarvoor 
relevante formats en uiteraard expliciet gecommuniceerd waar dat zinvol en nuttig 
was. Risicomanagement begint bij transparantie.
 • Met ‘veiligheid’ als uitgangspunt is er veel preventief geïnvesteerd in zaken, die 
uiteindelijk niet zijn gebeurd. Dat weet je niet van tevoren. Preventie kostte veel tijd 
en aandacht, zeker omdat veiligheid centraal stond. De waarde van deze borging is 
groot, de investeringen rechtvaardigen dit.
 • Omdat het principe ‘voor en door de stad’ leidend was, is er in het team veel 
gesproken over het betrekken van alle onderdelen van de eigen organisatie, het 
loslaten en vertrouwen geven aan instellingen en maatschappelijke organisaties 
en het waar nodig inlenen van professionele kennis. Het was verrijkend om te zien 
hoeveel ook de gemeente zelf kon doen. Dit proces van permanente zelfreflectie - 
wat kunnen we wel en wat kunnen we niet zelf, wat weten we wel en wat weten we 
niet - is niet altijd gemakkelijk, vooral omdat je onder hoge druk werkt en er sprake 
is van euforie en enthousiasme. 

De kracht van focus
Afsluitend kan ik zeggen dat we het niet slecht gedaan hebben. Financieel een 
overschrijding van € 385.000,- op een begroting van € 15 miljoen, omgerekend is dat 
2.5%. Het bestuur van de gemeente heeft ervoor gekozen de overschrijding helder en 
vooral transparant te communiceren naar gemeenteraad en bevolking en het niet te 
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laten opgaan in het geheel van de gemeentelijke begroting. Dit werd zeer gewaardeerd. 
Omdat ook tussentijds de transparantie er was, bleek dit acceptabel. Deze openheid is 
in mijn ogen een cruciaal aspect van risicomanagement. Open en eerlijk zijn, daar ligt 
de basis.”

Trots
Martijn sluit af met een persoonlijke noot: “Ik ben erg trots op het hele team dat 
ik heb mogen leiden. Ik heb genoten tijdens het evenement van het met zoveel 
verschillende partijen in aanraking mogen komen - van koffiejuffrouw tot Koning 
Willem-Alexander -, de vreugde en het geluk van de mensen in de stad, de enorme 
identificatie met de Tour de France van zowel de kleinste ondernemer, die zijn 
etalages uitdoste met fiets en vooral dat mooie geel tooide, tot aan de grotere 
organisaties zoals de Jaarbeurs, waar werkelijk iedereen - directeuren incluis - 
schouder aan schouder hebben gewerkt om gasten, renners, bezoekers en bewoners 
het naar hun zin te maken. De inzet en toewijding van die 1500 vrijwilligers was 
overweldigend. Martijn: “Dit was goed en voelde goed.” 

‘Over strakke lijnen en regie op samenwerking’ 
Gabriel Jas deelt zijn ervaringen als verantwoordelijk manager veiligheid bij het 
bezoek van het Koningspaar in 2013 aan Roosendaal. In tegenstelling tot Martijn 
van Hulsteijn was de voorbereidingstijd om het bezoek van het Koningspaar voor te 
bereiden slechts 6 weken. Toen werd pas bekend dat Koning Willem-Alexander en 
Koningin Maxima naar Roosendaal zouden komen.  

Aan de slag met Koningsdag
Gabriel Jas: “Dat betekende kort gezegd: 2 weken voorbereiden, oriënteren en 
inrichten en 4 weken ‘knallen’. Dat is kort, maar voldoende geweest om een perfecte 
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ontvangst te organiseren. Dat doet wat met je als je dit hoort. Je hebt zelf maar ook de 
gemeente geen ervaring met een dergelijk specifiek evenement. Het is natuurlijk van 
een andere orde als de Tour de France, maar wat het daarmee gemeen heeft is, dat het 
perfect moest zijn én dat er veel op het spel stond. Toen het bericht van het bezoek 
binnenkwam flitsten direct allerlei gevoelens, belangen, uitdagingen en risico’s door 
je hoofd. Het schema maakt goed inzichtelijk wat er ook al in die eerste momenten 
voorbij komt, wat op dat moment nog vers is en ongeordend. Een ware management 
uitdaging, zo simpel is het. 

We zijn ons direct gaan oriënteren bij andere gemeenten. Zoeken naar informatie. 
Google en rondbellen naar andere gemeenten. Wat daar uitkwam was wel informatief, 
maar er bleken geen draaiboeken of checklisten beschikbaar. Het was al snel duidelijk 
dat van knippen en plakken kon absoluut geen sprake zijn. Dat viel mij als ik eerlijk 
ben eigenlijk heel erg tegen. Er kwam kort gezegd niet veel uit. We moesten echt zelf 
aan de bak. De tijd was te kort om ook ons licht op te steken bij wetenschappelijke 
instellingen of andere instituten die veel kennis hebben van dit type evenementen.

Ervan zijn
Het eerste wat ik heb gedaan was in overleg met burgemeester Jacques Niederer een 
team samenstellen, waarmee ik vrijwel direct elke ochtend om 8:30 uur om tafel ben 
gaan zitten. Het vaste ritme, op de eigen kamer en starten met de houding ‘ervan te 
willen zijn’. Ik heb gewoon de leiding genomen. Het klinkt eenvoudig maar door dit te 
doen word je er vanzelf van en gaan andere partijen je heel snel zo zien.

Mijn overtuiging
Door duidelijk stelling te nemen op mijn eigen overtuigingen vonden de leden van het 
team al heel snel dat ik op 110% zat  - een soort van over the top - van de eisen aan de 
veiligheid van het evenement en daardoor aan de projectorganisatie. Een aantal vond 
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mij veel te strak in de eisen voor het type maatregelen dat ik vond dat we moesten 
treffen. Zo persoonlijk kan leiderschap dus zijn, die grens waarin je gelooft. Ik zat  in 
mijn overtuiging en heb daaraan vastgehouden en heb direct de loyaliteit van het team 
gevraagd. Dan kan leiderschap even eenzaam zijn, omdat er een fractie is dat je aan je 
eigen beelden twijfelt. Een fractie was het, niet meer. 

Eén van die overtuigingen ging hierom: ik had voorbeelden gezien onder meer toen ik 
voor een korte vakantie in New York was en bij toeval aanliep tegen een bezoek aldaar 
van President Barrack Obama. Ik zag de maatregelen die daar werden genomen. Dat 
inspireerde mij zeer. Met de eerdere gebeurtenissen in Apeldoorn nog vers in het 
achterhoofd, trok ik mijn persoonlijke lijn. Er zou voor mij tijdens het bezoek van het 
Koningspaar geen auto de stad in of uit kunnen. Daar koos ik voor en daar wilde ik 
aan vasthouden. Ik moest mijn team niet alleen overtuigen, maar ook voet bij stuk 
durven houden en twijfels wegnemen. 

Die dialoog was intensief maar goed en brengt je dichter bij elkaar. Sterker nog: 
iedereen in het team had opvattingen, beelden en gedachten op basis van eigen 
inzichten en ervaringen. Dit proces van delen is cruciaal om een team te worden. 
Achteraf, toen de Koning en de Koningin op de seconde nauwkeurig op de trein 
stapten om door te reizen naar de volgende ontvangstlocatie in Oisterwijk, kwam 
er het gevoel in het hele team: toch goed dat we het zo hebben gedaan hebben en 
kwamen de eenmaal genomen besluiten in een ander, zelfs beter perspectief te staan, 
omdat zij ervaren werden te hebben bijgedragen aan het succes.

Uit de kokers
Het eerste dat mij bij de start van het project opviel was, dat er zoveel verschillende 
partijen waren om de ontvangst van het Koningspaar voor elkaar te krijgen. En dat 
al die partijen denken en redeneren vanuit het eigen perspectief en op basis daarvan 
willen acteren. Op zich is dit begrijpelijk, maar als coördinerend manager veiligheid 
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ervoer ik dit als kokers. Een van de eerste dingen die ik heb gedaan was de mensen 
richten op het gemeenschappelijke doel waarvoor wij ons geplaatst zagen: samen 
doen, gecoördineerd aan de bak. Dat was mijn drijfveer die ik vanuit mijn vezels 
voelde, uitstraalde en heb overbracht op het team. ‘Een veilig feest in Roosendaal’, dat 
was het en werd ons gemeenschappelijk doel. 

Leiderschap
Leiderschap was voor mij op sommige momenten niet alleen motiveren en teamleden 
coachen, maar ook het baasje durven zijn en zeggen: ‘zo doen we het en niet anders!’ 
Leiderschap was ook verantwoordelijkheid durven nemen, je beste keuze maken 
op basis van de inschattingen van je teamleden en van jezelf. Vervolgens natuurlijk 
besluiten en er consequent naar handelen. Bijzonder heb ik ervaren dat er veel 
partijen zijn waarvan je denkt, die hebben het overzicht, die weten hoe dingen gaan of 
hoe ze elkaar moeten vinden voor afstemming. 

Hier kom ik van terug. Er is veel bereidheid, maar het is wijs altijd te checken heb 
ik geleerd, hoe goed zij elkaar ook kennen of bereid zijn voor de ander te gaan. Een 
evenement is een bijzondere samenbundeling van krachten en spelers, die in dit geval 
eenmalig is en eigen dynamiek kent. Er ontstaat dus een ‘organisatie’ die er in het 
gewone leven niet is. Als leider moet je dit beseffen. Je behoort te weten dat jij één 
van de weinigen bent, zo niet de enige, met het totale overzicht. Stem je communicatie 
daar ook op af.

Risicomanagement
Waar nodig hebben we professionals ingezet. Het team was sterk genoeg, we kenden 
elkaar al en er was veel wederzijds vertrouwen, omdat het in Roosendaal gewoon is  
intensief samen te werken. Die kracht van het team leidde ertoe dat we snel konden 
delen waar onze eigen zwakten zaten en waar professionals ingevlogen moesten 
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worden om de lacunes op te vullen. Dit delen heb ik als erg belangrijk ervaren. Het 
durven onderkennen waar je eigen zwakten liggen, soms ook persoonlijk, en daarop 
maatregelen durven nemen. Dit is voor mij risicomanagement pur sang. En ook al als 
je denkt alles geregeld te hebben of dat het ‘onder controle’ is dan nóg is het wijs de 
open mind te hebben. Eén detail kan het hele draaiboek verstoren. Risicomanagement 
is voor mij: open mind, ruimte voor dialoog, maar altijd oog op de bal en knopen 
doorhakken waar het moet.

Trots
We hebben systematisch gewerkt, ons logisch verstand gebruikt, we zijn dicht bij 
onszelf gebleven, hebben goed naar elkaar geluisterd en elk teamlid is maximaal 
in zijn of haar kracht gezet. Ik ben trots op het Team Veiligheid, dat in perfecte 
afstemming met het Team Creatief, in de hele timing en aanpak een topprestatie heeft 
geleverd.”

Over onderzoek naar sportevenementen in een 
politiek gevoelige context’

Bake Dijk, adviseur/onderzoeker bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit 
Utrecht, ligt zijn bevindingen met betrekking tot de evaluatie toe, dat onder leiding 
stond van hoogleraar Maarten van Bottenburg. Het rapport zelve is behandeld in 
het artikel Evaluatie ‘Grand Départ de Tour de France’ van 19 januari jl.. Zijn korte 
toelichting nu is integraal opgenomen op de volgende pagina van dit artikel.

Hoe breng je in kaart wat de waarde is geweest van zo’n groot sportevenement? Daar 
is in goed overleg met de organisatie tevoren over gesproken. Wat is reëel om te meten 
vanuit de kennis die wij wetenschappelijk hebben? Met Maarten van Bottenburg 
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zijn de te meten doelen smart gemaakt. Het is niet alleen een feest, maar er is ook 
waarde voor de samenleving. Dat is ook de reden geweest dat het Ministerie van VWS 
dit heeft ondersteund. Bij de Olympische Spelen is deze public marketing - Inspire 
a Generation - voor het eerst ingezet. Legacy is hier het buzz woord. Daarin wil een 
zichzelf respecterende overheid altijd investeren.

Er is in het onderzoek gekeken naar deze legacy op de lange termijn, de impact voor 
de stad in de eerste 5 jaar van het evenement en naar de hefboomwerking. Aan de 
follow-up voor city marketing wordt inmiddels gewerkt. Hoe de genen van Utrecht 
- een stad van cultuur en kennis - uit te breiden met sport? Een frame maken is 
belangrijk, omdat de agenda - in heel Nederland - nog redelijk leeg is. Belangrijk 
om te weten dat er terughoudendheid is voor grote evenementen door onder meer 
corruptieschandalen bij de FIFA, doping bij de Olympische Spelen et cetera.

De waardering van dit evenement was goed: 8.4 voor de Tour, 8.2 voor de side 
events. Daarnaast hebben we gekeken naar de waarde die Le Grand Départ voor de 
stad Utrecht heeft gehad. Zo is gekeken naar onder meer de economische waarde 
tijdens en na het evenement van de 130.000 uur aan vrijwilligersinzet. Wat gebeurt 
met die database, is er een follow-up of was dit eenmalig? Dit wordt niet duidelijk 
in het onderzoek en dat is jammer, omdat het organisatiekracht betekent. Het is een 
aanbeveling om dit op te pakken en te benutten.

Tenslotte is de betrokkenheid van de stad, die zo perfect tot stand is gebracht, uniek 
te noemen. Dit is legacy! De bottum-up aanpak van de organisatie heeft een prikkel 
gegeven aan het organisatievermogen van de stad en haar verenigingen en bedrijven. 
De samenwerking in de stad werd zeer goed gefaciliteerd vanuit de projectorganisatie 
en vanuit de gemeente. Er is zeer sterk ingezet op een kruisbestuiving van kennis, 
economie, cultuur en sport. Le Grand Départ de Tour de France is vanuit de 
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wetenschap beschouwd een investering in de samenleving van Utrecht geweest.”

Discussie
Uitwisseling kennis
Kennisdeling met betrekking tot het organiseren van evenementen wordt als te 
beperkt ervaren. Een platform in Nederland voor overheden ontbreekt. Termen als 
‘stroef’ en ‘pover’ worden genoemd. Van de andere kant lijkt het toch ook, dat grotere 
sportevenementen context specifiek zijn en dat draaiboeken beperkt uitwisselbaar 
zijn. 

Ook het benutten van wetenschappelijke kennis is beperkt. Je ziet dat rapporten 
worden gelezen maar ze zijn vaak te abstract om er iets mee te kunnen doen in de 
praktijk van een evenement-organisatie. Ze zijn ook vaak niet goed toegankelijk of 
leesbaar voor organisatoren. De Universiteit Utrecht heeft met haar evaluatierapport 
er alles aan gedaan de opgedane kennis zo goed mogelijk te presenteren. Een relatief 
‘snel’ wetenschappelijk rapport. Het is volgens Bake Dijk “geen stripboek, maar er is 
hard gewerkt aan de vormgeving.” 

Om de wetenschap zo goed mogelijk in verbinding te brengen met de praktijk werkt de 
Universiteit Utrecht hard aan het schrijven over wetenschappelijke rapporten inzake 
sport, in dagbladen of in meer in sport gespecialiseerde bladen als Sport Knowhow 
XL. Bake Dijk publiceerde hierin met collega’s Paul Hover, Hans Slender en Froukje 
Smits het artikel Le Grand Départ Utrecht 2015; van grote waarde voor Utrecht. “De 
wetenschap doet steeds meer aan marketing”, aldus Dijk. “Dit kan door met korte 
toegankelijke artikelen als verbinder op te treden tussen het wetenschappelijke veld e 
de dagdagelijkse praktijk.”
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De Rol van de Politiek
Binnen Utrecht is erg goed geschakeld. Martijn van Hulsteijn: “In de aanloop op de 
Tour de France hebben fractievoorzitters, college en topmanagement gezamenlijk de 
oriëntatie gedaan. In de aanloop in 2013 waren dat andere personen dan tijdens het 
evenement in 2015. De lijn is overgenomen, hoewel de politiek uiteindelijk wel gaat 
over de hoogte van het gemeenschapsgeld dat in een dergelijk evenement mag worden 
gestoken. 

De politiek wilde voor een goed en volwaardig scenario gaan, hoewel de politieke 
standpunten over de hoogte ervan toch uiteenliepen. Logisch. College heeft collectief 
besloten en gehandeld en altijd de weg van transparantie gevolgd. Zelfs het tekort van 
€ 385.000 is gemeld. Dat leidde tot discussie, maar was uiteindelijk geen punt. Wat 
opvalt daarbij is dat er geen vragen zijn gesteld over eindrapportage en evaluatie.” 
Anneke van der Kluit, projectsecretaris en risicomanager in Utrecht, ervoer het toch 
ook wel als spannend hoe de raad mee zou kijken. Je bent op je hoede omdat er veel 
op het spel staat. De lijnen met de verantwoordelijke bestuurder waren kort en goed.

In Roosendaal werden de fractievoorzitters permanent door de burgemeester op de 
hoogte gehouden. Dat werkte zeer goed. Korte en open lijnen. De evaluatie in de raad 
was voor de meeste partijen goed en acceptabel. “De factor dat in de aanloop de stad 
veel te winnen heeft en in de afronding veel gewonnen heeft speelt hier natuurlijk 
wel mee”, aldus Gabriel Jas, “dan staan ook politiek de neuzen nagenoeg allemaal in 
dezelfde richting.”

Alert op veiligheid
De kernvraag is hoe veiligheid als uitgangspunt gegarandeerd kan worden. Veiligheid 
garanderen kost immers vaak veel inspanning. Nienke Piël van de gemeente Almere: 
“Tijdens de Libelle Zomerweek heeft Ebru Umar een rol, omdat zij een columniste is 
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van het tijdschrift Libelle. Het feit dat zij van Turkije niet direct kon terugreizen naar 
Nederland maakte dat je als gemeente direct wordt geconfronteerd met het nadenken 
over eventuele extra veiligheidsmaatregelen.” 

Marc Nagelkerke van de Veiligheidsregio Zeeland: “Je ziet wat terroristische 
aanslagen met de organisatie van je evenement kunnen doen. Neem nu de intocht 
van Sinterklaas in Meppel op 16 november 2015. Kort daarvoor, in de nacht van 13 
november 2015 waren de aanslagen in Parijs. Dat geeft onverwacht een plotselinge 
en extra druk ten aanzien van het aspect veiligheid. Dan worden alle registers 
opengetrokken om te bespreken wat de risico’s zijn en wat aanvullend nodig is om de 
veiligheid te kunnen garanderen.” 

Freek Stein: “Deventer trekt met zijn jaarlijkse Boekenmarkt veel bezoekers, zo’n 
125.000, en is daarmee voor Deventer een relatief groot evenement. Op het gebied 
van veiligheid zijn de maatregelen relatief beperkt, omdat nu wordt ingeschat dat de 
doelgroep ‘risicoloos’ is. Net als bij de Libelle-week kan een detail de zaak veranderen. 
Alert blijven is goed. Vaak weet je het tevoren wat je te doen staat om openbare orde 
en veiligheid te garanderen. Wij verwachten na de winst in de eerste wedstrijd tegen 
De Graafschap dat wij gaan promoveren met Go Ahead naar de eredivisie. Dat wordt 
dan nachtwerk en vraagt om specifieke maatregelen”.

Marc Nagelkerke: “In Zeeland wordt altijd ex ante een risicoanalyse uitgevoerd. Die 
wordt besproken met alle relevante betrokken partijen en voorzien van maatregelen. 
De zogenaamde restrisico’s worden aan het bestuur voorgelegd. Die waren laag in 
Meppel, maar plotsklaps veranderde alles. Restrisico’s zijn nooit weg te nemen, 
sterker zij kunnen zomaar veranderen door gebeurtenissen elders. De kernvragen die 
je bij elk evenement moet beantwoorden is ‘kunnen we elkaar recht in de ogen kijken, 
omdat we er alles aan hebben gedaan’.
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Ilhan Tekir van de gemeente Utrecht brengt in dit verband de zo relevante financiële 
kant van evenementen te berde: “Je kunt niet alles uitsluiten. Dat kun je nooit. Soms 
zijn er risico’s waar niemand aan gedacht heeft of die men onwaarschijnlijk achtte. 
In je begroting moet je ook kunnen laten zien wat je eraan hebt gedaan en waar je 
restrisico’s accepteert. In mijn ogen gaat de politiek over dit laatste. Dit vraagt om een 
transparante opzet van risico’s, maatregelen én kosten in de begroting. Bij Le Grand 
Départ de Tour de France is hieraan door ons extreem veel aandacht besteed. Het 
blijkt uiteindelijk dat voor de politiek het aspect van financiën toch erg belangrijk is.”

Raamwerk voor afweging
De meer algemene vraag komt op tafel hoe je als gemeente de afweging maakt welk 
evenement passend is binnen de stad. Hoe weeg je af? Is een politiek geaccordeerd 
raamwerk nodig om afwegingen te kunnen maken? Daarbij zijn de factoren geschikte 
locatie en eigen organisatiekracht van de gemeente inzake veiligheid essentieel.

De discussie die is gevoerd in Utrecht - waar nu geïnspireerd door Le Grand Départ 
door Martijn van Hulsteijn aan een nieuwe strategie voor city-marketing wordt 
gewerkt - is ook aan de orde in Deventer, de oude Hanzestad, en in het snelgroeiende 
Almere, inmiddels bijna net zo groot als Eindhoven. Wat wil je en wat kun je als stad 
op het gebied van evenementen? Het lijkt bijna een ronde tafel op zichzelf waard te 
zijn.

Dit raamwerk is belangrijk omdat evenementen vragen om belangenafwegingen 
die zorgvuldig dienen te gebeuren. Freek Stein: “Het is logisch dat er weerstand is 
bij bewoners in de binnenstad van Deventer, als wij op de Brink geluidsbelastende 
evenementen toestaan. Het kader is 5 per jaar, maar is in de praktijk 8 tot 12 
evenementen. Historische plekken zijn immers gewild. Het is goed voor de horeca, 
maar de afweging van belangen hoort thuis op de bestuurstafel. Ik pleit voor meer 
aandacht hiervoor.”
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Bake Dijk geeft aan dat “het creëren van een maatschappelijk leidend thema voor de 
stad, dat ook bestuurlijk wordt vastgesteld, enorm kan helpen om de juiste afwegingen 
te maken. Aan een dergelijk thema kan dan een evenmentenagenda worden 
gekoppeld. Thema en evenementen moeten aansluiting hebben, in lijn zijn met elkaar. 
Dan verbind je evenementen via politiek en bestuur met wat de bewoners wenselijk 
en acceptabel vinden. De kunst is dan wel niet buiten de lijnen van je gemeentelijke 
evenementen-portfolio te kleuren.”

Stein vult aan: “Het bijzondere is dat wat acceptabel is en wat niet - bijvoorbeeld 
hardcore in het hartje van Deventer - ook politiek gekleurd lijkt te zijn. Er zijn 
politieke partijen die vinden dat dat moet kunnen, om met de tijd mee te gaan, andere 
daarentegen vinden het niet passend. De portfolio is dus onderhevig aan politieke 
krachten. Het spanningsveld van belangen is er continu en vraagt om permanente 
afweging. 

Gabriel Jas: ”Het maakt in mijn ogen een groot verschil of iets jaarlijks is dan wel 
eenmalig. Bij het eerste is er de traditie, zijn de draaiboeken goed uitontwikkeld, 
de communicatie naar de diverse belangen op orde, zijn zaken voorspelbaar. In 
Roosendaal is dat het vierde wielercriterium na de Tour de France - ja de cirkel 
is bijna rond in deze masterclass (red.) - ‘De Draai van de Kaai’. Jaarlijks en qua 
organisatie uitontwikkeld, ook voor de gemeente. Geleidelijk hebben wij ons steeds 
meer kunnen terugtrekken. 

Het is als het ware een gecontroleerde estaffetteloop geworden, hoewel ik weet 
dat je als gemeente altijd alert moet blijven en gefocused op het onverwachte. Het 
evenement past in de portfolio van de stad en is door de jaren heen geperfectioneerd, 
met name in de samenwerking tussen de organiserende stichting, de kolommen 
die over de veiligheid gaan en de gemeente. Het geven van ruimte aan de stad in 

Risicomanagement bij grote evenementen Publiek



355 i

combinatie met het samen de verantwoordelijkheid willen nemen, dat is in mijn 
ogen het geheim van de smid. Tenminste als het past binnen de politiek-bestuurlijk 
vastgestelde portfolio. In Roosendaal is dat het geval.”

Niek van Droffelaar: “Alles overziend lijken directe verstoringen voor bewoners en 
mogelijke terroristische aanslagen de grootste risico’s te zijn. Voor de organisatie van 
evenementen zelve dient ‘onachtzaamheid’ ten aanzien van het onverwachte te allen 
tijde voorkomen te worden.”

Uitbesteden of zelf doen?
Waren het 10 jaar geleden nog 50 partners, tegenwoordig zijn dat er 150 die een rol 
spelen in een groot evenement. Dat moet wel allemaal gemanaged worden. Het wordt 
steeds complexer. Er is niet alleen een toename in het uitbesteden van onderdelen, 
maar zelfs ook van het hele evenement. Gemeenten worden terughoudender. Zo 
gelastte het Rijk bijvoorbeeld deelname aan ‘The European Games’ af. Evenementen 
concurreren in financiële afweging met andere belangen zoals zorg of cultuur. Tevens 
is de trend naar de participatiemaatschappij, waarbij burgers en organisaties ook 
steeds meer initiatief mogen of durven nemen met een overheid die dit stimuleert.

Kernvraag is wie dan de eindregie heeft als die ruimte wordt gegeven of als voor een 
vorm van Publiek-Private Samenwerking wordt gekozen. Soms nog is er een overheid 
die financieel krachtig genoeg is om het geheel te sturen en te leiden en het daarbij 
niet aan de markt overlaat, maar in eigen hand houdt. De provincie Gelderland voerde 
deze regie bij De Giro afgelopen maand. Dat is een uitzondering.

De trend lijkt te zijn meer participatie toestaan, eigen ruimte voor de 
samenleving, eigen initiatief, meer uitbesteding, meer private partijen en minder 
overheidsmiddelen. Dat ontneemt de verantwoordelijkheid bij diezelfde overheid 
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voor het garanderen van de veiligheid evenwel niet. Dit is een spanningsveld. Freek 
Stein noemt het incident in Haaksbergen: “Veiligheid kun je als gemeente dus gewoon 
niet loslaten. De gemeente Haaksbergen komt er in de analyses niet goed af. Hoe 
diep moet je als gemeente willen interveniëren in de organisatie van een dergelijk 
evenement om de veiligheid te kunnen borgen? Kan dat of moet dat? Certificaten van 
organisatoren zijn blijkbaar niet voldoende meer. Daarnaast is er altijd het Openbaar 
Ministerie die in dit geval de gemeente op de huid zit of in het ergste geval kan dreigen 
met vervolging, omdat de gemeente iets had moeten voorkomen.”

Bake Dijk: “Er is sprake van een risicoregelreflex van de overheid in dit soort zaken. 
Ruimte geven aan de ene kant, maar wel uitgebreide formulieren met allerlei 
bepalingen, garanties en voorwaarden aan de ander kant. Dit werkt averechts. 
We willen ruimte geven, tegelijkertijd beperken we de speelruimte. Alles voor de 
veiligheid, dat wel. Maar waar ligt de balans? Veiligheid is het leidend thema bij 
evenementen.”

Nienke Piël brengt het perspectief van de grootte van het evenement op tafel: ”Zijn 
kleinere evenementen eigenlijk niet veel risicovoller? Immers, de organisatie ervan 
is vaak minder professioneel. Risico’s zijn vaak minder goed geanalyseerd en er is 
minder geregeld op het gebied van veiligheid. Hoe ver moet je gaan met het toestaan 
ervan? Werkelijk een dilemma, ook politiek-bestuurlijk.” 

Het organiseren van een evenement wordt daarmee bijna tot een ethisch vraagstuk. 
Wel of geen ruimte geven? Toegeven aan de angstcultuur? Of loslaten? Achter de 
schermen alles goed regelen of dit juist niet willen? Er lijken steeds meer risico’s op 
te duiken, hoe langer wij erover praten. Het gevoel is ‘loslaten’ als dat kan... totdat er 
iets gebeurt. Dan slaat de onuitwisbare risicoregelreflex weer toe omdat iedereen in 
de stress schiet. En worden de aanvragen voor kleinere evenementen nóg complexer 
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en bureaucratischer, stapelen de adviezen van de veiligheidsregio zich nog verder op 
en wordt elke spontane uiting van de samenleving om iets te vieren lamgelegd. Het 
organiseren van een evenement kan in een onderhandelingstraject uitmonden tussen 
organisatoren en gemeenten. Dan is er sprake van een glijdende schaal. Samengevat 
wordt gevoeld dat we in een kramp zitten. 

Jack Kruf: “Daartegenover staat dat wij Nederlanders tot de toporganisatoren in de 
wereld behoren. We kunnen dus wel wat. Als ik dit zo hoor zijn we rijp voor een meer 
holistische professionele evenementenorganisatie waarin alle overheden participeren. 
Een organisatie die professionaliteit bundelt, overal inzetbaar is en voor de overheden 
coördineert. Het wiel hoeft dan niet telkens te worden uitgevonden. Zo’n organisatie 
kan maatwerk bieden en bovenal heeft alle kennis van relevante politiek-bestuurlijke 
processen, weet hoe burgers denken en voelen, en is gericht op het delen van kennis 
en ervaring.”

Marc Nagelkerke: “Het is nu al zo dat teams van de veiligheidsregio’s onderling elkaar 
al kennen en heel veel uitwisselen. Dus er komt al iets op gang. Gemeenten onderling 
delen daarentegen veel minder met elkaar. Het is niet vanzelfsprekend dat de ene 
gemeente de andere helpt als er wat georganiseerd moet worden, ondanks het feit dat 
de Ambtenaren Openbare Veiligheid elkaar goed kennen en blindelings vertrouwen. 
Ook daar ligt dus al een basis. Die samenwerking mag en moet een verdere impuls 
krijgen. Meerdere vormen zouden bestudeerd kunnen worden.”

Is risicomanagement sexy?
Anneke van der Kluit vat het krachtig samen: ‘Praten over onzekerheden is en blijft 
lastig voor mensen. Bij aanvang van Le Grand Départ was er veel weerstand in het 
team. Praten over risico’s zou tijd kosten en geen zin hebben. Eigenlijk opmerkelijk. 
Martijn,  zijn opdrachtgever gemeentesecretaris Maarten Schurink en coördinerend 
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financieel adviseur Ilhan Tekir van de staf Financiën wilden vasthouden aan deze 
aanpak. Elke 4 tot 6 weken om de tafel werd het. En eenmaal in gesprek kwam er heel 
veel naar boven, werden zaken uitgesproken en ontstond de goede discussie wat te 
doen met de voorliggende onzekerheden. Er ontstond het gevoel van rendement.“ 

Ilhan Tekir vult aan: ”Naarmate het evenement dichter bij kwam en de druk op 
mensen toenam werd het toch wel lastiger. Het accent kwam steeds meer te liggen 
op zaken die niet goed liepen. Het bleek de kunst om de rust te bewaren en telkens 
terug te gaan naar de feitelijke onzekerheden met het doel als uitgangspunt. Het van 
COSO II afgeleide model heeft ons erg geholpen die rust te bewaren. De vastlegging 
was systematisch en consequent. Het project werd er sterker door. De organisatie ging 
uiteindelijk veel bewuster met risico’s om. Inmiddels wisten zij dat risicomanagement 
verder rijkt dan alleen financiën. De gemeente Utrecht heeft haar beleidsnota nu ook 
‘Risicomanagement en Weerstandsvermogen’ genoemd en niet andersom. Belangrijk 
was dat de top eiste dat risicomanagement integraal onderdeel was van de hele 
aanpak. Daar begint het. 

De startsessie met PRIMO heeft ook de toon gezet. Iedereen mocht vrijuit spreken 
vanuit het eigen perspectief. Dat werkte verrijkend voor het hele team. Het is 
belangrijk om met een open mind de dialoog in te gaan en ieders inschatting daarbij te 
respecteren.”

Risicomanager?
Een evenement impliceert ‘balans vinden’ tussen organisatoren, overheid en 
samenleving. Samengevat is dat onveiligheid de grootste bedreiging is voor die balans. 
Er blijft sprake van angst voor het onverwachte. Begrijpelijk, gezien de gebeurtenissen 
van de afgelopen jaren. Risico’s zijn evenwel nooit uit te sluiten, dat is ook een 
gegeven. Er alles aan doen wat je kunt is de weg vooruit. Hoe je het ook wendt of 
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keert, ongelukken kunnen altijd gebeuren. Dat is ook iets om te accepteren en niet 
krampachtig uit te sluiten. 

Het wordt eigenlijk als logisch ervaren dat overheden ook risicomanagers in dienst 
hebben, die het hele spectrum overzien, die toegang hebben tot de bestuurstafel, 
kritisch mogen en kunnen zijn, een open mind hebben en die de inzet om maximaal te 
presteren kunnen ondersteunen. Een vraag die door de diverse koepelorganisaties van 
gemeenten en provincies wel eens zou kunnen worden opgepakt, dit in afstemming 
met onder meer veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten en waterschappen. Ω

Deelnemers

• Bake Dijk, Adviseur/onderzoeker bij Bestuurs- en Organisatiewetenschap Universiteit Utrecht
• Cherique Cuppen, Change Management Communications (Inspectie voor de Gezondheidszorg) with 

sustainable ambition /Deelnemer Stichting Denkkracht Utrecht  
• Niek van Droffelaar , Consultant bij The Transformatie Groep/Deelnemer Stichting Denkkracht Utrecht
• Eric Frank, Directeur PRIMO Nederland
• Martijn van Hulsteijn, voormalig Projectdirecteur Le Grand Départ de Tour de France 2015
• Gabriel Jas, Teamleider Veiligheid, Toezicht en Handhaving gemeente Roosendaal
• Anneke van der Kluit, voormalig Projectsecretaris Le Grand Départ de Tour de France 2015
• Jack Kruf, President PRIMO en dagvoorzitter masterclass
• Marc Nagelkerke, Specialist Operationeel Informatiemanagement Veiligheidsregio Zeeland  
• Nienke Piël, Senior Bestuursadviseur Crisisbeheersing gemeente Almere
• Freek Stein, Adjunct-Directeur gemeente Deventer
• Ilhan Tekir, Financieel Adviseur gemeente Utrecht
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Na een lange periode van zorgwekkende publiciteit over de drie 
decentralisaties in de zorg en de participatiewet zijn wij het moment van 
invoering gepasseerd. 1 januari 2015 was vooraf een onneembare vesting. 

De mensen die minder goed ingevoerd waren in wat er nu precies ging gebeuren 
hadden via de media een beeld gekregen alsof de wereld zou vergaan. 

Alles zou uitgesteld moeten worden. Dit was onverantwoord. Gemeenten zouden deze 
taken nooit aankunnen. Volop ingrediënten om de risicoreflex aan het werk te zetten. 
Gelukkig is daar vanuit het kabinet en de kamer op een beheerste manier mee om 
gegaan en zijn er slechts maatregelen getroffen om de invoering nog wat soepeler en 
beheerster te laten plaatsvinden. Geen uitstel, geen afstel maar meer informatie om 
mensen nog wat beter inzicht te geven in het veranderproces. 

Gemeenten hebben inmiddels het nieuwe beleid en de verordeningen vastgesteld en 
de organisatie aangepast om de nieuwe taken te kunnen uitvoeren. Gemeenteraden 
zijn als het goed is al minimaal sinds begin 2014 met informatiebijeenkomsten, 
klankbordgroepen en vele publicaties, meegenomen in dit proces van verandering. 
Belangrijk omdat de raad het beleidsbepalende en controlerende orgaan van 
de gemeente is en vanuit haar volksvertegenwoordigende rol een belangrijk 
aanspreekpunt is voor de mensen en instelling waar de zorg uiteindelijk wordt 
geboden. De gemeente is eindverantwoordelijk en de raad heeft daarbij een 
belangrijke toezichthoudende taak.

Als wij staatssecretaris Van Rijn mogen geloven zijn de gemeenten er klaar voor om 
de decentralisaties vanaf 1 januari succesvol door te voeren. Maar bij de invoering 
van een zo ongekende operatie is nog veel onzeker en zal de praktijk nog veel 
leermomenten opleveren. Niet alles zal vanaf begin 2015 goed gaan. Vele risico´s 
zullen zich nog manifesteren. Er zullen zich ongetwijfeld ook in 2015 en verdere jaren 
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calamiteiten voor doen die niet te voorzien waren. Mensen zullen op onderdelen 
ontevreden zijn over de geleverde dienstverlening. Belangrijk om goed inzicht te 
hebben in de klanttevredenheid en klachten op alle beheersniveaus van de gemeenten, 
het zorgloket, de beleidsafdeling, het college van Burgemeester en Wethouders en de 
gemeenteraad.

De volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol van de 
gemeenteraad krijgt in het sociale domein vanaf 2015 een andere dimensie. Het 
accent ligt niet meer voornamelijk bij de kaders en het beleid. Vanaf 2015 krijgen de 
beleidsuitgangspunten een meer persoonlijk gezicht in de vorm van ervaringen van 
inwoners. Hoe gaan raadsleden daarop reageren? Een inwoner die je belt, mailt of 
direct aanspreekt op straat. Insprekers in de raad. Berichten via de media. Allemaal 
signalen die de raad goed moet oppakken. Goed betekent in dit geval: met beleid 
oppakken. 

Is sprake van een incident, hoe ernstig ook, of is sprake van een meer structureel 
probleem dat beleidsmatig om bijstelling van de kaders vraagt?

Daarnaast staan de raadsleden ook zelf midden in de samenleving, ook in andere dan 
de politieke functie als raadslid. Bestuurder van een zorginstelling, betrokkenen in de 
zorg van ouders, kinderen of andere naasten zoals misschien de buurvrouw of in de 
rol van mantelzorger. Belangrijk om de rollen goed te scheiden. 

Je zou als raadslid ook niet het eerste loket moeten zijn waar de mensen hun 
informatie halen of hun klachten deponeren. Indien je wordt aangesproken is het 
belangrijk om door te verwijzen naar het goede loket en te bewaken dat klachten 
adequaat worden afgehandeld, zonder ambtenaren en wethouders voor de voeten te 
lopen. Raadsleden opereren in een complexe omgeving en het is essentieel zeker na de 
decentralisaties in het sociaal domein om dat goed te onderkennen. 
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Belangrijk is dat de raadsleden zich bewust zijn van de impact van hun gedrag en 
dat  in het sociale domein extra aandacht wordt besteed aan integer handelen en 
respecteren van de persoonlijke levenssfeer van inwoners. Zeker in het sociaal domein 
gaat het veelal om kwetsbare burgers. Het kan verleidelijk zijn om een individueel 
zorgprobleem dat niet goed is opgepakt door de gemeente breed uit in de krant te 
zetten om daar vooral politiek op te scoren. 

Daarbij kunnen ook persoonlijke omstandigheden van burgers op straat komen te 
liggen. In eerste instantie zou de betrokken persoon dat wellicht niet erg vinden als 
zijn of haar probleem maar wordt opgelost, maar als later meer duidelijk wordt dat 
daarmee ook veel vertrouwelijke persoonlijke omstandigheden breed maatschappelijk 
zijn gedeeld is de schade voor de betreffende persoon vaak aanzienlijk. Dat moet 
worden voorkomen. 

In de gemeentelijke organisatie krijgt de bescherming van de privacy in het sociaal 
domein veelal voldoende aandacht, maar bij veel gemeenten is dit in de raad nog 
niet veel verder gekomen dan de discussie en besluitvorming over verordeningen.  
Belangrijk is dat gemeenten informatiebijeenkomsten en workshops organiseren voor 
raadsleden, wethouders en ambtenaren hoe om te gaan met gedragsregels als zich een 
incident of calamiteit voor doet. 

Daarbij staat centraal de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de 
kwetsbare inwoners die zorg behoeven, maar gaat het er ook om dat wordt 
voorkomen dat raadsleden niet onmiddellijk in de risicoreflex schieten bij een 
incident of calamiteit maar eerst zorgvuldig de afweging maken of structureel een 
beleidsbijstelling nodig is. Goed risicomanagement betekent ook de risico’s definiëren 
die wij aanvaardbaar vinden. 
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Bij het formuleren van gedragsregels voor de raad staan vijf kernwaarden centraal:
 • Dienstbaarheid: het raadslid is loyaal aan de gemeente en aan de burgers.
 • Onafhankelijkheid: het raadslid vermijdt belangenvermenging.
 • Openheid: het raadslid zorgt voor transparantie over zijn beweegredenen.
 • Vertrouwelijkheid: het raadslid gaat vertrouwelijk om met kennis en informatie en 
gebruikt deze alle ten dienste van het gemeentelijk belang.
 • Zorgvuldigheid: het raadslid respecteert allen en de persoonlijke levenssfeer van  
burgers en kent gelijke rechten toe aan alle individuen en instanties.

Ik adviseer gemeenten om aan de hand van praktijkvoorbeelden de dilemma’s 
waar raadsleden voor kunnen komen te staan nader uit te werken en de passende 
gedragsregels met elkaar te bediscussiëren zodat de praktijk in het sociale domein, 
zoals wij die vanaf 2015 mee maken, “levend” wordt gemaakt. 

Door raadsleden zich bewust te laten zijn in het omgaan met dilemma’s en met elkaar 
het gesprek aan gaan hoe daar mee om te gaan wordt bevorderd dat gemeenteraden 
zorgvuldig en met beleid reageren op incidenten en kunnen wij voorkomen dat op 
basis van een risicoreflex wordt gepoogd om Nederland dicht te regelen met nog veel 
meer wet- en regelgeving en een ondoelmatige inrichting van de zorg. Laten wij de 
schaarse middelen vooral aan kwaliteit goede zorg besteden. Ω
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De gemeenten hebben te maken met druk op hun financiële middelen, 
waardoor ze nog beter moeten nadenken over de uitgaven. Die situatie 
is versterkt door de decentralisatie van de AWBZ, gezondheidszorg, 

jeugdzorg et cetera. Daardoor worden de gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor 
de uitvoering van een aantal taken voor de burgers, terwijl de rijksoverheid, onder 
de opvatting dat de lokale overheid beter de situatie in kan schatten en daardoor 
ook beter kan bepalen wat nodig is, ook een flinke financiële bezuiniging heeft 
doorgevoerd.

Voor haar burgers betekent dit dat de gebruikelijke ondersteuning nu nog maar 
ten dele kan worden aangeboden; hetgeen ontevredenheid bij de inwoners van die 
gemeenten voorspelbaar maakt. Onder deze omstandigheden, waarbij gemeenten 
na moeten denken of ze de door de rijksoverheid beschikbaar gestelde middelen 
aanvullen uit eigen middelen staan ook de middelen voor de taken met betrekking tot 
de Omgeving onder druk.

Stand van zaken
Ook nu wordt gewerkt met een risicogerichte benadering. De bedrijven en 
ondernemingen zijn ingedeeld in branches en van elke branche is een risicoprofiel 
gemaakt. Dit is een eerste redelijk grofmazige manier om in risico’s te denken en de 
risicobenadering te ontwikkelen. Op basis van deze risico’s is voor elk type bedrijf een 
ritme van toezicht afgesproken.

Daarnaast is systeemgericht toezicht ontwikkeld, waarbij bedrijven gerubriceerd 
worden op de mate van volwassenheid met betrekking tot hun veiligheidscultuur, 
dit loopt dan van reactief naar proactief. Bij deze indeling is het al gebruikelijk, 
dat naarmate bedrijven positiever ingedeeld zijn de activiteiten met betrekking tot 
toezicht geringer zijn dan wanneer deze bedrijven negatiever zijn ingedeeld.
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Noot in de kantlijn
Integrale aanpak door de overheden is gewenst. In het rapport van de commissie 
Mans “De tijd is rijp” wordt naar aanleiding van een aantal rampen geconstateerd dat 
een integrale aanpak noodzakelijk is; door een te grote versnippering van het verlenen 
van vergunningen, het uitvoeren van toezicht en handhaving zijn de risico’s te groot 
dat zaken over het hoofd worden gezien. 

De door het kabinet afgedwongen vorming van Omgevingsdiensten zou vanaf 2013 
een extra inspanning geven op het bereiken van een integrale aanpak (niet alleen 
integraal binnen de gemeentelijke of provinciale verantwoordelijkheid, maar ook 
integraal binnen de diverse partijen binnen de overheid die een relevante rol spelen 
om de veiligheid en gezondheid van burgers en medewerkers in ondernemingen te 
waarborgen).

Noodzaak doorontwikkeling risicogerichte aanpak
Het is gerelateerd aan de geschetste afnemende financiële ruimte binnen de overheid 
nog meer noodzakelijk oplossingen te vinden waardoor een optimale inzet op de 
maatschappelijke opdracht bij de omgevingstaken kan worden gerealiseerd. Deze 
oplossing kan worden gevonden in het verder uitwerken van een risicogerichte 
aanpak. Immers wanneer deze betrouwbaar en valide is kunnen keuzen gemaakt 
worden over de inzet van mensen en middelen om ongewenste risico’s te voorkomen. 

Vanuit verantwoorde politieke keuze kan dan bepaald worden welke risico’s 
aanvaardbaar zijn en welke moeten worden voorkomen. En welke investering in 
preventie wordt gedaan; vrije vertaling van de opvatting van de commissaris van de 
koning in Noord-Brabant Wim van de Donk: Preventie duur?, doe eens een ramp. 
Maatschappelijke kosten Chemiepack (2011) > € 71.000.000.

Risicogerichte aanpak VTH Publiek



368 i

Uitgangspunt bij de voorgestane aanpak is de maatschappelijke opdracht voor 
bedrijfsleven en overheid om te zorgen voor de leefomgeving die veilig is voor 
haar bewoners, gezond is en waar zo met de energiemiddelen en het milieu wordt 
omgegaan dat dit duurzaamheid tot gevolg heeft. 

Ook onze kinderen en kleinkinderen hebben recht op een acceptabele leefomgeving. 
Daarbij is voor de omwonenden ook het thema zoveel mogelijk voorkomen van 
overlast relevant voor hun leefomgeving en voor de acceptatie van de economische 
bedrijvigheid. Deze maatschappelijke opdracht dient in balans gebracht te worden 
met de noodzaak via economische bedrijvigheid aan voldoende inkomen te komen 
voor de samenleving.

Met de voorbereiding en de invoering van de Omgevingswet (2018 effectief) wordt 
verder vorm gegeven aan de eigen verantwoordelijkheden van de diverse deelnemers 
in het spel. 

 • De ondernemingen hebben een eigen verantwoordelijkheid maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen, een goede relatie met hun omgeving op te bouwen en 
veiligheid hun medewerkers en de omwonenden te waarborgen. Tevens hebben de 
bedrijven de verantwoordelijkheid aan een duurzame uitvoering bij te dragen zodat 
het milieu niet te veel wordt belast en aan de toekomstige milieueisen kan worden 
voldaan.
 • De burgers in de omgeving van de economische bedrijvigheid hebben ook een 
eigen verantwoordelijkheid zich te laten horen over de vermeende risico’s, zodat de 
communicatie over de gewenste oplossingen wordt bereikt. Ook van de burgers zal 
gevraagd worden dat zij daarbij realistisch zijn in het accepteren van economische 
bedrijvigheid om het welvaartsniveau van de Nederlandse samenleving te kunnen 
handhaven of niet teveel te laten teruglopen.
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 • De overheid ziet toe op het spel tussen de betrokkenen en is in de toekomst minder 
spelbepaler dan in het verleden; de insteek is dat mee gewerkt wordt aan het 
mogelijk maken van activiteiten, die aan de voorwaarden voldoen dat betrokken 
partijen met elkaar overeenstemming hebben over de randvoorwaarden waarop 
dit gebeurt, zodat schade voor de omgeving en voor de omwonenden tot een 
verantwoord minimum is teruggebracht.

Ook in de nieuwe omgevingswet zal van de overheid worden verwacht (door haar 
burgers) dat deze de noodzakelijke randvoorwaarden blijft bewaken, blijft toezien 
en blijft handhaven. Bedrijfsleven en overheid hebben met elkaar afgesproken via 
deregulering te zorgen voor een geringere last van regeldruk, ook daarvoor is de 
nieuwe omgevingswet bedoeld. 

Vanzelfsprekend is dat de overheid slechts in staat is om tot een verantwoorde 
reductie van regelgeving te komen als vanuit het bedrijfsleven voldoende zichtbaar 
wordt gemaakt dat zij hun bedrijfsvoering vanuit maatschappelijk verantwoord 
ondernemen realiseren. Ook in de toekomst zal niet iedere onderneming dit 
vanzelfsprekend doen.

Verkenningen naar een risicotaxatie model
Integraal kijken naar bedrijven, met oog voor de omgeving, de keten en de externe 
veiligheid. Daarnaast kan ook een andere integraliteit worden bewerkstelligd, bij 
bedrijven kijken naar alle aspecten die relevant zijn met betrekking tot het voorkomen 
of het lopen van risico’s. 

Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft de afgelopen jaren energie gestoken 
in het ontwikkelen van een verantwoord risicotaxatie model. Dit heeft zij gedaan in 
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goede samenspraak met de Brabants Zeeuwse Werkgevers (verder BZW) waarmee een 
convenant is afgesloten waarin ook voorzien is in een CEO-panel waarmee de directie 
van de OMWB een aantal uitgangspunten toetst. Daarnaast wordt de verbinding 
gezocht met waterschappen, veiligheidsregio (onder andere brandweer) en andere 
overheden. 

Om te voorkomen dat bij het kijken naar risico’s te veel wordt gekeken naar de 
techniek van de bedrijven en te weinig naar andere elementen is de eerste stap 
geweest dat de OMWB alle relevante factoren in beeld heeft gebracht die bij 
bedrijvigheid de risico’s kunnen vergroten of kunnen verkleinen. Deze verzameling 
van factoren is gelegd naast de factoren die we op hebben gehaald bij het CEO panel 
van de BZW. Er waren grote overeenkomsten.

De volgende stap was dat gevonden risicofactoren een gewicht krijgen; hoe belangrijk 
is die factor voor het voorkomen of het ontstaan van risico’s. Ook deze beweging 
is door de organisatie besproken met het CEO panel van de BZW en ook hierbij 
bleken grote overeenkomsten te bestaan. Daarbij valt op dat het bedrijfsleven en de 
omgevingsdienst ervan overtuigd zijn dat de kwaliteit van de veiligheidscultuur van de 
onderneming een heel zwaarwegende factor is.

Wanneer de risicofactoren bekend zijn en zijn gewogen is het belangrijk de informatie 
van de bedrijven te verzamelen op grond van de relevante risicofactoren om tot een 
nulmeting te kunnen komen. Dit kan zowel langs de lijn van informatie ophalen bij de 
bedrijven, als langs de lijn van dossieronderzoek binnen de dienst. Afhankelijk van de 
beschikbare dossiers zal een mengvorm voor de hand liggen. 

Wanneer er voldoende informatie beschikbaar is kan de nulmeting bij het bedrijf 
worden bepaald; waarbij de verstrekte informatie aangeeft dat er op het moment van 
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meting geen sprake is van een risico, de kans op een risico aanwezig is, de kans op een 
risico groot is of dat geconstateerd is dat het bedrijf zeer risicovol is (kleuren groen, 
geel, oranje en rood).

Bij het in beeld brengen van de risico’s wordt ook gebruik gemaakt van de 
informatie van andere inspectiediensten zoals de Arbeidsinspectie, de inspectie 
van de brandweer, inspectiedienst leefomgeving en transport. Tevens kan worden 
gebruikgemaakt van informatie van het Openbaar Ministerie , de waterschappen 
en de veiligheidsregio. Ook de klachtenregistratie van de omgevingsdienst zal in de 
toekomst relevant zijn voor de risico-inschatting van de bedrijven. 

Bij de factoren die relevant zijn wordt niet alleen naar het bedrijf op zich gekeken, 
maar ook naar de omgeving waarin het bedrijf actief is, aanpalende bedrijven kunnen 
ook risico-verhogend zijn, maar ook het gedrag van de jeugd in de omgeving kan 
relevant zijn met betrekking tot risico-afweging (externe veiligheid). Daarnaast wordt 
gekeken naar ketenverantwoordelijkheid, risico’s van transporteurs, onderaannemers 
met betrekking tot opslag of vulling enzovoorts.

Naast het CEO panel zal ook een panel van weldenkende burgers worden uitgenodigd 
een opvatting te geven over de mate waarop deze aanpak voor hen het gevoel van 
veiligheid in hun leefomgeving vergroot of verkleint. Natuurlijk met de intentie 
om de stappen zo te zetten dat met deze aanpak de burger vindt dat de overheid 
haar verantwoordelijkheid in voldoende mate neemt en ook in haar aanpak het 
maatschappelijk verantwoord ondernemen van het bedrijfsleven stimuleert.

Als pilot zal de kunststofverwerkende industrie worden gebruikt om het risicotaxatie 
model, het ophalen van de relevante informatie, het goed inschatten van de adequate 
activiteiten bij ongewenste risico’s te ontwikkelen en te vervolmaken. Na de evaluatie 
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van de eerste fase werken met het risicotaxatie-model in 2016, zal ook tot invoering 
overgegaan worden voor de andere branches.

Gekozen wordt voor een ontwikkelmodel, waarbij aan de hand van het bij PDCA  
(Plan-Do-Check-Act) model van Demming  aan permanente verdere verbetering 
wordt gewerkt. Daarbij zullen onderzoeksopdrachten aan de Universiteit van Tilburg 
worden verstrekt om de hulpmiddelen te toetsen en te kijken op welke manier de 
risicotaxaties evidence-based (in de praktijk bewezen) kunnen worden doorgevoerd. 
Ook het signaleringssysteem om de kleuren actueel te houden zal worden gevalideerd.

Meerjarenperspectief
Vanzelfsprekend is sprake van een meerjarige aanpak; tot het model op voldoende 
niveau is zal het naast de huidige werkwijze worden toegepast. De verwachting is dat 
op termijn op basis van een goed risicoprofiel van het individuele bedrijf maatwerk 
zal worden geleverd met betrekking tot toezicht en handhaving. Bij de revisie van 
vergunningen zullen de gepaste preventieve maatregelen in de vergunning worden 
verwerkt. 

Op termijn betekent dit dat vanuit een ritme van toezicht, passend bij de risico-
opvatting van de branches wordt overgeschakeld naar een maatgerichte aanpak 
waarbij afhankelijk van het risicoprofiel de vergunningverlening en het toezicht 
kritischer zal zijn naarmate de risico’s als hoger worden ingeschat. Gekoppeld 
aan een bestuurlijke opvatting over welke risico’s in elk geval dienen te worden 
voorkomen in de regio zal dit leiden tot een adequate inzet van de professionals van 
de omgevingsdienst en zal dit op termijn mogelijk kostenbesparend zijn, zonder dat er 
een onverantwoord niveau van toezicht wordt bereikt.
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Kritische noot
Een kritisch punt in het te ontwikkelen model is dat na de nulmeting omstandigheden 
wijzigen en deze omstandigheden zouden kunnen leiden tot verandering van 
het risicoprofiel (verbetering of verslechtering). De meest simpele maar ook 
kostbaarste manier is om een bepaalde frequentie via toezicht het risicoprofiel te 
herijken. Adequaat en slagvaardig zou het zijn wanneer de kennisbank, waarop de 
omgevingsdienst zich baseert met betrekking tot risicoprofiel ook gevoed wordt door 
signalen uit de samenleving, zoals klachten (en analyses hiervan), informatie vanuit 
andere inspecties, informatie vanuit OM en politie enzovoort. 

Naarmate beter is uitgedacht welke informatie relevant is om het profiel te 
actualiseren zal het risicotaxatiemodel en de daarop gebaseerde risicobenadering 
leiden tot een meer adequate inzet van mensen en middelen. Immers wanneer 
een bedrijf veilig is en uit de signalen blijkt dat het veilig blijft is een geringer 
toezicht mogelijk, dan wanneer van een bedrijf duidelijk is dat er een grote mate 
van onveiligheid is, of dat uit de signalen uit de omgeving, van andere inspecties 
enzovoorts blijkt dat het risicoprofiel slechter wordt. Dan zal op basis van de signalen 
een verhoogd toezicht voor de hand liggend zijn.

Integrale aanpak door de overheden
In het rapport van de commissie Mans “De tijd is rijp” wordt naar aanleiding van een 
aantal rampen geconstateerd dat een integrale aanpak noodzakelijk is; door een te 
grote versnippering van het verlenen van vergunningen, het uitvoeren van toezicht en 
handhaving zijn de risico’s te groot dat zaken over het hoofd worden gezien.

De door het kabinet afgedwongen vorming van omgevingsdiensten zou vanaf 2013 
een extra inspanning geven op het bereiken van een integrale aanpak. Niet alleen 
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integraal binnen de gemeentelijke of provinciale verantwoordelijkheid, maar ook 
integraal binnen de diverse partijen binnen de overheid die een relevante rol spelen 
om de veiligheid en gezondheid van burgers en medewerkers in ondernemingen te 
waarborgen.

Ten slotte
Wanneer het beoogde model voldoende is ontwikkeld kan ook, nadat de 
betrokken bedrijven zijn geïnformeerd over het risicoprofiel, met burgers worden 
gecommuniceerd over de stand van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de 
omgeving. Zover is het nog niet. Deze nieuwe architectuur is veelbelovend, maar ligt 
feitelijk nog op de tekentafel.
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LEIDERSCHAP EN GLOBAL RISKS

Over leiderschap bij publieke vraagstukken
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Op 22 april 2015 richtte een multidisciplinaire groep van professionals 
zich ten kantore van BNG Bank te Den Haag op het Global Risks Report 
van het World Economic Forum en besprak de vertaling ervan naar de 

lokale en regionale Nederlandse praktijk.

De denktank maakt onderdeel uit van een internationaal programma dat de 
presidenten van de Internationale Vereniging van Gemeentesecretarissen in Europa 
(UDITE) en Public Risk Management Organisation Europe gezamenlijk hebben 
geïnitieerd. Doel ervan is om significante publieke risico’s met elkaar te bespreken 
en nader uit te diepen met veel aandacht voor mogelijkheden en onmogelijkheden 
voor overheden en bedrijven om tot een realistisch perspectief van feitelijk handelen 
- besturen en managen - te komen. PRIMO kiest daarbij voor een multi-disciplinaire 
samenstelling van de groep, opdat alle invalshoeken vanuit zowel het publieke 
als private domein aan bod kunnen komen en belicht in deze Derde Denktank 
Nederland “From Global to Local”. De gedeelde theses zijn per lid van de denktank 
samengebracht.

BNG Bank en risicomitigatie
Pauline Bieringa

BNG Bank is opgericht om de publieke sector (tegen lage kosten) te financieren. 
Aanleiding voor de oprichting in 1914 was de behoefte aan een nieuw rioleringsstelsel. 
Nieuwe riolering bood niet alleen schoon water, maar leidde ook tot verbetering van 
de gezondheid van een groot deel van de bevolking (iedereen kent de foto’s van Jacob 
Olie van de erbarmelijke sanitaire situatie in de Jordaan in de 19de eeuw) en tot 
verbetering van sociale stabiliteit.

Zoals het Global Risks Report aangeeft, is sociale stabiliteit een fundamentele 
randvoorwaarde voor het kunnen beheersen van de gesignaleerde grote risico’s. BNG 
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Bank heeft niet de pretentie of de mogelijkheid om genoemde risico’s te voorkomen; 
zij kan wel een rol spelen in het trachten te mitigeren van beïnvloedbare risico’s.

BNG Bank is geen beleidsbepaler, en moet dit ook niet worden (al wordt dit 
regelmatig geopperd door diverse instanties). Zij volgt het overheidsbeleid. Dit 
betekent echter niet dat zij zich passief opstelt. Integendeel, zij volgt en speelt met 
haar dienstverlening in op actuele ontwikkelingen (voorbeeld: duurzame energie); 
zij stelt zich ten dienste van aandeelhouders en klanten en financiert niet alleen, 
maar denkt ook mee over het mitigeren van risico’s (voorbeelden: glasvezel in de 
buitengewesten ten behoeve van het aangesloten houden van de burgers aldaar, 
financiering opvang vluchtelingen, structureren van business cases voor het beheersen 
van de stijging van de waterspiegel).

BNG Bank kan en wil haar kennis van financiering en risicomitigatie graag ter 
beschikking stellen van de publieke sector, kan een bijdrage leveren aan het ontzorgen 
van nationale en lokale beleidsbepalers in de publieke sector en helpt mee bij de 
conversie van problemen in kansen (voorbeeld: waste to energy). Oproep aan het 
publieke domein, en in het bijzonder lokale bestuurders: leer uw eigen bank beter 
kennen en maak gebruik van de bij ons beschikbare kennis!

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Grootste risico is sociale instabiliteit. BNG Bank kan dit risico niet voorkomen 
en is geen beleidsbepaler, maar kan wel een rol spelen bij het mitigeren van 
risico’s en de bewustwording van risico’s. Aanbeveling; maak gebruik van 
de kennis en ervaring van BNG Bank en hen vroegtijdig betrekken bij het 
adresseren van maatschappelijke problemen.”
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Risico’s met gevolgen voor de regio
Martin van der Bijl

In het Global Risks Report staan een aantal risico’s voor 2016 die voor de Regio
West-Brabant grote gevolgen kunnen hebben. De vluchtelingenstroom staat dit jaar 
op 1 als grootste risico. De gemeenten in West-Brabant gaan hier de gevolgen dit jaar 
(en de komende jaren) direct van ondervinden. Vorige week nog heeft de provincie 
Noord-Brabant aangekondigd dat gemeenten een opgave krijgen in subregio’s om 
nog eens 7200 vluchtelingen op te vangen. West-Brabant staat aan de lat voor 2470 
vluchtelingen. 

Vóór 15 mei moeten gemeenten plannen hebben om deze vluchtelingen te huisvesten. 
In 3 subregio’s pakken gemeenten deze opgave aan. Voor de RWB als organisatie ligt 
hierin een coördinerende en faciliterende rol. Dit wordt het komende jaar een grote 
uitdaging.

De Regio West-Brabant heeft als organisatie niet zozeer direct invloed op het ontstaan 
(of tegengaan) van bedreigingen in het Global Risks Report. Wel kunnen de gevolgen 
een grote impact hebben. Gemeenten krijgen zowel bestuurlijk als in de samenleving 
zelf te maken met de gevolgen van de vluchtelingenstroom. Zij moeten omgaan met 
bestuurlijke druk en een samenleving die zich hierdoor overvallen kan voelen. 

De 0pgave voor de gemeenten is om het probleem zelf aan te pakken, bijvoorbeeld 
om de onrust in de samenleving die ongetwijfeld gaat ontstaan in goede banen te 
leiden. Hierbij is communicatie en goede afstemming met gemeenten in de regio (en 
daarbuiten) van cruciaal belang. De Regio West-Brabant als organisatie fungeert 
hierbij als afstemmingsorgaan.
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Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Bewustwording creëren bij bestuurders om lef te tonen en zich uit te durven 
spreken”.

Wat als de ‘global risks’ dichterbij komen?
Marcel van Brouwershaven

Wat als de ‘global risks 2016’ dichterbij de provincie Noord-Brabant komen?
Sommige van de top-risico’s zijn op dit moment al in meer of minder mate manifest.
En er wordt op geacteerd, al dan niet omdat het een wettelijke taak van de provincie 
is.  

Het risico van de grootschalige en onvrijwillige migratie doet zich al voor in de EU en
NL. Het vluchtelingenvraagstuk heeft topprioriteit voor de bestuurders in Brabant.
Gekozen is voor een Brabantse (lees: kleinschalige) aanpak van vluchtelingen.
Ontwikkelingen op Europees niveau bepalen uiteindelijk de feitelijke omvang van de 
toestroom en daarmee ook het aandeel van Brabant daarin, en het effect ervan op de 
samenleving.

Zo is ook het vraagstuk van de energietransitie bestuurlijk relevant en actueel, en 
daarmee het halen van de klimaatdoelstellingen voor Brabant in 2020 e.v. zoals
CO2-reductie, vergroening van de economie, opwekken van duurzame energie.
In NL zijn we extreem weer en natuurrampen – gelukkig- ontwend. Voor Brabant 
speelt het risico van overstroming vanuit zee of rivieren het meest. Hier zijn 
maatregelen voor genomen, zoals het Deltaprogramma en de rivierverruiming
Overdiepse polder. Schoon, veilig en voldoende water is belangrijk voor Brabant. De 
provincie is regisseur van het provinciale waterbeleid. 
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Maar wat nu als de bekende risico’s zich acuut voordoen met een grotere impact 
dan waarmee nu rekening is gehouden? Dat risico zie ik dan vooral bij het 
vluchtelingenvraagstuk, en bij extreem weer/natuurrampen.

En dan zijn er nog de risico’s waarvoor geen provinciaal beleid is noch een wettelijke 
taak: massavernietigingswapens, cybercrime en ernstige schommelingen van 
energieprijzen. Vooral de eerste twee zijn ontwrichtend voor de samenleving. En 
moeten we erop vertrouwen dat onze nationale en regionale rampenbestrijding 
en crisisbeheersing naar behoren functioneren en een aanslag of aanval weten te 
voorkomen, te beperken en hoe ervan te herstellen. Tegenover cybercrime staat
cyber security: een samenspel van de overheid, het bedrijfsleven en de burgers zelf.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“... Je risico’s ook kunnen accepteren, in plaats van vooraf af te dekken.”

Cruciale interfaces en overheidsparticipatie
Letty Demmers

Grootste risico vanuit de politiek is om juist invulling te kunnen en te willen geven 
aan al die vraagstukken als klimaatverandering, migratie et cetera en dat er een 
onderhuidse angst is bij leiders om zich uit te durven spreken. Dit kan ertoe leiden dat 
er een verwijdering ontstaat tussen hogere en lagere overheden.

Nog te vaak moet lokaal gewerkt worden vanuit onduidelijkheid inzake de koers van 
hogere overheden. Publieke leiders nationaal zouden helder moeten zijn in wat de 
richting is, keuzes maken en vooral stimulerende kaders bieden waar publieke leiders 
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lokaal ook hun invulling kunnen geven. Ik vraag dus aandacht voor dat waardevolle 
begrip multi-level governance.

Het goed kunnen schakelen door overheden onderling is essentieel om de 
vraagstukken die nu voorliggen aan te kunnen pakken. Overheden zouden te allen 
tijde in elkaars verlengde moeten opereren en als het ware organisch moeten 
samenwerken om gezamenlijk en op de verschillende niveaus de antwoorden op 
vraagstukken te vinden.

Een andere interface waar ik aandacht voor vraag is de samenwerking tussen politiek, 
bestuur en ambtelijke organisatie. Het van buiten naar binnen denken blijft van groot 
belang om vraagstukken adequaat en vernieuwend te kunnen aanpakken.

Het van binnen naar buiten denken, probleemdenken of bureaucratie werkt 
remmend, soms ook verlammend op de feitelijke maatschappelijke en bestuurlijke 
vernieuwing. Natuurlijk weet ik dat wijzelf ook veel wetten en regels hebben gemaakt 
om alles in goede banen te leiden. We hebben deze immers ook democratisch 
vastgesteld. De kunst is – nee de noodzaak - om bij vraagstukken van deze omvang, 
zoals geformuleerd door het World Economic Forum, de balans te vinden tussen de 
werelden van politiek, bestuur en management. Ik juich een open dialoog hierover toe.

De wereld van de gestolde kennis en regels moet worden afgestemd met de dynamiek 
van de samenleving en ideologieën. De systeemwereld van de overheid immers 
dient in mijn ogen te raken aan de leefwereld van burgers en bedrijven. Voor de 
publieke risico’s van wereldformaat een uitdagende opgave. Ik pleit daarbij voor het 
stimuleren van overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. Een overheid 
die participeert in de samenleving.
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Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Heb lef, vertrouw op de kracht van mensen, en koester de verschillen.”

Leiderschap en interdisciplinaire samenwerking
Boy van Droffelaar

In het Global Risks Report 2016, dat is uitgebracht door het World Economic Forum, 
wordt de opbouw van weerstandsvermogen als oplossing gezien om het hoofd te 
bieden aan de gevolgen van de mondiale risico’s en wel door een beroep te doen 
op de groei van ‘veerkracht’ in de samenleving. Uit het rapport wordt niet direct 
duidelijk wat onder veerkracht wordt verstaan. Ik definieer het als het vermogen 
van individuen, gemeenschappen en systemen om zich aan te passen en te groeien 
bij tegenspoed, en zelfs te transformeren als de omstandigheden dit vereisen. 
Iemand met veerkracht past zich aan en groeit in nieuwe situaties. Hij of zij zal dus 
niet lijdzaam toezien met een dikke huid, maar zal naast het hoofd bieden aan de 
problemen vooral de kansen zien en die ook trachten te benutten. Veerkracht vereist 
derhalve zelfbewustzijn, creativiteit, doorzettingsvermogen, optimisme, innerlijke 
kracht en een pro-actieve houding.

Allemaal begrippen uit de positieve psychologie. De vraag is nu hoe deze 
psychologische capaciteiten (PsyCap) gebundeld kunnen worden en elkaar zouden 
kunnen versterken als positief sociaal kapitaal, dienend als basis voor de ontwikkeling 
van veerkracht van de lokale gemeenschap. Daartoe zijn volgens mij drie condities 
relevant: bewust leiderschap, (bestuurlijke) samenwerking, en een toegesneden 
faciliterend proces. 
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Bewust leiderschap is gestoeld op ecosysteem bewustzijn (i.p.v. ego-systeem 
bewustzijn), waarbij eco slaat op het Griekse begrip oikos, wat het hele huis 
betekent. Dus leiderschap dat alle stakeholders betrekt in de strategieontwikkeling, 
zichtbaar is als rolmodel voor veerkracht, en dienend is. Aldus een breed draagvlak 
creërend. Interdisciplinaire samenwerking tussen lokale en regionale overheden, 
én interferentie met sociale netwerken, is noodzakelijk om de lokale implicaties van 
de ‘global risks’ te analyseren en de uitkomsten van strategisch risicomanagement 
ontwikkeling in te kaderen in het openbaar bestuur.

De aanwezigheid van het juiste faciliterend proces is de conditie die inhoudt dat ‘het 
leiderschap’ ( lokaal/regionaal bestuur) vanaf het begin de regie ter hand neemt van 
het transformatieproces naar een samenleving met meer veerkracht. Vaak worden de 
relevante stakeholders pas aan het eind van de beleidscyclus betrokken: hoe gaan we 
het inkaderen? Dit leidt niet zelden tot non-acceptatie en sociale onrust.

Mijn pleidooi is dat ‘bewust leiderschap’ van meet af aan de ‘interdisciplinaire 
samenwerking’ zoekt om het proces in zijn geheel in co-makership te faciliteren. Dit 
betekent het gezamenlijk doorlopen van alle 5 stappen van de zogenaamde U-curve:

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Waardegedreven leiderschap dat de moed heeft om alle relevante stakeholders 
in een open dialoog te betrekken bij het gehele besluitvormingsproces van begin 
tot eind.”
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Leggen van verbindingen: essentieel
Koen Haer

De risico’s uit het Global Risks Report van 2016 kunnen de samenleving flink 
ontwrichten. Hoewel de kans van elk risico niet even groot is moeten ze zeker in 
ogenschouw worden genomen. Regeren is immers vooruitzien. Als de top risico’s 
uit het rapport dichtbij komen wordt het openbaar bestuur, het dagelijks leven, het 
politiek bestel, de burger en de bedrijvigheid hevig getest. Mochten de Global Risks 
als onvrijwillige migratie, extreem weer, het falen van onze samenleving om grip te 
krijgen op de klimaatverandering, conflicten tussen landen met invloed op omgeving 
en natuurrampen dichtbij komen, dan zal iedereen zijn of haar steentje moeten 
bijdragen om erger te voorkomen. Elke organisatie zal zijn expertise hiervoor moeten 
gebruiken.

Voor de Vereniging voor OverheidsManagement zie ik een verbindende rol. Om 
kennis die in tal van Nederlandse organisaties aanwezig is verder te brengen. Ook 
de kennis die overheidsmanagers hebben over deze global risks kan via ons netwerk 
snel gedeeld worden. De Vereniging voor OverheidsManagement is in staat om in 
een korte tijd de juiste groep mensen aan tafel te krijgen. Mocht fysiek niet haalbaar 
zijn dan hebben wij grote platforms om mensen te informeren. Een nieuwsbrief 
van 6000 leden, Platform O (www.platformoverheid.nl) waarop wetenschappers, 
bestuurders en overheidsmanagers tal van dilemma’s en ideeën delen. En wij hebben 
een online platform voor colleges voor de overheid (www.omooc.nl). Hierop kunnen 
wij snel colleges opnemen met deskundigen om zoveel mogelijk professionals te 
informeren en bij elkaar te brengen. Soms liggen de oplossingen bij rampen net op 
randje van netwerken die bij elkaar moeten komen. Enkele voorbeelden: In het geval 
van klimaatverandering en natuurrampen denk ik aan een plenaire vergadering waar 
iedereen zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht van de situatie om vervolgens 
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interbestuurlijk in kleine groepen de problemen het hoofd te bieden en snel met een 
manifest te komen waar iedereen op basis van vertrouwen middelen ter beschikking 
stelt. Burgemeesters, waterschappen, dg’s, ministers en staatssecretarissen snel met 
experts verbinden. Bij Rijkswaterstaat hebben wij intensief contact met de afdeling 
Ruimte voor de Rivier.

In het geval van conflicten met andere landen probeert de VOM zoveel mogelijk 
contacten aan te gaan met overheidsmanagers uit andere landen. Deze richting 
zijn wij in 2015 in gegaan. De VOM heeft meegedacht aan het Europese netwerk 
van gemeentesecretarissen en vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn 
wij op dit moment bezig om Europese criteria te krijgen voor het functioneren van 
overheidsorganisaties en good governance. Om zoveel mogelijk overheidsmanagers 
in Europa op één lijn te krijgen en ook breder kennis te delen. Dit helpt misschien 
niet direct op het moment dat er conflicten uitbreken of als er sprake is van massale 
onvrijwillige migratie. Maar aan de voorkant van de problematiek helpt het om het 
juiste gesprek in heel Europa te voeren over de kernwaarden van overheidsmanagers 
en overheidsorganisaties over hoe te handelen in dit soort situaties. Over een netwerk 
van vertrouwen, echt good governance.

Voorgaand  schetst een richting van wat onze impact zou kunnen zijn mochten de 
risico’s van het Global Risks Report 2016 heel dichtbij komen. Regeren is vooruitzien. 
Wij blijven overheidsmanagers en overheidsorganisaties stimuleren en ondersteunen 
bij het professionaliseren naar publieke meerwaarde.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Steeds verdere verdieping in elkaars rolopvattingen om barrières en 
wantrouwen te beslechten.”
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Europees denken én handelen
Koos van Houdt

Het gaat met pijn en moeite. Maar steeds duidelijker wordt dat ‘grote’ 
beleidsvraagstukken rondom klimaat en energie (Verklaring van Parijs), rond 
milieu, rond water en rond de migratiecrisis niet zijn op te lossen zonder dat in onze 
omgeving de Europese Unie daarin een belangrijke rol speelt. Het grote risico voor 
ons in dat verband is dat de nationale overheid vooral in competitie leeft met de 
Europese instellingen. ‘Politiek Den Haag’ heeft in dat verband ook veel minder dan 
de Europese overheid oog voor de rol die regionale en lokale besturen spelen bij het 
beheersen dan wel oplossen van dergelijke vraagstukken.

Recent verscheen bij het Montesquieu Instituut het boek ‘Van Aanvallen! Naar 
verdedigen?’ over de opstelling van Nederland ten aanzien van Europese integratie 
1945 – 2015. Dat boek stelt in twee opzichten teleur. In de eerste plaats omdat volop 
de nationale politieke framing is gevolgd. Alles wat er gebeurt wordt geanalyseerd in 
termen van ‘eurofilie’ of ‘euroscepsis’. Het schuurt zo heen langs de – inhoudelijke 
– noodzaak, Europees beleid te analyseren en te toetsen op de bijdrage aan de 
inhoudelijke oplossing van bestaande problemen. In de tweede plaats ontbreekt 
daarin een hoofdstuk dat had moeten gaan over de rol van regionale en lokale 
besturen bij de uitvoering van dergelijke Europese beleidsarrangementen.

Dat had anders gekund en anders gemoeten. Nederland is niet onkundig van de 
inhoud van het Verdrag van Maastricht (1992) en ook niet van het de volgende 
maand te sluiten Pact van Amsterdam over een Europese Stedelijke Agenda. Er loopt 
een rechte lijn van het ene beleidsstuk naar de daarop volgende. Daarom moet in 
dit verband ook herinnerd worden aan het initiatief van Nederlandse zijde tijdens 
het voorzitterschap van 2004 om de Rural and Urban Agenda tot ontwikkeling te 
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brengen. In het algemeen weten de lokale en regionale overheden in ons land echter 
steeds beter die Brusselse beleidsagenda te vinden, ook met stevige lobby’s in Brussel. 
Nu nog de echte erkenning van politiek Den Haag voor deze ontwikkeling.

We moeten anders leren denken. De Randstad is niet de navel van Nederland, 
maar ‘gewoon’ een sterke economische regio binnen Europa. Nederland denkt 
en functioneert op de Europese interne markt ook veel meer als een verzameling 
van regio’s, dan in politiek Den Haag wordt verzwegen en waar wordt gedacht 
dat Nederland één grote regio is. Aan deze agenda moet dan ook nog toegevoegd 
worden het groeiende belang ook voor Nederland van allerlei vormen van 
grensoverschrijdende samenwerking in Europa.

Daar weten ze onder meer in Groningen (energie, gezond ouder worden), Twente 
(nanotechnologie), Gelderland (Food Valley, mode), Brabant (HighTech Campus) en
Limburg (Chemelot, deel van de regio rond Aken) ook alles van. Iedere gemeente en 
provincie in Nederland zou daarom zijn eigen Europese agenda moeten opstellen, 
waarmee eigen bijdragen worden geleverd aan de vijf belangrijkste onderwerpen die 
als ‘global risks’ worden beschreven in het rapport van het World Economic Forum 
2016.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Europees denken: samenwerken tussen vier zelfstandige beheerslagen. 
Decentrale overheden: durf ook eens ‘voorbij’ de nationale overheid te gaan. 
Ontdek de relevantie van Europees samenwerken voor gewone burgers.”
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De Trias Aquatica
Martin Kuipers

Nederland bestaat vanwege water, dat grillige element dat zichzelf nu eenmaal niet 
kan besturen en daarom bestuurd moet worden. Dat doen we sinds 1022. Water dat 
zich, door klimaatverandering, alleen maar extremer gaat gedragen. We hebben al 
decennia lang de schijn opgehouden dat water onze vriend zou zijn, alsof het werk 
noch moeite kost de vriendelijke kant van water in onze maatschappij toe te laten. 
Inmiddels wordt ook Nederland weer geconfronteerd met de grillige, ongemakkelijke 
kant van water. Water – zo beginnen we te beseffen - is een strategische prioriteit.

Groot-Brittannië laat zien, wat het betekent als je niet blijvend investeert in de 
waterinfrastructuur. Een Nederlands niveau van waterbeheersing is daar inmiddels 
onhaalbaar, omdat de Britten er jarenlang niets aan hebben gedaan. Ze kunnen nu 
alleen nog maar proberen gevolgen te beperken. Getroffenen betalen een gigantische 
prijs: economische ontwrichting, immense schade aan infrastructuur en persoonlijke 
eigendommen eisen voor lange tijd hun tol.

In Nederland lijken Britse toestanden niet erg waarschijnlijk; menselijkerwijs 
gesproken is Nederlands erg ‘waterveilig’. Maar dat hoge waterbeheersingsniveau 
kunnen we alleen in de toekomst overeind houden, door wijs te kiezen en er 
continu in te blijven investeren. Morgen zijn we te laat. Op waterveiligheids- en 
wateroverlastgebied weten we wat we moeten doen: eerst preventie, daarna een 
duurzame ruimtelijke inrichting en tenslotte de calamiteitenbestrijding op orde 
(houden). We noemen dit meerlaagse veiligheid. Voor waterbeschikbaarheid weten 
we ook wat te doen: allereerst zuinig zijn met zoet water, eventueel inzetten en 
ontwikkelen van nieuwe zoetwaterbronnen en tenslotte het veiligstellen van de 
klassieke zoetwaterbronnen. We noemen dit de Trias aquatica.
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Dit realiseren in deze tijd vraagt nieuwe bestuurlijke inzichten en nieuwe vormen van 
samenwerking. In Nederland is de bestemmingsdruk op elke vierkante meter immers 
gigantisch. Voor elk stukje grond zijn er wel vier concurrerende bestemmingen te 
bedenken. Dat vraagt dus aan de publieke ambtsdragers om samen te werken in de 
ruimtelijke ordening. En is dat al geen eenvoudige opgave, samenwerken met een 
nieuwe burgermacht die ontstaat uit de smeltkroes van decentraal, bottom-up, vrije 
informatie en nieuwe technologie is dat evenmin.

Dat vraagt van de publieke ambtsdragers dus niet alleen een andere wijze van werken 
door samen te werken met elkaar, maar ook door samen te werken met mondige, goed 
geïnformeerde burgers die mee willen denken, ontwerpen en doen.

Dus publieke ambtsdragers van alle gezindten verenigt u! Structuurdiscussies – de 
nationale hobby van bestuurlijk geïnvolveerd Nederland, zo lijkt het soms – helpen 
niet: samenwerken in de regio en elkaar in de eigen kracht ontmoeten, maakt 
dat Nederland het mondiale voorbeeld kan zijn van hoe het moet: veilig, schoon, 
voldoende en duurzaam water.
Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Publieke ambtdragers aller gezindten verenigt u: de doelgroep is uw partner 
om te denken, te ontwerpen en te doen”
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Corporaties en risicomanagement
Rien Lammertink

In het algemeen hebben corporaties, voor zover gevestigd in de grote(re) steden 
dan wel met een substantiële schaalgrootte (> 10.000 woningen) een waarschijnlijk 
bovengemiddelde Local Risk Awareness en uitgewerkt risicomanagement; het 
merendeel van de woningcorporaties heeft echter < 5.000 woningen en in die groep is 
het onderkennen van risico’s ‘minder goed’ belegd. 

Bovendien is in vrijwel alle gevallen sprake van een tamelijk eenzijdige oriëntatie 
op financiële risico’s en risico’s in de sfeer van de Corporate Governance; de recente 
spraakmakende ongelukken in de corporatiesector zijn daar in belangrijke mate 
verantwoordelijk voor.  Concrete, lokale en operationele doorvertaling van Global 
Risks (zoals benoemd in de twee top 5-lijstjes van de samenvatting van het Global 
Risks rapport) is slechts zeer ten dele en fragmentarisch uitgewerkt.

Debet daaraan is:
 • Het besef, dat globale risico’s zich buiten de invloedssfeer van corporaties 
manifesteren, zelfs als het gaat om energiebalans in corporatiewoningen.
 • De verschuiving in taken, verantwoordelijkheden en machtsbalans bij corporaties 
in de laatste 5 jaar: corporaties zijn financieel, op kwaliteit, op ondernemerschap en 
op taakstelling door de Minister ‘uitgekleed’, terwijl de gemeenten een belangrijke 
rol en veel meer zeggenschap hebben gekregen bij de beleidsbepaling van de 
corporaties.
 • De uit het voorgaande punt voortkomende berusting bij corporatiebestuurders, die 
zich meer en meer gaan gedragen als beherend rentmeester. De aandacht is zich 
in zeer korte tijd veel meer gaan richten op korte termijn doelen, zoals voorkomen 
van financiële problemen en imagoschade, en veel minder op het ontwikkelen van 
langetermijnbeleid, zoals het identificeren van lokale consequenties uit global risks.
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Op het bovenstaande is wellicht één uitzondering te maken: corporaties zijn zich 
er merendeels van bewust, dat zij een sleutelrol (dienen te) spelen in het creëren 
van faciliteiten voor de opvang van de actuele vluchtelingenstromen, immers een 
doelstelling, die recht in hun centrale doelstelling (“het voorzien in huisvesting voor 
kwetsbare groepen in de samenleving”) staat.

Het is aanbevelenswaardig, dat gemeenten in de beheersing van lokale risk-effecten 
uit global risks, veel meer en in regionale setting, gaan samenwerken met ‘hun’ 
woningcorporaties. Vermoedelijk zal dat vooral een schone wens blijven, gegeven de 
actuele omvangrijke gemeentelijke bezuinigingen.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Het creëren en aangaan van (gedurfde) samenwerking met lokale stakeholders 
op basis van gezamenlijk probleembesef (draagvlak), heldere motivering 
(zingeving) en heldere analyse (samenhang). Focus op bijvoorbeeld: wegnemen 
van sociale instabiliteit, voorkomen van onverwachte overstroming en creëren 
van voldoende huisvesting voor kwetsbaren).

Hoe dan ook: een organisatie als PRIMO is bij uitstek aangewezen om haar 
signalerende rol op het terrein van risk management uit te breiden met het bieden 
van faciliteiten voor lokale beleids- en instrumentontwikkeling op het terrein van de 
relatie Global - Local.
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Permanent alert en risicobewust
Marcel Mennen

Nederland is een veilig land met een hoog welvaartsniveau, een uitgebalanceerd 
rechts- en staatsysteem, robuuste vitale voorzieningen en een stabiele economie. 
Mede daardoor hebben we een hoog niveau bereikt van mitigatie ten aanzien van 
allerlei bedreigingen, of het nu natuurrampen betreft zoals overstromingen en 
infectieziekte uitbraken, forse economische tegenslag of dreigingen van moedwillige 
aard: terrorisme en georganiseerde misdaad.

Toch moeten we permanent alert blijven op zulke dreigingen. De wereld wordt 
complexer door toenemende afhankelijkheden op het gebied van handel en economie, 
technologieën en veranderende machtsverhoudingen. En we ondervinden – mede 
door ons eigen toedoen – steeds meer de gevolgen van klimaatverandering en 
stijgende druk op het ecologisch systeem. Deze ontwikkelingen vergroten de kans op 
rampen en crises met onverwacht ontwrichtende effecten.

De vraag is of we ons daar voldoende bewust van zijn en in staat zijn zulke schokken 
op te vangen. Anders gezegd, kan onze samenleving nog tegen een stootje als het een 
keer goed mis gaat? Hoe goed is het risicobewustzijn en het vermogen tot aanpassen 
van de Nederlandse burger als we in een situatie belanden waar we niet meer aan 
gewend zijn? Zou het niet verstandig zijn dat bewustzijn te verstevigen, de burger 
weer te leren met risico’s om te gaan en daar al van jongs af aan mee te beginnen?

Er is nog een andere reden om hier aandacht voor te hebben. Het hoge veiligheid- 
en welvaartsniveau in ons land en ‘de westerse wereld’ is bereikt door een jarenlang 
proces van economische groei en technologische vooruitgang. 
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Die ontwikkeling ging gepaard met een verschuiving van een agrarische en industriële 
economie naar een kennis- en diensteneconomie. Dit was onder meer mogelijk 
door intensief gebruik van grondstoffen en uitbesteding van productie aan ‘minder 
ontwikkelde’ landen, waar arbeid veel goedkoper is. Echter, ook die landen willen 
– terecht – meeprofiteren van alle welvaart. Dat gaat leiden tot grotere druk op het 
global system met als mogelijk gevolg een toename van conflicten, maar ook een rem 
op onze welvaart. Zulke ontwikkelingen zijn nu al zichtbaar. De vraag is of we ons 
voldoende realiseren dat de bomen mogelijk niet tot in de hemel zullen blijven groeien 
en we misschien pas op de plaats moeten maken.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“De moed hebben te ondernemen en uit te dragen dat er risico’s zijn en we daar 
gezamenlijk verantwoordelijkheid voor dragen: ‘nuchter omgaan met risico’s.’

 
Als de risico’s dichtbij komen…
ANNE MICHIELS VAN KESSENICH

“Over klimaatverandering en (het angstbeeld van) massale en structurele 
werkloosheid.”

De maatschappelijke consequenties van klimaatverandering zijn voor de gemiddelde 
Nederlander nog zeer abstract. Dat is een onderdeel van het problematische karakter 
ervan : “Hoe maak je de risico’s hanteerbaar?; hoe mobiliseer je aandacht en genereer 
je draagvlak voor maatregelen voor iets dat als probleem slecht voorstelbaar is?”.

Massale werkeloosheid is abstract op een andere manier dan klimaatverandering: 
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het is een amorf spook, en daarom bedreigend. De angst voor werkeloosheid leidt 
tot angst voor verdringing op de arbeidsmarkt en vergroot daarmee onze afkeer van 
grootschalige migratie. Bovendien leidt angst tot beperkt denken; misschien heeft 
grootschalige werkeloosheid wel voordelen maar daar hebben we nu geen aandacht 
voor.

Een aanvullend probleem bij het analyseren van beide risico’s is dat, terwijl de 
onzekerheid groot is over de vorm en mate waarin de risico’s zich zullen manifesteren, 
er al wel gehandeld moet worden om erger te voorkomen. Een paradoxale inspanning 
die vraagt om een sterke risicogerichtheid en een zelfverzekerd politiek sturend 
leiderschap. Er moeten met andere woorden lastige keuzes worden gemaakt met 
negatieve consequenties voor velen op de korte termijn, zonder dat de langere termijn 
voordelen al zichtbaar zijn te maken.

De context waarin dat leiderschap getoond moet worden is bovendien sinds de komst 
van de revolutie in sociale media radicaal veranderd. Burgers zijn hyperconnected en 
beïnvloeden met niet eerder in deze mate getoonde intensiteit politieke agendasetting 
en besluitvorming.  De afname in het vertrouwen dat burgers hebben in het 
probleemoplossend vermogen van de overheid vormt zelf een nieuw risico op sociale 
instabiliteit. In die setting is het lastig om draagvlak te krijgen voor impopulaire 
maatregelen.

Een deel van de oplossing kan schuilen in het op grote schaal teruggeven van 
verantwoordelijkheid aan partijen in de samenleving, ofwel het repolitiseren daarvan. 
We moeten zoeken naar processen waarin zich veel  meer mensen dan nu gaan 
bezighouden met grote, tijdrovende en schijnbaar abstracte problemen, en zich door 
hun inspanningen committeren aan het vinden van een oplossing- ook als die voor het 
eigen leven negatieve consequenties heeft.
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Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Bestuurders die moed hebben. Moed om te werken aan dat wat kan worden, en 
het daardoor laten ontstaan.”

Antwoorden nodig, die continuïteit borgen
Nico van Mourik

Het Global Risks Report 2016 geeft op heldere wijze aan welke ontwikkelingen de 
komende jaren leidend zullen zijn in de politieke en economische debatten over de 
toekomst van onze planeet. Drie van de vijf onderwerpen raken direct of indirect het 
werkveld van een veiligheidsregio. Dat zijn de klimaatverandering, watercrises en de 
migratie.

Deze onderwerpen zijn geen ver van mijn bed show, maar relevant en actueel voor 
de inzet van een veiligheidsregio, een organisatie die zich kenmerkt door enerzijds 
risicobeheersing en anderzijds crisisbeheersing. Wateroverlast behoort zelfs tot de 
prioriteiten in ons regionale risicoprofiel. Als crisisorganisatie is de veiligheidsregio 
sinds medio 2015 actief betrokken bij de opvang van vluchtelingen, vooral in het kader 
van de noodopvang.

Het is goed dat internationale wetenschappers ons voortdurend een spiegel 
voorhouden. Aan hun visie en voorspellingen kunnen en mogen we niet voorbij 
gaan. We moeten vanuit onze verantwoordelijkheid, als rentmeester van deze 
planeet, de hand aan de ploeg slaan. De veiligheidsregio doet dat in het kader 
van risicobeheersing in de eigen regio. Samen met onze partners maken we een 
veiligheidsketen, die zich richt op het voorkomen dan wel verkleinen van risico’s in 
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relatie tot de fysieke veiligheid. Daarbij richt de veiligheidsregio zich in het bijzonder 
op de vitale infrastructuur. Richten wij ons specifiek op het zoveel en zo goed mogelijk 
borgen van de maatschappelijke continuïteit.

Relatief nieuwe risico’s dienen zich in dit verband aan, waaronder terrorisme en 
cybercriminaliteit. We zullen voor een deel nog antwoorden moeten vinden op de 
vraag hoe onder die omstandigheden de maatschappelijke continuïteit kan worden 
geborgd.

Het normaliseren van de maatschappelijke en economische functies en verhoudingen 
na een incident met grote impact is een belangrijke opgave voor alle organisaties die 
zich inzetten voor fysieke en sociale veiligheid.

‘Dit vraagt naast het intensiveren en innoveren van bestaande kennis en kunde 
vooral ook het opbouwen en onderhouden van nieuwe netwerken. Tevens dat 
we in ons (overheids)denken en handelen een slag maken van regelgericht naar 
risicogericht.’

‘Durvend’ leiderschap is harde noodzaak
Harrie Scholtens

Van 2007 tot en met 2016 zien we een groot scala aan gebeurtenissen voorbij komen 
en duidelijk is te zien dat deze in de tijd erg (letterlijk in het overzicht) gekleurd zijn 
door concrete ontwikkelingen in die tijd. Wat ik hiermee aan wil geven is, dat het heel 
moeilijk is voor een organisatie om zich voor te bereiden op allerlei ontwikkelingen 
die zomaar door de tijd en actualiteit kunnen worden ingehaald. De maatschappij is 
complex, maar één ding is wel duidelijk, dat klimaatverandering en zaken hieraan 
verwant niet mogen worden onderschat. Uit het staatje voor 2016 wordt het als 
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zodanig ook benoemd, maar extreme weersomstandigheden, natuurrampen (voor 
zover genoemd onder: waarschijnlijk plaatsvindend) zijn hier het rechtstreekse gevolg 
van. Qua impact scoren deze ook hoog en zie daar: naar mijn mening hét topic waarop 
we ons moeten concentreren.

We merken het al aan den lijve met steeds andere gevolgen voor en door de 
weersomstandigheden. Het is dus geen kwestie van dichtbij komen. Het is er al. Alleen 
zijn we ons dat niet altijd erg bewust en zijn de gevolgen nog relatief draagbaar en zijn 
er steeds weer andere niet daaraan gerelateerde zaken die met de klimaatverandering 
om de aandacht wedijveren. Zie het belangrijkste topic van nu en dat is toch vrij 
plotseling de migratie problematiek, veroorzaakt door een min of meer regionaal 
conflict maar uitgroeiend tot een op wereldniveau spelend conflict. Groot probleem 
is en zal blijven, dat de migratie wordt gelinkt aan terrorisme en als concreet gevaar 
hoog op de agenda zal blijven bij de politiek. Een warme decembermaand kan niet op 
tegen een bomaanslag.

Het meest recente voorbeeld is toch wel het al dan niet invoeren van verplicht 
elektrisch rijden. Geluiden dat het moet kunnen binnen een bepaalde termijn worden 
afgewisseld met geluiden dat het absoluut niet kan. De praktijk zal andermaal 
laten zien dat na de afweging van alle belangen en ten gevolge van de lobby van 
belangengroeperingen, de invoering later zal plaatsvinden dan wat technisch mogelijk 
is volgens de wetenschap.

Voor mijn werk bij EIPA betekent één en ander dat wij veel aandacht (zullen) hebben 
voor klimaatregelgeving op Europees niveau, alsmede de regelgeving voor Migratie. 
Wat dit laatste betreft: Deze is nog volop ingestoken op integratie, terwijl het 
sentiment meer is dat er behoefte bestaat aan regelgeving hoe migranten legaal tegen 
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te houden. Het zal altijd een afweging blijven tussen korte en lange termijn topics. 
Kern van het verhaal zal wel zijn dat onderdelen van de lange termijn problematiek 
vanzelf korte termijn problemen worden. Jammer genoeg werken we dan wel aan een 
lappendeken van oplossingen voor de korte termijn die soms wel en soms niet passen 
in de oplossingen voor de lange termijn problemen. Maar ik vrees dat dit een gegeven 
is wat niet is weg te poetsen.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Voor wat betreft de aanpak van risico’s is mijn advies: Zorg voor ‘durvend’ 
leiderschap, denkend in oplossingen.”

Dromen en lef hebben zijn hard nodig
Wouter Slob

Er zijn verschillende signalen dat we leven in een verandering van tijdperk. Ik heb 
de stellige overtuiging dat dit ook het geval is. Het gaat minder om bezit en meer om 
toegang. Informatie wordt bijvoorbeeld steeds meer gedeeld. We kunnen met 3D 
printers van alles zelf maken. De deeleconomie vindt overal zijn weg. De noodzaak om 
nu echt wat aan klimaatverandering te doen, dringt bij veel mensen en organisaties 
door. Schoondrinkwater, energie en voedsel zijn niet meer vanzelfsprekend. We 
hebben straks ook klimaatvluchtelingen onderdak te bieden.

In Parijs zijn in december 2015 eindelijk ferme besluiten genomen. Deze worden in 
april 2016 uiteindelijk formeel vastgesteld. Ik verwacht dat alle gemeenten van de 
Rijksoverheid extra maatregelen krijgen opgelegd. Nederland liep al achter op de 

Leiderschap en Global Risks Publiek



399 i

wereldwijde afspraken. Lokale afspraken zijn noodzakelijk om de afspraken uit het 
klimaatakkoord te halen. Voor de gemeente Medemblik betekent dit dat we starten 
met een programma Duurzaamheid. In dit programma werkt de gemeente samen met 
de bevolking en het bedrijfsleven.

Alle gemeenten en dus ook de gemeente Medemblik, hebben de komende jaren veel 
(nieuw) werk aan het opvangen van vluchtelingen. Voor een deel is het regulier werk 
omdat we al jaren een verplichting hebben om statushouders aan onderdak te helpen. 
Er zijn ook enkele nieuwe activiteiten zoals het versnellen van de aanvragen en het 
zoeken naar andere mogelijkheden. 

De (crisis-)noodopvang zoals we door het hele land hebben gezien is natuurlijk ook 
nieuw. In Medemblik hebben we een uitstekende ervaring met de crisisnoodopvang. 
Een ander voorbeeld is het opvangen van statushouders. Om zoveel mogelijk 
doorstroming te hebben in de AZC’s, moeten we zo snel mogelijk huisvesting voor 
statushouders regelen. In Medemblik hebben we met een versnelde procedure op 
7 april een besluit genomen dat we in Wognum 44 woningen gaan bouwen voor 
statushouders en starters op de arbeidsmarkt. En er is een integrale werkgroep 
ingesteld die niet alleen onderdak, maar ook voorbereidingen treft voor de scholing en 
sociale aspecten om de integratie zo snel en goed mogelijk te verzorgen.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Te dromen en lef te hebben om de kracht van de samenleving te benutten”.
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De kracht van het verschil
Niek van droffelaar

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Inzicht krijgen in de kracht van het verschil als basis voor het vertrouwen in 
een collectief doel”

Het risico van de vicieuze cirkel
Sander van Waveren

Het Global Risks Report beschrijft een aantal serieuze risico’s: van klimaatverandering 
tot vluchtelingen en oorlog. Deze zijn echter allemaal risico’s die ‘technisch’ op te 
lossen zijn. We weten wat we moeten doen en hebben het vaak eerder al gedaan. Het 
grote risico is dat we er niet in slagen om het te doen, dat daar de slagkracht en het 
draagvlak voor ontbreekt.

Het rapport noemt de noodzaak tot veerkrachtige (‘resilient’) samenlevingen om 
risico’s op te kunnen vangen. Het grootste risico is volgens mij dat we steeds slechter 
aan die randvoorwaarde kunnen voldoen. ‘The business of government’ ligt zodanig 
onder het vergrootglas dat elk detail onderdeel wordt van het publieke debat. 
Activisme en incidenten hebben daarbij een verlammende werking. Als extreem 
voorbeeld daarvan kan het referendum van 6 april over het associatieverdrag met 
Oekraïne worden gezien, maar ook de moeizame discussies over vluchtelingenopvang 
en het krampachtige optreden van o.a. het COA en zijn opdrachtgevers.

Op lokaal niveau betekent dit dat daadkracht verdwijnt en de overheid slechter in 
staat is de kwaliteit te leveren die verwacht mag worden. Dat leidt tot negatieve 
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reacties en versterkt de vicieuze cirkel. De uitdaging is dan ook een nieuwe manier 
van besturen en verantwoorden te vinden.  De Vereniging van gemeentesecretarissen 
draagt daaraan bij door met leden (en andere partijen in overheidsland) het gesprek 
aan te gaan, ideeën te delen en vaardigheden te trainen om hiermee om te gaan.

Het concrete handelingsperspectief voor de aanpak van de in het Global Risks Report 
2016 genoemde risico’s, is het meest gebaat bij:

“Grote risico’s kunnen alleen aangepakt worden wanneer de 
verantwoordelijkheid helder belegd wordt: gedeelde doelen zijn belangrijk voor 
het draagvlak, maar over verantwoordelijkheid voor de uitvoering mag geen 
misverstand bestaan.” Ω

Leden van de Denktank 2016

• Bieringa, P. (Pauline) MA MBA,  Managing Director Public Finance BNG Bank
• Bijl van der, M. (Martin) BA, Beleidsmedewerker Economie Regio West-Brabant
• Brouwershaven van, M. (Marcel) MPA RC, Concerncontroller Provincie Noord-Brabant
• Demmers, Letty,  Landelijk voorzitter D66, voormalig burgemeester Vlissingen, Korpschef Zeeland
• Droffelaar van, ir. B. (Boy), Certified Executive coach, PhD Student Wageningen (Examining the 

relationship between Wilderness experience and transformation in attitude and behavior as a leader)
• Haer, K. (Koen) MA, Projectmanager Vereniging voor Overheidsmanagement
• Houdt van, mr. J.W. (Koos), Journalist gespecialiseerd op Europa 
• Kuipers, M.J. (Martin), Secretaris-Directeur Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
• Lammertink, drs. R. (Rien), interim-bestuurder Woningcorporatiesector, Adviseur
• Mennen, dr. M. (Marcel), Algemeen secretaris Analistennetwerk Nationale Veiligheid RIVM 
• Michiels van Kessenich, A. (Anne) MA, Projectleider at CIRINT Critical Infrastructure Resilience and 

Protection, Veiligheidsregio Kennemerland

Leiderschap en Global Risks Publiek



402 i

• Mourik, Nico van, Directeur Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
• Scholtens, mr. H. (Harrie), Seconded National Expert EIPA (European Institute of Public Administration)
• Slob MSc, ing. W. (Wouter), Gemeentesecretaris gemeente Medemblik, Bestuurslid PRIMO (Europe) en 

PRIMO Nederland
• Waveren van, drs. S. (Sander), Bestuursadviseur/Hoofd Bureau Vereniging Gemeentesecretarissen (VGS)

Leiderschap en Global Risks Publiek



403 i

HAARSCHEUREN IN 
FINANCIËLE VERHOUDINGEN

Over investeren en solvabiliteit

C A S PA R  B O E N D E R M A K E R  & J AC K  K R U F

Juni 2019

PUBLIEK



404 i

Op 5 april 2019 vond de jaarlijkse PRIMO/UDITE-bijeenkomst van de 
denktank ‘From Global to Local’ plaats. Een vijftiental publieke leiders 
hebben bij en met BNG Bank gesproken over de uitdagingen waar 

decentrale overheden voor staan.

Aan de hand van het recent verschenen Global Risks Report 2019 van het World 
Economic Forum en een presentatie van de gemeente Delft werden haarscheuren in 
de financiële verhoudingen zichtbaar.

Transities nopen tot investeringen terwijl de gemeentelijke solvabiliteit 
onder druk staat
De gemeente Delft presenteerde de ambitieuze lange termijn investeringsstrategie die 
de raad heeft aangenomen. Tot 2040 is voor maar liefst 1,4 miljard aan investeringen 
voorzien, waarvan de gemeente circa 25% voor haar rekening zal moeten nemen.

Zorgelijk waren de bespiegelingen van professor Johan de Kruijf van de Radboud 
Universiteit. Hij toonde cijfermatig aan dat de gemeenten hun solvabiliteit structureel 
zien teruglopen en de financiële meevallers die het RO-instrumentarium in het 
verleden bood, lijken op te drogen. Gevolg is dat het steeds lastiger wordt - en 
voor sommige gemeenten nu reeds is - om de investeringsstrategie uit te voeren. 
Tegelijkertijd leven we in een periode waarin meerdere transities tegelijkertijd op ons 
afkomen. Deze transities, die nog slechts voorzichtig zichtbaar zijn, leggen nu al een 
grote druk op de (beperkte) financiële middelen.

Samenwerking met publieke en private partners is pure noodzaak. Op zich is 
samenwerking zoeken natuurlijk altijd goed. Maar de driver van samenwerking moet 
het vinden van een ‘win-win’ zijn en betere risico- en taakverdeling. Niet noodzaak en 
krachteloosheid.
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Waar staan wij in Nederland?
De concerncontrollers van grote gemeenten herkennen dat hun gemeenten bijna 
met de rug tegen de muur staan. Door kostenoverschrijdingen - met name binnen 
het sociaal domein - is ingeteerd op de reserves en de solvabiliteit verslechterd. 
Ondanks de grote behoefte aan nieuwe woningen lukt het niet meer een grote extra 
inkomstenstroom uit het ruimtelijk beleid en grondbeleid te verwerven. Allemaal 
maken zij zich zorgen over de stapeling van opgaven en de som van uitdagingen die 
voor ons ligt.

Algemeen beeld: oplopende schuldposities, 
geleidelijke daling solvabiliteit en steeds kleinere 

reserves
Er komt ontzettend veel op de bestuurders af. De financiële realiteit is dat bestuurlijke 
keuzes noodzakelijk zijn. Bij sommige gemeenten is de financiële ruimte in de 
exploitatie, tezamen met de solvabiliteit, zo sterk gedaald dat regie voeren op 
de verschillende transities onmogelijk is geworden. Er zijn natuurlijk diverse 
uitzonderingen, maar het algemene beeld is dat de schuldposities oplopen, de 
solvabiliteit geleidelijk daalt en de reserves steeds geringer worden.

Haarscheurtjes
Het algemene gevoel is dat we ons in Nederland gelukkig mogen prijzen met de 
overheid die we hebben. De schakelkast tussen overheden kan en moet evenwel nog 
verder worden versterkt in de aanpak van de transities. Daarbij is behoefte aan een 
betere balans tussen ambities en risico’s enerzijds en draag- en organisatiekracht 
anderzijds.
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De gemeenten moeten duidelijker de risico’s benoemen die op hen zijn afgekomen 
en in het kader van de verschillende transities op hen afkomen. Risico’s die de draag- 
en organisatiekracht van gemeenten dreigen te verzwakken. Uit de transities in het 
sociaal domein zijn lessen te trekken. Duidelijk is dat de risico’s zijn onderschat en 
dat de transities in het sociale domein de financiële draagkracht en de buffers van 
gemeenten (solvabiliteit) flink hebben aangetast.

Terwijl de transitie in het sociale domein nog in volle gang is, dienen nieuwe transities 
- energie, waterbestendigheid, Omgevingswet - zich al weer aan. Deze zijn wellicht nog 
ingrijpender. Het is wijs deze gevolgen met scenario-analyses eens naar voren te halen 
en de gemeentelijke organisaties daarop in te richten en financieel te versterken.

Programmatische samenwerking
Er is veel behoefte aan innovatie, maar tegelijk weinig ruimte om te kunnen 
innoveren. De tijd ontbreekt in de hectiek van alle te maken keuzes en afwegingen 
om te werken aan vernieuwing door middel van nieuwe vormen van sturing en 
samenwerking.

De aanpak van de transities vergt een programmatische samenwerking met 
private partijen. Er is behoefte aan een betrouwbare en voorspelbare (rijks)
overheid met een langetermijnstrategie. Een voorspelbare en betrouwbare koers en 
bijbehorende regelgeving. Delft heeft bijvoorbeeld nu haar ambities en bijbehorende 
investeringsbehoefte publiek gemaakt. Daarin schetst het gemeentebestuur de 
investeringsbehoefte van de stad en het aandeel ervan door de gemeente.

Gemeenten moeten de ruimte krijgen om een dergelijke investeringsagenda uit te 
voeren en zouden niet continu moeten zijn gedwongen tot aanpassingen ten gevolge 
van onderschatte risico’s van transities (denk aan de oplopende tekorten in het sociale 
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domein door het open einde karakter ervan) en het gebrek aan voldoende zekerheid 
over de meerjarig beschikbare financiële ruimte.

Hoe nu verder?
Samenwerken is meer dan ooit noodzakelijk. Tussen overheden en met 
maatschappelijke stakeholders. Een sterke gemeentelijke (eerste) overheid is 
belangrijk bij het aanvliegen van de transities en maakt het verschil in slagkracht en 
coördinatie. Een krachtige gemeente is een randvoorwaarde om - in samenwerking 
met private partijen - te komen tot een meerjareninvesteringsagenda. Dit vereist een 
betrouwbare en voorspelbare (rijks-)overheid die voldoende middelen ter beschikking 
stelt om de uit te voeren taken ook daadwerkelijk aan te kunnen.

Het zou goed zijn als een 
investeringscommissaris de over het land 

verspreide pilots bij elkaar brengt
De samenwerking in de regio strekt tot groot voordeel om kennis, investeringen en 
inzichten met elkaar te delen. Ook kan het helpen bij het delen van de risico’s (sharing 
and pooling) in de benadering om de individuele risico’s van gemeenten acceptabel en 
behapbaar te maken. 

Tegelijk helpt dit een programmatische uitvoering, waarbij investeringsopgaven 
vanuit verschillende gemeenten gebundeld worden en in een volgtijdelijke aanpak in 
de tijd worden opgemaakt. Dat maakt het voor gemeenten en betrokken investeerders 
eenvoudiger om te leren van opgedane ervaringen en om schaarse resources efficiënt 
aan te wenden.
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Deltaprogramma
Een inspirerende aanpak vormt het Deltaprogramma onder leiding van een 
Deltacommissaris die regie voert op de sturing en financiering van de investeringen 
in de waterveiligheid van Nederland. Op dit moment ontwikkelen zich overal in 
Nederland pilots. Het zou goed zijn deze bij elkaar te brengen, zodat we van elkaar 
kunnen leren. Een dergelijke investeringscommissaris kan daarin een belangrijke rol 
vervullen.

Herstel van de financiële verhoudingen
Behoud van de financiële stabiliteit binnen gemeenten vormt een belangrijke 
randvoorwaarde. Zeker in de huidige tijd met meerdere grote transities is het gewenst 
dat gemeenten voldoende financiële ruimte hebben om de regie op zich te kunnen 
nemen. Het is een absolute voorwaarde om de transities überhaupt op een goede wijze 
aan te kunnen vliegen en te laten slagen.

De zichtbare haarscheurtjes tonen aan dat in 
tijden van transities op deze schaal een nieuwe 

financiële strategie op de tekentafel moet
Zonder stabiliteit ontstaat bestuurlijk gedrag van de-krenten-uit-de-pap-willen-
halen, oud-voor-nieuw-beleid-discussie en veel politiekgedreven geschuif tussen de 
vaak sterk verdeelde portefeuilleposten. Terwijl we een langetermijnstrategie willen, 
een voorspelbare (rijks)overheid, regiobrede meerjareninvesteringsprogramma’s en 
een goed mechanisme om leerervaringen te inhaleren en toe te passen in de langere 
termijnplannen. Dat betekent dat publieke organisaties na moeten denken over 
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nieuwe financiële allianties. De zichtbare haarscheurtjes zijn een teken dat in tijden 
van transities op deze schaal een nieuwe financiële strategie op de tekentafel moet. Ω

Deelnemers PRIMO/UDITE Denktank ‘From Global to Local’
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OHalf maart 2020 wordt duidelijk dat de uitbraak van het COVID-19 virus 
(hier verder aangeduid met ‘het coronavirus’) grote impact zal hebben 
op de Nederlandse maatschappij. Scholen worden gesloten, restaurants 

moeten dicht, kenniswerkers moeten thuiswerken, kantoorpanden sluiten en 
evenementen worden afgelast. Er ontstaat een nieuwe realiteit voor veel organisaties 
en ook wordt de persoonlijke levenssfeer van mensen anders.

De Nederlandse overheid pakt in een snel tempo nieuwe taken op. Extra 
inkomensregelingen worden geïntroduceerd, diverse bedrijven kunnen (staats)
steun aanvragen. Zowel de Rijksoverheid als gemeenten krijgen er taken bij die een 
aanzienlijke financiële impact hebben. 

In dit artikel geven wij een eerste verkenning van de financiële gevolgen van de 
uitbraak van het coronavirus voor gemeenten. Hierbij baseren wij ons voor een 
belangrijk deel op de inhoud, uitvragen en discussies die plaatsvonden in het kader 
van een webinar-serie waarbij de auteurs van dit artikel bij betrokken waren. Dit 
artikel beoogt een raamwerk en eerste schets te bieden van de financiële impact van de 
coronacrisis voor gemeenten.
 
Hieronder geven wij als eerste een korte beschrijving van de problematiek. Vervolgens 
gaan wij in op de financiële gevolgen aan zowel de uitgaven- als de inkomstenkant. We 
sluiten dit artikel af met een korte conclusie.

Gemeenten zullen aanzienlijke uitgaven moeten 
doen om huisvesting geschikt te maken voor de 

anderhalvemeter-samenleving
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Achtergrond
Terwijl in China de eerste coronabesmetting rond de jaarwisseling van 2019 op 2020 
wordt gerapporteerd, wordt in Nederland op 27 februari 2020 de eerste besmetting 
vastgesteld. In eerste instantie wordt gedacht dat de gevolgen van de uitbraak van het 
coronavirus beperkt zullen zijn. Half maart maakt de regering echter bekend grote 
maatregelen te moeten nemen: scholen en horecazaken worden gesloten, en mensen 
worden gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken. Al snel wordt duidelijk dat de 
uitbraak van het virus grote maatschappelijke en financiële gevolgen zal hebben, ook 
voor de publieke sector.

Specifiek voor gemeenten zijn de implicaties onder meer dat extra taken ter hand 
moeten worden genomen. Ook geeft de uitbraak de nodige issues rond de organisatie 
van de bedrijfsvoering. Bestaande taken krijgen in diverse gevallen een intensievere 
invulling. Een aantal processen zijn kwetsbaar in deze nieuwe situatie. Voordat we hier 
verder op ingaan, is het van belang te vermelden dat de uitbraak van het coronavirus 
voor gemeenten op een moment komt dat er al ernstige zorgen zijn over hun financiële 
positie. Veel gemeenten rapporteren al voor de crisis aanzienlijke financiële tekorten, 
vooral op het vlak van het sociaal domein.

Om na te gaan hoe groot gemeenten zelf de financiële impact inschatten, hebben wij 
tijdens een webinar begin april 2020 aan de deelnemers de vraag voorgelegd of zij 
inschatten dat hun gemeenten in de financiële problemen zullen komen. Maar liefst 
een op de zeven respondenten (veelal werkzaam in een financiële functie bij een 
gemeente) geeft aan al op korte termijn dergelijke problemen te verwachten (zie figuur 
1). Twee derde stelt dat dit het geval zal zijn op de middellange termijn (2021-2024). 
Daarnaast is er een groep van iets meer dan een op de vijf respondenten die aangeeft 
vooralsnog geen financiële problemen te voorzien. 

Impact Coronacrisis op financiële positie gemeenten Publiek

Figuur 1. Komt jouw gemeente in financiële problemen? (N=73)



413 i

Nu een grote meerderheid verwacht dat zich de nodige financiële problemen kunnen 
voordoen, lijkt het nuttig om te verkennen waardoor deze problemen worden 
veroorzaakt. Op het moment van het schrijven van dit artikel is de werkelijke financiële 
impact nog niet duidelijk omdat gemeenten pas in de eerste periode zitten waarin 
ze met de coronaproblematiek worden geconfronteerd. Daarom baseren wij ons op 
eerste inschattingen waarbij de auteurs van dit artikel betrokken waren. Vanwege 
dit premature karakter gaat het derhalve om een eerste verkenning, die op een later 
moment nader aangevuld en gekwantificeerd kan worden. 

Uitgaven
Nederlandse gemeenten voeren een breed pakket aan activiteiten uit, variërend van 
het verschaffen van inkomensondersteuning tot het aanleggen van wegen, en van het 
beoordelen van vergunningsaanvragen tot het zorgdragen voor onderwijshuisvesting.

De verschillende activiteiten worden wel gegroepeerd in de vorm van zogeheten 
hoofdtaakvelden (en onderliggende taakvelden), waarover op een uniforme wijze door 
alle gemeenten moet worden gerapporteerd. Het sociaal domein is met bijna 40% van 
de kosten het hoofdtaakveld waaraan momenteel het meeste wordt uitgegeven (zie 
tabel 1).

Qua financieel belang zijn de nummers twee, drie, vier en vijf respectievelijk Bestuur 
en ondersteuning, Volksgezondheid en milieu, Sport, cultuur en recreatie en 
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing.

 Sociaal domein
Mede door de verschillende decentralisaties van de afgelopen jaren is de omvang van 
de gemeentelijke activiteiten op het vlak van het sociaal domein sterk toegenomen. 
Gemeenten waren al lange tijd verantwoordelijk voor diverse regelingen inzake 
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inkomensondersteuning en re-integratie naar werk, maar daar zijn sinds januari 2015 
diverse activiteiten bijgekomen, waaronder op het vlak van de jeugdzorg en de Wmo. 

De financiële risico’s die een gemeente loopt op het vlak van het sociaal domein hebben 
er met name mee te maken dat gemeenten voor een aanzienlijk deel eigen risicodrager 
zijn. Gemeenten krijgen weliswaar een vergoeding van het Rijk voor de activiteiten 
op dit terrein, maar dat gebeurt via vaste, geobjectiveerde maatstaven. Als de omvang 
van gemeentelijke uitgaven hoger is dan de vergoeding, dan dienen ze daarvoor zelf 
dekking te vinden. 

Wij zien op het vlak van het sociaal domein ten minste drie risicogebieden. Ten 
eerste is het te verwachten dat er door de coronacrisis meer bedrijven en personen 
in financiële problemen zullen komen en een groter beslag wordt gedaan op 
inkomensregelingen. Dit zal niet alleen financiële gevolgen hebben voor de omvang 
van de bedragen die worden uitgekeerd in de vorm van inkomensregelingen 
(deels gefinancierd uit zogeheten BUIG-gelden), maar geeft ook extra druk op 
schuldhulpverlening.

Ten tweede is op het vlak van de jeugdhulp een intensivering te verwachten, zowel wat 
betreft het aantal als de zwaarte van zorgaanvragen. De oorzaken hiervan zijn velerlei. 
Zo kan tijdens de crisis niet alle zorg geboden worden die nodig is. Ook is er kans 
op verergering van problematiek (zoals bij verslavingen), als gevolg van spanningen 
die kunnen optreden in de huidige situatie van thuisblijven en verminderde sociale 
contacten.

Een derde risicogebied betreft de nieuwe Tozo-regeling, de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Dit is een regeling voor zelfstandig 
ondernemers (waaronder zzp’ers) die in financiële problemen komen door de 
coronacrisis.
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Het gaat om een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening die 
aangevraagd kan worden voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te lossen. 
Gemeenten voeren deze regeling uit en financieren de kosten hiervan voor. Pas na 1 of 
2 jaar, en op basis van verantwoording, krijgen gemeenten hun kosten vergoed, maar 
dan exclusief rentekosten. Ook krijgen gemeenten wellicht niet alles gecompenseerd, 
zoals de kosten van bezwaar en beroep.

Daarnaast bestaat het risico dat zorgpartijen verplicht doorbetaald moeten worden 
zonder adequate vergoedingen achteraf. Tevens speelt de problematiek dat als de 
pandemie voorbij is, gemeenten vermoedelijk geconfronteerd zullen worden met extra 
kosten omdat wachtlijsten weggewerkt moeten worden en rechtmatigheidscontroles 
worden uitgebreid. Het vreemde in dit geheel is dat er zogeheten voordeelgemeenten 
zijn voor wat betreft de verdeling van de BUIG-gelden. We achten de kans dan ook 
aanwezig dat juist deze gemeenten minder snel financiële problemen voorzien door 
deze crisis. 

Maar het sociaal domein is niet het enige gebied dat wordt geraakt door de 
coronacrisis. Dit zal ook het geval zijn op andere gebieden. Omdat de financiële 
omvang van deze gevolgen vooralsnog niet bekend is, bespreken we hieronder de 
financiële gevolgen voor die vier hoofdtaakvelden die na het sociaal domein het 
grootste financiële beslag leggen op de gemeentelijke middelen. 

Bestuur en ondersteuning 
Binnen deze noemer worden de kosten van het politiek apparaat (gemeenteraad, 
college van B&W) verantwoord, maar ook de kosten van burgerzaken en de 
overheadkosten. Wij zien hier aan de kostenkant onder meer het risico van het hogere 
ziekteverzuim, die het gevolg zal zijn van de uitbraak van het coronavirus.
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Ook zullen gemeenten aanzienlijke uitgaven moeten doen om de continuïteit van 
hun activiteiten in de periode van thuiswerken te waarborgen en om huisvesting 
geschikt te maken voor de anderhalvemeter-samenleving. Hierbij gaat het niet 
alleen om huisvesting die voor de eigen bedrijfsvoering gebruikt wordt, maar tevens 
gemeentelijke huisvesting die door andere partijen, zoals scholen, wordt gebruikt.

Volksgezondheid en milieu
Onder dit hoofdtaakveld valt onder meer de inzameling van afval en de zorg voor het 
rioolstelsel. Het zoveel mogelijk thuis blijven vanaf half maart blijkt te leiden tot een 
groter dan normaal huishoudelijk afvalaanbod. Het rioolstelsel moet goed gemonitord 
worden omdat geconstateerd is dat het virus daarin kan worden aangetroffen. Andere 
activiteiten die onder de noemer van Volksgezondheid en milieu worden uitgeoefend 
zijn de gemeentelijke begraafplaatsen en ambulance en ziekenvervoer. Als een 
gevolg van meer ziekte- en overlijdenssituaties zal de druk op deze taken naar alle 
waarschijnlijkheid verder toenemen. 

Sport, cultuur en recreatie
Gemeenten hebben een belangrijke rol ter stimulering en ondersteuning van het 
aanbod op het vlak van sport, cultuur en recreatie. Hierbij is het toekennen van 
subsidies een instrument dat vaak wordt gehanteerd. Door het in eerste instantie 
sluiten van veel gelegenheden en de verwachte geleidelijke openstelling, worden 
instellingen met grote financiële uitdagingen geconfronteerd. Inkomsten blijven 
immers uit, terwijl de kosten wel doorlopen. De verwachting is dat veel gemeenten 
financieel zullen moeten bijspringen om organisaties van de ondergang te redden. Bij 
gemeenten die zelf eigenaar zijn van theaters of sportlocaties zullen de gevolgen naar 
verwachting nog groter zijn. 
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Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Onder dit hoofdtaakveld vallen de gemeentelijke activiteiten op het vlak van 
ruimtelijke ontwikkeling en grondexploitatie. Ten tijde van de wereldwijde 
financiële crisis die begon in het najaar van 2008 werd duidelijk dat deze crisis de 
grondexploitatie van gemeenten sterk raakte. Bouwgrond werd minder snel ontwikkeld 
en gemeenten bleven lange tijd met een aanzienlijke voorraad bouwgrond zitten die 
vaak ook nog aan waarde verloor. Een dergelijk effect kan ook nu verwacht worden. De 
coronacrisis zal vermoedelijk aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor burgers en 
bedrijven. Dat leidt tot minder mogelijkheden tot aankoop van onroerende goederen.

Opvallend is dat lagere inkomsten ook als een 
aanzienlijk risico worden gezien

Inkomsten
Nederlandse gemeenten verkrijgen hun inkomsten uit drie verschillende bronnen:
1. Uitkeringen van het Rijk
2. Eigen belastingen en heffingen en
3. Overige eigen inkomsten.

Ongeveer twee derde van de inkomsten verkrijgt een gemiddelde Nederlandse 
gemeente uit de eerstgenoemde bron, de uitkeringen van het Rijk. De rest wordt 
ongeveer gelijkelijk verkregen uit de twee andere inkomstenbronnen: de eigen 
belastingen en heffingen alsmede de overige eigen inkomsten. Hieronder bespreken we 
per inkomstenbron de mogelijke financiële consequenties van de coronacrisis. 
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Uitkeringen van het Rijk
Het grootste deel van de uitkeringen van het Rijk worden uitgekeerd via het 
gemeentefonds. Wat hiermee op termijn zal gebeuren is hoogst onzeker. Op dit 
moment geldt voor het gemeentefonds de zogeheten ‘trap op, trap af’-systematiek. Dat 
betekent dat de omvang van het fonds in principe de omvang van de Rijksuitgaven 
volgt. Worden de uitgaven van het Rijk hoger, dan is er meer geld te verdelen onder de 
gemeenten via het gemeentefonds (en vice versa).

Deze systematiek staat nu echter ter discussie. Er wordt besproken om bepaalde kosten 
buiten deze regeling te plaatsen. Sommigen suggereren zelfs het geheel loslaten van de 
systematiek. Hiermee gaan grote onzekerheden gepaard. Ook speelt het risico dat het 
Rijk op termijn zal moeten gaan bezuinigen op haar uitgaven. Dan zal waarschijnlijk 
ook gekeken worden naar het gemeentefonds. Dit was ook het geval bij de economische 
crisis die zijn intrede deed in 2008. 

Eigen belastingen en heffingen
Onder deze noemer valt een vrij brede groep eigen inkomstenbronnen, waarvan de 
belangrijkste de onroerendezaakbelasting is (zie tabel 2). Bij deze belasting speelt 
in deze crisis voor een gemeente het risico van waardedaling van activa. Als dat het 
geval is en het heffingspercentage (ozb-tarief) blijft hetzelfde dan neemt de opbrengst 
af, maar in de praktijk zijn het ozb-tarief en waardedalingen (en stijgingen) veelal 
communicerende vaten.

Voor gemeenten met een sterke centrumfunctie en die in trek zijn bij toeristen kan 
een aanzienlijke daling worden verwacht van respectievelijk de parkeerheffingen 
en de toeristenbelasting. Het exacte effect daarvan zal sterk uiteenlopen tussen 
gemeenten: zo voorzag de gemeente Amsterdam aanvankelijk dat in 2020 de 
opbrengsten uit de toeristenbelasting (199 mln euro) groter zouden zijn dan die uit de 
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onroerendezaakbelasting (178 mln euro). Deze verwachting lijkt nu niet meer reëel. 
Iets vergelijkbaars zal het geval zijn bij de vijf Waddeneilanden en de gemeente Veere, 
waar normaal gesproken de toeristenbelasting ook de ozb-opbrengsten overstijgt.

 Naast een daling van de opgelegde gemeentelijke belastingen en heffingen dient ook 
rekening gehouden te worden met hogere kosten vanwege meer kwijtscheldingen 
hiervan aan zowel burgers en bedrijven. De kosten hiervan zijn in de praktijk niet 
altijd adequaat zichtbaar, omdat zij veelal als minderopbrengsten van de opgelegde 
belastingen en heffingen worden geboekt. 

Overige eigen inkomsten
De overige eigen inkomsten worden door sommigen wel ‘een vergaarbak van 
heel uiteenlopende inkomsten’ genoemd, maar in de praktijk is dit een niet te 
onderschatten inkomstenbron. Hieronder vallen onder meer de opbrengsten uit de 
gemeentelijke grondexploitatie. Reeds eerder in dit artikel is gewezen op risico’s op 
het vlak van de grondexploitatie. In dat kader mag ook niet onvermeld blijven dat bij 
de vorige economische crisis (van 2008) juist dit gebied voor de nodige hoofdbrekens 
zorgde voor gemeenten. Dat was toen niet alleen zo omdat een belangrijke 
gemeentelijke inkomstenbron veranderde in een uitgavenpost, maar ook omdat 
diverse gemeenten een disproportioneel deel van hun overheadkosten toen dekten uit 
deze inkomstenbron.

Risicogebieden
In dit artikel is een eerste verkenning gegeven van de gevolgen van de coronacrisis 
op de financiële positie van gemeenten. Het is nog niet mogelijk om exacte bedragen 
te noemen omdat die nog onvoldoende beschikbaar zijn. In het kader van de 
eerdergenoemde webinar-reeks hebben we echter aan de deelnemers gevraagd om een 
rangorde aan te geven van de risico’s verdeeld over zeven categorieën.
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Uit figuur 2 blijkt dat de nummers 1 en 2 van deze risico top-7 op het vlak van het 
sociaal domein liggen. Opvallend is dat lagere inkomsten ook als aanzienlijk risico 
wordt gezien. Tevens zien we de bedrijfsvoering als een belangrijk risicogebied naar 
voren komen.

Conclusie
Uit dit artikel blijkt dat de coronacrisis vermoedelijk niet alleen financiële impact zal 
hebben op de gemeentelijke uitgaven, maar ook op de inkomsten. Tevens gaat het 
zeker niet alleen om het sociaal domein, ook andere gemeentelijke activiteitengebieden 
zullen worden getroffen. Wij adviseren om goed te blijven monitoren hoe deze 
ontwikkelingen zich verder zullen voltrekken en in gesprek te blijven over wie voor 
financiële tegenvallers kan en moet opdraaien. Het beeld dat we daarbij hebben, is 
dat bij veel gemeenten de financiële rek, waarop al een beroep werd gedaan door 
tegenvallers op het vlak van het sociaal domein, er wel uit is. Ω
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Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten van 17 januari 2003 (BBV - dit besluit vervangt vanaf 
begrotingsjaar 2004 het Besluit comptabiliteitsvoorschriften 1995 

(CV95)) zijn gemeenten verplicht om een risicoparagraaf op te stellen en op basis 
daarvan hun weerstandsvermogen te berekenen. Tevens dienen gemeenten2 aan te 
geven welk beleid zij voeren ten aanzien van risico’s en het managen ervan. Dat klinkt 
fraai, maar uit de praktijk blijkt dat veel gemeenten worstelen met de uitvoering van 
deze verplichtingen. En ook de provinciale toezichthouder heeft haar controlerende 
taak vaak niet duidelijk omschreven.

In dit artikel wordt op een enkel punt het BBV kritisch beoordeeld op basis van de 
bestaande inzichten voor modern risicomanagement (RM). Voorts wordt onderzocht 
hoe de gemeenten invulling geven aan de nieuwe wettelijke verplichtingen, en in 
hoeverre de praktijk spoort met diezelfde theorie. Dit is gedaan op basis van een 
onderzoek naar de invulling van de risicoparagraaf bij Nederlandse gemeenten. Het 
gaat hierbij om verschillende kleine, middelgrote en grote gemeenten. Onder andere 
Amerongen, Boekel, Doetinchem, Groningen, Tilburg, Utrecht en Rotterdam hebben 
aan het onderzoek meegewerkt. De respons op de schriftelijke enquête was helaas erg 
gering, slechts 40 gemeenten hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Daardoor kunnen er geen generaliserende kwantificerende uitspraken worden gedaan 
over het risicomanagement van de Nederlandse gemeente. Niettemin is de verzameling 
van gemeenten die wel de moeite hebben genomen om op de schriftelijke enquête te 
reageren interessant. Er zijn voldoende grote en kleine gemeenten vertegenwoordigd, 
zodat toch een duidelijk beeld wordt gekregen. Het zijn overigens vooral de 
middelgrote gemeenten die ontbreken. Echter uit andere praktijkervaringen is bekend 
dat de hier gevonden resultaten globaal gesproken wel sporen met andere gemeenten.
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Uitgangspunt voor dit onderzoek zijn de voorschriften in het BBV 2004. Het BBV 
omschrijft in artikel 11, lid 1 Het weerstandsvermogen. In lid 2 staat:

“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.”

De toelichting bevat voorts enkele interessante punten welke in dit onderzoek evenzo 
aan de orde komen. In dit onderzoek zijn de weerstandsparagrafen van de onderzochte 
gemeenten naast elkaar gelegd en op een aantal punten met elkaar vergeleken. Er is 
aandacht geschonken aan de volgende punten:

 • Is er duidelijk beleid opgesteld?
 • Wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele zaken? (Zie 
Toelichting BBV)
 • Wordt er onderscheid gemaakt tussen positieve en negatieve risico’s? (Zie 
Toelichting BBV).
 • Welke soorten risico’s zijn er beschreven?
 • Wordt een inschatting gemaakt van de te verwachten schade (of financieel 
voordeel)?
 • Is het benodigde en beschikbare weerstandsvermogen berekend?
 • Is er een relatie gelegd tussen de risico’s en het benodigde weerstandsvermogen?

Als de verschillende risicoparagrafen naast elkaar worden gelegd zijn er duidelijk 
verschillen qua niveau en inhoud waar te nemen. Zo hebben sommige gemeenten 
de nieuwe wettelijke verplichtingen opgepakt om daadwerkelijk hun risico’s in 
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kaart te brengen en met risicomanagement aan de slag te gaan. Anderen hebben 
de risicoparagraaf meer uit de losse pols ingevuld. Over welke risico’s er moeten 
worden meegenomen en de manier van berekenen van het benodigde en beschikbare 
weerstandsvermogen heersen bij de gemeenten verschillende opvattingen. Hieruit 
blijkt wel dat gemeenten niet weten wat de provinciale toezichthouder in dit opzicht 
van hun verwacht.

Bevindingen
1. Risico: een verwarrend begrip
Alvorens te kijken naar de verschillende risico’s is het van belang om het begrip 
risico duidelijk te definiëren. Het BBV maakt onderscheid tussen positieve en negatieve 
risico’s. In de literatuur hanteert men dan meestal het onderscheid tussen speculatieve 
risico’s (ondernemersrisico’s, welke positief maar ook negatief kunnen uitpakken; 
in de gemeentelijke sfeer o.a. dividend van deelnemingen, of opbrengst verkoop 
stadsvervoer) en zuivere risico’s, welke schade opleveren. Onder een zuiver risico 
verstaan we ‘de kans op het optreden van een gebeurtenis met een negatief gevolg 
voor een betrokkene’. Wat in de praktijk vaak vergeten wordt is het negatieve gevolg te 
benoemen. Dit is echter wel van belang wanneer men een risico wil kwantificeren.

Teneinde het risicobeheer beter te kunnen beoordelen zullen we de belangrijkste 
onderdelen van de theorie kort toelichten. Daarvoor dient allereerst figuur 1. In 
dit schema wordt aangegeven, zoals in de eerder gegeven definitie, dat het gaat 
om een kans op een gebeurtenis welke een bepaald gevolg heeft. In dit onderzoek 
is de aandacht vooral gericht op negatieve gevolgen, de schade dus. Voor een 
goed begrip ook van de benadering van Binnenlandse Zaken (BZK) in het BBV is 
verder aandacht nodig voor de kans. Dat begrip wordt in navolging van Knight 
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onderscheiden in “risk”, waarvan sprake is als de kansverdeling bekend is, hetzij 
á priori (zoals bij het werpen van een dobbelsteen) of statistisch op basis van 
voldoende reeksen data, en “uncertainty”. Andere auteurs hebben later nog de 
situatie onderscheiden dat er misschien niet voldoende data bekend zijn om 
een objectieve waarschijnlijkheidsverdeling op te stellen, maar dat er intern toch 
voldoende ervaring is of voldoende bedrijfsgegevens zijn om te spreken van de situatie 
van objectieve onzekerheid en subjectieve zekerheid. Een en ander wordt weergegeven 
in figuur 2.

Binnenlandse Zaken schrijft voor dat de berekening van het weerstandsvermogen 
vereist dat ook de positieve risico’s, bijv. hoger dividend energiebedrijf, worden 
meegenomen. In de praktijk gebeurt dat weinig. Gemeenten leggen de nadruk op 
negatieve risico’s, zoals overigens in de literatuur van “public risk management” 
gebruikelijk is. Er zijn wel uitzonderingen waar te nemen. Amerongen vermeldt bijv. 
incidentele mee- én tegenvallers. Tilburg noemt positieve (bijv. verkoop aandelen 
Stadsvervoer) en negatieve risico’s.

BZK schrijft over zogenaamde reguliere risico’s welke frequent voorkomen, en dus 
goed meetbaar zijn - omdat men daarvoor een verzekering (de kans is objectief 
bekend) kan afsluiten of een voorziening (de kans is objectief of subjectief bekend) 
treffen: “... maken (de reguliere risico’s) geen deel uit van de risico’s in de paragraaf.”.

Het wordt in twijfel getrokken of de formulering van BZK zorgvuldig genoeg is. Moet 
men niet alle risico’s schatten, en in de berekening van het weerstandsvermogen 
die risico’s weglaten waarvoor men al een dekking heeft getroffen in de vorm van 
een verzekering of voorziening? Een risico kan immers - hoewel verzekerbaar - niet 
verzekerd zijn, of het risico kan onderverzekerd zijn, of men kan een hoog eigen risico 
hebben genomen, et cetera. Boekel bijvoorbeeld stelt bij de reguliere risico’s de vraag: 
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“Is hoogte van dekking afdoende?” De gemeente stelt terecht dat men verzekeren 
moet combineren met risicomanagement. Sommige schades zijn immers niet meer 
verzekerbaar. Een andere adstructie van onze kritiek op dit punt uit het BBV wordt 
gegeven door Amerongen, dat stelt dat een analyse van de verzekeringsportefeuille 
nodig is, o.a. om te bezien “welk optimum tussen premie en eigen risico” bestaat. 
Amerongen heeft bijv. wel een glasverzekering voor schoolgebouwen, maar niet voor 
gemeentelijke gebouwen. Volgens BZK zou er in dat laatste geval sprake zijn van een 
regulier risico, en zou de gemeente die risico’s dus niet moeten meenemen in de 
analyse.

2. Risico-inventarisatie
De eerste stap in een risicomanagementcyclus is de risico-identificatie of 
-inventarisatie: welke risico’s zijn mogelijk of zijn te verwachten? De meeste 
gemeenten hanteren voor de inventarisatie van hun risico’s de onderverdeling die in 
het BBV 2004 vermeld staat, namelijk financiële risico’s, risico’s op eigendommen 
en risico’s die samenhangen met de interne organisatie. De volgende onderwerpen 
worden het meest in de risicoparagrafen genoemd (per onderwerp het aantal 
gemeenten dat het onderwerp genoemd heeft, figuur 3):

 • Stadsontwikkelingsprojecten* (19)
 • Alg. Uitkering Gemeentefonds (15)
 • Garanties (13)
 • Grondexploitaties (12)
 • Rente en reserves (11)
 • BTW Compensatiefonds (11)
 • Bodemverontreiniging en -sanering (10)
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 • Wet werk en bijstand (9)

* Bij de stadsontwikkelingsprojecten zijn per gemeente meerdere verschillende 
projecten meegenomen.

Risico’s als brand, storm, overstroming, vernieling, diefstal et cetera worden minder 
vaak genoemd. De reden hiervoor ligt in het feit dat deze risico’s veelal verzekerd zijn 
en voor de gemeente kennelijk geen risico meer vormen. De vraag blijft of dit juist is, 
maar dat is verder niet onderzocht.

Opvallend is dat risico’s als fraude en interne procedures en bedrijfsvoering vaak 
niet genoemd worden. Gemeenten blijken het moeilijk te vinden eens kritisch naar 
de eigen organisatie te kijken en hebben veel vertrouwen in de interne organisatie. 
Ook de risico’s die een gemeente loopt met het binnenhalen van subsidies, en dan in 
het bijzonder bij ESF subsidies, worden vaak door gemeenten over het hoofd gezien. 
Verder worden planschades relatief weinig opgenomen in de risicoparagraaf. Wat kan 
inhouden dat deze al ingecalculeerd zijn in de begroting of dat deze schadeclaims vaak 
vergeten worden.

“Het blijkt ook dat allerlei risico’s op één hoop 
worden gegooid.”

Het blijkt ook dat allerlei risico’s op één hoop worden gegooid: men maakt geen 
onderscheid tussen gebeurtenissen (bijv. brand, diefstal, inbraak), risicogebieden 
(bijv. afvalverwerking, ambulancevervoer, financieel beheer en beleid, milieu- en 
milieuwetgeving et cetera), en risico-objecten (gebouwen, personeel, belastingen en 
heffingen et cetera).
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De door BZK gehanteerde indeling in algemene en gemeente-specifieke risico’s wordt 
in de meeste onderzochte gemeenten gevolgd. Opvallend is dan wel dat een risico als 
een korting door het Rijk op de algemene uitkering niet door alle gemeenten wordt 
genoemd, hoewel zo een korting, indien die zich voordoet, alle gemeenten treft. In dit 
onderzoek is niet onderzocht of er een verschil in inschatting is van de kans dat die 
korting wordt aangebracht of dat sommige gemeenten vinden dat zo een eventualiteit 
een vanzelfsprekendheid is die niet thuishoort in deze analyse. Het valt op dat ook 
andere soorten algemene uitkeringen lang niet altijd worden genoemd. Boekel 
bijvoorbeeld maakt het onderscheid tussen algemene en specifieke risico’s niet. De 
gemeente noemt wel een algemeen risico als invoering open-eindfinanciering Wet 
Werk en Bijstand, maar niet de korting op het Gemeentefonds. Amerongen maakt wél 
onderscheid. Als algemene risico’s worden o.a. aardbeving, door andere gemeenten 
nooit genoemd, en bosbrand genoemd. Onder specifieke risico’s wordt dan o.a. “beleid 
andere overheden” genoemd, wat andere gemeenten eerder onder algemene 
risico’s rangschikken. Tilburg, dat wel het bedoelde onderscheid maakt, noemt als 
algemene risico’s een korting op het Gemeentefonds, en een probleem met het BTW-
compensatiefonds, twee veel genoemde risico’s, zoals blijkt uit het bovengenoemde 
overzicht. Tilburg noemt ook de eventuele Vennootschapsbelasting op gemeentelijke 
activiteiten; als die verandering in het Vpb-regime van kracht zou worden, is het 
natuurlijk een algemeen risico dat de meeste gemeenten bedreigt. (Overigens geeft 
Tilburg alleen een inschatting van de verwachte schade bij de specifieke risico’s!)

3. Schatting potentiële schade
De tweede stap in de risicomanagementcyclus is die van de “risk assessment”: de 
inschatting van de waarschijnlijkheid en van de mogelijke schadeomvang. Bij de 
berekening van de potentiële schade hoort men allereerst in te schatten wat de kans 
is dat de gebeurtenis optreedt. Vervolgens hoort men in te schatten wat de effecten 
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kunnen zijn van die gebeurtenis. Een gebeurtenis kan immers meerdere effecten 
hebben. Een brand in een gemeentelijk sportgebouw bijvoorbeeld:

 • Heeft schade aan het gebouw tot gevolg (effect I).
 • Kan schade aan de inventaris aanbrengen (effect II).
 • Kan letsel veroorzaken bij of aan personeel (effect III).
 • Kan letsel veroorzaken bij of aan bezoekers (effect IV).
 • Kan leiden tot derving van inkomsten (effect V).
 • Kan eventueel de omliggende natuur schaden (effect VI).

Het blijkt dat de toepassing nogal eendimensionaal is: men beperkt zich tot het 
aanduiden van een risico. In geen enkel geval werd de mogelijkheid geopperd dat een 
risico meer effecten kan hebben.

Veel gemeenten blijken de risico’s niet te kwantificeren; ze volstaan met de vermelding 
van de risico’s. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat het kwantificeren 
van risico’s een van de moeilijkere onderdelen van risicomanagement is en ook 
met het feit dat het BBV 2004 expliciet vermeldt dat goed meetbare risico’s niet in 
de risicoparagraaf hoeven worden meegenomen. Dit laatste neemt natuurlijk niet 
weg dat risico’s die men in de risicoparagraaf noemt niet gekwantificeerd hoeven 
worden. Blijkbaar hebben veel gemeenten het BBV wel zo opgevat. Dat betekent 
dat ook een ander aspect van RM totaal niet uit de verf kan komen. Indien men in 
het vorige voorbeeld de schade verbonden aan effect I, schade aan de sporthal door 
brand, wil berekenen, dan moet men eigenlijk ook onderscheiden wat de omvang is 
van de mogelijke schade, bijvoorbeeld: Effect I.a: volledig verwoest, Effect I.b: flinke 
schade, Effect I.c: beperkte schade., en aan de verschillende uitkomsten ook weer een 
kans toekennen.
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“Zelden wordt de nodige weerstandscapaciteit 
berekend als de som van de verwachte mogelijke 

schades.”
Door vermenigvuldiging van kans en effect en sommering daarvan voor de 
mogelijke verschillende effecten, verkrijgt men de mathematische schadeverwachting 
(de kwantificering) van de gebeurtenis. Aangezien men in de praktijk die kansen 
meestal niet kent, kan men volstaan met de subjectieve indeling in een klasse met een 
bepaalde waarschijnlijkheid. De gemeente Tilburg bijv. deelt “risico’s” in 4 klassen 
in: “Waarschijnlijk, mogelijk, onwaarschijnlijk en onbekend”. Vervolgens wordt 
de schadekans van de klasse geconfronteerd met de risico-omvang, waarvoor een 
standaardindeling wordt gevolg: klasse I: kleiner dan € 100.000, t/m klasse V: meer 
dan € 2.500.000, en klasse VI: “onbekend”. 

Groningen deelt de onderscheiden risico’s in 3 klassen in waaraan een 
bepaalde waarschijnlijkheid wordt toegekend: “Laag (25%), midden (50%) en hoog 
(75%).” Groningen schrijft dan: “De geschatte omvang van een risico vermenigvuldigd 
met de kans van optreden leidt vervolgens tot een geschat risicobedrag.” Zien we af 
van theoretisch vereiste verfijningen (er zijn verschillende schadebedragen mogelijk 
met verschillende kansen), dan zijn Tilburg en Groningen de enige gemeenten uit de 
steekproef die het goed hebben gedaan.

De conclusie is dan ook: zelden wordt de nodige weerstandscapaciteit berekend als 
de som van de verwachte mogelijke schades. Overigens geeft Tilburg een interessante 
verfijning door aan te geven wat de ontwikkeling is van een risico, zowel waar het gaat 
om de risico-klasse (de waarschijnlijkheid) als de risico-omvang.
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Soorten schade
Eerder hebben we aangegeven dat in de opgegeven risico’s men 
gebeurtenissen, schadeoorzaak, schadeterreinen en schadeobjecten vaak op één hoop 
gooit. Ter verduidelijking volgt figuur 4.

Wat de schadeobjecten betreft kan men de volgende indeling maken:
 • Bedrijfsproces.
 • Financieel inkomstenverlies/extra uitgaven.
 • Imago/Politiek risico.
 • Informatie/Strategie.
 • Juridisch/aansprakelijk.
 • Letsel/veiligheid personeel.
 • Materiële schade gebouwen.
 • Materiële schade andere eigendommen.
 • Milieu Letsel/veiligheid burgers.
 • Product.

Door een dergelijke indeling  te hanteren, kunnen gemeenten (en andere organisaties) 
meer systematisch de eventuele risico’s inventariseren. Uit het onderzoek blijkt dat 
sommige risico’s stelselmatig worden overgeslagen. Om te beginnen wordt immateriële 
schade (imagoschade) niet genoemd. Hierbij zou men natuurlijk kunnen stellen, dat in 
de bedoelde paragraaf weerstandsvermogen een vermelding van die risico’s overbodig 
is, omdat die risico’s niet hoeven worden “afgedekt” door weerstandscapaciteit. Maar 
voor een duidelijk overzicht van alle risico’s is ook deze categorie risico’s wel degelijk 
van belang
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Ook blijkt dat schade voor derden meestal niet wordt vermeld, tenzij daaruit schade 
voor de gemeente via een WA-procedure kan volgen. Het is de vraag of een publieke 
organisatie die er is ten behoeve van de burger zich zo beperkt moet opstellen. Naar 
analogie van het verschil tussen een maatschappelijke kosten-batenanalyse en een 
bedrijfsmatige kosten/batenanalyse, zou bepleit kunnen worden om als gemeente 
wèl de eventuele gevolgen voor derden in kaart te brengen, althans als het gaat om 
gevolgen van gebeurtenissen die de gemeente raken.

Evenmin wordt stelselmatig rekening gehouden met schade door derden aangericht. 
Waarom wordt wel vandalisme genoemd (2x slechts), maar bijvoorbeeld niet de schade 
door een treinontsporing, of wel de schade door bosbrand (1x), brand (3x), explosieven 
(1x), maar niet door de ontploffing van een bedrijf? Groningen somt overigens na de 
risico’s nog ontwikkelingen op en risico’s “die geen directe financiële gevolgen hebben.”

“Stel dat de gemeenten allemaal serieus werk 
maken van het nieuwe voorschrift, zou dan een 

ramp á la Enschede (2000) of à la Volendam 
(2001) te voorkomen zijn geweest?”

4. Berekening weerstandsvermogen
Dat de risico’s meestal niet worden gekwantificeerd heeft echter wel consequenties 
voor de relatie tussen de risico’s en het benodigde weerstandsvermogen. Doordat de 
risico’s niet gekwantificeerd worden is ook vaak het benodigde weerstandsvermogen 
niet berekend. Of is het benodigde weerstandsvermogen op basis van een andere regel, 
bijvoorbeeld als bepaald percentage van het begrotingstotaal of een bepaald bedrag per 
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inwoner, berekend. Op deze manier wordt er echter geen directe relatie gelegd tussen 
de geïnventariseerde risico’s en het daarvoor benodigde weerstandsvermogen.

Hoe de verschillende gemeenten hun benodigde weerstandsvermogen hebben 
berekend? Hieronder per methode van berekening van het weerstandsvermogen het 
aantal gemeenten dat die methode heeft toegepast:

 • Niet berekend (12)
 • Berekend als bedrag per inwoner (2)
 • Berekend als percentage van gemiddelde omzet (2)
 • Berekend als percentage van begroting (1)
 • Berekend als percentage van Algemene Uitkering (1)
 • Berekend op basis van risico’s (1)

Het weerstandsvermogen wordt door Binnenlandse Zaken in BBV omschreven 
als de relatie tussen de beschikbare weerstandscapaciteit en de “risico’s waarvoor 
geen maatregelen zijn getroffen”. Het BBV omschrijft daarbij de beschikbare 
weerstandscapaciteit als de som van de algemene reserves, de onbenutte 
belastingcapaciteit en de stille reserves. Uit het onderzoek blijkt:

 1.  Het beschikbare weerstandsvermogen blijkt vaak berekend te zijn, hoewel enige 
verschillen tussen de gemeenten zijn waar te nemen. In veel gevallen hanteert men 
echter voor de berekening dezelfde indeling die het BBV noemt.

2.  Er is onduidelijkheid of men de hele algemene reserve moet nemen of slechts het vrij 
aanwendbare deel.

3.  Waarom BZK de bestemmings- en dienstenreserves niet heeft genoemd is 
onduidelijk. Groningen en Tilburg doen dat bijvoorbeeld wel. Misschien dat BZK 
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die heeft weggelaten omdat die zijn bedoeld voor die diensten zelf; bijzondere 
reserves en bestemmingsreserves zijn immers niet bedoeld voor het opvangen van 
tegenvallers in het algemeen. Dat betekent overigens wel dat bestemmings- en 
dienstenreserves niet volledig zijn te sommeren met andere posten, wat bij sommige 
gemeenten wel is gedaan.

4.  Onbenutte belastingcapaciteit: men gaat voor wat betreft de OZB uit van de 
opbrengst bij tarieven welke worden voorgeschreven voor een art.12-gemeente. Er 
zijn gemeenten die opmerken dat men daar theoretisch boven uit kan gaan. Voor de 
heffingen berekent men de ruimte indien men overgaat tot kostendekking.

5.  Stille reserves: deze zijn moeilijk extern te beoordelen. Een van de gemeenten noemt 
bijvoorbeeld wél “de grondvoorraad niet in exploitatie”, en brengt vervolgens ook de 
stille reserve in aandelen onder de aandacht maar berekent die niet als deel van het 
weerstandsvermogen. Het is onze indruk dat de stille reserves aanzienlijk hoger zijn 
dan uit de berekeningen blijkt.

6.  Ook de post Onvoorzien, hoewel niet genoemd in BBV, wordt meestal meegenomen. 
Waar een gemeente een begrotingspost voor Nieuw Beleid heeft, wordt bijvoorbeeld 
opgemerkt dat die gelden al vastgelegd zijn via nieuwe initiatieven.

Robuuste begroting?
Binnenlandse zaken schrijft (BBV): “de paragraaf geeft aan hoe robuust de begroting 
is..”. Dat wordt door vele gemeenten dus overgenomen in de risicoparagraaf. Het gaat 
om het vermogen om tegenvallers op te vangen zonder dat het activiteitenniveau in 
gevaar wordt gebracht. Het weerstandsvermogen geeft eerder een partiële indicatie 
van de financiële positie, partiële omdat men om die goed in kaart te brengen ook 
moet kijken naar de schuldpositie et cetera. Het weerstandsvermogen is in eenvoudig 
Nederlands beter te omschrijven als “een appeltje voor de dorst”. Enkele gemeenten, 
bijv. Groningen, doen het beter en schrijven dat de paragraaf aangeeft hoe robuust3 de 
financiële positie is.
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Structureel of incidenteel?
In het BBV wordt onderscheid gemaakt tussen de incidentele weerstandscapaciteit 
en de structurele weerstandscapaciteit. Dat betekent dat de gemeente (en provincie) 
niet alleen voor de mogelijke risico’s moet inschatten of het effect eenmalig dan wel 
blijvend is, maar ook bij de berekening van de weerstandscapaciteit op dat tijdsaspect 
moet letten. In de praktijk blijkt dat de meeste gemeenten alleen het incidentele 
weerstandsvermogen (WV) berekenen. Groningen is een gunstige uitzondering: 
het berekent de weerstandscapaciteit en het totale risico structureel en incidenteel, 
het rekent voor dat het WV incidenteel gunstig is maar structureel maatregelen ter 
versterking vergt.

5. Risicomanagementbeleid
Veel gemeenten die aan het onderzoek hebben meegewerkt, zijn ook nog niet zo 
ver dat zij een risicomanagement beleid hebben opgesteld. De derde stap in de 
risicomanagementcyclus houdt in het treffen van maatregelen die de frequentie, de 
kans of waarschijnlijkheid, verlagen, dan wel de eventuele omvang van de schade 
beperken. De vierde stap houdt dan in de manier waarop men de schade opvangt, 
bijvoorbeeld uit de lopende begroting, via een voorziening, via risk transfer naar 
derden, bijvoorbeeld via een contract naar een leverancier of aannemer, of via een 
lease, of via een verzekering, etc. Boekel bijv. schrijft: “Instrumenten die ertoe 
bijdragen dat risico’s beheersbaar worden, zorgen voor een afnemende behoefte aan 
weerstandsvermogen.” Hoewel dat inzicht juist is, zijn die maatregelen niet in de 
onderzochte paragraaf vermeld. Groningen, om een andere voorbeeldgemeente te 
noemen, vermeldt per risico de “actie”. Meestal worden de risico’s echter aangeduid 
zonder dat wordt aangegeven welke maatregelen zijn of worden genomen. Sommigen 
hebben in hun beleid alleen opgenomen of hun huidige weerstandsvermogen 
voldoende is en zo nee, hoeveel dat dan nog zou moeten stijgen. De manier waarop 
wordt echter achterwege gelaten. In een aantal gevallen wordt er alleen vermeld dat 
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het beleid nog ontwikkeld moet worden. In meerdere gevallen ontbreekt er zelfs een 
gedeelte over het risicomanagementbeleid.

Conclusie en aanbevelingen
(1)  Er is nog veel werk aan de winkel. Er zijn duidelijk gemeenten aanwijsbaar die 

op de goede weg zijn, zoals Groningen en Tilburg, maar er zijn ook gemeenten 
waar de berekening van het weerstandsvermogen en het daarachter liggende 
risicomanagement nog in de beginfase verkeren.

(2)  Binnenlandse Zaken heeft destijds met de introductie van het voorschrift van 
een risicoparagraaf internationaal een pioniersrol vervuld. BZK heeft geleerd van 
de oppervlakkige toepassing van dat voorschrift (Comptabiliteitsvoorschriften 
1995) in de praktijk en met het nieuwe artikel 11 in het BBV de benadering 
aangescherpt door voor te schrijven dat de beschikbare weerstandscapaciteit en 
evenzo het uitstaande risico, dus de benodigde weerstandscapaciteit, moet worden 
berekend. Tevens dient men het daarop gerichte beleid uiteen te zetten. In dit 
artikel zijn suggesties gedaan waar het voorschrift kan worden verbeterd dan wel 
aangescherpt. 

Die suggesties betreffen:

1.   Het gaat om de “robuustheid” van de financiële positie en niet van de begroting,
2.  Aanscherping is nodig voor de berekening van de weerstandscapaciteit waar het gaat 

om de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de bedrijfsreserves, en de post 
onvoorzien.
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3.  Is het onderscheid tussen algemene risico’s en specifieke risico’s zinvol? Wanneer 
precies is van een algemeen risico sprake.

4.  In de paragraaf moet men ook de zgn. reguliere risico’s betrekken; voor de 
berekening van de benodigde weerstandscapaciteit kan men dan rekening houden 
met de dekking van de risico’s door gevormde voorzieningen, door verzekeringen et 
cetera

5.  Het verdient aanbeveling om alle risico’s in kaart te brengen. Sommige risico’s 
houden een claim op weerstandscapaciteit in, andere niet, hetzij omdat ze al gedekt 
zijn, hetzij omdat het immateriële schade gaat.

6.  Aanbevolen wordt om ook schade voor derden in kaart te brengen, ook als die niet 
wordt verhaald op de gemeente.

(3)  De toepassingspraktijk laat zoals gewend volop ruimte voor verbetering zien. De 
provincies moeten toezicht houden op de uitvoering door gemeenten, maar het 
blijkt dat de gemeenten zelf nogal tekort schieten. Uit andere ervaring is bekend dat 
provincies zelf die rol van toezichthouder eigenlijk niet kunnen vervullen, omdat zij 
evenals BZK ook weinig ervaring hebben met risicomanagement. Al doende moeten 
de drie bestuurslagen leren om te gaan met deze betrekkelijk nieuwe discipline. 
Rest de vraag: Stel dat de gemeenten allemaal serieus werk maken van het nieuwe 
voorschrift, zou dan een ramp á la Enschede of á la Volendam te voorkomen zijn 
geweest? Misschien wel, of waarschijnlijk wel, maar er doen zich altijd weer nieuwe 
“gebeurtenissen” voor en ook de waarschijnlijkheden kunnen onverwachts 
veranderen in de tijd in de samenleving. Ω
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S inds de invoering van het Besluit Begroting en Verantwoording 2004 (BBV 
2004) is risicomanagement bij gemeenten volop in beweging. De structurele 
verankering van risicomanagement vraagt echter om blijvende aandacht 

en omvat meer dan het uitvoeren van een eenmalig ‘kunstje’ of het opstellen van een 
weerstandsparagraaf.

De vraag is hoeveel inspanning het kost om risicomanagement in goede banen 
te leiden. Veel kleinere gemeenten vragen zich dan ook af waarom er, gelet op de 
eenvoudige structuur van de organisatie, een heel systeem moet worden ingericht, 
terwijl de risico’s in de weerstandsparagraaf zijn benoemd. In dit artikel zal worden 
beschreven hoe het proces van risicomanagement eruit ziet en waarom het belangrijk 
is om dit bij elke gemeente toe te passen. Wat de schrijvers laten zien, is dat door 
het slim inzetten van een aantal instrumenten de totale inspanning, om risico’s 
beheersbaar te houden, beperkt kan blijven. Vervolgens zal met behulp van een 
concreet praktijkvoorbeeld worden beschreven op welke wijze risicomanagement 
binnen de gemeente Westvoorne wordt aangepakt. 

Elke gemeente moet invulling geven aan het BBV 2004. Zo dient beleid te worden 
vastgesteld hoe met risico’s en risicomanagement om wordt gegaan. Tevens dient 
men jaarlijks een weerstandsparagraaf op te stellen in de beleidsbegroting waarin 
de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderbouwd. Door middel van de 
implementatie van risicomanagement kan blijvend aan deze eisen worden voldaan. 
Naast het feit dat risicomanagement verplicht is krachtens het BBV 2004, zijn er ook 
tal van ontwikkelingen waarbij het nut van risicomanagement zich kan bewijzen. 
Neem bijvoorbeeld omvangrijke projecten waarbij tal van risico’s ontstaan, of de 
onzekerheden rondom de WMO. Door vooraf na te denken over de potentiële risico’s 
kan risicomanagement tevens als waardevol instrument worden ingezet om de doelen 
van de beleidsprogramma’s op een efficiënte manier te bereiken. 
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Zowel kleine als grote gemeenten hebben te maken met risico’s die de continuïteit 
van de bedrijfsvoering nadelig kunnen beïnvloeden. Door dergelijke risico’s in een zo 
vroeg mogelijk stadium te onderkennen en beheersmaatregelen te treffen, wordt veel 
ellende achteraf voorkomen. Veelal wordt vergeten dat wanneer deze risico’s zich 
manifesteren, de hele organisatie ontwricht kan raken, en de totale schade de kosten 
van maatregelen fors kunnen overstijgen. 

Hoe diep als organisatie wordt ingezoomd op de risico’s is afhankelijk van het 
ambitieniveau dat wordt nagestreefd. Met andere woorden, beperken we ons tot het 
inventariseren van de belangrijkste toprisico’s, of willen we de onderste (en kleinste) 
steen boven hebben? Een belangrijk criterium hierbij is de beschikbare capaciteit 
aan mensen en middelen om de risicoprofielen actueel te houden en de beheersmaat- 
regelen voor de risico’s te monitoren. 

De invulling van het risicomanagementproces 
Risicomanagement is een cyclisch en dynamisch proces, gericht op het inzichtelijk 
en beheersbaar maken van de risico’s die de gemeente loopt. Risicomanagement 
bestaat als proces uit een aantal stappen: beleid - risicoidentificatie - risicoanalyse - 
risicobeoordeling - maatregelen ontwerpen - maatregelen implementeren - evaluatie 
en planning en de cirkel weer sluiten bij risicoidentificatie.

Na de implementatie van risicomanagement worden de stappen in de cyclus periodiek 
doorlopen. Door tal van ontwikkelingen kunnen er namelijk nieuwe risico’s ontstaan. 
Hierdoor treden veranderingen op in het risicoprofiel van de organisatie. Dit geeft aan 
dat het proces dynamisch van karakter is. 
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Risicomanagementbeleid
Alvorens de risicomanagementcyclus wordt doorlopen, dient men stil te staan bij de 
wijze waarop als organisatie de cyclus wordt doorlopen. Dit wordt vastgelegd in het 
risicomanagementbeleid. Hierin worden de doelstellingen, ambitieniveau, taak- en 
verantwoordelijkheidsverdeling en andere spelregels bepaald voor de toepassing van 
risicomanagement. Hieraan dient de organisatie zich te conformeren. 

Door deze zaken expliciet vast te leggen, wordt in het proces discussie achteraf 
over de kaders voorkomen. Met name de verantwoordelijkheidsverdeling is een 
belangrijk punt. Neem bijvoorbeeld het risico van het afgeven van garanties van 
enkele miljoenen euro’s door een medewerker. Een dergelijk risico betekent een forse 
overstijging van de tekenbevoegdheid van de betreffende medewerker. 

Ten aanzien van de verantwoordelijkheidsverdeling moet dan ook aansluiting worden 
gezocht bij de bestaande budgetterings- of mandateringsregelingen om de risico’s 
op een evenwichtige manier te verdelen binnen de organisatie. Onderstaand een 
voorbeeld van de verantwoordelijkheidsverdeling ten aanzien van risicomanagement: 
beleid bovenaan met daaronder een cyclus te beginnen met risicoidentificatie 
- risicoanalyse - risicobeoordeling - maatregelen ontwerpen - maatregelen 
implementeren - evaluatie en rapportage.

Risicoidentificatie & Risicoanalyse 
De identificatie van risico’s omvat het inventariseren van de risico’s die de organisatie 
loopt. Vanuit integraal risicomanagement wordt hierbij ingezoomd op alle soorten 
risico’s die een organisatie kan tegenkomen in de bedrijfsvoering. Risicoanalyse 
betreft het inschatten van de kans op het optreden van de risico’s en de gevolgen die 
ontstaan wanneer de risico’s zich daadwerkelijk voordoen. 
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De basis voor adequaat risicomanagement wordt gevormd door een kwalitatief 
risicoprofiel. Een manier om op een eenvoudige manier te komen tot een eerste 
risicoprofiel is het organiseren van workshops. Met verschillende betrokkenen 
wordt nagedacht over de mogelijke risico’s en de wijze waarop deze kunnen worden 
ingeschat. Door de integrale betrokkenheid van verschillende sleutelfiguren in de 
organisatie wordt commitment bereikt over de inhoud van het risicoprofiel. Door 
middel van deze workshops worden in korte tijd de stappen van risico-identificatie en 
risicoanalyse doorlopen.

Wanneer vanaf het begin de nadruk op een volledig en betrouwbaar risicoprofiel 
wordt gelegd, kan de inspanning na een eerste inventarisatie veelal beperkt blijven tot 
actualisatie. Dit kost relatief minder tijd, aangezien de nadruk primair ligt op het in 
kaart brengen van de wijzigingen.
 
Risicobeoordeling 
De risicobeoordeling omvat het prioriteren van de risico’s. Dit maakt het mogelijk 
de risico’s te rangschikken op impact en/of omvang. Op een zogenaamde risicokaart 
wordt een goed beeld verkregen van de acute risico’s (hoge risicoscore). Daarnaast 
kunnen ook andere analyses inzicht geven in de toprisico’s die het eerste beheersbaar 
gemaakt moeten worden. Dit kunnen bijvoorbeeld risico’s zijn die de continuïteit van 
de organisatie belemmeren of risico’s die een negatieve invloed hebben op het imago. 

Ontwerpen en implementeren van maatregelen 
Een belangrijke stap in het risicomanagementproces is de risicobeheersing. 
Uiteindelijk is het in kaart brengen van de risico’s erop gericht dat de beschikbare 
capaciteit aan mensen en middelen zo efficiënt mogelijk wordt ingezet door het 
nemen van adequate beheersmaatregelen. De ontworpen beheersmaatregelen worden 
vervolgens geïmplementeerd. Risico’s zijn pas onder controle wanneer de maatregelen 
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daadwerkelijk zijn geïmplementeerd en de verantwoordelijkheden zijn gekoppeld aan 
de uitvoering van de beheersmaatregelen. Daarom wordt deze stap als afzonderlijke 
processtap onderscheiden. Om de keuze voor maatregelen te vergemakkelijken en 
voortgang van de risicobeheersing te monitoren biedt ondersteunende software 
uitkomst. Aangezien beheersmaatregelen na verloop van tijd kunnen verlopen of 
het effect is uitgewerkt, is het van belang goed overzicht te houden op alle verrichte 
inspanningen.
 
Evaluatie en Rapportage 
Het monitoren van het risicoprofiel en de werking van de beheersmaatregelen is 
van belang om te zien of de voorgaande stappen hun uitwerking hebben gehad. 
Het is voor de organisatie van belang om te weten welke risico’s zich daadwerkelijk 
hebben voorgedaan (en ook welke niet) en wat het effect is van de genomen 
beheersmaatregelen. Door hierover te rapporteren wordt er managementinformatie 
verkregen, zodat bijsturing kan plaatsvinden. 

Op basis van deze informatie wordt de cyclus opnieuw doorlopen. Voor de evaluatie 
is het overigens aan te bevelen een schaderegistratie bij te houden van zowel de 
verzekerbare als de niet-verzekerbare risico’s. In de praktijk worden risico’s wanneer 
ze zich voordoen veelal verdoezeld in de afrekening van bijvoorbeeld een project en is 
dus sprake van een gemiste verbeterkans.
 
De vraag is, hoe vaak de risicomanagementcyclus moet worden doorlopen. Het BBV 
2004 schrijft voor dat dit minimaal jaarlijks dient plaats te vinden. Er wordt echter 
aanbevolen om dit vaker te doen en dit te koppelen aan de bestaande planning- en 
controlcyclus. 
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Hiermee worden vaste momenten ingebouwd, waarop de risico’s nog eens kritisch 
tegen het licht worden gehouden. Bovendien wordt de aandacht voor risico’s scherp 
gehouden, wat het risicobewustzijn ten goede komt. De dynamiek van het risicoprofiel 
is echter ook bepalend voor de frequentie waarmee de cyclus wordt doorlopen. 
Bijvoorbeeld een risicogebied ‘grote projecten’ zal veel sneller leiden tot wijzigingen 
in het risicoprofiel, dan het gebied ‘meerjarenonderhoud groen’. In het laatste geval 
volstaat een actualisatie van eenmaal per jaar. 

Aansturing van het proces 
Risicomanagement moet zeker niet worden gezien als een extra taak. In principe 
zijn organisaties op vele fronten impliciet al bezig met het beheersen van risico’s, 
maar ontbreekt vaak het integrale overzicht. Denk hierbij aan inspanningen op 
het terrein van juridische kwaliteitszorg, interne controle, arbo et cetera. In dat 
opzicht valt er juist vanuit het oogpunt van efficiëntie flink wat winst te behalen 
door organisatiebreed te leren van elkaars kennis en ervaring. Daarnaast maakt 
risicomanagement onderdeel uit van het integraal management. In plaats van 
risicomanagement als een op zich- zelf staand fenomeen te beschouwen, dient het 
denken in termen van risico’s juist in de besluitvorming als afwegingscriterium te 
worden meegenomen. Door dit expliciet onder de aandacht te brengen, wordt tevens 
het risicobewustzijn vergroot, hetgeen de voortgang van het risicomanagement- 
proces alleen maar vergemakkelijkt. 

Vanuit integraal risicomanagement wordt daarom ook niet gesproken over de functie 
van risicomanager. Dit zou namelijk betekenen dat de verantwoordelijkheid voor 
risico’s op een centrale plek in de organisatie wordt neergelegd. Integendeel, de 
verantwoordelijk voor de risico’s ligt primair in de lijn. Niettemin is het wel belangrijk 
om iemand te benoemen als risicomanagementcoördinator, die verantwoordelijkheid 
draagt voor het proces. 
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Hiermee is in de organisatie een duidelijk aanspreekpunt aanwezig op het moment 
dat er vragen ontstaan omtrent aspecten van risicomanagement. Bovendien wordt 
daardoor toegezien op het naleven van de afspraken die zijn gemaakt in het kader van 
risicomanagement. 

In de praktijk valt de hoeveelheid inspanning om de functie van risicomanagement-
coördinator in te vullen mee. Na een paar dagen opleiding, bedraagt de structurele 
inzet in de praktijk 0,1 tot 0,2 fte op jaarbasis. Daarnaast is het in een kleinere 
gemeente relatief makkelijk om zicht te houden op het organisatiebrede risicoprofiel. 

De invulling van deze functie moet daardoor niet worden overschat. Het staat in 
verhouding tot de dynamiek waarmee het risicoprofiel aan verandering onderhevig is. 
Met behulp van ondersteunende software kan bovendien een aantal processtappen 
geautomatiseerd worden doorlopen, waaronder de identificatie en de analyse. Aan 
de hand van een gemeentelijke kennisdatabase waarin de kennis onderling wordt 
gedeeld, heeft men de beschikking over zo’n 95% van de bij gemeenten bekende 
risico’s en maatregelen. 

Als kleine gemeente hoeft men dan niet zelf het wiel uit te vinden. Daarnaast wordt 
men in staat gesteld het integrale overzicht te houden op alle risicoprofielen binnen de 
organisatie en hoeft men slechts te monitoren of de verantwoordelijke managers hun 
risicoprofiel actueel houden en of er geen belangrijke risico’s buiten beeld blijven. Dit 
stelt de organisatie in staat om de verantwoordelijkheid op de juiste plek te houden.
 
Ook de berekening van het weerstandsvermogen wordt gezien als een tijdrovende 
klus. Hoe wordt op basis van de ingeschatte risico’s op een betrouwbare manier 
berekend hoeveel financiële middelen er noodzakelijk zijn? En hoe wordt bepaald of 
er voldoende weerstandsvermogen is? Ook hiervoor kan gebruik worden gemaakt van 
ondersteunende software. 
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Met behulp van een risicosimulatie kan eenvoudig worden berekend hoeveel geld de 
organisatie nodig heeft om de risico’s financieel af te kunnen dekken en wordt tevens 
een weerstandsparagraaf gegenereerd. Door middel van een ingebouwde norm kan 
het weerstandsvermogen eenvoudig worden beoordeeld. Wanneer het risicoprofiel is 
vastgesteld, kan het weerstandsvermogen moeiteloos worden berekend. 

Conclusie
Concluderend kan worden vastgesteld dat door de adequate inzet van een aantal 
(ondersteunende) instrumenten de hoeveelheid inspanning beperkt kan blijven. Met 
name voor kleine gemeenten hoeft de implementatie vanuit dit opzicht dan ook geen 
belemmering te zijn, mits een realistisch ambitieniveau wordt nagestreefd dat past 
bij de organisatie in kwestie. Bovengenoemde gestructureerde aanpak heeft zich in de 
praktijk bij tientallen gemeenten bewezen. 

Casus Westvoorne
In de gemeente Westvoorne heeft men de beschreven aanpak gevolgd. De ervaringen 
zijn opgetekend naar aanleiding van een interview met mevrouw M.W.A. Kleingeld-
Vinke, bureauhoofd financieel beleid en belastingen bij de gemeente Westvoorne. 

‘De afdeling financiën heeft van oudsher met financiële risico’s te maken. Hierdoor 
legde de organisatie de totale verantwoordelijkheid voor het risicomanagement al 
vrij snel bij de afdeling financiën neer. Risicomanagement  is echter een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Een afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de risico’s op zijn 
of haar afdeling en het nemen van maatregelen in dit kader.

Op basis van de theorie hadden wij al kaders bepaald en deze in een beleidsnotitie 
vastgesteld. Het ontbrak ons echter aan de kennis en instrumenten om het 
risicomanagementbeleid op een goede manier te implementeren. Een van de lastige 
aspecten aan de implementatie van risicobeleid is het bepalen welke risico’s bij de 
analyse worden betrokken. Hierin een balans kunnen vinden was een van de meest 
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opvallende zaken in het traject. Deze balans kan overigens per afdeling verschillen, 
afhankelijk van de activiteiten van de afdelingen. 

Voorafgaand aan de gehouden workshop is door de trainers eerst kennis 
overgedragen, zodat iedere deelnemer over een zekere basiskennis ten aanzien 
van risicomanagement beschikte. In een workshop met elkaar naar risico’s kijken 
is de afdelingshoofden erg goed bevallen. Beiden dragen in grote mate bij aan het 
verkrijgen van bewustzijn. Uit de analyse van de risico’s bleek dat een aantal risico’s 
door verschillende afdelingshoofden was ingebracht. Zo werden claims n.a.v. 
bouwvergunningen zowel door de afdeling Juridische zaken als door de afdeling 
Bouwzaken op de lijst gezet. Het gebruik van ondersteunende software brengt 
‘dubbeltellingen’ aan het licht. 

Doordat de rapportage over risicomanagement in de planning en controlcyclus is 
ondergebracht, komt deze meermalen voorbij in het jaar. Drie maal per jaar wordt een 
rapportage opgesteld, waarbij ook de nieuwe risico’s worden meegenomen. Dit dwingt 
enerzijds de organisatie (waaronder afdelingshoofden) blijvend aandacht te geven aan 
de beheersing van de risico’s, anderzijds wordt het bewustzijn daardoor in de gehele 
organisatie gewaarborgd. 

De tijdbelasting valt mee, ik heb zelf intern een tweede workshop georganiseerd om 
een verdere stap te zetten op het gebied van risicomanagement. Zo is er een start 
gemaakt met het treffen van beheersmaatregelen. Soms komt er een aantal vragen 
uit de organisatie, maar over het algemeen valt dit mee. Door het bewustzijn op 
het gebied van risicomanagement en de rapportages die nodig zijn uit hoofde van 
de planning- en controlcyclus worden de meeste acties door de afdelingshoofden 
decentraal in de organisatie opgepakt.
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Het daadwerkelijk benoemen van beheersmaatregelen is, vanwege andere activiteiten 
binnen de gemeente die prioriteit hadden, niet aansluitend aan de implementatie 
opgepakt. Wij gaan binnenkort daarom een tweede stap zetten: het invulling 
geven aan de beheersmaatregelen. Het vaststellen van het door ons ontwikkelde 
risicomanagementbeleid heeft gezorgd voor een toename van het risicobewustzijn in 
de organisatie. 

Op basis van de risicokaart is een top 10 van risico’s vastgesteld. Over deze 
risico’s wordt periodiek gerapporteerd aan het management. Hierdoor leeft 
risicomanagement meer dan voorheen.’ Ω
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De decentralisaties in het sociale domein betekenen voor de gemeenten een 
uitdaging van ongekende omvang, vooral door de bezuinigingen die eraan 
gekoppeld zijn. Maar in de campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen 

was daar nauwelijks iets van te merken. Die gingen over het vertrouwde domein van 
de publieke voorzieningen: een cultuurpaleis in Den Haag, parkeergarages in Leiden 
en kunstgras voor de hockeymeisjes in Nunspeet. De verschillende stemwijzers 
bevatten ook nauwelijks vragen over de implementatie van de decentralisaties. Er 
heeft dus rond de decentralisatie nauwelijks politisering plaatsgevonden. Hoe kwam 
dat en zal dat zo blijven?

Een van de gevolgen van de geringe aandacht voor de toegenomen betekenis van de 
gemeente was de niet bijzonder hoge opkomst. Met 53,8 procent paste die bij een 
geleidelijke afname sinds de afschaffing van de opkomstplicht begin jaren zeventig, al 
is die afname bij kamerverkiezingen duidelijk minder dan bij andere verkiezingen.

Intrinsieke motivatie
Die afnemende opkomst past bij de neoliberale sfeer waarin wij leven. Een sfeer 
waarin mensen niet geacht worden te handelen vanuit hun intrinsieke motivatie maar 
ter wille van een materiële beloning. Wie stemt wordt daar niet persoonlijk  voor 
beloond en dus is het niet vreemd dat de opkomst afneemt. Je moet je eerder verbazen 
dat nog zoveel mensen de  moeite nemen om wél te gaan stemmen. 

De intrinsieke motivatie kan liggen in het besef dat verkiezingen met een redelijke 
opkomst noodzakelijk zijn voor een democratisch geleid bestuur, maar het kan kiezers 
er ook om gaan dat ze het beleid van de ene partij prefereren boven dat van de andere. 
Beide motieven wegen zwaarder als er meer op het spel staat, en wanneer de kiezer 
ook weet wat er op het spel staat. Daarom is de opkomst bij kamerverkiezingen hoger 
dan bij gemeenteraadsverkiezingen.

De decentralisaties Publiek



452 i

De gemeente ontstijgt steeds meer de lokale 
schaal

Steeds meer mensen werken buiten hun woongemeente en zijn daarom minder op 
die gemeente gericht. Ze abonneren zich minder op een lokaal of regionaal dagblad, 
en daardoor heeft de regionale pers ook weer minder mogelijkheden over de 
gemeentepolitiek te publiceren. De schaalvergroting helpt ook niet mee: de gemeente 
ontstijgt steeds meer de lokale schaal. In grote gemeenten kennen minder mensen dan 
in kleine een raadslid of kunnen er ten minste een noemen. Je mag hopen dat mensen 
überhaupt nog weten in welke gemeente ze wonen. 

De gemeente is niet de eerste overheid, hoe graag de VNG dat ook zou willen. En 
het ziet er ook niet naar uit dat de gemeente dat wordt door het veel zwaardere 
takenpakket. Het is een merkwaardige paradox dat er steeds meer taken verschuiven 
van het nationale niveau naar beneden (de gemeenten) en naar boven (Europa), 
terwijl de belangstelling van de kiezer zich juist steeds meer concentreert op het 
nationale niveau. Er is te weinig oog voor het risico dat dit voor onze democratie met 
zich mee brengt.

Nauwelijks politisering
Er zijn meerdere oorzaken waardoor rond de decentralisaties nauwelijks politisering 
heeft plaatsgevonden. In de meeste regio’s waren er al allerlei afspraken gemaakt over 
regionale samenwerking en die wilde men niet ter discussie stellen. Het ministerie 
van BZK zag het zelfs als een van de risico’s dat de nieuwe gemeenteraad onderdelen 
van het stelsel anders zou willen ontwikkelen.1 Ik vrees dat daar maar al te goed 
naar geluisterd is. Aan de andere kant was veel ook nog onzeker op het moment dat 
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lokale partijen en afdelingen van landelijke partijen hun programma’s opstelden. Zo 
hebben bij de uitvoering van de Participatiewet de gemeenten uiteindelijk veel meer 
beleidsvrijheid gekregen.

De taken die gedecentraliseerd worden, richten zich op veel kleinere groepen in de 
samenleving dan de klassieke gemeentetaken, en vragen veel meer deskundigheid. Er 
zijn in Den Haag honderden bladzijden tekst geproduceerd over de decentralisaties, 
maar daar staat veel in waar ik mij niets bij kan voorstellen. Terwijl ik toch zestien jaar 
raadslid en wethouder ben geweest, bestuurslid van twee zorginstellingen en ik een 
aantal jaren op universitair niveau het vak lokale en regionale politiek heb gedoceerd. 
Zo is het mij absoluut niet duidelijk hoe nu de taken en bevoegdheden zich gaan 
verhouden van de gemeentes, de door hen te vormen gemeenschappelijke regelingen, 
de sociale wijkteams en de herontdekte wijkzuster (wijkbroeders schijnen niet voor 
te komen). Gelukkig ben ik niet de enige: terwijl iedereen wegloopt met sociale 
wijkteams en het buurtzorgconcept, noemt Jos de Blok, oprichter van Buurtzorg 
Nederland, wijkteams juist een ‘enorme misser’, vanwege het bureaucratische 
karakter.2

Vanuit de rekenkamerwereld is de vraag gesteld of raadsleden wel voldoende 
financiële deskundigheid hebben voor de nieuwe taken, maar daar gaat het niet 
om. Raadsleden met diepe financiële deskundigheid willen daar nog wel eens in 
verdrinken. Rekenkamers vragen vooral om een nauwkeurige verantwoording van 
de uitgaven, wat tot stopwatchzorg leidt. Om een visie te hebben op het werk van 
de jeugdzorg en besparingen die daarbij wellicht mogelijk zijn, moet je eerder diepe 
pedagogische en sociologische kennis hebben. Daar zullen raadsleden in het algemeen 
niet over beschikken. En als dat wel zo is, is dat zelfs niet zonder gevaar, omdat dan 
een deskundige die toevallig in de raad zit veel te veel te vertellen zou kunnen krijgen.
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Dilemma’s
De dilemma’s die partijen de kiezer konden voorleggen, waren ook weinig wervend. Je 
kunt ervoor kiezen te gaan werken binnen het door het Rijk vastgestelde budget. Dat 
betekent dat allerlei vormen van zorg niet meer gesubsidieerd worden. Zelfs als dat te 
rechtvaardigen is op grond van ondoelmatigheid in de bestaande praktijk, zitten de 
ontvangers van de zorg daar natuurlijk niet op te wachten. Dat geldt ook voor hogere 
eigen bijdragen, voor zover het Rijk dat al toestaat.

Gaat de gemeente er zelf (tijdelijk) geld bijleggen, dan gaat dat altijd ten koste van 
andere uitgaven of van een hogere OZB. Dat is ook niet wervend. En dus beperkte 
men zich bij voorkeur tot bezweringsformules dat de nieuwe taken zorgvuldige 
afwegingen vragen, waartoe uiteraard de eigen partij het beste geëquipeerd was. Het 
feit dat de gemeenten nog niet volledig geïnformeerd waren, hielp natuurlijk ook bij 
dit verstoppertje spelen.

De kosten verdwijnen als sneeuw voor de zon

Er ontstond ook snel een spanning tussen de opstelling landelijk en lokaal. 
Oppositiepartijen als CDA en SP zeiden in feite dat de decentralisatieopgaven niet 
uitvoerbaar waren op deze termijn en met deze bezuinigingen. Maar dan zouden de 
lokale afdelingen van die partijen als ze consequent waren niet naar wethouderszetels 
moeten streven, en dat doen ze wel. 

De regeringspartijen, en vooral de PvdA, stonden voor een ander dilemma. 
Die verkondigden landelijk dat de gemeenten alles goed aankonden, en dat de 
bezuinigingsmogelijkheden voor het oprapen lagen, al had het Rijk dat dan zelf nooit 
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gedaan. Met wijkteams en buurtzorg verdwijnen de kosten als sneeuw voor de zon. 
Maar in sommige  PvdA-verkiezingsprogramma’s werden juist reserveringen gemaakt 
om de kortingen gedeeltelijk te kunnen opvangen. In Amsterdam verweet de PvdA 
D66 dat die partij de claim dat iedereen zijn zorg zou behouden nooit zou kunnen 
waarmaken.3

www-systematiek
Nu het stof van de verkiezingen is neergedwarreld, worden colleges en raden opnieuw 
voor de vraag gesteld wat de politieke interventiemogelijkheden zijn. In theorie 
zouden de gemeenteraden via de programmabegroting kaders moeten stellen die 
door het college en de ambtelijke organisatie worden ingevuld. Daarbij zouden de drie 
w-vragen moeten worden beantwoord: wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor 
doen en wat mag het kosten?

Dat wordt ook gepropageerd in de eerder aangehaalde brochure van BZK. Als 
eerste doelstelling wordt daarbij echter genoemd: ‘realisatie doelstellingen binnen 
beschikbare middelen’. 1, p25 Dat heeft dus niets meer te maken met de www-
systematiek. De doelstellingen worden niet genoemd, maar de beschikbare middelen 
staan voorop. Dit spoort met een eerdere constatering dat in de praktijk de www-
vragen in omgekeerde volgorde worden beantwoord: voorop staan de beschikbare 
middelen, daaruit vloeit voort welke activiteiten mogelijk zijn en de te bereiken 
doelstellingen zijn het sluitstuk.4

In dit geval zou volgens de www-systematiek de doelstelling zoiets moeten zijn als: 
het verzekeren van een voldoende quality of life. Maar dat is moeilijk te kwantificeren. 
Daarbij speelt ook een rol dat het bij de decentralisaties niet om echte publieke 
goederen of om externe effecten gaat. Het gaat om private goederen die collectief 
bekostigd worden om te voorkomen dat vraaguitval optreedt bij mensen die het niet 
kunnen betalen.
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Bezuinigingen realiseren
De vaststelling van budgetten gebeurt nergens vanuit de www-systematiek, maar 
incrementeel. Het bestaande budget is uitgangspunt. Daarop kunnen mutaties 
plaatsvinden als een meerderheid van de raad van mening is dat de dienstverlening 
tekortschiet of wil bezuinigen. In dat laatste geval zal er toch ook een idee moeten zijn 
hoe die bezuiniging bereikt wordt. Soms kan dat door een bezuiniging taakstellend 
te maken, waarbij men het stellen van posterioriteiten in feite aan de ambtenaren 
overlaat. Soms zal men zelf maatregelen vaststellen om te bezuinigen.

Bij de decentralisaties is het overgehevelde budget lager dan wat er tot nu toe werd 
uitgegeven. Wil de raad geen extra geld uitgeven, dan zal duidelijk moeten zijn hoe 
de bezuinigingen worden ingekleed. Daar is de raad niet volledig vrij in, omdat de 
wet zorgbehoevenden ook allerlei rechten toekent. Per regeling heeft de raad andere 
mogelijkheden.

Bij de Participatiewet kan een groot deel van de bezuinigingen gerealiseerd worden 
doordat veel Wajongers na herkeuring die status zullen verliezen, en aangewezen 
zijn op het soberder bijstandsregime. Dat kan hard uitpakken. Wanneer ze een 
partner hebben, verliezen ze (een deel) van hun uitkering. Ze mogen ook geen extra 
ondersteuning meer krijgen van hun familie. De nieuwe Participatiewet geeft de 
gemeente ook nieuwe instrumenten om bijstandscliënten te laten solliciteren. Bij de 
huidige conjunctuur maakt dat weinig kans, maar dat kan veranderen.

Gemeenten mogen nu zelf beslissen over de 
tegenprestatie
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En dan is er de tegenprestatie. Gemeenten mogen daar nu zelf over beslissen. Als je 
dat als gemeenteraad wilt, kun je het mensen in de bijstand zo zuur maken dat ze 
vanzelf weglopen. Sommigen kunnen misschien intrekken bij hun ouders, anderen 
vind je terug in de maatschappelijke opvang. Het kan een van de verklaringen zijn 
dat meer dan helft van de mensen die het CBS als werkloos aanmerkt niet staan 
ingeschreven bij het UWV en dus geen uitkering hebben.5

Kies je voor maatschappelijk nuttige tegenprestaties, dan kan dat ertoe leiden 
dat mensen zich verzoenen met hun situatie en daarom minder hard solliciteren. 
Maatschappelijk levert dat winst op, maar niet voor de gemeentekas. Overigens heeft 
de ervaring in het verleden met het Jeugdwerkgarantieplan en vergelijkbare projecten 
geleerd dat het een illusie is dat men zo voor iedereen een zinvolle tijdsbesteding kan 
vinden.

Aan de keukentafel
De Wmo 2015 geeft gemeenten nieuwe besparingsmogelijkheden. In het kader van het 
keukentafelgesprek kan men een beroep doen op bejaarden met een redelijk inkomen 
de zorg zelf te betalen. Maar de gemeente mag niet een inkomens- of vermogensnorm 
instellen waarboven geen zorg meer wordt gegeven, hoewel dat mij dan wel zo eerlijk 
lijkt. Wel mag de gemeente zorg weigeren wanneer men  van mening is dat die vanuit 
het sociale netwerk geboden kan worden, ook al kan de gemeente dat niet afdwingen.

Dit betekent dat de overheid sociale relaties gaat juridiseren op een manier die we 
tot nu alleen kennen als het om gezamenlijke huishoudens gaat. Niet te vaak bij je 
buren langs gaan, want voor je het weet heeft een sociaal rechercheur dat gezien 
en raakt je buurvrouw haar hulp kwijt omdat jij dat wel kan overnemen. Misschien 
worden er wel telefoons afgeluisterd om iemands sociale netwerk in kaart te brengen. 
De Participatiewet betekent niet dat de overheid terugtreedt, maar bij jou aan de 
keukentafel komt zitten.
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Het legt ook een last op aan kinderen die dichtbij wonen, die kinderen die veraf 
wonen niet voelen. Als gemeenteraadslid zou ik hier echt tegen zijn. Dan kun je nog 
beter terug naar de jaren vijftig, toen kinderen mee moesten betalen aan de zorg voor 
hun ouders, zoals dat in Duitsland nog steeds geldt. Dat geeft meer helderheid en is 
eerlijker, al zou ik ook dat niet willen. De wet geeft daar echter weer geen mogelijkheid 
voor.

Misschien zijn er bij de Wmo nog wel meer besparingsmogelijkheden. Af en toe zie 
ik op de televisie dat bij iemand op mijn kosten de ramen worden gelapt, terwijl wij 
dat thuis nooit doen. Misschien moet je sommige verstrekkingen via de bijzondere 
bijstand laten lopen, dan komen veel minder mensen daarvoor in aanmerking.

Wie dit boekje leest wordt met een eindeloze 
stroom ellende geconfronteerd

Het grootste probleem voor gemeenteraadsleden lijkt mij de jeugdzorg. Dat is voor 
de meeste raadsleden een ver-van-mijn-bed-show. Volgens Erik Gerritsen, directeur 
van Jeugdzorg Amsterdam, krijg je er alleen zicht op als je bereid bent intensief mee 
te lopen. Daar hebben raadsleden echter helemaal geen tijd voor, zeker met de huidige 
versplintering. Gerritsen heeft er een boekje over laten uitgeven dat ook helaas niet 
erg toegankelijk is, met veel afkortingen die een normaal mens niet kent.6

Wie dit boekje leest wordt met een eindeloze stroom ellende geconfronteerd. Je zou 
flink kunnen bezuinigen wanneer sommige mensen gewoon geen kinderen kregen, 
maar dat lijkt me niet een discussie voor in de gemeenteraad. Het beste lijkt me dat 
raadsleden goed naar de wethouder luisteren, wanneer die althans goed ondersteund 
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wordt. Wie er minder geld voor wil uittrekken, loopt het risico dat er door zijn toedoen 
onvoldoende wordt ingegrepen bij mishandelde kinderen.

Dekking
Wanneer een gemeente kiest voor een hoger budget of constateert dat dat 
onontkoombaar is om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, moet men 
aangeven waar dan het extra geld vandaan komt. Is dat tijdelijk nodig, dan kan het uit 
een vrij besteedbare reserve komen, al draagt dat wel bij aan een overschrijding van 
de EMU-norm voor het overheidssaldo. Is het extra geld structureel, dan moet de OZB 
omhoog of moet er bezuinigd worden, bijvoorbeeld op de straatverlichting. Doen veel 
gemeenten het eerste, dan overschrijden de gemeenten gezamenlijk de macronorm. 
Doen ze het tweede dan zullen allerlei belangenorganisaties zich aan het Binnenhof 
melden om te eisen dat er een norm voor de gemeentelijke uitgaven wordt vastgesteld. 
Je kunt niet zomaar alle bibliotheken sluiten.

Ik vrees dat de nieuwe taken dilemma’s oproepen waarvan veel nieuwe 
gemeenteraadsleden geen idee hadden toen ze zich kandidaat stelden. Ondanks 
geluiden dat mensen geen raadslid meer willen worden, was het aantal lijsten groter 
dan ooit. De verkiezingscampagnes riepen bij mij daar om associaties op met de 
ramp met de Titanic in 1912, toen het orkest doorspeelde nadat het schip op een 
ijsberg was gelopen. Dat mag overdreven zijn, maar de berichten over ontslagen bij 
zorginstellingen bevestigen dat we op weg zijn naar een beleidsfiasco van ongekende 
omvang. Ω
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E én van de speerpunten waarlangs de gemeente Assen werkt aan 
verbeteringen en verdere implementatie van risicomanagement is het 
werken met risicosessies. Met het structureel en periodiek houden van 

risicosessies blijven we werken aan een betere bewustwording in de organisatie als het 
gaat om risicomanagement en een aanscherping van de verschillende rollen. 

Naast ambtelijke risicosessies voor projecten, programma’s of specifieke onderwerpen 
worden periodiek sessies met het college gehouden. In deze sessies staan strategische 
risico’s en kansen centraal. Met deze sessies komen we tot een compleet beeld van de 
gemeentelijke risico’s en kansen. Graag wil ik mijn ervaringen als concerncontroller 
van de gemeente Assen delen als het gaat om de eerste twee risicosessies met het 
college.

Eerst strategische agenda vaststellen
Als eerste stap om het college warm te laten lopen voor risicosessies hebben we in 
de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement met de raad de afspraak 
vastgelegd dat we met het college twee sessies gaan houden over strategische risico’s. 
Dat heeft ook geholpen om de raad en de accountant nieuwsgierig te maken naar de 
uitkomsten. Zij moesten echter nog even geduld hebben. Met het college hadden we 
er namelijk voor gekozen om eerst de structuurvisie te actualiseren. Aan de hand van 
de thema’s van de structuurvisie en het Collegeprogramma hebben we met het college 
in verschillende sessies in 2013 de ambities voor de komende jaren aangescherpt en 
geprioriteerd. Per thema heeft dit geleid tot een top 5 aan ambities. Deze strategische 
agenda vormde de basis voor de eerste risicosessie met het college. 

Verdere voorbereidingen
Met het college hebben we er bij stilgestaan wat bedoeld wordt met strategische 
risico’s. Zo hebben we afgesproken dat in risicosessies met het college geen aandacht 
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wordt besteedt aan operationele risico’s. Daarvan mag het college ervan uitgaan dat 
deze ambtelijk in beeld zijn. 

Waar het wel om gaat is het vanaf een afstand in beeld brengen (helikopterview) van 
omstandigheden die zich kunnen voordoen, waardoor de lange termijndoelstellingen 
van de gemeente niet worden gerealiseerd. Oftewel risicovolle ontwikkelingen die 
zich binnen de gemeente afspelen of kunnen voordoen c.q. nog op de gemeente af 
kunnen komen. Dus is het voor het college van belang deze strategische risico’s tijdig 
te onderkennen.

Ook hebben we voorbeelden van soorten strategische risico’s genoemd: politieke 
risico’s, imago risico’s (reputatieschade), aansprakelijkheidstellingen, veranderingen 
in het economisch klimaat, macro economische ontwikkelingen, effecten van 
provinciaal- en rijksbeleid en wijzigingen in de nationale – en/of Europese 
regelgeving. Tot slot hebben we het college gevraagd om naast de thema’s uit de 
structuurvisie ook de overige strategische thema’s van de gemeente vast te stellen. De 
strategische thema’s staan steeds centraal bij risicosessies met het college.

Eerste risicosessie met het college
In deze sessie (december 2013) stond het voorzien van de geactualiseerde 
structuurvisie van een risico- en kansenparagraaf centraal. Ambtelijk waren 
voorbereidingen getroffen door de risico’s en kansen te inventariseren. Deze werden 
echter achter de hand gehouden, want we wilden eerst het college vragen welke 
risico’s en kansen zij onderkennen als afgeleide van de gekozen ambities. 

Per thema kregen de leden van het college steeds 5 minuten de tijd om in het rood 
de risico’s op te schrijven en in het zwart de kansen. Na afloop konden we gelijk op 
een scherm alle risico’s en kansen laten zien welke ambtelijk en door het college 
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waren geïnventariseerd. Dubbelingen waren eruit gehaald en risico’s met een sterke 
overeenkomst werden gebundeld. Wij eindigden dan ook de eerste risicosessie met 
het vaststellen van de risico’s en kansen. 

De sessie werd begeleid door de communicatieadviseur van het college. Hij maakte 
het college er steeds op attent om zonder politieke inkleuring de risico’s en kansen 
te benoemen. Het ging immers om een inventarisatie van omstandigheden welke 
op de gemeente af kunnen komen. De beleidsregisseur, verantwoordelijk voor de 
structuurvisie, en ik ondersteunden de risicosessie.

Evaluatie
Aanvankelijk was het de bedoeling om in de tweede sessie het college de risico’s te 
laten scoren om zo tot een top 5 aan risico’s per thema te komen. Na een evaluatie van 
de eerste sessie koos het college er echter voor om niet meer op een dergelijke wijze 
met risico’s aan de slag te gaan. Zij vonden dat alles verder ambtelijk kon worden 
uitgewerkt. Enerzijds jammer, want we waren enthousiast over de ‘opbrengst’ van de 
risicosessie, maar anderzijds geeft het ook vertrouwen dat het college het vervolg na 
de inventarisatie overlaat aan de ambtelijke organisatie. Dus werd ambtelijk een top 
5 aan risico’s opgesteld en hebben we de uitwerking van de risico’s onderdeel laten 
uitmaken van de verdere programmatische uitwerking van de ambities. Daarbij wordt 
ook de strategie bepaald op basis waarvan de risico’s worden beheerst en kansen 
worden benut.

Tweede risicosessie met het college
Bij de evaluatie in het college over de eerste risicosessie is ook invulling gegeven aan 
de tweede sessie. In eerste instantie wilden wij naast het scoren van de risico’s van de 
eerste sessie het college vragen de risico’s en kansen te inventariseren van de overige 
beleidsthema’s/programma’s welke geen onderdeel uitmaken van de structuurvisie. 
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Dit wilde het college dus niet meer. Daarvoor in de plaats hadden zij een centrale 
vraag voor de volgende sessie geformuleerd: waar lig je bestuurlijk gezien wakker van. 
Opnieuw schoven de beleidsregisseur en ik aan bij de tweede sessie (januari 2014) en 
opende de communicatieadviseur de bijeenkomst met deze vraag.

Daarna is het college 1,5 uur met elkaar in gesprek geweest over wat zij op de 
gemeente af zien komen. De portefeuillehouders kozen in eerste instantie voor het 
benoemen van risico’s vanuit hun eigen portefeuille. Daar werd vervolgens over en 
weer op gereageerd en vonden aanvullingen plaats om zo steeds tot een compleet 
beeld van een ingebracht onderwerp te komen. De burgemeester vatte regelmatig 
samen, zodat de opbrengst steeds tussentijds werd gedeeld. Zonder ambtelijke 
voorbereidingen en met één simpele vraag een dergelijke risicosessie ingaan is dus 
zeer succesvol gebleken.

Hoe verder?
Met het college hebben we bij de afronding van de sessie afgesproken de uitkomsten 
niet in een verslag terug te laten komen in het college. Het gegeven dat het 
college zich heeft uitgesproken over strategische risico’s was voor het college op 
dat moment voldoende. Vervolgens heb ik de hoofdlijnen van deze risicosessie 
samengevat en ingebracht in het Gemeentelijk Management Team. Met daarbij het 
verzoek om relevante onderdelen hiervan terug te laten komen in de planning en 
controlproducten; hetgeen ook met het college was afgesproken. Ω
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I n deze bijdrage wil ik graag aandacht vragen voor de beheersing van de risico’s bij 
de belastingheffing en bij de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken.

In de sfeer van de belastingheffing gaat het natuurlijk om algemene zaken als 
tariefberekening, heffing en invordering. Bij de tariefberekening gaat het om 
vragen als klopt de maatstaf, is er een betrouwbare berekening van het totaal, zijn 
de vrijstellingen in beeld en dergelijke. Bij de heffing gaat het om controles op 
volledigheid: heeft iedereen een aanslag gekregen die er een moet krijgen? Wie 
hebben er geen aanslag gekregen en waarom niet? Bij de invordering gaat het over de 
verantwoording van de ontvangen en van de niet-ontvangen bedragen. Ook de kosten 
van inning en dwanginvordering kunnen nog wel eens tot verrassingen leiden.

Ik heb in ander verband weleens gepleit voor het maken van een Belastingplan dat 
het college van burgemeester en wethouders elk jaar voorlegt aan de raad, naar het 
voorbeeld van het belastingplan dat jaarlijks aan het begin van het parlementaire jaar 
door de regering wordt aangeboden aan de Tweede Kamer.

Door aan de gemeentelijke programmabegroting een belastingplan toe te voegen, 
worden niet alleen de drie bekende ‘W-vragen’ beantwoord (Wat willen we bereiken?, 
Wat gaan we daarvoor doen? en Wat gaat dat kosten?), maar ook de minstens even 
belangrijke, vierde W-vraag: Wie gaat dat betalen? In het gemeentelijke belastingplan 
komt het gehele fiscale instrumentarium in beeld alsmede de onderlinge verbanden 
tussen de verschillende heffingen en de verbanden met de heffingen van andere 
overheden, in het bijzonder het Rijk. 

Ook dient het gemeentelijk belastingplan inzicht te verschaffen in de 
belastingopbrengsten die in de gemeentekas hadden kunnen vloeien, maar dat niet 
zullen doen omdat belastingschulden worden kwijtgescholden, oninbaar worden 
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geleden of niet in een belastingaanslag worden geformaliseerd. Daar hoort ook bij 
een realistische en op ervaringscijfers gebaseerde inschatting van de omvang van 
het bedrag dat naar verwachting niet kan worden geïnd als gevolg van bezwaar- en 
beroepsprocedures.

Het gemeentelijke belastingplan dient de raad in staat te stellen gefundeerde 
keuzes te maken. In de bij het belastingplan behorende (wijzigingen van) 
belastingverordeningen worden deze keuzes omgezet in wettelijke grondslagen voor 
de belastingheffing.

In aansluiting daarop kan vervolgens een risico-inventarisatie gemaakt worden. Bij 
de Waarderingskamer hebben we in overleg met een aantal van de grote accountants-
kantoren Handreikingen interne beheersingsmaatregelen gemaakt. Ook voor 
systeemconversie maakten wij een handreiking. Deze kan ook worden gebruikt als 
bijvoorbeeld een gemeente overweegt om toe te treden tot een gemeenschappelijke 
regeling in het kader van de belastingsamenwerking.

De volgende WOZ-gerelateerde risico’s die voor alle gemeenten gelden, worden door 
ons in de handreiking interne beheersingsmaatregelen verder uitgewerkt:

 • De volledigheid van de WOZ-administratie.
 • De juistheid van de WOZ-taxaties.
 • De WOZ-taxatie(s) van objecten met een relatief hoge WOZ-waarde binnen de 
gemeente.
 • WOZ-taxaties van woningen die in het bezit zijn van woningcorporaties of andere 
groot zakelijk gerechtigden.
 • De juiste berekening van de OZB-tarieven.
 • Juiste, tijdige en volledige gegevenslevering aan de afnemers.
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In de Handreiking systeemconversie laten we zien welke negatieve effecten de 
door ons beschreven risico’s kunnen veroorzaken. Daarbij leggen we de relatie 
met de twee verschillende onderdelen van systeemconversies: dataconversie 
en applicatieconversie. De belangrijkste risico’s die gemeenten lopen bij een 
systeemconversie zijn in onze optiek:

 • Onvolledige conversie van de gegevens (dataconversie).
 • Onjuiste conversie van de gegevens (dataconversie).
 • Onjuiste uitvoering van het WOZ-proces (applicatieconversie).

Deze risico’s kunnen een aantal negatieve effecten hebben voor de kwaliteit van het 
gemeentelijke WOZ-proces. De twee meest in het oog springende negatieve effecten 
zijn:

 • Het niet tijdig verzenden van (een deel van de) OZB-aanslagen/
WOZ-beschikkingen.
 • Het verzenden van WOZ-beschikkingen van onvoldoende kwaliteit.

Deze twee negatieve gevolgen kunnen beide weer andere gevolgen veroorzaken, 
zoals financiële schade door rentederving, schadeclaims van de afnemers van WOZ-
gegevens (Belastingdienst en waterschappen) en imagoschade van de gemeente.

De Handreikingen zijn gepubliceerd op www.waarderingskamer.nl en met een 
simpele zoekopdracht in een paar muisklikken te vinden. Je moet eerst de risico’s 
kennen om ze te kunnen beheersen! Ω
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Het wil niet vlotten met risicomanagement bij organisaties in het publieke 
domein. Met regelmaat verschijnen er artikelen, waarin op basis van 
onderzoek of inventarisatie uiteen wordt gezet dat risicomanagement een 

formaliteit lijkt te worden, een verplicht nummer, een papieren tijger, een exercitie 
voor de vorm. Op grond van ervaringen in mijn eigen organisatie en de verhalen die 
ik oppik bij bijeenkomsten van onder meer de rijksbrede benchmark, herken ik de 
conclusies van die onderzoeken wel. 

Ik waag me niet aan verklaringen, ik ben een waarnemer en een goede luisteraar. 
En dan worden er toch interessante parallellen zichtbaar in hoe onze rijksdiensten, 
overheden en zbo’s gekomen zijn waar ze nu staan, en blijken de berichten niet al te 
uitbundig als het gaat om wat risicomanagement hun organisaties nu heeft gebracht.

Opvallend is de over het algemeen enthousiaste start, meestal naar aanleiding van 
eisen aan bijvoorbeeld verantwoording en standaarden zoals bijvoorbeeld VBTB 
(Van Beleidsbegroting Tot Beleidsverantwoording, red.) in vroeger tijden, Good 
Governance codes en een Code Goed Bestuur. 

We richten een risicomanagementproces in conform COSO of GRC (Governance 
Risk Management and Compliance, red.), benoemen een risicomanager, zorgen 
voor taak/rolverdelingen, communicatielijn en state-of-the-art risk management 
applicaties of excel-tools. De top draagt uit dat risicomanagement een belangrijke 
verantwoordelijkheid van management is, en de eerste cyclus wordt gestart. Na enkele 
jaren puilen de lijsten met ‘risico’s’ de kasten uit, is de schwung uit het spel en rest er 
een verplicht vullen van de risicoparagraaf in het jaarverslag.

Toch is er ook een perspectief. Het risicomanagement conform de ‘standaarden’ 
zakt dan wel in, maar het managen van risico’s lijkt een bewuster onderdeel in de 
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bedrijfsvoering te zijn geworden. En of we met risicomanagement altijd hetzelfde 
bedoelen? De vlag dekt vaak heel verschillende ladingen.

Sinds begin 80-er jaren werk ik met SWOT-analyse en impactanalyses als essentiële 
instrumenten bij het nadenken over hoe strategische voornemens omgezet moeten 
worden naar inrichting van onze organisaties. Begin 90-er jaren kom ik in de 
ISO9000 norm ‘het identificeren van risico’ tegen, als stap die helpt om - na het 
specificeren van dienst of product, doelstellingen en het specificeren van het proces 
- te komen tot vormgeving van een passende interne beheersing. Anders dan in de 
eerdere SWOT-analyses, legt ISO een keiharde relatie tussen doelstelling en risico. 
Dat heeft ons aan betere taal geholpen; zonder doelstelling zijn er vele onzekerheden, 
maar onzekerheid wordt een risico als er potentieel schade aan de doelstelling op de 
loer ligt.

Het in kaart brengen van risico, als opstap naar goede bedrijfsvoering kennen we 
dus al wat langer. Sinds we ontdekken dat beweeglijkheid in markten, in consument-
verwachtingen, stakeholdersposities en samenwerkingsrelaties toeneemt en een focus 
op langdurige stabilisatie van de bedrijfsvoering niet meer haalbaar is zonder een 
voortdurende feeling met dynamiek in de omgeving, krijgt inzicht in risico een groter 
belang. Het gaat niet om risico kennen, maar om het inzicht in risico’s regelmatig 
te ijken en te actualiseren en met die inzichten iets te doen. Steeds opnieuw tot 
alignment komen, de passende interne beheersing ten behoeve van doelrealisatie 
inrichten, op maat met de tolerantie die we jegens risico aandurven. Kunnen we een 
stootje hebben?

Van Karl Weick heb ik na het adaptief gedrag in organisaties, de high performance 
organisatie meegekregen. Risico-alertheid is een kenmerk van organisaties die in 
een beweeglijke omgeving steeds oog hebben voor weak signals. Zij herrichten hun 

Het wil maar niet vlotten Publiek



473 i

organisaties op de mogelijke betekenis van deze signalen, zodat zij hun continuïteit 
in dienstverlening kunnen behouden door steeds opgewassen te zijn tegen situaties 
die schade aan de continuïteit zouden kunnen berokkenen. Snel kunnen omstellen en 
aanpassen, dat is het devies. Risicobewustzijn en op maat anticiperen op onderkend 
risico zijn de sleutelwoorden. 

Bij het INK vind ik rond 2000 het volgende:

Het voortbestaan van adequate dienstverlening in het publieke domein is sterk 
afhankelijk van de geleverde ketenbijdrage en haar transformatievermogen 
(adaptatiekracht). Het is de taak van het management om beide vorm te 
geven. Het gaat er - naast beheersing van overeengekomen dienstverlening - 
ook om dat management actief, stelselmatig en met verdiepend inzicht bezig 
is de organisatie voortdurend en met succes aan te passen aan de eisen van 
de verandering, en de weerbaarheid en het weerstandsvermogen van de 
organisatie bewijsbaar toesnijdt op risico’s die kunnen optreden. Daartoe is een 
voortdurende toetsing, vanuit verschillende invalshoeken, van het eigen inzicht 
in de realiteit - die voortdurend aan verandering onderhevig is - noodzakelijk.

Zijn we in het publieke domein al zover?  Gebruiken we een oriëntatie op risico 
behalve voor ontwerp en inrichting, ook voor het periodiek heroverwegen van de ‘fit’ 
tussen bewegingen en onze strategie, zich ontwikkelende patronen en de effectiviteit 
van onze inrichting en besturing? Is er al sprake van actief, stelselmatig management 
van risico’s?

De gemeenten worden vanaf januari 2014 naast de WMO, belast met de wet 
Langdurige Zorg en de Jeugdwet. Een ingrijpende transitie. Het lijkt erop dat de 
gemeenten, redenerende als beoogde budgetverstrekker voor deze dienstverlening 
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aan de burger, met name een financieel risico hebben onderkend en als strategie 
hebben ingezet op het vermijden van dit risico door in te zetten op verhoging van het 
transitiebudget. In mei is deze strategie geëffectueerd in de vorm van verdubbeling 
van het transitiebudget. Maar is men het eigen inzicht in de realiteit blijven toetsen? 
Is er, met betrokkenheid van meer stakeholders dan louter de interne spelers zelf, 
verbredend en verdiepend inzicht opgebouwd in risico’s van de transitie en gezocht 
naar weerbaarheid van de gemeente-organisatie? 

In de media is te lezen dat gemeenten te laat met het inrichtingsvraagstuk begonnen 
zijn. Dat vier maanden voor de ingangsdatum de helft van de gemeenten nog geen 
passend dienstverleningsproces heeft ingericht, vasthoudende aan de gekozen 
strategie van ‘vermijden’ van het financiële risico. Dat inmiddels meer dan 20 miljoen 
aan extern advies en ondersteuning is ingekocht omdat de gemeenten op eigen kracht 
de transitie niet meer tijdig kunnen maken. Dat het afwachten van de uitkomst van 
de inzet op meer budget heeft geleid tot uitstel in het aangaan van contracten met 
zorgleveranciers en deze organisaties in een zo grote continuïteitsonzekerheid zijn 
gekomen dat zij voor inmiddels 25.000 mensen het arbeidscontract hebben moeten 
beëindigen. 

Voor de buitenstaander lijkt het er sterk op dat een voortdurende toetsing - vanuit 
verschillende invalshoeken - van het eigen inzicht in de realiteit in gemeenteland nog 
niet is verwezenlijkt. Vaak hoor ik van management dat zij de hele dag met managen 
van risico’s bezig zijn en geen noodzaak zien voor risicomanagement à la COSO of 
GRC. Op grond van de combinatie van managementprincipes standaardisatie en 
management by exceptions strijkt management de verstoringen, ruis en onzekerheden 
glad die tot verstoring van een stabiele dienstverlening zouden kunnen leiden. 

Als je nog anders naar risico zou kunnen kijken, wat is dan het resultaat van dergelijke 
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inspanningen: wat levert het me op? De veronderstelling dat toezichthouders 
vertrouwen zullen ontlenen aan het bestaan en de werking van een systematisch 
geheel van activiteiten gericht op identificatie van risico’s en het nemen en monitoren 
van maatregelen ter mitigering van deze risico’s levert ook weinig drive op. 

De systematische inrichting, de bureaucratisering door zo’n opgelegd pandoer 
veroorzaakt terughoudendheid, als het meezit meedoen omdat het moet. 
Naar mijn ervaring kantelt deze stellingname zodra het gesprek over het nut van 
management van risico tot een perspectief leidt dat identificeren van en handelen naar 
risico’s het aantal exceptions pro-actief kan verkleinen en de organisatie weerbaarder 
en robuuster kan maken zodat exceptions minder verstoring teweeg brengen.

Het zit ‘m vooral in taal en gemeenschappelijk begrip van het waarom van het spelen 
van het risicospel. De taal vanuit de verantwoording geeft geen energie, de directe 
baat wordt niet begrepen. De zin van ‘voortdurende toetsing, vanuit verschillende 
invalshoeken, van het eigen inzicht in de realiteit’ wordt niet gezien omdat de 
stabiliteitsgedachte nog het overheersende ontwerpprincipe lijkt. Wordt het niet 
tijd voor investering in taal en inzichten in het nut van managen van risico vanuit 
zicht op baat voor de bedrijfsvoering, naast de taal die de noodzaak van systematisch 
risicomanagement ten behoeve van verantwoording en compliance aan standaarden 
duidelijk maakt?  

Bibliografie
Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel.

Het wil maar niet vlotten Publiek



476 i

RISICOMANAGEMENT 
IN REGIONALE 

JEUGDZORGARRANGEMENTEN
Vertrouwen, risicobeheersing en realisme

H A R RY  T E R  B R A A K ,  E R I C  F R A N K  E N  M A R T I N  VA N  S TAV E R E N

PUBLIEK

2015



477 i

Waarom dit thema? De transitie van de jeugdzorg naar gemeenten, per 
januari 2015, heeft veel aandacht en voorbereidingen gevergd, maar 
lijkt zonder grote problemen te zijn verlopen. Een grote prestatie van 

alle betrokkenen: gemeenten en hun regionale samenwerkingsverbanden en de 
zorgaanbieders. De geslaagde transitie betekent echter niet dat de klus is geklaard. 
Voor gemeenten is die pas net begonnen. Gaat het lukken om de beleidsdoelen te 
realiseren, en lukt dat binnen de financiële kaders? De inhoudelijke en financiële 
risico’s zijn groot en de veelbesproken maar nog niet overal even concreet doordachte 
‘transformatie’ is een randvoorwaarde voor succes. Een transformatie die vorm moet 
gaan krijgen in het nieuw ingerichte regionale systeem, waarin een wisselwerking 
bestaat tussen de lokale voorzieningen en de regionale voorzieningen en waarin nog 
veel ontdekt moet worden.

Voldoende reden om stil te staan bij de vraag hoe risicomanagement in de regionale 
jeugdzorgarrangementen kan worden vormgegeven en wat daarin al van elkaar valt te 
leren. Welke risico’s loopt u als het gaat om de gemeentelijke taken voor de jeugdzorg? 
Hoe is in het regionale arrangement gezorgd voor voldoende vertrouwen en voldoende 
risicobeheersing? Wie houdt zicht op de risico’s? Wat laat u daarbij over aan anderen? 
Wat kan met ‘harde’ instrumenten voor risicobeheersing worden bereikt en wanneer 
zijn ‘zachte’ instrumenten aan de orde? Hoe doen ze het in andere regio’s en wat valt 
daarvan te leren? Risicovraagstukken waar gemeenten op dit moment mee te maken 
hebben.  

Risicomanagement in de jeugdhulpregio’s: waar staan we?
Erik Koopman geeft een krachtige samenvatting van het onderzoek dat hij voor zijn 
masterthesis bij WagenaarHoes heeft uitgevoerd. Het onderzoek is gedaan onder de 
42 jeugdhulpregio’s en gaat over de huidige stand van zaken van risicomanagement. 
De belangrijkste risico’s die blijken te spelen zijn weergegeven in de tabel op de 
volgende pagina. 
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Met name het samenwerkingsrisico “Vereveningsafspraken niet nageleefd” leidt 
tot discussie onder de aanwezigen. Sommige gemeenten passen helemaal geen 
verevening toe, andere wel en op verschillende wijzen. Verder wordt er op gewezen 
dat imagorisico’s en politiek-bestuurlijke risico’s niet in de tabel voorkomen. Erik 
geeft aan dat het de voornaamste risico’s betreft die uit het onderzoek naar boven 
kwamen en dat de lijst geenszins compleet is. 

Uit het onderzoek volgt dat in de aanloop naar de transitie veel regionale 
samenwerkingsverbanden geen of weinig aandacht hebben besteed aan met name de 
organisatorische risico’s. Driekwart van de regio’s heeft weliswaar risico-aandacht, 
maar dan vooral voor de inhoudelijke en financiële risico’s. Organisatorische risico’s, 
veroorzaakt door zorgaanbieders, samenwerking, informatie of juridische factoren, 
zijn onderbelicht. Slechts 20% van de jeugdhulpregio’s geeft daadwerkelijk aandacht 
aan risicomanagement. 

Dit wil zeggen dat ze op basis van de in kaart gebrachte risico’s gerichte maatregelen 
nemen en volgen, om deze risico’s effectief en efficiënt te kunnen beheersen. Kortom, 
het is de vraag of de 42 jeugdhulpregio’s wel voldoende voorbereid zijn op met 
name de organisatorische risico’s, die zijn ontstaan na de transitie van 1 januari 
2015. Zwaardere samenwerkingsvormen lijken overigens meer mogelijkheden tot 
risicomanagement te bieden dan de lichtere vormen, door bundeling van expertise en 
capaciteit, regionaal opererende zorgaanbieders en meer institutionele mogelijkheden 
voor regionaal risicomanagement. Dit biedt kansen om boven de huidige incrementele 
“trial en error” werkwijze van risicomanagement uit te stijgen. 

Een aanbeveling uit het onderzoek is dan ook de informatie- en kennisuitwisseling te 
institutionaliseren, waarbij de gemeentesecretaris een rol kan spelen. Waakzaamheid 
is geboden voor de  risicoregelreflex – de neiging om na elk incident aanvullende 
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regelgeving op te stellen - én voor de reactie daarop, de anti-regelreflex – de neiging 
om dan maar helemaal niets te regelen.

Noodzaak & aanpak voor vernieuwend risicomanagement
Martin van Staveren start zijn inleiding met een aantal kritische opmerkingen over het 
gangbare risicomanagement. Met voorbeelden van onder andere de brand bij Chemie 
Pack in Moerdijk en de noodlanding van een vliegtuig op de Hudson rivier in New 
York laat hij zien dat risicobeheersmaatregelen nogal eens wat te wensen overlaten 
aan effectiviteit. Risicomanagement wordt dan een papieren tijger en wekt de illusie 
van controle. Dit bracht hem tot de risicoparadox:

Risicomanagement lijkt hoogst noodzakelijk om de vaak uitdagende 
doelstellingen van organisaties te realiseren en wordt desondanks lang niet 
overal breed, diepgaand en met bewezen effectiviteit toegepast.

Naast ander recente onderzoeken, uitgevoerd onder vele publieke en private 
organisaties in Nederland, lijkt ook het onderzoek van Erik Koopman naar de stand 
van zaken van risicomanagement in de jeugdhulpregio’s deze paradox te bevestigen.  

Met een quote van de beroemde wetenschapsfilosoof Karl Popper - ‘Optimisme is 
een morele plicht’– wordt een oplossing uit de risicoparadox geboden: risicogestuurd 
werken. Dit is een vernieuwende vorm van risicomanagement, waarbij zes algemeen 
toepasbare risicoprocesstappen in de bestaande werkprocessen worden uitgevoerd, 
in plaats van ernaast. Risicogestuurd werken kan prima worden toegepast binnen 
bijvoorbeeld kwaliteitsmanagement en de planning en control cyclus. Het sluit aan 
op normen als de HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) en de 
nieuwe en risicogestuurde NEN-ISO 9001: 2015. Doelstellingen van de jeugdhulp 
regio’s zijn het startpunt voor risicosturing, de mens in de organisatie staat centraal en 
methoden zijn ondersteunend. 
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Dit alles leidt tot praktische realistische omgang met risico’s, waarbij wel de nodige 
accentverschillen tussen het gangbare instrumentele risicomanagement (RM) en het 
vernieuwende, mensgerichte risicogestuurde werken (RW) van belang zijn. Vijf van de 
in totaal twintig accentverschillen (RM-RW):

1.  Methoden leidend - Doelen leidend
8.  Low trust and high tolerance - High trust and low tolerance
11. Compleet willen zijn - Keuzes durven maken
18. Fouten uitsluiten - Fouten opmerken
19. Kansreductie - Gevolgreductie

Verdieping
In duo’s hebben de aanwezigen de accentverschillen kort met elkaar besproken, 
wat veel herkenning opleverde. In aansluiting op de bevindingen uit het onderzoek 
van Erik Koopman – risicomanagement wordt in de jeugdhulpregio’s nog maar 
beperkt toegepast – is deze inleiding besloten met het aangeven van de noodzaak 
voor de implementatie van risicomanagement. Dit kan worden beschouwd als een 
organisatorische procesinnovatie en is in de meeste organisaties geen spontaan 
proces. Risicomanagement is pas echt geïmplementeerd als het een “4G-routine” is 
geworden binnen de regionale samenwerkingsverbanden van de jeugdhulp. De vier 
G’s routine voor risicomanagement op een rijtje gezet: 
1. Gestructureerd: de omgang met risico’s is methodisch & cyclisch.
2. Geformaliseerd: het is formeel onderdeel van bijvoorbeeld Planning & Control 

cyclus en HRM.
3. Geïntegreerd: het is een vast onderdeel in al bestaande overlegstructuren en   

rapportages. 
4. Geaccepteerd: iedereen in het samenwerkingsverband gaat expliciet om met de   

risico’s.
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Discussie
Gespreksleider Harry ter Braak start de discussie met enkele prikkelende vragen:

 • Waar en bij wie is het risicomanagement georganiseerd? 
 • Waar en bij wie is het daarvoor benodigde informatiemanagement georganiseerd? 
 • Wie is waar eigenlijk verantwoordelijk voor de organisatie van de jeugdhulp?

Bij de eerste twee vragen gaan aarzelend enkele handen omhoog. Uit de opmerkingen 
blijkt dat een aantal gemeenten het risicomanagement en daarvoor benodigde 
informatiemanagement min of meer heeft geregeld.  Zo zijn risicosessies uitgevoerd 
met risicomanagementsoftware, waarbij risico’s zijn geïdentificeerd, geclassificeerd en 
van maatregelen voorzien. Bij de meeste deelnemers blijkt dit (nog) niet het geval te 
zijn, wat evenzeer geldt voor de organisatie van het voor risicomanagement benodigde 
informatiemanagement. Dit sluit overigens aan bij de eerdere bevindingen van Erik 
Koopman over het risicomanagement in de jeugdhulpregio’s. 

Op de vraag wie waar verantwoordelijk is voor de organisatie van de jeugdhulp volgt 
een levendige discussie. Hieruit is op te maken dat dergelijke verantwoordelijkheden 
in de regionale samenwerkingsverbanden niet zo eenvoudig zijn aan te wijzen. 
Toch is helderheid hierover wel een vereiste, al is het maar vanuit de moderne en 
internationale ISO risicodefinitie: risico is effect van onzekerheid op doelen. 

Dit betekent dat die doelen en de bijbehorende verantwoordelijken voor de realisatie 
ervan wel bekend moeten zijn. Daarbij is commitment vanuit de top van organisaties 
een krachtige stimulans om risicogestuurd werken te ontwikkelen en toe te passen. 
Eén van de deelnemers gaf aan dat in de betreffende regio continu twee topdoelen 
op de voorgrond zijn gezet: zicht op de besteding van het geld en zicht op een 
juiste klantenoverdracht. Op beide doelen is continue gestuurd en gerapporteerd. 
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Dergelijke doelen zijn een goed startpunt voor risicoanalyses en bijbehorende 
beheersmaatregelen. 

Wat ook aan de orde kwam was het huidige jeugdzorg principe om meer autonomie 
aan de professional te geven, zodat hij of zij meer professionele handelingsruimte 
krijgt. Dit lijkt te knellen met het conventionele risicomanagement (autonomie leidt 
immers tot minder controle), maar past juist wel bij één van de accentverschillen van 
risicogestuurd werken (van onteigenen naar eigenaarschap).

Een ander onderwerp dat op tafel kwam was de ketencomplexiteit in relatie tot 
risico’s. Hoe kun je het inkoopproces van zorg zo organiseren, dat de zorguitvoerder 
de beoogde (verbeterde) kwaliteit levert? De gemeente wordt er immers op 
aangesproken als er een incident plaatsvindt, waarvoor de verantwoordelijkheid is 
uitbesteed aan de zorguitvoerder. Dit is feitelijk een contracteringsvraagstuk, dat al 
begint tijdens het aanbestedingsproces. 

In het fysieke domein is hier de afgelopen jaren de nodige ervaring mee opgedaan 
door enkele grote publieke opdrachtgevers van infrastructuurprojecten. Bijvoorbeeld 
door de aanbesteding als een “tweetrapsraket” uit te voeren. De eerste stap is het 
aanleveren van een risicobeheersplan voor het betreffende project. De gegadigden met 
de drie meest overtuigende plannen gaan door naar de volgende fase en mogen een 
aanbieding doen. Expliciete allocatie van risico’s met de bijbehorende kosten is hier 
een onderdeel van. 

Om te voorkomen dat het een puur papieren exercitie wordt zijn er dialooggesprekken 
met gegadigden tijdens het proces van aanbesteding. Hierin wordt getoetst in 
hoeverre de betrokkenen ervaring hebben met de gepresenteerde risicobeheersing en 
of die in de onderhavige situatie realistisch is.  
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Ten slotte komt de spanning tussen regels en vertrouwen ter sprake. Traditioneel 
risicomanagement richt zich vooral op het controleren van het naleven van regels 
(compliance). Het kijkt hierbij vooral in de achteruitkijkspiegel. Risicogestuurd 
werken betekent juist door de voorruit kijken. Oftewel, op basis van de eenduidige 
en gedeelde jeugdhulpdoelen vooruit kijken naar de onzekerheden, die daar op van 
invloed kunnen zijn (negatief maar ook positief). Dit betekent onder meer een omslag 
van “low trust – high tolerance” naar “high trust – low tolerance”. 

Daarbij hebben alle regels, als het goed is, een onderliggende bedoeling. Ze zijn ooit 
ontstaan vanuit principes waar betrokkenen het over eens waren, of moeten zijn 
geweest. Eén van de grootste uitdagingen is dan ook om bestaande en niet meer 
functionele regels ter discussie te stellen. Hier ligt ook een rol voor de financiële 
controle, waar de neiging om steeds meer te reguleren en controleren momenteel 
groter is dan andersom. Waarschijnlijk zijn er minder en andere regels nodig, 
om de drie woorden van de subtitel van deze ronde tafel in de praktijk van de 
jeugdhulpregio’s waar te maken: vertrouwen, risicobeheersing en realisme. Ω

De ronde tafel werd gehouden op 30 oktober 2015 in het stadhuis van de gemeente Amsterdam op 
uitnodiging van PRIMO Nederland en WagenaarHoes Organisatieadvies. 
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L eidraad voor de decentralisaties in het sociaal domein is de zogeheten 
participatiesamenleving. Het regeerakkoord spreekt over ‘één gezin, één 
plan, één regisseur’. Dit vergt ook één budget en één verantwoordelijke van 

overheidszijde. 

[Dit artikel is opnieuw geplaatst, omdat het een goed inzicht geeft in het denken en 
doen van gemeenten bijna een jaar na de invoering van de decentralisaties. Het wordt 
opgenomen in het e-boek Publiek Risico: Essays. (red.)]

Er komt een einde aan de praktijk waarbij hulpverleners langs elkaar heen werken bij 
de ondersteuning van één gezin. De transitie van het sociaal domein vereist een visie 
op de externe rol van de gemeente, op de regierol in relatie tot de veranderingen in 
de samenleving én op de interne gemeentelijke planning-en-controlcyclus. Juist nu 
gemeenten weer volop met de jaarstukken 2015 bezig zijn, is dit uiterst actueel.

Raadsbesluiten
Op 1 januari 2015 vond één van de grootste decentralisatieoperaties daadwerkelijk 
plaats. Vanaf die datum zijn gemeenten verantwoordelijk voor taken op het gebied van 
werk (Participatiewet), zorg (Wmo) en jeugdzorg (Jeugdwet). De wetgever gaat uit van 
de veronderstelling dat het efficiënter is omdat gemeenten als eerste overheid dichter 
bij de burger staan.

Raden hebben hiervoor diverse uitgangspuntennotities, beleidsplannen en 
verordeningen vastgesteld. Het gaat niet alleen om een overheveling van nieuwe 
taken, maar ook om een nieuwe wijze van werken en uitvoeren (‘transformatie’), 
waarbij de mogelijkheden van de burgers veel meer op de voorgrond komt te staan. 
Dit krijgt vorm via zogeheten keukentafelgesprekken waarin de (zorg)vraag wordt 
besproken.
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Planning-en-controlcyclus
Gezien de complexiteit en risico’s zitten veel raden en colleges dicht op de 
decentralisaties. De effecten van de veranderingen moeten nauwkeurig 
worden gevolgd en vragen om een nadere actualisering van de planning-en-
controlcyclus. Een aantal vragen doet zich voor:

 • De planning-en-controlcyclus is leidend bij de verantwoording van activiteiten  in 
het sociaal domein. Is er behoefte aan een aparte monitor, aan rapportage in het 
sociaal domein naast de gemeentelijke reguliere planning-en-controlcyclus?
 • Welke eisen ten aanzien van informatie en governance kunnen aan verbonden 
partijen gesteld worden zodat adequate en tijdige informatie ontstaat?
 • Welke informatieafspraken kunnen gemeenten of samenwerkingsverbanden met de 
zorgaanbieders en instellingen maken ten aanzien van de doelgroepen?
 • Waar wil de raad en het college op sturen en welke thema’s zijn hierbij essentieel? 
Veel gemeenten hanteren een groeimodel omdat nog veel informatie niet 
voorhanden is over de feitelijke ontwikkeling van de diverse doelgroepen in het 
sociaal domein. Door gemeenten en samenwerkingsverbanden in instellingen wordt 
wel stevig gewerkt aan het ontsluiten van informatie, variërend van operationele 
informatie tot strategische en beleidsinformatie.

Verbinding leggen
Het is daarbij van belang dat er verbinding wordt gelegd tussen het beheersniveau 
(operationeel niveau) en beleidsniveau (beslissingsniveau, strategisch niveau), oftewel 
de sturing en beheersing (governance) van de drie decentralisatieprocessen.

Er is nu nog veel onduidelijkheid over bijvoorbeeld de feitelijke deelname van 
jeugdigen en zorgbehoevenden in het sociaal domein (kwantitatieve behoefte). Van 
belang is om inzicht in de feitelijke zorgbehoefte te krijgen. Een aantal gemeenten 

Controle op het sociaal domein Publiek



487 i

is  hiermee voortvarend bezig om dit inzicht te verkrijgen. Bijvoorbeeld door 
kwartaalrapportages sociaal domein en gemeentelijke monitors.

Groei omvang gemeentefonds
De omvang van de gemeentebegrotingen is per 1 januari 2015 fors toegenomen. Zeker 
35 procent van de gemeentebegroting gaat op aan de jeugd, Wmo, werk en de overige 
taken in de zachte sector die al voor 1 januari 2015 onder verantwoordelijkheid van de 
gemeenten vielen.

Het aandeel sociaal domein in brede zin kan oplopen naar 50 procent. In sommige 
gemeenten steeg de omvang van het gemeentefonds met 35 procent als gevolg van 
de opname van de integratieuitkering sociaal domein. Dit percentage verschilt per 
gemeente, maar kan oplopen naar 50 procent. Landelijke cijfers tonen aan dat het 
relatieve aandeel binnen het totaal aan sociaal domein middelen als volgt is: Wmo 35 
procent, jeugd 37 procent en participatie 28 procent. En per saldo: taakoverdracht 
met krimpende meerjarige budgetten.

Objectieve verdeelmodellen
De ‘nieuwe’ uitkeringen uit het gemeentefonds ten aanzien van het sociaal domein 
worden aangemerkt als integratie-uitkering tot 1 januari 2018.

Binnen het gemeentefonds wordt gewerkt met objectieve verdeelmodellen. Een 
objectief verdeelmodel voorspelt de verwachte uitgaven aan bijvoorbeeld de jeugdhulp 
per gemeente op basis van structuurkenmerken.

De langverwachte meicirculaire 2015 heeft aan gemeenten inzicht verschaft 
in de gevolgen ervan. De financiële gevolgen voor gemeenten lopen uiteen. De 
septembercirculaire 2015 heeft nagenoeg geen wijzigingen teweeggebracht voor de 
hoogte van de integratie-uitkering.
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Regionale samenwerking
Veel gemeenten kiezen ervoor om de uitvoering van de taken op het gebied van het 
sociaal domein onder te brengen in gemeenschappelijke regelingen. Dit kan variëren 
van het vormen van:

 • een regionale sociale dienst;
 • een regionaal werkvoorzieningschap en/of;
 • een regionale serviceorganisatie voor de jeugdhulp;
 • of bijvoorbeeld het inkopen van Wmo-diensten (die door derden worden 
uitgevoerd) in regionaal verband.

Overigens is dit weer afhankelijk van de omvang van de gemeente. Gemeenten boven 
de 100.000 inwoners voeren veelal de 3D-taken in eigen huis uit. Ook dan is er weer 
wel samenwerking in regionaal verband, zoals de inkoop van Wmo-taken en op het 
gebied van jeugdhulp. De raad heeft hierbij een kaderstellende rol.

Eén van de accenten bij de jeugdhulp is om een verschuiving van zware jeugdzorg 
naar lichte jeugdhulp te bevorderen. Relevante vraag in dit verband is: hoe kunnen 
financiële prikkels richting de instellingen vorm krijgen? Dit kan bijvoorbeeld 
door het hanteren van budgetplafonds voor instellingen en door na te gaan welke 
bekostigingswijze voor een instelling het meeste effectief is: productie (p*q) of 
populatie (resultaat).

Ook moeten heldere werkafspraken worden gemaakt met de accountants van de 
zorginstellingen: wanneer dienen zij hun verklaring op te leveren en aan welke 
vereisten moeten zij voldoen? Vaak wordt met zogeheten controleprotocollen gewerkt. 
Belangrijke rechtmatigheidsvraag hierbij: komt de gedeclareerde zorg overeen met de 
geleverde zorg.
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Nieuwe informatierelatie
De nieuwe taken op het gebied van het sociaal domein kunnen aanleiding geven om 
de informatierelatie tussen gemeenten enerzijds en gemeenschappelijke regelingen 
anderzijds opnieuw in te richten. Het gaat dan bijvoorbeeld om de verschuiving van 
zware naar lichte jeugdzorg of de uitstroom naar regulier werk. Het is denkbaar 
dat 2 tot 3 jaar na de invoering (2017/ 2018) deze informatiebehoefte weer minder 
wordt omdat gemeenten en samenwerkingsverbanden ervaring hebben opgedaan en 
ervaringscijfers beschikbaar zijn.

Sommige gemeenten kiezen voor een (tijdelijke) raadswerkgroep sociaal domein 
om tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van de raad op het gebied van 
het sociaal domein. Ook kan voor een aparte raadsinformatieavond sociaal domein 
gekozen worden. Een hernieuwde afstemming tussen de planning-en-controlcyclus 
van verbonden partijen en gemeenten is gewenst om zo tot verdere integratie van 
informatie te komen.

Verschillende rekenkamercommissies hebben in dit verband bruikbare 
informatiedashboards of handreikingen sociaal domein ontwikkeld die geïntegreerd 
kunnen worden in de planning-en-controlproducten van gemeenten.

Bij overdracht van taken naar een gemeenschappelijke regeling is het van belang te 
weten welk orgaan het beleid voert. Is dat de raad van de deelnemende gemeente of 
het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling? Het risico bij vergaande 
intergemeentelijke samenwerking is dat gemeenschappelijke regelingen niet alleen 
over uitvoeringszaken afspraken maken, maar geleidelijk ook beleidsinhoudelijke 
zaken afspreken, hoewel dit voorbehouden is aan de raden.
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Samenwerking gemeenten en zorginstellingen
Het is belangrijk dat het gesprek van gemeenten of samenwerkingsverbanden met 
zorginstellingen over de gewenste stuurinformatie op gang komt. Sommige regio’s 
kiezen ervoor hun ervaringen te delen via een werkconferentie waarin diverse thema’s 
rondom inkoop van jeugdzorg en (financiële) prikkels centraal staan.

Ook hebben gemeenten zogeheten dialoogtafels georganiseerd met zorgaanbieders 
Wmo over onderwerpen als inkoop, productvernieuwing, het proces van 
accountantscontrole en financiën (tarieven). Zo leren de verschillende partijen elkaar 
ook beter kennen, weet men elkaar makkelijker te vinden en groeit het wederzijds 
vertrouwen.

Budgettaire neutraliteit
Veel gemeenten hebben voor de begrotingen van 2015 tot en met 2018het principe van 
budgettaire neutraliteit gehanteerd. Flexibiliteit wordt ingebouwd met bijvoorbeeld 
een buffer in de paragraaf Weerstandsvermogen, een bestemmingsreserve sociaal 
domeindan wel een ingecalculeerde onzekerheidsmarge in een exploitatiebudget.

De vraag is hoe dit gaat uitpakken, bijvoorbeeld in de jaarstukken 2015. Wordt 
uitgegaan van een zogeheten ontschotte benadering: dus over de drie domeinen heen 
(hypothetisch: een voordeel op de jeugd kan compensatie bieden bij een nadeel op de 
Wmo)? Welke strategische beleidskeuzes dienen er gemaakt te worden? Om welke 
aantallen zorgtrajecten, Wmo, participatie gaat het in werkelijkheid? Hierbij zijn 
gemeenten afhankelijk van de informatievoorziening van de zorgaanbieders. Veel 
stuurinformatie is nu nog in ontwikkeling en het zal nog enige tijd duren voordat zicht 
is op de effecten van beleid. Daarvoor is een langere tijdsperiode nodig.
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Risicobeheersing
Gangbaar is het onderscheid in risicotypologieën: organisatie, financieel, inhoudelijk, 
samenwerking, ICT, politiek en juridisch. Het is van belang gedurende komende jaren 
de risico’s te volgen, bijvoorbeeld via een risicoregister waarin de stand van zaken 
van de risico’s met een kleurwordt weergegeven. Ook moet daarbij inzicht worden 
verschaft in de werking van te nemen maatregelen.

Het actualiseren van risico’s kan bijvoorbeeld door het organiseren van een 
risicoworkshop met betrokken ambtenaren van diverse afdelingen. De informatie 
hieruit kan gebruikt worden bij de operationele en tactische sturing in het sociaal 
domein. Gezien de grote complexiteit van de opgave decentralisaties spelen de 
volgende strategische vragen:

 • In hoeverre zijn de risico’s beheersbaar als het gaat om politiek 
(eventuele incidentenpolitiek versus politiek van hoofdlijnen, sturen op 
beleidskaders), financiën (budgetbeheersing) en maatschappij (grenzen aan 
de participatiesamenleving)?
 • In hoeverre is het bijzondere karakter van de diverse regelingen financieel 
beheersbaar. Is er sprake van een openeinderegeling gezien de zorgplicht van 
gemeenten?
 • Welke strategische maatregelen zijn te treffen om openeinderegelingen in de 
toekomst beheersbaar te houden? Aan welke knoppen kunnen gemeenten zitten? 
Welke financiële prikkels werken?

Monitoren
Het monitoren is een instrument om tot structurele informatievoorziening rond de 
drie decentralisaties te komen. Dit heeft een aantal doelen zoals:
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 • Vereenvoudiging van de uitvoering van de monitoring.
 • Uitvoering tegen lagere kosten.
 • Verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening.

De vraag hierbij is hoe momenteel in gemeenteland het monitoren van de zorg 
plaatsvindt in relatie tot de gemaakte kosten. Hoe en op basis waarvan vinden interne 
controles plaats, bijvoorbeeld op basis van de Wmo-verordening? Accountants letten 
vooral op vragen als:

 • ‘Zijn toereikende interne beheersings- en rapporteringsmaatregelen doorgevoerd?’
 • ‘Kan de zorgprestatie vastgesteld worden?’
 • ‘Hoe verhoudt de gedeclareerde zorg zich ten opzichte van de geleverde zorg?’

In de brief van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants van 
september 2015 is een aantal knelpunten en een actieplan rechtmatigheidscontrole 
2015 verwoord. Gemeenten kunnen het actieplan van de beroepsorganisatie als 
leidraad gebruiken bij het vormgeven van interne controles. Daar komt bij dat eerst de 
basis op orde moet zijn:

 • Hoe zien de werkprocessen sociaal domein er bijvoorbeeld uit?
 • Heeft afstemming qua planning tussen de accountants van zorginstellingen en 
de gemeentelijke accountant plaatsgevonden? Deze afstemming kan door een 
samenwerkingsverbanduitgevoerd worden.Hoe vindt prestatie- en effectmeting 
plaats? 
 • Hoe kan tot een monitoringsysteemgekomen worden? Het landelijke instrument 
Waar Staat Je Gemeente heeft hiervoor een voorzet gemaakt in de vorm van een 
monitor sociaal domein.
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Een aantal rekenkamers heeft een visie over informatievoorziening 3D opgesteld. 
Welke maatschappelijke effecten zijn geformuleerd in de begroting of moeten 
nog geformuleerd worden?

Het ligt voor de hand dat een rekenkamer zich ten aanzien van de drie decentralisaties 
vooral richt op de doeltreffendheid van het beleid inzake het sociaal domein omdat dit 
terrein het meest aansluit bij het werk van de rekenkamer. Van belang hierbij is een 
optimale afstemming tussen de rekenkamer en de accountant. De accountant richt 
zich vanuit haar controleopdracht op rechtmatigheid en getrouw beeld inkomsten en 
uitgaven.

Indicatoren
Om aan effectmeting toe te komen moet eerst de financiële basis op orde zijn. Ten 
aanzien van de jeugdzorg geldt nadrukkelijk dat het resultaat een optelsom is van alle 
ontwikkelingen in de samenleving. Het resultaat wordt niet alleen bepaald door het 
jeugdbeleid zelf, maar ook door factoren uit de directe omgeving zoals de familie en of 
gezinsleden die inspringen (bijvoorbeeld het percentage afname geholpen jeugdigen 
ten opzichte van het begin van het jaar). Relevante meetindicatoren in dit verband zijn 
ook:

 • Het aantal meldingen bij het sociaal team dat leidt tot aanvragen.
 • Toeleidingen naar preventief aanbod.
 • Het aantal inwoners dat gebruikt maakt van de jeugdhulp, participatie (nieuwe 
doelgroep) en Wmo (nieuwe doelgroep).

Er liggen veel kansen om dit uit te werken om de sturing en beheersing ten aanzien 
van de drie decentralisaties te optimaliseren. Het is hierbij van belang om in regionaal 
verband afspraken te maken over monitorsystemen. Dergelijke systemen zijn 
kostbaar.
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Conclusie
De invoering van de drie decentralisaties vraagt mede gezien een aantal onzekere 
factoren die in het artikel zijn toegelicht een visie op de gemeentelijke planning-
en-controlcyclus van de gemeente, regionale samenwerking, financieel beleid, 
risicobeheersing en het monitoren van beleid (Waar Staat Je Gemeente).

Vergelijk het met fietsen tegen een berg op, dan heb je ook met onzekere factoren en 
risico’s te maken. Dan wil je weten hoe ver de top nog is, hoe hoog je zit, hoe hard je 
rijdt, wat je hartslag is, wat de weersvoorspellingen zijn, of je materiaal in orde is en 
hoeveel eten en drinken je nog hebt. Door hier op te sturen, bereik je uiteindelijk je 
doel. Ω

*Timon van Zessen heeft het artikel op persoonlijke titel geschreven.
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D e complete lezing die gemeentesecretaris Jan-Paul Woudstra* uitsprak 
tijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur op het Provinciehuis Utrecht op 13 
februari 2019.

Hij belichtte de decentralisatie in het sociaal domein als opgave, bezien vanuit de 
positie van gemeentesecretaris. Welke duiding geef je als secretaris aan zo’n opgave 
en welke rollen pak je daarin? Hij zoomde in op een aantal dilemma’s in de regio 
Haaglanden, met name op het gebied van inkoop van Jeugdzorg. Hij stipte de aard 
van de overheidssturing aan. Woudstra: “We leven in een tijd waarin iedereen het 
heeft over de samenwerkende overheid die responsief omgaat met initiatieven uit de 
samenleving. In deze tijdgeest van ‘in verbinding zijn’ geven gemeenten invulling aan 
de decentralisaties in het sociaal domein. Zo ook in Haaglanden.”

De lezing

“Vandaag zal ik twee verschillende aspecten belichten. De eerste is de decentralisatie 
in het sociaal domein als opgave, bezien vanuit de positie van gemeentesecretaris. 
Welke duiding geef je aan zo’n opgave en welke rollen pak je daarin? Vanuit één van 
de rollen zoom ik in op een aantal dilemma’s in de regio Haaglanden, met name op 
het gebied van inkoop van Jeugdzorg.

Ik begin met een kort betoog over overheidssturing. We leven in een tijd waarin 
iedereen het heeft over de samenwerkende overheid die responsief omgaat met 
initiatieven uit de samenleving. In deze tijdgeest van ‘in verbinding zijn’ geven 
gemeenten invul ling aan de decentralisaties in het sociaal do mein. Zo ook in 
Haaglanden. Tot pakweg een jaar geleden heerste er in de regio een opti mistisch 
vooruitgangsgeloof. Het was wel iswaar behoorlijk weerbar stig, maar er was wel een 
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col lectief besef dat we op de goede weg zaten. Door alleen al een kostenstijging van 
15% in de jeugd zorg in het laatste jaar zit de schrik er goed in. De on zekerheid is 
toegeslagen en iedere bestuurder en ambtenaar is op zoek naar het juiste verhaal om 
dit uit te leggen. En ook wordt steeds meer de vraag gesteld of we nog op de goede weg 
zijn en op welke manier we de risico’s kunnen terugdringen. Kortom, het financiële 
debat is dominant geworden in de jeudzorg. Dat is zo ongeveer de hui dige si tuatie in 
Haaglan den. Ik ga proberen uit te leggen dat die kostenstijgingen misschien minder 
vreemd zijn dan je in eerste instantie zou denken.

De vraag naar sturing in het sociaal domein klinkt steeds luider. Daarom een kort 
betoog over de wijze waarop gemeenten sturen, bij wijze van analysekader. Daarbij 
maak ik gebruik van een denkmodel van Martijn van der Steen, bijzonder hoogleraar 
aan de Erasmus Universiteit. In deze figuur zien we vier kwadranten met verschillende 
vormen van overheidssturing. 

 • Linksonder de rechtmatige overheid. Kernmerk van deze vorm van sturing is dat 
politieke doelen worden vertaald in ambtelijk handelen door middel van regels en 
procedures. Wanneer dat goed ge borgd is, als de randvoorwaarden ingeregeld zijn, 
dan zullen de resultaten ook goed zijn, al thans dat is de onderlig gende gedachte. 
Een model dat uitgaat van het politieke primaat, loyale ambte naren en de relatie 
met de samenleving en de markt, is gericht op het bewaken van rechten en plich ten 
over en weer. De overheid neemt vooral haar eigen visie als vertrekpunt.

 • Linksboven zien we de presterende overheid. Bij deze vorm van sturing gaat 
het niet primair om regels en randvoorwaarden, maar vooral om het presteren en 
meetbaar maken van de resultaten en afgesproken opbrengsten, uiteraard binnen 
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de tijd die daarvoor staat, binnen het budget en op de overeengekomen manier. 
Organisaties die zo werken zijn gericht op efficiënte werkprocessen, output sturing 
op en het be waken van de randvoorwaarden, zoals tijd, kwaliteit en geld.

 • Rechtsboven zien we de samenwerkende of netwerkende overheid. Deze 
vorm van sturing gaat er van uit dat het bereiken van resultaten centraal staat, 
maar wel vanuit de opvatting dat je ook anderen nodig hebt om die resultaten te 
bereiken. Daarom zoekt de gemeente naar maatschappelijke partners om samen op 
te trekken. Deze maatschappelijke partners kunnen tot op zekere hoogte ook hun 
eigen doelen inbrengen en de overheid is bereid daarover te onderhandelen. Deze 
samenwerking wordt vastgelegd in afspraken over wederzijdse prestaties en na tuur-
lijk ook over zaken als budget en tijd. Dit type organisatie is  goed in onderhandelen, 
com promis sen sluiten en het formaliseren van afspraken.

 • Rechtsonder zien we de responsieve overheid. Vertrekpunt is de veerkracht en 
maatschappelijke energie in de samenleving. De overheid gaat bij voorkeur niet 
naar buiten met eigen plannen, maar reageert op beweging in de samenleving van 
par tijen, die het publieke domein nodig hebben om ini tiatieven te realiseren. Er 
is een tweezijdige relatie tussen samenle ving en overheid met als sleutelwoorden 
gezamenlijk optrekken, samen verkennen en gaandeweg zien hoe we gedeelde 
doelen dichterbij kunnen brengen. Deze vorm van samenwerking heeft niet 
noodzakelijk een vaste vorm, het gaat om informele allianties die vanuit de inhoud 
met elkaar optrekken.
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Veel gemeenten zien zichzelf graag als responsieve of samenwerkende 
overheid. Ze maken gebruik van open kaders en er is ruimte voor sa menwerking 
en maatwerkoplossingen. Een visie die goed past bij het sociaal domein. De 
decentralisatie wordt daarmee een katalysator voor gewenste veranderin gen in breder 
perspectief, zoals het versterken van het zelforganiserend vermogen van burgers, het 
integraal aan pakken van problemen, het weghalen van schotten, het centraal stellen 
van de ge bruiker, meer handelen vanuit publieke waarde en minder vanuit regels en 
het bevorderen van snelheid en kwaliteit van dienstverlening en besluitvorming.

Majeure ontwikkelingen waarin het nodig is dat de gemeentesecretaris zijn rol pakt 
en stuurt op (regionale) samenwerking met externe partijen, het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke visies, op verandering van houding en gedrag van mede werkers, 
op integrale samenwerking, op interactie met de samenleving en het in positie 
brengen van college en raad bij belangrijke keuzevraagstukken. Toch zal niet alleen 
sturing moeten plaatsvinden op samenwerking en responsiviteit, de kwadranten aan 
de  rechterzijde van het model, zo wijst de ervaring met vier jaar decentraliseren in 
Haaglanden uit.

De meeste gemeentesecretarissen zagen en zien de decentralisaties in het sociaal 
domein als een ri sicovol tra ject.[1] In de eerste plaats omdat niemand wil dat 
kwetsbare groepen buiten de boot vallen. Daarnaast zijn er bij incidenten in de zorg 
aanmerkelijke politieke afbreukrisico’s. Ook de termijn van invoering was buitenge-
woon kort, in mijn visie tekort. Aan de ene kant moesten er op basis van beperkte 
informatie soms ver strek kende keuzes worden gemaakt in het belang van de 
voortgang, terwijl de ontwikkeling van expertise nog volop gaande was en is.
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Aan de andere kant was en is er een ste vige veranderslag nodig in gemeentelijke 
organisaties voor een vernieu wende aanpak in het sociaal domein. Dit ging ook 
nog eens gepaard met onzekerheid over de finan ciën en dat alles in de context van 
complexe re gionale samen werking. In veel gemeenteraden niet het meest dankbare 
onderwerp, al was het alleen maar vanwege be perkingen in de politiek-bestuurlijke 
afwegingsruimte.

Ik zal dit dilemma proberen te illustreren aan de hand van ervaringen in 
Haaglanden, een gebied met meer dan één miljoen inwoners, bestaande uit 
één grote gemeente (Den Haag), drie hon derd dui zend+ gemeenten (Zoetermeer, 
Westland en Delft), vier middelgrote gemeenten (Leid schendam-Voorburg, 
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en de combinatie Wassenaar/Voorschoten) en een 
kleine ge meente (Midden-Delfland). Van oudsher is Haaglanden niet de makkelijkste 
regio op het gebied van samen werking tussen gemeenten. Juist vanwege deze 
complexiteit hebben zowel secretarissen als directeuren een stevige rol in dit regionale 
krachtenveld. Zelf ben ik gaandeweg steeds meer betrok ken geraakt bij de inkoop van 
jeugdzorg, vooral omdat ik mij gesteund voelde in de gedachte dat ik aan het proces 
van regionale samenwerking waarde zou kunnen toevoegen.

In Haaglanden is de samenwerking in de jeugdzorg langs verschillende lijnen 
georganiseerd. De be leidsinhoudelijke samenwerking heeft het karakter van een 
netwerksamenwerking, gericht op be paalde doelen. Doelen die gezamenlijk zijn 
geformuleerd in bijvoorbeeld een regionaal transitie-ar range ment, een regionaal 
beleidskader of een transformatie-agenda. Alle beleidsstukken worden overigens 
door de afzonderlijke gemeenten decentraal vastgesteld om goede verbinding te 
houden met de lokale politiek. De ambtelijke ondersteuning van de inhoudelijke 
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samenwerking is, afhankelijk van het onderwerp, ondergebracht in vakteams, 
projectteams en soms in een pro gramma-organisatie, zoals bij het voorbereiden van 
de inkoop 2020-2024 (orde van grootte: € 900 miljoen). Elke ge meente levert in 
beginsel een evenredige bijdrage in menskracht en/of middelen en direc teuren sturen 
in kop pels van drie de verschillende werkzaamheden aan.[2]

De feitelijke inkoop van jeugdzorg en de financieel-admi nistratieve ver werking 
daarvan is onderge bracht in een formele gemeenschap pelijke regeling, het H10 
inkoopbu reau. Dit bureau heeft naast het inkopen van zorg ook een signale rende 
taak naar de afzonderlijke gemeenten. We zijn anno 2019 eindelijk zover dat 
we maandelijks per gemeente over zichten, prog noses en analyses van be hoorlijke 
kwaliteit kun nen genereren. Zo lang duurt het dus om de eigen basis op orde te 
krijgen.

Hiermee raak ik gelijk een eerste dilemma. Bij de start van de decentralisatie 
in het sociaal domein was de informatiepositie van de gemeenten onvoldoende, 
ondanks alle goedbedoelde ondersteuning. Ik zal een voorbeeld geven. Net zoals 
elders in Nederland is er in 2013 in Haaglanden een re gionaal transitie-arrangement 
opgesteld. Met de beste bedoelingen zijn afspraken gemaakt over zorg continuïteit, de 
borging van de zorginfrastructuur en frictiekosten als gevolg van de stelsel wijzi ging. 
Echter zonder dat we de consequenties daarvan goed konden overzien. De kwaliteit, 
eenduidigheid en toekomst bestendigheid van de beschikbare informatie had destijds 
beperkte waarde. De VNG was wel erg optimistisch toen zij in 2014 triom fantelijk 
de vlag hees omdat de gemeenten klaar zouden zijn voor de decentralisatie.
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Relatief eenvoudige vragen als om hoeveel kinderen gaat het, welke zorg hebben 
die kinderen, welke budget ten zijn daarmee gemoeid en met hoeveel aanbieders 
krijgen we straks te maken, konden niet eenduidig of met acceptabele marges van 
onzekerheid wor den beantwoord.  Met alle rekenkracht van tien gemeenten kwa-
men we destijds uit een geschat aantal van 20.000 kinderen in diverse vormen van 
jeugdzorg en een fi nanciële prog nose van € 242 miljoen als budget voor de ge hele 
jeugdzorg, exclusief bezuinigin gen. Na aftrek van het Landelijk Transitie Arrange-
ment, de PGB’s in de jeugdzorg, de toegang en het AMK zou er volgens berekenin gen 
vooraf € 173 miljoen overblij ven voor de inkoop van Jeugdzorg.

Helaas voor Haaglanden bleken de prognoses niet te kloppen en evenmin bruikbaar 
voor de bepaling van de ontwikkeling van de zorgkosten. Wanneer we de prognoses 
van destijds vergelijken met de meest recente cijfers uit 2018, dan liggen de totale 
uitgaven voor jeugdzorg meer dan 20% hoger en het aantal kinderen in jeugdzorg in 
Haaglanden ligt momenteel op 25.000. Een aantal dat overigens redelijk stabiel blijft 
in de afge lopen twee jaar. Maar wat op dit moment het meeste pijn doet is dat de 
uitgaven voor in gekochte jeugdzorg zijn gestegen van € 173 miljoen naar € 230 mil-
joen. En een vergelijkbaar beeld zien we op veel plaatsen in Nederland.

Inmiddels is het onderzoek naar de gestegen kosten van de jeugdzorg in volle gang. 
Uiteraard mag worden verwacht dat dit onderzoek landelijk een aantal nieuwe 
inzichten zal genereren. Ik beperk me tot de regio Haaglanden en beelden die als 
persoonlijke opvatting moeten worden beschouwd.

Het beeld dat de decentralisatie in het sociaal domein op korte termijn tot besparing 
zou kunnen lei den, lijkt mij in ieder geval onjuist. Natuurlijk geldt in algemene zin 
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dat decentralisa tie in potentie mogelijkheden biedt voor zowel kos tenbesparing als 
kwaliteitsverbetering. Maar in eerste aanleg leidt decentralisatie juist tot hogere 
transactiekosten vanwege de complexiteit van de stel selwijziging (zie de volgende 
sheet).

De jeugdzorg is net als andere zorgbranches een conservatieve markt met producten 
die al lang be staan, met relatief duidelijke vragen en weinig ontwikkeling in 
vraag en aanbod. In beginsel nemen de kosten toe omdat gemeenten inzicht 
moeten verkrijgen in de vraag van cliënten, de gewenste be handeling en de 
uitkomsten. Zij moeten investeren in de ontwikkeling van kennis van de markt en 
sturingsmogelijkheden en dat kost tijd. Pas hierna kan er een gewenste beweging in 
de markt ontstaan. Voorwaarde is dat gemeenten zelf een duidelijke visie hebben op 
wat goede zorg is en wat er kan worden verbeterd. In de eerste jaren ontbreken de 
voorwaarden om goed te kunnen inkopen.

Een deel van de huidige kostenstijging zal samenhangen met de werkwijze van 
de gemeenten. Veel ge meen ten werken met multidisciplinair samengestelde lokale 
teams. Het is aannemelijk dat proble men bij jongeren daardoor eerder worden 
gesignaleerd. Dat kan een verklaring zijn voor de toename. In de groeikern Pijn acker-
Nootdorp bijvoorbeeld is het aantal cliënten in vier jaar met 30% gestegen en is de 
gemiddelde leeftijd waarop zij in contact komen met jeugdzorg meer dan een jaar 
gedaald. Vroeg erbij zijn kan op lan gere termijn leiden tot lagere vervolgkosten. 

Toch hoeft de groei van het volume niet de enige oorzaak te zijn van de 
kostenstijging. Volgens de laatste cijfers is het aan tal kinderen in jeugdzorg in 
Haaglanden het afgelopen jaar niet noemenswaardig gestegen, terwijl de kosten wel 
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met 15% toenamen. Feit is dat er bij de aanbesteding voor 2018 en 2019 ook een 
vereenvoudiging van pro ducten en tarieven is doorgevoerd. De vraag die wij ons nu 
stellen is of er een relatie is tus sen deze tariefharmonisering en de gestegen kosten. 
Mogelijk heeft harmonisering onduidelijk heid in de hand heeft gewerkt. Volgens 
de theorie moet het systeem bij iedere wijziging opnieuw worden inge regeld en dat 
heeft een prijs. We constateren in ieder geval een nog niet ver klaarde verschuiving 
naar duurdere producten en toe name van de hoeveelheid inge zette een heden per 
cliënt (de ‘Q’ van PxQ). Dit heeft aanleiding gege ven voor nader onderzoek, zowel bij 
afzonderlijke aanbieders als naar de kostenontwikkeling in de afgelopen jaren. De 
uitkomst daarvan is nog niet bekend.

Het heeft ons in ieder geval wakker geschud om extra te investeren in 
kostprijsberekeningen omdat er in de regio politiek draagvlak bestaat 
voor een overgang naar resultaatgerichte financiering. Op zich een logi sche 
systeemverandering omdat in theorie de sturingsmogelijkheden worden vergroot. 
Het principe is dat er op ba sis van gezinsplannen vooraf afspraken worden gemaakt 
over gewenste maatschappe lijke resulta ten en daaraan verbonden kosten. Dit zou 
ook een administratieve lastenverlichting moeten opleveren en meer ruimte bieden 
aan de professional om zelf te bepalen hoe resultaten moeten worden bereikt omdat 
gemeenten zich daar tussentijds niet meer mee bemoeien.

Part of the deal is dat het niet bereiken van doelen, of uitval, im pact heeft op de 
financiering. Het blijkt echter een buitengewoon lastige opgave om tot adequate 
kost prijsberekeningen te komen op basis van informatie van aanbieders. Eenvoudig 
omdat be schik bare informatie niet goed vergelijkbaar is en grote verschillen in 
kostprijs niet logisch kunnen worden verklaard. Bij hoogspecialistische zorg gaat het 
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soms over verschillen van meer dan 100K per product-intensiteitscombinatie (PIC). 
Zorgaanbieders in de regio pleiten dan ook voor gefaseerde, meerjarige implementatie 
met een concrete vangnet constructie bij grote afwijkingen. Een discussie die als je niet 
uitkijkt jarenlang kan duren zonder dat er een rem zit op de kostenontwikkeling.

Tegelijkertijd moeten we als regio ook kritisch naar onszelf kijken. Zijn we wel 
klaar voor ingrijpende veranderingen? De organisatie van lokale teams is een 
enorme opgave gebleken. Alleen al in Haaglanden werken er on geveer duizend 
medewerkers in de toegang. Soms is de toe gang belegd bij de CJG’s, soms worden 
toegangsmedewerkers van jeugdzorginstel lingen gedetacheerd bij ge meenten, soms 
zijn ze in dienst genomen of onder ge bracht in een verzelfstandigd eenheid, zoals een 
stich ting of een BV. 

Deze lokale diversiteit heeft impact op het tempo waarin we veranderingen 
kunnen doorvoeren. Het zal duidelijk zijn dat de implementatie van een 
systeemverandering voor de gemeente Den Haag een heel an dere impact heeft dan 
voor Pijnacker-Nootdorp.

Een laatste waarneming, die ik met u wil delen, is dat de kosten ook worden 
beïnvloed door de toe stroom van jonge en nieuwe aanbieders, met name in 
het ambulante segment. In veel gemeenten is een principi ële dis cussie gevoerd over 
keuzevrijheid, het recht van cliënten om zelf een zorg aanbieder te kie zen. De regio 
Haaglanden heeft dat principe omarmt. Er moest ruimte zijn voor nieuwkomers en 
dat zou mo gelijk ook impulsen kunnen geven aan gewenste innovatie in de jeugdzorg. 
Ik zie niet veel aanleiding om te veronderstellen dat dit effect ook optreedt. Wat wel 
gebeurt is dat het aandeel van de grote jeugdzorgaanbieders in de bestedingen is 
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teruggelopen van 80% naar 69% van het totale zorgbudget. En dit ver schil zie je voor 
een substantieel deel terugkomen bij de kleine aanbieders. In Haaglanden is het totaal 
bedrag aan gedeclareerde zorg door kleine aanbieders in korte tijd verdubbeld naar 
ruim 16 miljoen.

Parallel aan de groei van het aantal aanbieders doen ook andere marktstrategieën 
hun in trede, zoals het gratis aanbieden van spreekuren op scholen of het aanbieden 
van een second opinion op adviezen over de schoolkeuze voor vervolgonderwijs. Niet 
zelden leidt dit via de huisarts tot een verwijzing naar gespecialiseerde jeugdzorg, 
waarbij de rekening uiteindelijk bij de gemeente belandt. Ik vind dat geen goede 
ontwikkeling omdat dat bijdraagt aan een claimcultuur van burgers en de jeugdzorg is 
niet bedoeld om daar op in te spelen.

Tot zover deze beschouwing. Aan de decentralisatie in het sociaal domein liggen zowel 
inhoudelijke als financiële doelstellingen ten grondslag. Meer kwaliteit en maatwerk 
voor minder geld. Inhoudelijk maak ik mij niet zoveel zorgen. Continuïteit 
van zorg is geen issue geweest in Haaglanden, ook zijn er geen grote organisaties 
omgevallen, er zijn voorbeelden van geslaagde innovatie, we zien de meerwaarde 
van multidisciplinaire lokale teams, er is meer aandacht voor preventie, budgetten 
worden ontschot ingezet en geven speelruimte voor maatwerk, daar zit niet het 
probleem. De decentralisatie in het sociaal domein is ook vrij gemakkelijk opgenomen 
in een bredere strategie van gemeenten om te transformeren naar een responsieve en 
netwerkende overheid.

Het grote dilemma nu zit in andere zaken. Om effectief te kunnen sturen is inzicht 
nodig in het functioneren van de sector jeugdzorg. Niet alleen op inhoud, maar ook 
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in andere mechanismen die in deze sector werkzaam zijn. Dat inzicht komt met 
kleine stapjes. Gedreven door kostenoverschrijdingen grijpt de Haagse regio terug 
op middelen als onderzoek naar opbouw van tarieven, analyse van declaratiegedrag 
van aanbieders, prestatiesturing en resultaatbekostiging. Instrumenten die horen 
bij de kwadranten aan de linkerzijde van het theoretisch model. Ook deze beweging 
van rechts naar links maakt onderdeel uit van het beter doorgronden van de sector 
jeugdzorg; een sector die veel weg heeft van een mammoettanker. Door schade en 
schande zijn we in Haaglanden tot het inzicht gekomen dat  meervoudige sturing 
noodzakelijk is om langzaam de koers te verleggen naar een kwalitatief goede én 
betaalbare jeugdzorg.” Ω
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U itgesproken als de 2e Professor dr.ir. Roelof A.A. Oldeman Lezing* door Mr. 
J. (Hans) Krul, Gemeentesecretaris/ Algemeen Directeur van de Gemeente 
Delft.

“Hartelijk welkom in de raadszaal van dit mooie historische stadhuis van Delft, een 
van de jongste leden van het PRIMO netwerk. Het is een eer dat ik vandaag in deze 
voor mij zo vertrouwde omgeving van de Delftse raadszaal de Oldeman Lezing uit mag 
spreken. Ik ga dan ook mijn uiterste best doen u niet teleur te stellen waarbij ik in de 
eerste plaats terugval op mijn ruim 40-jarige werkervaring bij de overheid. Mijn lezing 
zal zich via de volgende stations voltrekken:

 • Inleiding
 • Ontwikkelingen Openbaar Bestuur
 • Opgaven- en netwerksturing
 • De overheid en haar burgers
 • Samen het land besturen
 • De situatie in Delft
 • Toegevoegde waarde van publiek risicomanagement
 • Afronding

Inleiding
Dit stadhuis zoals dat er heden ten dage uitziet, dateert uit 1620. Dit jaar bereikt het 
dus de respectabele leeftijd van 400 jaar. Dat is niet minder dan 228 jaar ouder dan 
het opus magnum van de grote Thorbecke, de grondwetsherziening 1848.
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In de 17een 18eeeuw was het (lokaal) bestuur erg overzichtelijk. In ditzelfde gebouw 
waren gehuisvest: de vroedschap, de burgemeesters, de schepenen, de vierschaar, de 
gevangenis, de weeskamer, de comptabiliteit en uiteraard de secretarij, het domein 
van de secretaris.

Kortom, de volksvertegenwoordiging, het dagelijks bestuur, justitie, handhaving 
en executie, jeugdzorg, rekenkamer en ambtelijke organisatie samen in één 
bedrijfsverzamelgebouw dat dan ook de naam Villa Trias Politica had kunnen dragen 
in plaats van Stadhuis.

Waren de ideeën van Thorbecke in 1848 haast te modern voor het Nederland van die 
dagen, de ontwikkeling van een volwassen parlementair stelsel heeft daarna immers 
nog decennia in beslag genomen, anno 2020 is zijn huis toch wel aan renovatie toe. 
Dit neemt niet weg dat het een zeer knappe prestatie is dat dit huis al ruim 170 jaar 
het fundament van onze staatsinrichting vormt.

Ik wil het vandaag samen met u hebben over mijn kijk op het openbaar bestuur 
en in het verlengde daarvan op publiek risicomanagement. Daarbij ben ik vooral 
getriggerd door de nadruk die PRIMO legt op het belang van een universele, 
holistische benadering van publieke besturing. Mijn kijk op de samenhang der dingen 
in het publiek domein is vandaag ook die van een stedelijk manager, de rol die ik de 
afgelopen ruim acht jaar heb vervuld.

Ontwikkelingen Openbaar bestuur
Ten aanzien van het Openbaar bestuur kan je de vraag stellen: verandert er eigenlijk 
wel wat?
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‘Herinnert u zich deze nog?’ De veel gehoorde jingle van radio Veronica. Hij is ook 
mooi toepasbaar op de herinrichting van het openbaar bestuur. Kunnen wij ons zoals 
we hier zitten een tijd herinneren dat er niet vruchteloos gesleuteld is aan het Huis 
van Thorbecke? Ik denk het niet.

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw waren de – vaak dikke – adviezen over 
de inrichting van het openbaar bestuur in ons land niet van de lucht. Gewesten, 
openbare lichamen, agglomeratieraden, stads- en superprovincies , 100.000+ 
gemeenten, WGR plus, ze hebben of het Staatsblad niet gehaald of zijn inmiddels weer 
verdwenen. Om daarbij steeds terug te keren bij het huis van Thorbecke uit 1848.

Overigens wil ik niet suggereren dat het openbaar bestuur cq de overheid sinds 1848 
niet een evolutie heeft gekend. Ontegenzeggelijk is de overheid heden ten dage veel 
groter, meer divers en specialistischer en daarmee complexer dan toen.  Maar het 
fundament heeft niet of nauwelijks wijziging ondergaan terwijl de noodverbanden om 
de nadelen daarvan te tackelen ons inmiddels steeds meer voor problemen stellen.

De voorlopig laatste stuiptrekking is de intrekking van de WGR-plus. Zolang ik leef 
zal ik de ratio daarachter niet begrijpen. Waarom werd de enige vorm van een tot op 
zekere hoogte effectief regionaal bestuur de nek omgedraaid?

Hier in de regio kwam daarvoor in de plaats de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, 
als opvolger van de stadsregio’s Haaglanden en Rotterdam. Met uitzondering van de 
vervoersautoriteit een vrij zwakke GR met 23 gemeenten waar tot op heden weinig 
potten gebroken zijn.
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Is Thorbecke dan toch voorbij? Het zou mijns inziens te ver strekken om die vraag 
volmondig bevestigend te  beantwoorden. Maar wij moeten er in het lokale bestuur 
wel steeds vaker gemotiveerd áán voorbijgaan om effectief te kunnen zijn. Thorbecke 
voorbij is wat mij betreft vooral het exclusieve en verticale institutionele denken 
voorbij.

We kunnen gerust stellen dat het adaptief vermogen van de overheid  onvoldoende 
is. Kijk naar het  Journaal en dan wordt je vanzelf depressief. De jeugdzorg, de 
belastingdienst, de politie, elke belangrijke vorm van overheidszorg lijkt wel forse 
gebreken te kennen en staat ter discussie. Het broodnodige vertrouwen van de burger 
in de overheid komt daarmee onder druk te staan en dat moet een ieder zorgen baren.

De overheid staat erom bekend niet altijd snel genoeg vooruit te kijken en geeft nog 
regelmatig een traditioneel antwoord op nieuwe tendensen en ontwikkelingen, terwijl 
die mogelijk een andere benadering of perspectief vragen. Een voorbeeld hiervan is de 
cybersecurity: Het speelt al veel langer maar komt nu aan de oppervlakte. De overheid 
is er nogal naïef in, ze is net wakker zogezegd en heeft hooguit nog maar het begin van 
een antwoord.

Zeker bij vraagstukken die de grenzen van de eigen gemeente overstijgen, en dat zijn 
er steeds meer, is er behoefte aan een nieuw soort handelingsperspectief: wat mij 
betreft kijken, denken en handelen vanuit het principe van wendbaarheid. Wij in het 
openbaar bestuur zijn of moeten allemaal op zoek naar manieren om  een antwoord te 
hebben op de onzekerheid en dynamiek van deze tijd.

Wim Derksen, hoogleraar bestuurskunde  tot 2015, schreef: “Sinds een paar jaar 
moet alles adaptief en doen we alles adaptief. Ik ben daar blij mee. Niet met die hype, 
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maar wel met dat streven naar adaptief beleid. Wat er op neer komt dat je je beleid 
beter steeds kan aanpassen, naar gelang de ontwikkelingen, dan je voor 30 jaar vast 
te leggen.” Hij schreef dat wel onder de kop “ ‘Adaptief’ beleid is niet zo nieuw”. Maar 
verzucht: ”Eindelijk nemen we fundamenteel afstand van wat ooit lyrisch planning 
werd genoemd. Omdat de toekomst gewoon te onzeker is.”

Het blijft naar mijn mening een stevig dilemma: Een goed functionerende 
toekomstbestendige samenleving vergt doordachte lange termijn oplossingen. Dit 
geldt net zo goed voor miljardeninvesteringen in infrastructurele werken als voor een 
werkend onderwijsstelsel, energietransitie of adequate gezondheidszorg. Tegelijk is 
waar dat het ontwerpen van effectief beleid voor de lange termijn wordt bemoeilijkt 
door vele onzekerheden en grote dynamiek. Wat vandaag nog een goed idee lijkt, kan 
morgen alweer bijna achterhaald zijn.

Daarnaast worden we als overheid geconfronteerd met uitgangspunten die nogal eens 
tegenstrijdig lijken:

 • We moeten doortastend en effectief zijn maar ook inclusief. Bij dat laatste horen 
termen als participatie, democratisering en right to challenge;
 • We moeten op tal van terreinen meer dan ooit de veiligheid waarborgen maar meer 
dan ooit ook een open overheid zijn;
 • Privacywetgeving lijkt meer en meer een effectief overheidsoptreden in de weg te 
staan, bv in het sociaal domein en op justitieel terrein.

Als antwoord hierop is een overheid nodig die over een breed handelingsrepertoire 
beschikt, die overheid in meer klassieke zin kan zijn maar ook sámen met partijen in 
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de samenleving problemen aanpakt en daarbij durft te leren-door-doen. Instrumenten 
die ik hierbij heel bruikbaar acht zijn risicomanagement, scenario-denken, maar zeker 
ook resilience-beleid, mede gericht op het doorbreken van traditionele werkprocessen 
en het verbeteren van de samenwerking tussen overheden, instellingen en mensen in 
de stad. 

Opgaven- en netwerksturing
Vaak zal het een combinatie zijn van klassiek en eigentijds handelen om tot resultaten 
te komen. Ik denk daarbij aan het grootste infrastructurele project in Delft ooit. Zou 
de Spoortunnel in Delft er zijn geweest  zonder de radicale ingreep van een ferm 
bestuurlijk besluit? Waarschijnlijk niet of nog niet. Tegelijkertijd vergt zo’ n ingrijpend 
project een enorme dosis continue omgevingsmanagement waarbij alle stakeholders 
geïnvolveerd worden.

Een ander voorbeeld uit deze stad is de Agenda Delft 2040, gericht op co-creatie 
binnen de samen geformuleerde opgaven voor een aantrekkelijke stad, waaraan ook 
een investeringsfonds gekoppeld is. De Agenda Delft 2040 is voor mij een illustratie 
van lokale opgavensturing.

Opgavensturing is geen onbekend begrip meer in het publieke domein. Het 
institutionele denken heeft meer en meer plaats gemaakt voor het denken in opgaven.  
De institutionele overheid is toch die van de verzorgingsstaat van de 20eeeuw die 
het allemaal zelf doet:  Gemeentelijk woningbedrijf, Gemeentelijke kredietbank, 
Nutsbedrijven (gas, water, elektra), Politie, brandweer, GGD en reiniging. Nog maar 
zo ’n 30 jaar geleden was dit de werkelijkheid.
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Maar vandaag de dag zitten we met een driedubbele complexiteit: 
 • Ten eerste is het zelf doen vervangen door een netwerk. De gemeente is meer en 
meer één speler tussen alle overheden, waaronder GR’ n, dochtervennootschappen 
en maatschappelijke instellingen. Het netwerk als geheel levert het overheidspakket 
aan de burgers van bijvoorbeeld Delft. Dit terwijl de politieke verantwoording als 
vanouds plaats vindt tussen Raad en College waarbij de fictie geldt dat de gemeente 
het nog steeds op eigen kracht kan. Quod non, hetgeen in toenemende mate tot 
frustratie leidt in gemeenteland.
 • In de tweede plaats zijn onze taken veel complexer geworden, de eerste overheid. 
Het sociaal domein uiteraard voorop maar ook de Omgevingswet en het vraagstuk 
van de informatisering horen tot die categorie.
 • En ten derde:  De samenleving  zelf is sterk veranderd: mondiger, sneller en directer 
geworden.

Dit alles vraagt om een wendbare overheid die gemakkelijk van rol wisselt zonder het 
lange termijn perspectief uit het oog te verliezen.

Het denken over de wendbaarheid van de overheid is al zo’n tien jaar in ontwikkeling. 
Een interessant essay over overheidssturing in een netwerksamenleving heeft de titel 
“De boom en het rizoom”, van de hand van de Nederlands School voor Openbaar 
Bestuur (NSOB 2010). Die stelt de samenleving voor als rizoom,  een horizontaal 
vertakte wortelstructuur, die niet te herleiden is tot één hoofdtak of tot één plant 
aan de oppervlakte, maar bestaat uit ondergronds voortwoekerende worteltakken 
waartussen steeds nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. 
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De samenleving die zich ondergronds, zonder een centrale aansturende actor, verder 
ontwikkelt. Verbondenheid zonder samenhang is een belangrijk kenmerk van het 
rizoom. Het internet is daarvan een voorbeeld.

En die boom staat natuurlijk voor de overheid. Deze manier van kijken naar bestuur 
en samenleving is ook terug te vinden in het werk van prof Oldeman de naamgever 
van deze lezing. Hij heeft veel betekend in de begripsvorming van ecosystemen, in 
het bijzonder van systeemvraagstukken van bos, samenleving en mens in onderlinge 
verbondenheid.

Het ecosysteem functioneert alleen optimaal als alle onderdelen, naast boom en 
rizoom, ook zaken als schimmels en mineralen aanwezig zijn en in harmonie met 
elkaar leven.

Het interessante is dat nadere bestudering van het werk van Thorbecke verrassende 
paralellen oplevert met de benadering van Oldeman. Ook Thorbecke beschouwde 
de staat als een levend, logisch functionerend organisme met Rijk, provincies en 
gemeenten als vitale organen van het stelsel van één lichaam. Een bestuurlijk 
ecosysteem dat niet topdown handelen, de verticale dimensie, als voornaamste 
karakteristiek heeft maar het met elkaar schakelen, koppelen en terugkoppelen.

We kunnen denk ik met elkaar constateren dat deze benadering in de loop der tijd 
behoorlijk uit beeld is geraakt waardoor Thorbecke in zekere zin ook onrecht wordt 
aangedaan.

Een overheid die partner is in een maatschappelijk ecosysteem, een beeld daarvoor 
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zou de Quadruple helix zijn, een symbiose van Bedrijven, kennisinstellingen, 
maatschappelijke actoren en overheid, heeft andere competenties nodig. Een optreden 
dat meer overlaat aan de maatschappelijke actoren moet buitengewoon krachtig zijn. 
Kwalitatief sterk, met een bijzonder vermogen om dynamiek op gang te brengen, te 
richten en waar nodig (bij) te sturen.

Die andere competenties van de overheid gaan niet zozeer over de beschikbaarheid 
van expertise, maar eerder over de organisatie van de inzet ervan. Netwerksturing 
vraagt beweeglijkheid, terwijl nu nog veelal klassieke verticale lijnen  de primaire 
processen van de organisatie domineren.

Meestal, en ook hier, snelt het recept voor de oplossingsrichting, geholpen 
door de sociale- en bestuurswetenschappen, dus ver vooruit op de dagelijkse 
praktijk. Opgavengericht denken is nog niet hetzelfde als opgavengericht werken. 
Remmende factoren hierbij zijn: De begroting is nog niet ingericht op opgaven, de 
politieke cultuur en de sectorale indeling van de organisatie in combinatie met de 
portefeuilleverdeling van het bestuur.

We zullen toch echt de slag moeten maken van “eerst denken dan doen” naar 
“Learning while doing”. En dan niet in de betekenis van alles zelf doen als overheid.

Maar kantelen zullen we, zoals ook Jan Rotmans ons voorhoudt: dat betekent radicaal 
anders denken, doen en organiseren. Rotmans ziet een drieledige kanteling: van de 
samenleving, van de economie en de macht. Deze ontwikkelingen zijn per definitie 
radicaal, daarmee disruptief en kunnen niet op een breed draagvlak rekenen. Niet 
voor niets spreekt Rotmans van een Verandering van tijdperk.
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Wij zien ons heden ten dage gesteld voor een aantal majeure transities: 
energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, digitalisering, Big Tech, 
sociaal domein, Omgevingswet en ondermijning.

Wat dit alles betekent voor de bestuurlijke context, voor de overheid, laat zich raden, 
die is enorm. De logica dicteert mijns inziens dat de overheid zelf ook niet kan 
ontkomen aan een majeure transitie. En laat dat nu in Nederland zoals ik al eerder 
aangaf al decennia een uitgesproken zwak punt zijn. De versplintering in de politiek 
maakt deze opgave nog eens des te lastiger.

De brief van BZK over de toekomst van het openbaar bestuur, met name die 
van gemeenten,  van 18 oktober jl.,  probeert wel alle issues te adresseren, 
verbondenheid met inwoners versterken, gerichter regionaal samenwerken en 
het beter toerusten van de gemeente, maar radicaal kan je een en ander toch niet 
noemen. Ik geef toe, het heeft ook iets weg van het vinden van de kwadratuur van 
de cirkel maar daarin kunnen we als overheid niet in berusten. Wij zijn te allen tijde 
systeemverantwoordelijk en dat is een rol die ik ook in de verre toekomst niet zie 
verdwijnen.

De overheid en haar burgers
Vroegâh (op zijn Haags)  was de overheid iets vanzelfsprekends, met natuurlijk gezag, 
democratisch verkregen opdrachtnemerschap uit handen van de gezagsgetrouwe 
kiezer/ burger. Maar tegenwoordig laat de samenleving zich kennen als een 
veeleisender, wispelturiger opdrachtgever. Het waarborgen van het Algemeen belang 
is een ingewikkelder opdracht geworden.
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Er zijn spanningsvelden. Zoveel belangen dat het niet iedereen naar de zin kan 
worden gemaakt. Een  eenduidige opvatting van burgerschap ontbreekt. De overheid 
moet de burger gidsen, maar verandert zelf van gedaante en heeft het druk met 
zichzelf.

En dan hebben we nog van doen met het niet aansluiten van de systeemwereld op de 
leefwereld.

De burger wil bijvoorbeeld schoon-heel-veilig, maar het politiebureau is steeds verder 
weg. Het systeem moet niet domineren, geen regelreflex e.d., maar integendeel 
legitimiteit voorop stellen. Van legaal naar legitiem: het moet niet alleen recht zijn 
maar ook als rechtvaardig ervaren worden. Daarbij kunnen we niet heen om de 
actuele perikelen bij de Belastingdienst met betrekking tot de toeslagen. Los van alle 
rationele verklaringen die in dit verband te geven zijn, vind ik het verbijsterend dat 
niemand in the chain of command een morele positie heeft ingenomen door te stellen: 
deze grens, die tussen recht en onrecht, steken wij niet over.

Mijn stelling is: de overheid zijn wij, burgers, zelf. De overheid is van en voor onszelf. 
Dat is ook belangrijk voor burgerschap dat zou moeten inhouden dat je je onderdeel 
voelt van deze samenleving en dat dat een verantwoordelijkheid meebrengt voor 
jezelf en de gemeenschap. In het onderwijs zou hieraan in een vroeg stadium al veel 
aandacht aan moeten worden geschonken.

Burgerparticipatie en vernieuwing van de democratie zijn in dit verband evenzeer van 
belang.
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Samen het land besturen
Dat is de basis voor samenwerking horizontaal, maar die holistische benadering moet 
er ook zijn tussen de overheidslagen. Ook dat is Thorbecke voorbij: meer schouder 
aan schouder. Het Rijk wil het óf vaak zelf doen óf helemaal niet. Nee: samen doen 
moet, samen besturen we dit land.

Neem bijvoorbeeld  het sociaal domein. Het zou goed zijn als de rijksoverheid 
duidelijke kaders invult; als stelselverantwoordelijke moet zij meer dan nu het 
geval is randvoorwaarden meegeven die het systeem bevorderen. Denk aan een 
samenwerkingsplicht bij jeugd. Maar niet twee kapiteins op de inhoud of taken 
terugnemen onder politieke druk.

Met name in het sociaal domein zie je dat de institutionele kaders onvoldoende 
houvast bieden. Het sociaal domein is een multi actor system met gemeenten, 
zorgkantoren en aanbieders van zorg, in het geval van Delft meer dan 100. Al deze 
actoren hebben eigenlijk één gezamenlijke missie: goede zorg leveren binnen budget.

De praktijk is echter dat elke actor optimaliseert vanuit het eigen belang, het eigen 
institutionele kader. Er moet dan ook energie worden gestoken in het ontwikkelen 
van het besef een systeemactor te zijn en mede verantwoordelijk te zijn voor het goed 
functioneren van het systeem als geheel.

Een geslaagd voorbeeld in deze regio zie ik bij de Verstedelijkingsalliantie Zuid-
Holland waar het gaat om woondeals van partners die op vrijwillige basis deelnemen: 
Binnenlandse zaken, de provincie en 8 gemeenten. Vanuit die samenwerking wordt de 
verbinding gezocht met private partijen: beleggers, projectontwikkelaars, corporaties 
et cetera.
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En zou het niet geweldig zijn als wij als overheden gezamenlijk aan de gang gaan 
met dat prachtige recente initiatief van de WUR waarin een beeld wordt geschetst 
van Nederland over 100 jaar. Het kan een frame zijn waarin het systeemdenken á la 
Oldeman en Thorbecke tot grote bloei kan komen.

De situatie in Delft
Hoe gaat Delft om met de geschetste ontwikkelingen? Delft is een stad van 
honderdduizend inwoners, die je  atypisch mag noemen door de combinatie van 
de aanwezigheid van de Technische Universiteit, Delfts blauw, de band met het 
Koninklijk Huis en de historische binnenstad. Delft is een internationaal merk, 
een van de sterkste van Nederland, en ontvangt zo’n 4 miljoen bezoekers per 
jaar. Daarnaast atypisch door zijn unieke ligging tussen twee G4 steden in de  
Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Op een aantal manieren probeert Delft wendbaar te blijven. Sleutelwoord daarbij is 
vergroten van bewustzijn: Bewust zijn van de rollen die je als overheid kunt innemen.

In Delft hebben we het begrip regiegemeente ingewisseld voor rolneming.  Bij 
regiegemeente bevestig je al gauw de historische machtsverhouding en rolverdeling: 
de baas waarvan verwacht wordt dat die het initiatief neemt en daardoor verlammend 
werkt op eigen initiatief. Delft ziet een scala van rollen en gebruikt daarbij de 
overheidsparticipatietrap van de Raad voor het openbaar bestuur. De 5 rollen zijn 
loslaten, faciliteren, stimuleren, regisseren en reguleren.

Je moet als overheid kunnen afwisselen in rol.  Elke rol moet een bewuste keuze 
zijn, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en te beargumenteren en 
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verantwoorden naar de inwoners en partners. En steeds met de vraag wat er nodig is 
om één tree op de overheidsparticipatietrap te kunnen afdalen, lees vermindering van 
overheidsbemoeienis.

Bewust zijn van risico’s is een tweede sleutel. En dan vooral risico’s voor het profiel 
van de stad en het besturen van de stad. Daarvoor hebben College en Raad een 
Strategische risicoagenda Delft opgesteld. Zo blijven we scherp op wat de stad kan 
bedreigen. Een van die strategische risico’s is: onvoldoende bestuurskracht voor 
regionale opgaven. We weten allemaal dat het besturen van een stad al lang niet 
meer ophoudt bij de stadsgrens. Opgaven trekken zich ook niets aan van bestuurlijke 
grenzen en de bestaande uitvoering door middel van vele verbonden partijen laat ook 
zien hoe universeel vraagstukken zijn.

Ons manco is dat we nog steeds werken met ontoereikende concepten die gebaseerd 
zijn op het institutionele denken. Denk aan “De stad moet kunnen groeien”. Die 
doelstelling is in Delft lang vertaald in de wens tot annexatie. Nu langzaamaan de 
omslag wordt gemaakt van annexatie naar samenwerking, gaan we ook hierin het 
institutionele denken voorbij.

Het vraagstuk van regionale samenwerking is in een nieuw licht komen te staan. 
Termen als ‘the coalition of the willing’ (van Zwol – Maak verschil 2016), opgave-
gericht werken, differentiëren en experimenteren komen steeds pregnanter naar 
voren. Het openbaar bestuur past de schaalgrootte flexibel aan de opgave aan en stapt 
eenvoudig over de grenzen van de eigen organisatie heen als dat nodig is: het gaat om 
acteren op verschillende schaalniveaus.
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Dat betekent ook dat er niet één eigenaar van een bepaald vraagstuk is, maar dat 
daarbij diverse partijen betrokken zijn. Het gaat dan om het denken in termen van 
co-creatie en partnerschap: het gezamenlijk, vanuit gelijkwaardigheid werken aan het 
oplossen van vraagstukken. Het uitgangspunt daarbij is dat publieke waarde vooral 
gegenereerd wordt door gezamenlijk hieraan te werken.

In dit kader heeft Delft met succes een participatieaanpak geïntroduceerd, Delfts 
Doen, die inmiddels veel navolging heeft gekregen. Duidelijke door overheid en 
burgers gezamenlijk opgestelde spelregels die gebruikt kunnen worden voor nieuwe 
initiatieven en plannen.

Binnen onze netwerksamenleving gaat het daarom in toenemende mate om het leggen 
van verbindingen, van relaties, van het gezamenlijk oppakken van vraagstukken. In 
de netwerksamenleving gaat het niet zozeer om het innemen van een hiërarchische 
positie binnen maatschappelijke of economische verhoudingen, maar om het zich 
opstellen als een gelijkwaardige speler.

Toegevoegde waarde van publiek risicomanagement
De holistische kijk op de overheid en de samenleving brengt mij tenslotte op de 
toegevoegde waarde van risicomanagement in het publieke domein. En de wijze 
waarop we daar in Delft invulling aan geven.

Mijn overtuiging is dat risicomanagement onlosmakelijk onderdeel is van het zo 
professioneel mogelijk je werk doen. Het is onderdeel van je dagelijks werk en niet 
een losstaand beheerssysteem. Zelf heb ik als gemeentesecretaris de rol van Chief 
Risk Officer op mij genomen om dit gegeven te benadrukken, juist in een tijd van 
toenemende complexiteit en turbulentie.
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Hoe groter de professionaliteit van de organisatie des te beter wordt de bestuurlijke 
besluitvorming. Zo kun je het bestuur dus meer comfort geven want ook zij 
ondervinden uiteraard de dynamiek van onze tijd.

Ik ben mij ervan bewust dat er een academische discussie wordt gevoerd over het 
inwisselen van risicomanagement voor iets beters, voor iets dat meer holistisch 
is, bijvoorbeeld waardenmanagement, of met een positievere klank zoals 
kansenmanagement. Voor mij gaat het om niets anders dan good governance. Daarbij 
zijn publieke waarden aan de orde, in feite alle zaken die burgers waarderen als het 
meest belangrijk. Zoals veiligheid, legitimiteit, betrokkenheid bij elkaar.

Voor Delft is ieder risico een kans en omgekeerd. Dat hoort bij elkaar. 
Risicomanagement is gelijk aan verantwoord met kansen omgaan. De kans vergroten 
dat je je doel haalt, door goed risicomanagement. Het is anderzijds ook een kans 
missen als je het niet op de goede manier doet.

De ervaring in Delft met risicomanagement is dat het landt. Er heerst niet het gevoel 
dat het er ook nog bij moet. Dat heeft wel te maken met de focus die is aangebracht op 
de dialoog.

In de afgelopen jaren heeft het publieke risicomanagement zich niet al te 
snel ontwikkeld. Dat blijkt in elk geval uit onderzoek namens PRIMO naar de 
weerstandsparagraaf in gemeentebegrotingen. Het is gezien de complexiteit en vele 
onzekerheden in het openbaar bestuur ook niet makkelijk!

Toch is de urgentie groot zoals ook blijkt uit het zeer recent verschenen Global Risks 
Report 2020 van het World Economic Forum. De top 5 risico’s zijn alle milieurisico’s 
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dat is voor het eerst in de geschiedenis. Een multi stakeholder benadering wordt als de 
enige oplossing gezien om deze risico’s te beheersen.

Het helpt om verder te kijken dan het beheersen van risico’s. Wij in Delft hebben het 
bewust zijn van risico’s als doel gesteld. Bij risicobewustzijn staan de voortdurende 
afwegingen centraal die je moet en kunt maken. Wij betrekken in de risicogesprekken 
ook anderen in en buiten Delft, alle actoren die een toegevoegde waarde hebben. De 
methode faciliteert het en dit geheel leidt tot enthousiasme.

Ons doel om het risicobewustzijn te stimuleren is niet uit de lucht komen vallen. We 
zijn het al een aantal jaren aan het voeden. In het Tijdschrift voor public governance, 
audit & control hebben we uiteengezet hoe Delft in 2015 gestart is met een 
Veranderlab strategisch risicomanagement.

Strategisch risicomanagement richt zich op de interactie tussen betrokkenen in plaats 
van op het (registratie)systeem van risico’s. Uitgangspunt is de kunst om de risico’s zo 
vroeg mogelijk te ontdekken, omdat je er dan veel makkelijker mee om kan gaan.

En dat is zoals het in Delft nu al een aantal jaren gaat. We faciliteren het risicogesprek 
en het lijstje is bijvangst of zo u wilt voertuig voor het gesprek. Dat daarna een 
risico-eigenaar ermee aan de slag gaat is ingebed in het normale verkeer tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever. Bij gebiedsontwikkelingen en andere ruimtelijke 
projecten is het vanzelfsprekend wat strakker geregeld, maar ook daar zien we steeds 
vaker aparte aandacht voor de (bestuurlijke) context.

Het accent op risicobewustzijn geeft ons ook de ruimte om dit type gesprekken 
te entameren op plekken waar het niet heel gebruikelijk is. In het gemeentelijk 
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managementteam, in het college, tussen aandeelhouders en raad van commissarissen 
van een verbonden partij, in commissies van de gemeenteraad. En ik kan verklappen 
dat bijna iedereen het leuk vindt om te doen en voor herhaling vatbaar. En oefening 
baart kunst, weet ik.

De gemeenteraad kan zo beter worden bediend in haar vraag om eerder op de hoogte 
te zijn van ontwikkelingen in dossiers. En ze krijgt meer inzicht in de dilemma’s bij 
keuzen en de onzekerheden waarmee we te maken hebben.

Onze werkwijze is vastgelegd in een beleidskader en een werkwijze met de raad: “de 
Delftse aanpak risico’s in beeld”geheten.En dat heeft als positief neveneffect dat in de 
paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing niet alleen de bekende financiële 
risico’s staan maar ook is de strategische risicoagenda toegevoegd. En we gaan steeds 
verder op zoek naar de aansluiting tussen risico’s en bestuurlijke sturing.

Het wordt vaak gezegd, maar ik kan het niet genoeg benadrukken: de Tone at the 
top is een factor voor succes of falen. Risicobewustzijn is er niet met een knip van de 
vingers. Het vraagt om bespreken van afwegingen, dilemma’s, nieuwsgierigheid en 
een frisse blik.

Het zijn belangrijke drijvers voor goed risicobewustzijn. Als niemand ernaar vraagt 
hou je het voor jezelf en blijft het impliciet. In die zin is het in een organisatie 
noodzaak dat je nieuwsgierig bent naar elkaars zorgen. Voorbeeldgedrag is  daarbij 
wezenlijk.
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Afronding
Ik rond af.

De overheid die zichzelf steeds opnieuw uitvindt krijgt voor elk nieuw stadium een van 
de IT afgeleid label. We zijn nu bij overheid 4.0. Ik schetste een beeld van de overheid 
5.0. En zie een actor in een zeer actief dynamisch proces in toenemende complexiteit.

Meer dan ooit moet het openbaar bestuur en de overheid adaptief zijn en 
weloverwogen met risico’s omgaan. Instituties blijven nodig en risicomanagement is 
here to stay, het heeft verdere versterking nodig. Effectief publiek risicomanagement 
is meer prospectief en is zelf ook schakelen op meerdere niveaus. Dat moet 
systematischer samen plaatsvinden tussen rijk, kennisinstellingen, gemeenten en 
maatschappelijke actoren.

En is het karwei dan geklaard? Geenszins, Thorbecke gaf zelf destijds al aan dat 
het openbaar bestuur voortdurend onderhoud behoeft om haar kwaliteit en het 
vertrouwen te behouden.

We hebben nog 28 jaar te gaan alvorens het jaar 2048 arriveert. Thorbecke zal dan 
naar mijn overtuiging nog springlevend zijn. Maar zou het echter niet geweldig 
zijn als we dan niet alleen de 200everjaardag van het meesterwerk van Thorbecke 
vieren maar ook het punt bereikt hebben dat zijn holistische visie op ons staatsbestel 
alsnog in volle glorie werkelijkheid is geworden. Mijn advies is dan ook nog vandaag 
het project Thorbecke 2048 te starten in de vorm van een brede maatschappelijke 
discussie.
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Ik dank u voor uw aandacht.” Ω
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e maatschappelijke gevolgen van overstromingen en droogte nemen 
toe Overstromingen en droogte hebben wereldwijd steeds grotere 
maatschappelijke gevolgen. Ook neemt de kans op deze gebeurtenissen 

waarschijnlijk toe door klimaatverandering. Waterbeleid richtte zich tot op heden 
op het voorkómen van overstromingen of droogte, door bijvoorbeeld dijken te 
bouwen of reservoirs aan te leggen. Het is echter praktisch onmogelijk om 100% 
bescherming te bieden. Dit besef heeft in de afgelopen decennia geleid tot een 
risicobenadering. Dit houdt in dat beleid zich niet alleen richt op het beschermen 
van extreme gebeurtenissen, maar ook op het beperken van de gevolgen, om zo 
overstromingsrisico en droogterisico te beperken.

Risicobenadering heeft beperkingen
Met de risicobenadering worden extreem grote gevolgen niet voorkomen, ook al is 
de gemiddelde jaarlijkse schade (= het risico) gereduceerd tot een acceptabel niveau. 
In termen van risico is tien jaar lang 100 slachtoffers per jaar vergelijkbaar met 
eenmalig 1000 slachtoffers in dezelfde periode. Dit laatste heeft alleen een grotere 
maatschappelijke impact. Extreem grote gevolgen die in één keer optreden worden 
onacceptabel gevonden als herstel hiervan heel moeilijk of zelfs onmogelijk is. Dit 
betekent dat niet alleen het risico maar ook de potentiële gevolgen van extreme 
gebeurtenissen gereduceerd moeten worden tot een acceptabel niveau. Dit geldt voor 
gevolgen van zowel overstromingen als droogte. Het ontbreekt echter aan methodes 
om het voorkomen van extreme gevolgen van overstromingen en droogte (rampen) 
mee te nemen in beleidsvorming.

Een andere beperking van risico als beleidscriterium is dat het aannames vraagt 
over herhalingstijden van hoogwaters en droogte, omdat deze onzeker zijn. 
Herhalingstijden worden bepaald met meetreeksen van bijvoorbeeld waterstanden 
of neerslag en met statistische technieken. De meetreeks is meestal niet lang genoeg 
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om de herhalingstijd van kleine-kans-gebeurtenissen met zekerheid te bepalen. 
Hoe risico’s zich ontwikkelen in de toekomst is nog onzekerder, omdat niet exact 
te voorspellen is hoe het klimaat en de economie zich ontwikkelen. Door al die 
onzekerheden is het dus ook onzeker of een voorgestelde maatregel het gewenste 
effect op het risico zal hebben. Dit is nog een reden om aanvullende beleidscriteria die 
beter met onzekerheid kunnen omgaan te verkennen.

Robuustheid als nieuw perspectief voor het omgaan met extreme gebeurtenissen
Het begrip robuustheid lijkt een bruikbaar begrip voor het omgaan met extreme 
gebeurtenissen. Dit begrip is bekend uit andere vakgebieden, waar het wordt 
gebruikt in relatie tot systemen en netwerken, bijvoorbeeld verkeersnetwerken, 
elektriciteitsnetwerken of computers. 

Robuustheid = weerstand + veerkracht
Als deze systemen robuust zijn blijven ze functioneren in geval van een ongeluk of 
storing. Een gebied dat is blootgesteld aan overstromingen of droogte is ook een 
systeem. Als een gebied robuust is voor overstromingen en/of droogte, dan kan het 
blijven functioneren ondanks dat het is ondergelopen of ondanks langdurige droogte. 
Als een gebied kan blijven functioneren is het waarschijnlijk dat gevolgen beheersbaar 
blijven en echte rampen worden voorkomen. 

In dit proefschrift is het begrip (systeem)robuustheid toepasbaar gemaakt voor 
overstromingen en droogte door middel van robuustheidscriteria, die zijn getest 
in vier casestudies. Uit deze casestudies is gebleken dat het meenemen van 
robuustheidscriteria tot andere beleidskeuzes kan leiden. Het biedt daarmee een 
nieuw perspectief voor het omgaan met extreem hoogwater en langdurige droogte. 
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In dit proefschrift is systeemrobuustheid gedefinieerd als het vermogen van een 
systeem om te blijven functioneren tijdens verschillende mate van verstoring. 
Overstroming en droogte worden gezien als verstoringen op een systeem (gebied). 
‘Blijven functioneren’ betekent dat er geen schade optreedt of dat de schade beperkt 
blijft en het gebied weer snel herstelt. Het vermogen van een systeem om schade te 
voorkomen wordt weerstand genoemd. 

Het vermogen om te herstellen van schade wordt veerkracht genoemd. Robuustheid 
is het resultaat van deze twee eigenschappen. Door het analyseren van robuustheid 
wordt duidelijk onder welke omstandigheden gevolgen gaan optreden en onder welke 
omstandigheden gevolgen niet meer herstelbaar zijn. 

Drie criteria om robuustheid te kwantificeren
Robuustheid kan nu geanalyseerd worden door middel van drie robuustheidcriteria. 
De volgende criteria helpen de reactie van een systeem op een verstoring te 
beschrijven: 

1. Weerstand: de ‘reactiedrempel’ van het systeem.
2. Proportionaliteit: de mate waarin gevolgen geleidelijk optreden.
3. Beheersbaarheid: de mate waarin de gevolgen onder een kritische herstelgrens 

blijven.

Het eerste criterium verwijst naar de kleinste verstoring die tot significante schade 
leidt. Bij overstromingen is dit bijvoorbeeld de laagste afvoer die schade veroorzaakt. 
Dit wordt vooral bepaald door het beschermingsniveau tegen overstromingen. Bij 
droogte is de verstoring bijvoorbeeld neerslagtekort. Weerstand kan dan uitgedrukt 
worden in de kleinste hoeveelheid neerslagtekort die schade veroorzaakt. 
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Het tweede criterium komt voort uit het plotselinge karakter van een overstroming, 
bijvoorbeeld als een dijk doorbreekt. Een kleine toename van de afvoer leidt dan 
ineens tot een grote overstroming met grote gevolgen. Het uitgangspunt is dat 
plotselinge gebeurtenissen meer impact hebben, omdat mensen zich daar niet op 
voor kunnen bereiden. In een robuust systeem moeten plotselinge overstromingen en 
droogte dus vermeden worden. 

Het derde criterium vergelijkt de gevolgen met een kritische herstelgrens. Deze 
herstelgrens verwijst naar de fysieke en sociaaleconomische capaciteit van een 
gebied om zich te herstellen van de gevolgen van een overstroming of droogte. Als 
de gevolgen groot zijn ten opzichte van de herstelcapaciteit dan zal het lang duren 
voordat een gebied weer kan functioneren zoals voor de overstroming of droogte. Hoe 
langer de hersteltijd hoe groter de gevolgen op de lange termijn. Door een kritische 
grens te trekken wordt het mogelijk om te beoordelen onder welke omstandigheden 
deze kritische grens wordt overschreden.

Beleidsvoorkeuren veranderen door robuustheidsperspectief
Bij het maken van beleid over overstromingsrisico’s is het gebruikelijk om 
maatregelen te beoordelen op hun effect op overstromingsrisico in relatie tot hun 
investeringskosten (als onderdeel van een maatschappelijke kosten-batenanalyse). 
Overstromingsrisico wordt dan uitgedrukt als verwachtingswaarde van de schade. 

Ten opzichte van dit risicocriterium hebben de robuustheidscriteria een meerwaarde, 
omdat niet alle maatregelen die het risico verlagen ook de robuustheid vergroten. 
Met andere woorden: sommige maatregelen veranderen het systeem zodanig dat het 
beter kan omgaan met grote overstromingen. Dit is aangetoond in twee casestudies 
over overstromingen vanuit de IJssel en de Maas. Robuustheidcriteria kunnen dus tot 
andere beleidsvoorkeuren leiden.
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Bij het maken van beleid over zoetwatervoorziening is het gebruikelijk om 
maatregelen te beoordelen op hun effect op leveringszekerheid van water. 
Leveringszekerheid als criterium is echter beperkt omdat het alleen iets zegt over de 
kans dat watertekort optreedt en niets over de maatschappelijke gevolgen hiervan. 
De robuustheidscriteria hebben dan een meerwaarde, omdat de maatregelen ook 
beoordeeld worden op de gevolgen van een eventueel watertekort, en of deze gevolgen 
nog acceptabel zijn. Ook de twee casestudies over droogte hebben aangetoond dat een 
beoordeling op basis van robuustheid tot andere beleidsvoorkeuren kan leiden.

Hoe ziet een systeem eruit dat robuust is voor overstromingen?
Systemen met een hoog beschermingsniveau dat overal gelijk is (zoals in het 
Nederlandse rivierengebied) hebben een grote weerstand tegen afvoeren. Ze zijn 
daarmee alleen niet automatisch robuust voor extreme afvoeren, omdat deze 
afvoeren plotselinge overstromingen kunnen veroorzaken met veel schade in een 
groot gebied. Een manier om een dergelijk systeem robuuster te maken is door de 
beschermingsniveaus te differentiëren. Hierdoor lopen minder kwetsbare gebieden als 
eerste onder en neemt de dreiging bij kwetsbaardere gebieden af. Een andere manier 
is door de dijken praktisch doorbraakvrij te maken. Plotselinge overstromingen 
worden hiermee vermeden en de gevolgen zijn kleiner, omdat er veel minder 
water tegelijk het gebied instroomt. Een combinatie van doorbraakvrije dijken met 
verschillende hoogtes is ook mogelijk en zal de robuustheid nog verder vergroten. 
Tot slot zijn maatregelen die de gevolgen beperken aan te bevelen voor een robuuster 
systeem, maar ze moeten dan wel de schade reduceren tot onder de herstelgrens.

Hoe ziet een robuuste zoetwatervoorziening eruit?
Systemen hebben een hoge weerstand tegen droogte als hun bergingscapaciteit 
groot is in verhouding tot de watervraag, bijvoorbeeld systemen met een groot 
waterreservoir. Een grote bergingscapaciteit betekent meestal ook een grote 
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leveringszekerheid. Gevolgen van droogte hangen vooral samen met de absolute 
vraag. Als de vraag onder normale omstandigheden heel groot is, dan veroorzaakt een 
droogte veel schade. Robuustheid kan vergroot worden door de vraag structureel te 
verminderen en door kortetermijnmaatregelen of noodmaatregelen te plannen, zoals 
prioriteren tussen watervragers en tijdelijke aanvoer van water uit andere bronnen. 
Systemen waar landbouw veel water vraagt zijn gebaat bij diversiteit in gewassen.

Conclusie
Dit proefschrift heeft het begrip robuustheid toepasbaar gemaakt voor beleidsvorming 
op het gebied van overstromingen en droogte. Het biedt hiermee een nieuw 
perspectief voor het omgaan met extreme hoogwaters en langdurige droogte. Het 
robuustheidperspectief ondersteunt beleidsmakers in het verkennen van kleine-
kans-gebeurtenissen en het overwegen of de gevolgen hiervan nog acceptabel zijn. 
Het kwantificeren van robuustheidscriteria is een middel om inzicht te krijgen 
in systeemeigenschappen die ervoor zorgen dat gevolgen beperkt blijven zodat 
onbeheersbare situaties worden voorkomen. Ω
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D e PRIMO/UDITE-denktank ‘From Global to Local’ te Den Haag op 20 april 
2018 – in samenwerking met BNG Bank – is erop gericht de inventiviteit 
te verbeteren van lokale gemeenschappen in het omgaan met op hogere 

schaalniveaus spelende onzekerheden met veel impact. Daartoe worden uitkomsten 
van relevante onderzoeken verbonden met het risicomanagement rond de uitdagingen 
die deze onzekerheden oproepen voor het regionale en lokale bestuur. 

Voor achtergronden, figuren en tabellen wordt verwezen naar het originele 
artikel Energietransitie: De noodzaak van bestuurlijke aandacht voor omgang 
met onzekerheid. Hier worden kernpunten geciteerd zoals onderzocht door de 
auteur.

Dergelijke onzekerheden worden niet alleen door rampen en crises opgeroepen maar 
ook door al dan niet terechte verwachtingen over het handelen van de overheden 
bij dergelijke situaties en over het te verwachten verloop van gebeurtenissen in de 
toekomst.

Door het zichtbaar maken van zulke onzekerheden in combinatie met een thema, 
in dit geval het thema van de energietransitie ter voorkoming van verdergaande 
klimaatverandering, wordt het mogelijk om gerichte handelingsperspectieven te 
ontwerpen die uitvoerbaar zijn en het vertrouwen in de overheid ondersteunen.

1. De nationale context
Met het nieuwe regeerakkoord van 2017 en wat al snel daarop volgde, zijn er in 
Nederland rondom de energietransitie nieuwe verhoudingen. Eén daarvan is dat 
de minister van Economische Zaken ook de trekker van de Klimaat portefeuille is 
geworden. Het lijkt erop dat daarmee dit ministerie van kleur is verschoten.
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In een brief aan de Tweede Kamer van 23 februari 2018 geeft EZK minister Wiebes 
duidelijk aan hoe hij deze klus wil gaan aanpakken. Hoofddoel is om in 2030 
de hoeveelheid broeikasgasemissies van ons land te halveren. En daar is in het 
regeerakkoord ook meteen bij aangegeven wat er van de vijf belangrijkste sectoren 
wordt verwacht.

Ed Nijpels, de eerdere voorzitter van de Borgingscommissie van het Energieakkoord, 
is aangewezen als voorzitter van het coördinerende Klimaatberaad. Er komen vijf 
platforms die de in tabel 1 genoemde sectoren gaan doorlichten en daarbij rekening  
houden met de nog verdergaande reducties die in 2050 nodig zijn. De afspraken 
op hoofdlijnen moeten al voor de zomer klaar zijn. Volgens de planning volgt de 
uitwerking tot concrete maatregelen in de tweede helft van 2018. De uitvoering van het 
Klimaatakkoord start in 2019.

Wat is hierbij de rol van de verschillende overheden? Ook op dit vlak is er een fris 
initiatief. De overheden hebben namelijk, zo blijkt uit een brief van BZK  minister 
Ollongren van 14 februari 2018, getekend door in totaal 17 hoogwaardigheidsbekleders, 
afgesproken nauw te gaan samenwerken op een aantal thema’s. Eén van de thema’s 
waarover dit InterBestuurlijkProgramma gaat is klimaat. De gemeenten hebben zich 
verbonden om de klimaatdoelen te helpen realiseren en daarbij ook regionaal samen te 
werken. De gemeenten zijn evenwel niet altijd degenen die het meeste invloed hebben 
op de sectoren die er het meeste toe doen zoals industrie en elektriciteitsopwekking. 
Toch zal het overheidsprogramma de gemeenten niet ongemoeid laten. De brief van 
Ollongren zegt hierover onder meer:

“Alle overheden zetten samen de schouders onder het tot stand komen van het 
klimaatakkoord…. De Omgevingswet biedt ons als overheden de instrumenten 
om samen tot keuzes te komen en die aanvullend vast te leggen.”
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Tegenover al deze vastberadenheid staan echter ook factoren die als onzekerheden en 
struikelblokken op de ingeslagen weg kunnen voorkomen en waarop de regionale en 
lokale bestuurders zich maar beter kunnen voorbereiden om hun eigen kiezers niet 
teleur te stellen. Want zelfs het veel minder ambitieuze Energieakkoord van het vorige 
kabinet heeft met flink wat teleurstellingen te kampen gehad. Zo staan bijvoorbeeld 
tegenover het uitbreiden van windenergie op zee zeer schamele resultaten als het gaat 
om wind op het land.

Wat betreft onzekerheden zullen deze eerst in algemene zin in kaart worden gebracht 
op basis van het Global Risks Report 2018, waarna naar de meer lokale problemen en 
onzekerheden zal worden gekeken.

2. Oorzaken van risico’s en onzekerheden
Mondiale risico’s en onzekerheden worden jaarlijks onder meer in kaart gebracht 
door het World Economic Forum. Het laatste rapport van 17 januari 2018 biedt 
relevante informatie waarvan veelal een alarmerend signaal uitgaat. Bekende risico’s 
worden groter en nieuwe risico’s, zoals datafraude, internationaal terrorisme, 
drugscriminaliteit en het meer nationalistisch optreden van nationale overheden 
voegen zich in dit spectrum.  De onderwerpen grijpen bovendien steeds meer in elkaar 
en versterken elkaar. De overheden staan daarmee voor een complexer wordende taak 
waarbij staten regelmatig maar moeilijk bij machte blijken regulerend op te treden.

Inhoudelijk heeft het Global Risks Report 2018 een stuk of dertig economische, 
milieu, geopolitieke, sociale en technologische risico’s in beeld gebracht op basis van 
hun impact en waarschijnlijkheid vanuit mondiaal perspectief. Dit toont de risico-
onderwerpen die het meest waarschijnlijk zijn en vermoedelijk de grootste gevolgen 
hebben. Interessant is dat de 9 onderwerpen in deze categorie niet bepaald het nieuws 
domineren en vooral een milieu karakter hebben. 
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Als grootste risico (= waarschijnlijkheid x impact) wordt ‘1. Extreem 
weer’ genoemd, gevolgd door ‘2. Natuurlijke rampen’, ‘3. Falen van 
klimaatmitigatie en -adaptatie’, ‘4. Cyberaanvallen’, ‘5. Watercrises, ‘6. 
Grootschalige onvrijwillige migratie’, ‘7. Man-made milieurampen’, 8. Verlies 
aan biodiversiteit en ecosysteemineenstorting’ en tenslotte ‘9. Interstatelijke 
conflicten’.

Het is ontnuchterend dat deze doorgaans goed bekende risico’s zo’n dominante 
positie zijn gaan innemen, waarbij allerlei economische en geopolitieke kwesties op 
de achtergrond blijven. De vraag doet zich voor of degenen die deze beoordeling op 
een schaal van 1-5 voor het WEF hebben gemaakt het wel bij het rechte eind hebben. 
Zonder daar dieper op in te gaan stel ik voor ons niet op deze uitkomst blind te staren. 
Immers, er kunnen ook rebound effecten optreden via andere risicofactoren die het 
voorspellen van dit soort zaken lastig maken. Onder de risicofactoren zijn er enkele die 
in het bijzonder van invloed kunnen zijn op het verloop van de energietransitie. Hierbij 
kan aan de volgende risico’s worden gedacht:

 • Energieprijs shock: grote wisselingen in energieprijs kunnen de 
marktomstandigheden voor het introduceren van nieuwe technologieën sterk 
(nadelig) beïnvloeden en daarom tot terughouding of vertraging bij grote 
investeringen leiden.
 • Extreme weersverschijnselen, zoals droogte en overstromingen: nadelige 
weersverschijnselen kunnen de motivatie om dit in de toekomst te vermijden 
versterken en daarmee de energietransitie wind in de zeilen geven; maar een 
omgekeerd effect als er bepaalde gunstige veranderingen optreden kan ook 
plaatsvinden.
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 • Mislukken van klimaatmitigatie- en adaptatie beleid: het falen bij het 
wereldwijd doorvoeren van maatregelen voor klimaatmitigatie en -adaptatie zal 
vooruitstrevende gemeenschappen ontmoedigen en kwetsbare gemeenschappen 
confronteren met ernstige gevolgen van klimaatverandering; daardoor zal de 
onderlinge solidariteit worden ondermijnd en een ‘ieder-voor-zich’ mentaliteit 
kunnen ontstaan waarbij de geloofwaardigheid van de overheid als hoeder van het 
algemeen belang ernstig aan kracht zal inboeten; als gevolg hiervan kunnen er grote 
internationale spanningen ontstaan.
 • Falen van nationale bestuurskracht: ook wanneer het internationale 
klimaatakkoord, afgesloten in 2015 te Parijs, algehele doorgang vindt, kan 
Nederland achterblijven met haar prestaties. Nederland moet van ver komen 
door haar decennialange aardgasverslaving die nu plotseling onder druk van de 
Groningers moet worden afgebouwd. Het zal veel van de bestuurskracht van de 
regering vragen om zonder de extra inkomsten van het aardgas middelen te vinden 
om de energietransitie te versnellen en de achterstand in de energietransitie ten 
opzichte van omringende landen in te halen. Tijdens het vorige kabinet bleef de 
uitvoering van het energieakkoord achter bij de afspraken. Als onder de huidige 
ambitieuze minister van Economische zaken en Klimaat er toch meer woorden 
dan daden tevoorschijn komen, zal de motivatie om in brede geledingen van de 
samenleving de schouders onder het karwei te zetten gering kunnen blijken. Dit 
temeer als zou blijken dat grote bedrijven en gemeenten frauderen en de regering 
erg moeilijk knopen weet door te hakken.
 • Falen van bovennationale en mondiale bestuurskracht: wanneer de 
komende jaren gaat blijken dat het Parijse akkoord door steeds meer landen wordt 
ontkracht en dat zelfs de EU bijvoorbeeld het verdrag weliswaar onderschrijft maar 
in de praktijk niet nakomt, door bijvoorbeeld tegenwerking uit Oost-Europese 
landen, zal het draagvlak in Nederland verdampen. De Nederlandse overheid zal dan 
moeite krijgen ambitieuze plannen te realiseren en de anti-EU lobby in ons land zal 
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ook op dit punt aan kracht winnen.
 • Het uitbreken van een conflict met massavernietigingswapens: zo’n 
conflict zal de bereidheid om veel geld te investeren in de energietransitie ernstig 
ondermijnen wegens de grotere prioriteit die moet worden gegeven aan acties om 
het gewelddadige conflict tot een einde te brengen en zich tegen de gevolgen ervan te 
beschermen.
 • Het uitbreken van grote sociale onrust: een massale opstand van de bevolking 
wegens het falend optreden van de regering bij bv terrorisme, cyberaanvallen, 
agressieve migranten stromen etc., zal, net als bij een kernoorlog, het 
energietransitie vraagstuk naar de achtergrond dringen; anderzijds kan het leiden 
tot een versterking van de aandacht voor decentrale energie-opwekkingsmethoden.
 • Negatieve gevolgen van technische vooruitgang: een concreet voorbeeld dat 
de energietransitie direct raakt is de mogelijkheid dat grote naties het onderling 
op een akkoord gooien en klimaatverandering tegengaan door middel van geo-
engineering in plaats van door reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen; 
het WEF Global Risk 2018 Report schat de impact en waarschijnlijkheid hiervan 
lager dan gemiddeld; persoonlijk ben ik minder optimistisch omdat leiders als 
Donald Trump, Vladimir Poetin en  Xi Jinping in geo-engineering, bijvoorbeeld 
met maatregelen in de ruimte, een goedkope uitweg kunnen zien voor hun blijvend 
hoge fossiele brandstof gebruik; de EU heeft op dit terrein helaas steeds meer het 
nakijken.
 • Uiteenvallen van kritisch informatienetwerk: zoals internet en satelliet 
verbindingen; falen van informatienetwerken zal maken dat steeds meer 
ontwrichting van de samenleving het gevolg is; dat geldt in toenemende mate ook 
voor de energietransitie waar energiebesparing en innovatieve energie opwekking en 
-gebruik worden bereikt door technische, sociale en informatiesystemen met elkaar 
te verknopen, zoals het opslaan van zonne-energie in de batterijen van elektrische 
auto’s.
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3. Onderdelen waar de gemeente ertoe doet
Wereldwijde risico’s en onzekerheden werken door op het niveau van bijvoorbeeld 
de provincies en gemeenten. Soms kan de nationale overheid door regelgeving en 
handhaving daarbij een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door nationale doelen te 
formuleren, regelgeving te maken, belasting- en subsidiemaatregelen te nemen en 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten.

Daarnaast zijn grote technologische ontwikkelingen op Europees of wereldwijd 
niveau bepalend voor het vormgeven van de energietransitie, bijvoorbeeld waar het 
gaat om de auto-industrie en technologieën voor alternatieve energiebronnen zoals 
zonnepanelen. Zij bepalen wat er technisch aan handelingsperspectief voor burgers en 
bedrijven mogelijk is.

De ruimte om in aanvulling op deze krachten eigen beleid te voeren blijft daarmee voor 
lokale overheden beperkt, maar is wel aanwezig. De genoemde mondiale risico’s en 
onzekerheden bepalen bovendien mede de kans op succes van het beleid van de lokale 
overheden.  Juist daarin zijn we in deze denktank bijeenkomst geïnteresseerd.

In algemene zin kan een gemeente in beginsel het verschil maken met het snel 
klimaatneutraal maken van de eigen organisatie, het inkoopbeleid, het deelnemen aan 
handel in carboncredits, twinning opzetten binnen de regels van het klimaatverdrag,  
het verlenen van subsidies en vergunningen. Lastiger is het soms om het eigen 
grondgebied  klimaatneutraal te maken, bijvoorbeeld als er veel energie-intensieve 
industrie op het grondgebied aanwezig is, zoals in Rotterdam en Amsterdam. 

Een van de bestuurlijke middelen om draagvlak en samenwerking te 
organiseren kan het vaststellen zijn van een jaar waarin de gemeente haar 
grondgebied klimaat neutraal wil laten zijn.  De meeste gemeenten hebben dat al 
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gedaan maar een herijking is nu nodig op basis van het nieuwe regeerakkoord.

Het laten dalen van de CO2-emissie ten opzichte van het referentiejaar 1990 is erg 
lastig als er de laatste decennia flinke groei heeft plaatsgevonden. Het mid-oosten doet 
het op dit gebied beter dan het mid-westen van ons land.

Andere maatregelen die door het gemeentebestuur sterk kunnen worden beïnvloed, 
zijn bijvoorbeeld het bouwen van gasvrije woningen, het stimuleren van zonnepanelen, 
de aanleg van elektrische laadpalen, milieuzonering voor vervuilend verkeer en 
windparken. Overigens zijn veel gemeenten niet voor dit laatste. 

De Borgingscommissie van Nijpels heeft hier ook op gewezen. Een belangrijke 
onzekerheid ligt niet ver weg maar juist dichtbij: het draagvlak bij de bevolking. Zoals 
in meer gevallen, tekent zich hier een noordwest/zuidooost tweedeling in ons land af.

4. Inhoudelijke prioriteiten voor bestuurlijke aandacht bij het omgaan met 
onzekerheden
Na de opsomming van mondiale risico’s en daarmee samenhangende onzekerheden, 
en het inzicht in mogelijkheden bij het bevorderen van de energietransitie voor het 
lokale bestuur, speelt de vraag hoe de onzekerheden op het handelen van de lokale 
overheden kunnen inwerken en hoe deze daarmee verstandig en wijs kunnen omgaan. 

We kunnen dit vanuit drie invalshoeken benaderen:
1. Vooraf te onderscheiden inhoudelijke prioritaire onderwerpen.
2. Waar crisis als kans kan werken.
3. Hoe de organisatie in al die complexiteit de eigen veerkracht kan vergroten.
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Er is een aantal relevante factoren in relatie tot de mogelijke maatregelen van het 
lokale bestuur ten behoeve van de energietransitie, te weten:

 • De gevoeligheid voor de mondiale risico’s uit het Global Risks 2018 Report.
 • De mede daaruit voortvloeiende mate van onzekerheid over het bereiken van het 
beleidseffect.
 • De feitelijke invloed van de maatregel op de energietransitie op het territorium van 
gemeente of provincie.
 • De hieruit resulterende prioritaire onderwerpen voor bestuurlijke aandacht om met 
de genoemde onzekerheden om te gaan.

Op basis van dit overzicht is een selectie gepresenteerd van technische onderwerpen 
die wegens hun belang en de onzekerheden over de langetermijnontwikkelingen onder 
de aandacht van het lokale bestuur zouden moeten worden gebracht. Daarbij zijn 
ingeschatte technische prioriteiten voor bestuurlijke aandacht bij het omgaan met 
onzekerheden:

 • Jaartal klimaatneutraal gemeentelijk grondgebied: dit is een geliefd 
instrument om ambitie en richting van handelen op het gemeentelijk grondgebied te 
genereren; daarbij is duidelijk dat het lokale bestuur maar deels ‘in control’ is en de 
global risks en de ontwikkelingen op Europees en landelijk niveau de haalbaarheid 
beïnvloeden. Een analyse van de kwetsbaarheden en responsmogelijkheden is van 
belang om dergelijke langeretermijnambities hun geloofwaardigheid en daarmee 
hun werkingskracht te laten behouden.
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 • Kopen en verkopen van carbon credits en Joint Implementation 
met gemeenten in andere landen: deze op kosten optimalisatie gerichte 
instrumenten bij de CO2 reductie worden doorgaans door grote bedrijven en 
landen gebruikt.  Wettelijk voorgeschreven emissiereducties die in gemeenten 
worden uitgevoerd worden niet gezien als creditwaardige emissiereducties. Credit 
ontstaat alleen voor additionele reducties, bijvoorbeeld bij methaanopvang uit 
vuilstortplaatsen. Onzekerheden die de internationale verdragen en hun regels 
treffen zullen ook doorwerken op dit type activiteiten.
 • Elektrische auto of waterstofauto: de definitieve keus of de elektrische 
auto of de waterstofauto de toekomst heeft is nog steeds niet gemaakt; in een 
wisselwerking tussen overheden die de bijpassende infrastructuur moeten faciliteren 
en autoproducenten die de auto voor een redelijke prijs op de markt moeten brengen 
zal de internationale markt een bepaalde kant op gaan bewegen. Vermoedelijk 
worden die keuzes buiten Europa gemaakt in Azië en de VS. Het is van groot belang 
om vroege signalen op dit gebied te onderkennen en door te vertalen naar de manier 
waarop de infrastructuur in de steden en langs de wegen de komende decennia 
wordt vormgegeven.
 • Alternatieve energieopwekking: het oude spook van kernenergie, al dan 
niet met behulp van nieuwe typen reactoren (Thorium in plaats van Uranium) 
steekt regelmatig de kop op en de kans die deze energietak in Nederland krijgt 
is sterk afhankelijk van de politieke kleur van de regering  en de ontwikkeling in 
andere Europese landen; deze optie blijft voortdurend met onzekerheid omringd 
en heeft grote gevolgen voor ontwikkelingen die juist op decentrale alternatieve 
energiebronnen mikken; wat verder opvalt is dat de principiële opties om 
alternatieve energie op te wekken de laatste eeuw nauwelijks zijn veranderd; 
dat doet de vraag rijzen of er geen tot nu toe buiten beeld gebleven alternatieve 
energiebronnen zijn aan te boren, bijvoorbeeld bronnen die wel worden aangeduid 
met ‘vrije energie’; deze zouden gebaseerd zijn op het winnen van de energie die 
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aanwezig is in atmosferische elektriciteit en magnetisme en het zwaartekrachtveld 
van de aarde; een doorbraak op dit terrein kan al de huidige plannen in een geheel 
nieuw daglicht stellen.
 • Energiezuiniger processen in basischemie en grootschalige 
energieopwekking; sommige productie- en fabricageprocessen kunnen met 
veel geringer energieverbruik worden gerealiseerd wanneer de processen drastisch 
worden herontworpen, bijvoorbeeld door meer van biochemische processen 
gebruik te maken; ontdekkingen elders in de wereld kunnen vergaande gevolgen 
in Nederland hebben omdat onze economie sterk leunt op de bulkchemie, 
metaalbewerking en olieraffinage.

5. Lokale bestuurskracht zelf als onzekere factor
Tenslotte is er de vraag in hoeverre de lokale bestuurskracht in staat is om de 
reusachtige transformatie in het energiegebruik van de samenleving, naar de 
wenselijke duurzame doelen te leiden en over welke middelen daarbij kan worden 
beschikt. Nijpels spreekt in dit verband in zijn rapport over 2017 van de noodzaak om 
het tempo van de energietransitie te verhogen en daarbij aan economische, ecologische 
en ook sociale aspecten aandacht te besteden.  Misschien kan de gemeente niet zoveel 
stootkracht aan de energietransitie toevoegen als het rijk en het bedrijfsleven dat 
kunnen. Maar de gemeente kan wel zorgen voor de brede duurzaamheidsgerichte 
inbedding van de energietransitie.

Het Global Risks 2018 Report geeft als grote risico’s weer het mislukken van het 
Verdrag van Parijs en het falen van de nationale staat om urgente problemen het hoofd 
te bieden. Dit zijn ongetwijfeld de grootste onzekerheden voor de lokale overheden die 
hoe dan ook slechts een beperkte bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie.
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Voor het lokale bestuur komen samenvattend de volgende onzekerheden bij 
energietransitie als belangrijk voor de komende coalitieperiode naar voren:

 • Bestuurlijk: mislukken Parijs, mislukken nationaal beleid, onvoldoende CO2-
reductie gericht inkoopbeleid, slechte regionale samenwerking, slechte verankering 
in ambtelijke organisatie, verzet deel burgers.
 • Klimaattechnisch: introductie geo-engineering, grote vulkaanerupties.
 • Energietechnisch: industriesector doet minder dan burger, waterstofauto gaat het 
winnen van elektrische auto.

De uitdaging is om voor deze onzekerheden tot een wervend handelingsperspectief te 
komen.

Omstandigheden waarbij crises kunnen leiden tot een betere aanpak
Crises tracht het bestuur te vermijden, want geconfronteerd worden met 
onbeheersbare toestanden en het niet kunnen teruggrijpen op draaiboeken waarin 
ervaringen uit het verleden zijn verwerkt, vormen doorgaans een nachtmerrie voor 
het bestuur. Het liefst wordt zo lang mogelijk gedaan alsof er niets aan de hand is 
om slapende honden niet wakker te maken. Maar juist dat gedrag wordt het bestuur 
achteraf fataal. Openheid vanaf het begin betaalt zich uit en helpt om de magie van 
media hypes bij calamiteiten meester te worden[1]. Bovendien kunnen rampen ook 
kansen bieden om tot structurele verbeteringen in het bestuur te komen. Nader 
onderzoek[2] laat zien dat het ontstaan van een transformerende aanpak uit een crisis 
waarschijnlijker is naarmate een aantal gunstige voorwaarden aanwezig zijn:

 • De leidende personen hebben een grote media-exposure en daarmee gevoel voor de 
publieke opinie.
 • Marktmechanismen zijn voorhanden om de transitie te helpen implementeren.
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 • De oorzaken zijn niet complex.
 • Betrokken overheden kunnen gemakkelijk op één lijn worden gebracht.
 • Er is een persoon of instantie die de leiding op zich neemt.

Wanneer dergelijke factoren in redelijke mate aanwezig zijn kan de lokale overheid 
met gerede kans op succes van de crisisnood een deugd maken.  Zo zal het duidelijk 
zijn dat een doelstelling om een aantal laadpalen binnen 3 jaar in de gemeente te 
plaatsen makkelijker tot een succes te brengen is dan het doel om het territorium van 
de gemeenten in 15 jaar klimaatneutraal (geen netto CO2-emissie) te maken.

[1] B. Zoeteman en W. Kersten, 2009, Media berichtgeving over calamiteiten: de magie meester?, 
Tijdschrift voor Veiligheid, (8), 1, 35-47
[2]K. Zoeteman, 2012, Sustainable Development Drivers, chapter 15: Trends, Crises and Sustainability, 303-
318, Edward Elgar, Cheltenham, UK

Lessen voor lokale overheden uit het Global Risks 2018 Report
Een speciaal hoofdstuk in het Global Risks Report van de hand van Roland Kupers 
van Oxford University (p. 54-55), getiteld Resilience in complex organizations, biedt 
aanvullende aanknopingspunten. Hij laat zien dat ‘cascading events’ zich plotseling 
ontvouwen en de hyperconnectieve wereld daarna veranderd achterlaten. De Arabische 
lente, gevolgd door de oorlog in Syrië, leidt bijvoorbeeld tot een vluchtelingenstroom 
naar Europa die vervolgens de Brexit triggert. Om als organisatie daarmee om te 
gaan wordt het belang van veerkracht van de organisatie benadrukt. Peter Voser van 
Shell was in 2012 de initiator van deze focus op veerkracht. De veerkracht van een 
organisatie wordt omschreven als het vermogen van een organisatie om zich aan te 
passen en wel te varen bij confrontatie met risico’s met grote gevolgen en een lage 
waarschijnlijkheid. Er worden drie categorieën van zogenaamde ‘veerkracht lenzen’ 
voorgesteld:
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 • Structurele veerkracht die de systeemdynamiek binnen de organisatie zelf betreft; 
het is het vermogen om sneller te herstellen van een verstoring; dit vraagt om een 
niet te kleine en niet te grote diversiteit van organisatieonderdelen die flexibel is 
georganiseerd voor de problemen van het moment.
 • Integratieve veerkracht die ten grondslag ligt aan complexe interacties met 
de externe omgeving; bouwstenen daarvoor zijn het in staat zijn om tussen 
schaalniveaus te schakelen, het vermogen om drempels te overwinnen en het in 
standhouden van sociale cohesie tussen de organisatie en de omgeving.
 • Transformatieve veerkracht die reageert op het gegeven dat het mitigeren 
van sommige risico’s transformatie vraagt; polycentrische bestuurskracht, in 
tegenstelling tot op kostenbesparing gerichte centralisatie, is beter gebleken voor 
transformatieve veerkracht; vooruitzien met behulp van scenariostudies is tevens 
belangrijk, evenals ruimte om te experimenten en innoveren.

Kupers concludeert dat organisaties dergelijke veerkracht alleen kunnen vergroten 
als ze bereid zijn capaciteit vrij te maken om de buitenranden van het systeem te 
verkennen. Deze PRIMO-denktank is in zekere zin hier een goed voorbeeld van. Ω
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Over de navigatie met weerstandsvermogen, risk governance, risk 
maturity en het werken met risicomanagement in de praktijk.

NAVIGATIE
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BETER RISICOMANAGEMENT DANKZIJ NIEUWE 
COMPTABILITEITSVOORSCHRIFTEN

Risicoparagraaf CV 1995 uitbreiden tot 
beheersinstrument
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In het besluit CV 1995 is de risicoparagraaf geïntroduceerd. De paragraaf stelt 
gebruikers beter in staat zich een beeld te vormen van de financiële positie van 
de gemeenten en de provincies. De risicoparagraaf kan behalve als informatie-

instrument een nuttige functie als beheers- en sturingsinstrument vervullen. In 
samenhang met veranderingen op de verzekeringsmarkt kan daardoor voordeel 
worden behaald.

In de afgelopen jaren hebben zich diverse ontwikkelingen voorgedaan die de 
gedachtevorming over de risicoparagraaf hebben gestimuleerd. In dit verband kunnen 
als belangrijkste ontwikkelingen worden genoemd:

 • Het toenemend aantal grote, complexe projecten bij de verschillende overheden.
 • De tendens bij de overheid om de bedrijfsvoering steeds meer op 
bedrijfseconomische grondslagen te baseren.
 • Decentralisatie en deregulering (stichtingen, WGR, et cetera).
 • Verschuiving van preventief naar repressief toezicht op gemeenten.
 • Deelnemingen in overheids-NV’s.

De overheid, zowel Rijk als provincie en gemeente, hebben de laatste jaren steeds 
meer te maken met grote, complexe projecten die moeilijk beheersbaar zijn. 
Projecten waarmee de overheid grote risico’s loopt. Te denken vaIt aan de 
Oosterscheldewerken, de Walrus-affaire, de Stopera in Amsterdam, het stadhuis 
in Den Haag. 

Voor een goede samenwerking bij zulke complexe projecten is dan ook een effectief 
en efficiënt informatiesysteem vereist. Daarnaast is een heldere afbakening 
van de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zeer belangrijk. Met een goed 
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informatiesysteem en duidelijke bevoegdheden en verantwoordelijkheden kunnen de 
risico’s die met complexe projecten kunnen worden gelopen tijdiger gesignaleerd en 
daardoor (beter) beheersbaar worden.

Wat het Rijk betreft, is specifieke regelgeving ontwikkeld die bij de verantwoording en 
controle van grote projecten moet worden gehanteerd. In de procedureregeling 
‘controle grote projecten’ is onder meer bepaald dat zowel in de fase van de 
voorbereiding en besluitvorming als in de fase van de uitvoering de verantwoordelijke 
minister of staatssecretaris aan (de vaste commissie van) de Tweede Kamer 
informatie verstrekt. In de procedureregeling is aangegeven welke elementen deze 
informatie minstens moet bevatten. Sinds dit jaar hebben gemeenten een beter inzicht 
in hun financiële risico’s door de zogeheten risicoparagraaf, die onder de kop ‘De 
risicoparagraaf volgens het besluit Comptabiliteitsvoorschriften’ wordt besproken.

Een risico is het gevaar voor schade of verlies als 
gevolg van interne en externe omstandigheden.

Overheidsbedrijfsvoering op bedrijfseconomische grondslagen
Bij de overheid, vooral bij de gemeentelijke overheid, is een tendens tot bedrijfsmatig 
werken waarneembaar. Evenals in het bedrijfsleven willen overheidsorganisaties hun 
bedrijfsvoering baseren op bedrijfseconomische grondslagen. Hiermee groeit ook het 
besef dat het voeren van een gemeentelijke huishouding risico’s met zich brengt. De 
gemeente loopt namelijk als iedere ondernemer risico’s in de uitvoering van haar 
activiteiten. Misschien wel meer risico’s dan de particuliere ondernemer vanwege het 
zorgvuldigheidsaspect die bij de gemeente als overheidslichaam zwaarder telt. 
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De tendens om bedrijfsmatig te gaan werken, houdt onder meer in dat risico’s 
zichtbaar en beheersbaar moeten worden gemaakt. Om dit te kunnen realiseren, 
zullen heldere scheidslijnen moeten worden aangebracht in de bevoegdheden en 
verantwoordelijkheden tussen bestuur en management.

Decentralisatie en deregulering
Decentralisatie en deregulering zijn al geruime tijd speerpunten in het 
rijksbeleid. Door het verschuiven van taken en bevoegdheden van het Rijk naar 
provincies en gemeenten neemt de verantwoordelijkheid van gemeenten toe. De 
verantwoordelijkheid voor deze taken brengt voor de gemeenten risico’s met zich mee. 
Risico’s op het gebied van de uitvoering, het beheer et cetera. Het in beeld brengen van 
deze risico’s is een van de instrumenten om een verstoring in de adequate uitvoering 
en het beheer van deze taken en bevoegdheden tegen te gaan. Verschuiving van 
preventief naar repressief toezicht.

Met de nieuwe Gemeentewet is het toezicht van karakter veranderd. Het preventieve 
toezicht is als regel vervangen door repressief toezicht. In de praktijk betekent dit dat 
de gemeenten een grotere handelingsvrijheid hebben gekregen. Voor de toezichthouder 
is het in het nieuwe toezichtregime des te belangrijker om bij de beoordeling van de 
begroting een goed inzicht in de financiële positie van de gemeenten te kunnen krijgen. 
Dit goede inzicht wordt mede bereikt door een adequate informatieverstrekking 
over verwachte risico’s. Voren geschetste ontwikkelingen hebben ertoe geleid de 
risicoparagraaf als instrument aan te reiken. In de risicoparagraaf kan inzicht worden 
geboden in zaken die bepaalde risico’s met zich mee kunnen brengen.

De risicoparagraaf volgens het besluit Comptabiliteitsvoorschriften (CV 1995)
De risicoparagraaf is een compleet nieuw element in de verslaglegging van de 
gemeentelijke overheid. Tot begin dit jaar waren gemeenten vrij te beslissen of en op 
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welke wijze informatie over risico’s wordt verstrekt. De gemeenteraad wordt door deze 
vrijheid en vrijblijvendheid niet optimaal in staat gesteld te beoordelen in hoeverre en 
in welke mate risico’s de financiële positie van de organisatie kunnen beïnvloeden.

Trend: verschuiving van preventief naar repressief 
toezicht.

Niet alleen de gemeenteraad, maar ook de toezichthouder, de burger en andere 
gebruikers van de gemeentelijke informatie moeten over de financiële positie van de 
gemeente kunnen oordelen. Het democratisch beginsel en de verplichting een getrouw 
beeld van de financiële positie te geven, vereisen dat er inzicht moet bestaan in de 
omvang en de achtergronden van risico’s waarmee rekening moet worden gehouden.

Wát moet onder een risico worden verstaan volgens het besluit CV 1995?
Een risico is het gevaar voor schade of verlies als gevolg van interne en externe 
omstandigheden. Het gaat hierbij om de volgende risico’s:

 • Risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd, omdat het niet mogelijk is een 
redelijke schatting van het bedrag van de schade of het verlies te maken.
 • Risico’s die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van materiële 
betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen.

Om de invloed van deze risico’s op de financiële positie van de gemeente te kunnen 
beoordelen, moet de gemeenteraad volledig inzicht hebben in deze zaken. In het 
besluit CV 1995 is voorgeschreven dat het College van B&W in de toelichting op de 
begroting en meerjarenraming alle risico’s moet noemen en toelichten die tot het 
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moment van aanbieden hiervan bij hem bekend zijn. De gemeenteraad moet bij de 
vaststelling van de begroting deze risico’s naar de laatste stand van zaken bevestigen.

Om niet in de autonomie van de gemeente te treden, heeft de gemeente in beginsel 
de vrijheid te bepalen dat bepaalde risico’s niet uitgebreid worden behandeld in 
de toelichting. Dit kan het geval zijn als de onderhandelingspositie van de eigen 
organisatie tegenover belanghebbende derden daardoor wordt geschaad of verzwakt. 
In deze gevallen doet het College van B&W wel melding van deze risico’s, zodat de 
gemeenteraad geïnformeerd is en indien gewenst in besloten zittingen een nadere 
toelichting kan krijgen.

De vrees is geuit dat de verplichting aan het 
College van B&W en aan de raad alle risico’s 

te noemen en toe te lichten in de praktijk tot 
zwartkijkerij zal leiden.

De vrees is geuit dat de verplichting aan het College van B&W en aan de raad alle 
risico’s te noemen en toe te lichten in de praktijk tot zwartkijkerij zal leiden. Om dit te 
voorkomen is in de voorschriften duidelijk gedefinieerd wanneer er sprake is van een 
risico en wordt aanbevolen ook de verwachte meevallers in beeld te brengen. Met name 
risico’s die moeilijk kwantificeerbaar zijn, kunnen immers positief of negatief afwijken 
van de verwachtingen en daarmee dus mee- of tegenvallen. 

Naast de risico’s die per definitie schade opleveren, zoals ongelukken en brand, kunnen 
er ook meevallers zijn. Een duidelijk voorbeeld is de rentestand die mee of tegen kan 
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vallen in relatie tot de verwachting. Door zowel de tegenvallers als de meevallers in 
beeld te brengen, wordt een evenwichtig beeld van de financiële situatie verkregen.

Welke risico’s moeten in de risicoparagraaf?
De definitie van een risico is niet alleen afhankelijk van de vraag of er 
voorzieningen zijn gecreëerd of afwaarderingen hebben plaatsgevonden. Het 
hangt ook samen met de uitgangspunten van de ramingen in de begroting en in 
de meerjarenraming. Alleen datgene waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid kan 
nemen, dat wil zeggen datgene waartoe de gemeente actie kan ondernemen of 
maatregelen kan treffen, is aan te merken als risico. En moet volgens de CV 1995 
worden opgenomen in de risicoparagraaf.

Het is de bedoeling dat alleen die risico’s worden gepresenteerd en toegelicht die 
afzonderlijk of gezamenlijk van substantiële betekenis kunnen zijn voor het 
balanstotaal of het eigen vermogen. Door schaalverschillen bij gemeenten is het niet 
mogelijk een concrete invulling aan het begrip substantieel te geven. Als voorbeelden 
van risico’s kunnen worden genoemd:

 • Gerechtelijke uitspraken van lopende juridische kwesties.
 • Kennelijke bodemverontreiniging in gemeentegrond.
 • Beleggingen/beursspeculaties.
 • Voorzienbare exploiratieverliezen.

De risicoparagraaf als sturingsinstrument
De risicoparagraaf die volgens het besluit CV 1995 moet worden gepresenteerd, heeft 
dus zuiver de functie van informatie-instrument. De risicoparagraaf kan echter meer 
zijn dan alleen een informatie-instrument voor gemeenten. In deze tijden waarin de 
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gemeente steeds meer eigenrisicodrager wordt, kan de risicoparagraaf als beheers- en 
sturingsinstrument nuttig zijn.

De schade die de verzekeraars in 1993 aan gemeenten hebben uitgekeerd, lag 50% 
hoger dan de ontvangen premies. Dit heeft geleid tot een stijging van de premies 
en van het eigen risico. Doordat steeds meer zaken in het dekkingsgebied van de 
verzekeringen ontbreken, met name op het gebied van aansprakelijkheden, moet de 
gemeente steeds meer zelf het risico dragen. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen 
zou het goed zijn als het risicobewustzijn van gemeenten zou toenemen.

Gemeenten zullen op andere manieren hun risico’s willen beheersen en kosten 
besparen. Dit kan door de risicoparagraaf uit te breiden tot een beheers- en 
sturingsinstrument. Voor een breder gebruik van de risicoparagraaf kan het nuttig zijn 
alle risico’s te inventariseren. Ook die risico’s waarvoor een voorziening is aangelegd 
of die tot afwaardering hebben geleid of die verzekerd zijn. In de risicoparagraaf als 
beheers- en sturingsinstrument wordt niet volstaan met het melden van de verwachte 
risico’s, maar worden deze ook geanalyseerd en wordt aangegeven hoe de risico’s 
beheersbaar kunnen worden gemaakt. Voor het gebruik van de risicoparagraaf als 
beheers- en sturingsinstrument is het nuttig een kijkje te nemen in de leer van het 
risicomanagement.

Wát is risicomanagement?
In risicomanagement worden 3 fasen onderscheiden:

 • Het identificeren van risico’s.
 • Het analyseren van risico’s.
 • Het beheersbaar maken van risico’s.
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Voor het maken van de voorgeschreven risicoparagraaf is met name de eerste fase van 
belang. De risicoparagraaf volgens de CV 1995 bestaat in feite uit een selectie van de 
geïdentificeerde risico’s van de gemeente.

Ook bij het voorkomen van risico’s kan risicomanagement een belangrijke rol spelen. 
Risicomanagement bestaat immers uit identificatie, analyse en beheersing van risico’s. 
In de eerste twee fasen worden de risico’s gesignaleerd en verkrijgt men inzicht in 
de oorzaken en mogelijke gevolgen van de risico’s. Door dit inzicht behoeven risico’s in 
de toekomst niet meer onverwacht voor te komen. Indien het niet mogelijk is risico’s 
te voorkomen, moet worden getracht deze beheersbaar te maken. Dat is dan de derde 
fase in het risicomanagement.

Waar komt risicomanagement vandaan?
De ontwikkeling van risicomanagement begon vlak na de Tweede Wereldoorlog bij 
grote Amerikaanse bedrijven uit onvrede over het verzekeringsaanbod en de 
bijbehorende premies. Ongeveer tien jaar geleden begon risicomanagement ook door 
te dringen tot de Amerikaanse overheden. Net als in Nederland werden
de overheden steeds vaker aansprakelijk gesteld door burgers of personeel. Ook de 
hoogte van de claims nam fors toe. Het resultaat was vergelijkbaar met de situatie 
die wij momenteel in Nederland kennen: de verzekeringspremies stegen, de eigen 
risico’s gingen omhoog, het dekkingsgebied werd kleiner, enzovoorts. Dit bracht 
veel Amerikaanse overheden ertoe om hun risico’s opnieuw te bezien.

Van oudsher waren de meeste risico’s, net als in Nederland, verzekerd, maar de 
veranderende situatie noodzaakte de Amerikaanse overheden naar alternatieven 
te zoeken. Binnen de overheid is toen de aandacht voor risicomanagement sterk 
gestegen. Het risicomanagement dat door het bedrijfsleven al aardig ontwikkeld was, 
bleek verschillende bruikbare elementen voor de overheid te hebben. Ook Zweden 

Beter risicomanagement dankzij nieuwe comptabiliteitsvoorschriften Navigatie



561 i

en andere Scandinavische overheden zijn enkele jaren geleden met de invoering 
van risicomanagement begonnen, omdat ook daar de premies fors stegen. In 
tegenstelling tot de VS zochten de overheden daar samen met de verzekeraars naar 
een oplossing op dit terrein.

Van oudsher waren de meeste risico’s, net als in 
Nederland, verzekerd.

In de VS werd de nadruk heel sterk op preventie gelegd. Een benadering die ook 
voor Nederland bruikbaar is: probeer eerst risico’s te voorkomen en als dat niet lukt, 
probeer je de risico’s op de een of andere manier beheersbaar te maken.

Welke resultaten zijn tot nu toe in de VS geboekt?
Vroeger werd bijna 100% van de risico’s verzekerd. In de huidige situatie zijn alleen 
nog maar risico’s met grote financiële gevolgen (de zgn. calamiteiten) verzekerd. Alle 
andere risico’s worden vaak zelf door de overheidsorganisaties geadministreerd en 
beheerst. Deze betrokkenheid en het directe inzicht in risico’s hebben ertoe geleid dat 
aanzienlijke schadereductie optrad.

Ook in Nederland, waar het bedrijfsleven zich al enige tijd met risicomanagement 
bezighoudt, zijn behoorlijke schadereducties te bespeuren. Een kanttekening bij 
schadereductie is dat deze in de huidige situatie voor de Nederlandse gemeenten niet 
direct wat oplevert. Zolang de verzekeraars de schade betalen, merkt de gemeente 
daar immers niets van. Gevolg is wel dat door een toename van het aantal schaden 
de premies uiteindelijk door de werking van het marktmechanisme ook toenemen. 
Hetgeen nu al het geval is. Een afname van het aantal schaden kan op termijn tot 
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premiebesparingen leiden, hetgeen minder kosten voor de gemeente impliceert.

De meeste Amerikaanse overheden die risicomanagement in hun organisatie hebben 
geïntroduceerd, dragen zelf zorg voor het beheersbaar maken van het grootste deel van 
hun risico’s. Een reductie van het aantal schaden door het voorkomen van risico’s is in 
die situatie direct in de eigen portemonnee merkbaar.

Hoe kunnen gemeenten risicomanagement vorm geven?
Risicomanagement is dus veel meer dan alleen maar informeren over risico’s, zoals 
voorgeschreven in het besluit CV 1995. De risicoparagraaf in de CV 1995 beperkt 
zich tot het noemen van een aantal risico’s. Vanuit risicomanagement kan de 
risicoparagraaf worden gezien als een partiële identificatie van risico’s.

De identificatiefase is zonder meer essentieel. Wil je risico’s kunnen identificeren, dan 
moet duidelijk zijn wat onder een risico moet worden verstaan. In zijn algemeenheid 
kan een risico worden omschreven als een  denkbaar negatief gevolg van een activiteit. 
Binnen deze omschrijving past ook de definitie in het besluit CV 1995. In dit besluit is 
een risico omschreven als een omstandigheid die een gevaar oplevert voor schade of 
verlies.

In besluit CV is een risico omschreven als een 
omstandigheid die een gevaar oplevert voor 

schade of verlies.
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In de analysefase wordt ingegaan op oorzaken en gevolgen van risico’s en de frequentie 
waarmee een oorzaak zich kan voordoen. Vooral de oorzaken zijn van groot belang 
bij een analyse. Inzicht in de oorzaken en de werking van deze oorzaken is immers 
belangrijk om het optreden van risico’s te voorkomen. Een gedegen analyse van de 
risico’s is dus van belang voor het tegengaan van vele onnodige uitgaven. In deze fase 
kunnen de risico’s naar categorieën worden ingedeeld. Een mogelijke indeling is de 
volgende:

 • Risico’s op eigendommen.
 • Risico’s op netto inkomen.
 • Risico’s op aansprakelijkheid.
 • Risico’s op personeel.

Risicomanagement legt heel sterk het accent op het beheersbaar maken van risico’s. 
Het beheersbaar maken van risico’s houdt in dat een evenwicht moet worden 
gevonden tussen enerzijds de zogenaamde ‘control’ over een risico en anderzijds het 
‘financieren’ van de negatieve gevolgen bij het optreden van een risico. Vaak biedt een 
combinatie van ‘control’ en financiering een goede oplossing.

‘Control’ is de verzamelnaam voor technieken die zich vooral richten op de oorzaken. 
Enkele ‘control’ -technieken zijn: risicovermijding, risicopreventie, risicoreductie, 
opdeling van risico’s, dupliceren van risicolopende zaken (bijvoorbeeld een back-up 
van een harde schijf) en het contractueel overdragen van risico’s (bijvoorbeeld leasing).

‘Risicofinanciering’ richt zich op het afdekken van de negatieve gevolgen van risico’s. 
Dit afdekken van de gevolgen kan op meerdere manieren gebeuren, afhankelijk van de 
omvang van deze gevolgen. Mogelijke technieken zijn:
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 • Het financieren van de gevolgen vanaf de lopende rekening.
 • Het creëren van bestemmingsreserves.
 • Gevolgen afdekken met geld uit geleende fondsen.
 • Het instellen van een captive (rechtspersoon die kan participeren op de markt voor 
herverzekeraars).
 • Contractuele overdracht van risicofinanciering (bijvoorbeeld gemeentegaranties 
voor burgers).
 • Het sluiten van een commerciële verzekering.

Om een risico totaal beheersbaar te maken, is vaak een evenwicht tussen ‘control’ en 
financiering nodig. Naast deze technieken van het beheersbaar maken van risico’s 
of de gevolgen daarvan, blijft er nog een element over dat niet zo gemakkelijk te 
sturen is. Dit element is de administratieve organisatie. Veel risico’s bevinden zich 
immers binnen de eigen administratieve organisatie. Te denken valt aan:
 

 • Het verstrekken van vergunningen.
 • Het slaan van beschikkingen.
 • Het wekken van verwachtingen.
 • Het verstrekken van onjuiste informatie.
 • Het overschrijden van termijnen bij bepaalde procedures.
 • Tegenstrijdigheden in plannen met betrekking tot de ruimtelijke ordening.
 • Uitvoeringseffecten van infrastructurele plannen, bijvoorbeeld de vervanging van 
een oude brug in het centrum, die kan leiden tot claims van het bedrijfsleven als 
gevolg van inkomstenderving. De kosten die uit deze claims kunnen voortvloeien, 
moet de gemeente vergoeden, maar vaak is hiermee geen rekening gehouden in de 
begroting. Dit is trouwens een mogelijk voorbeeld van een risico dat de gemeente 
niet openbaar zal willen maken en dus niet in de risicoparagraaf zal willen opnemen.
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Buiten de organisatie (het gemeentehuis) kunnen risico’s optreden als gevolg van 
bijvoorbeeld: een slecht wegdek, losliggende trottoirtegels, het wagen- en 
machinepark. Deze grote diversiteit aan risico’s die gemeenten kennen, hebben 
vanuit het oogpunt van preventie en schadereductie een overeenkomst: de kennis, 
informatie en attitude van medewerkers. Een voorbeeld ter verduidelijking. Als er 
een gat in de weg zit, is er sprake van een risico. Als een niets vermoedende burger 
er met zijn auto doorheen rijdt en daardoor schade krijgt, verhaalt hij die schade op 
de gemeente. De claim wordt correct afgehandeld door de afdeling Financiën en de 
verzekeraar betaalt uit.

Om een risico totaal beheersbaar te maken, 
is vaak een evenwicht tussen ‘control’ en 

‘financiering’ nodig.
Echter naast deze afhandeling had de behandelend ambtenaar van de 
afdeling Financiën nog het volgende kunnen doen:

 • De ambtenaar had aan (de afdeling/ dienst) Gemeentewerken tevens moeten 
doorgeven dat er schade is geclaimd als gevolg van een gat in het wegdek. Deze 
afdeling/ dienst kan dan beoordelen of dit gat (niet) voorkomen had kunnen worden 
door bijvoorbeeld een goed wegenonderhoudsplan.
 • Ook kan een beroep worden gedaan op andere gemeentelijke medewerkers, 
bijvoorbeeld bij de vuilnisophaaldienst, bij signalering van een gat in het wegdek de 
afdeling Gemeentewerken hierover te informeren.
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Door deze handelwijze kan de oorzaak van deze schade worden geëlimineerd. Het 
gat kan dus worden gedicht en in de toekomst kan de kans dat eenzelfde risico weer 
optreedt, worden verkleind. In dit voorbeeld kan de schade worden voorkomen 
door aan het kennispeil van de medewerkers over risico’s te werken. Hierdoor 
kunnen de medewerkers bepalen wat relevante gegevens  zijn die moeten worden 
doorgegeven. Enige algemene kennis over risico’s kan ook positief bijdragen aan de 
eigen houding die men heeft ten opzichte van risico’s. De verantwoordelijkheid 
voor het voorkomen van risico’s is namelijk een zaak van alle medewerkers. Daarnaast 
kunnen andere maatregelen worden getroffen die het optreden van risico’s kunnen 
beperken, zoals:

 • Het instellen van richtlijnen hoe te handelen bij signaleren van risico’s.
 • Het instellen van een centrale persoon voor melding. Het in één hand onderbrengen 
van de schademelding en de afhandeling van gevolgen. Dit vergroot het inzicht in de 
risico’s en maakt het beter mogelijk oorzaken in plaats van gevolgen te bestrijden.

Slot
In dit artikel is aangegeven dat de risicoparagraaf meer kan zijn dan alleen maar een 
informatie-instrument. De ontwikkelingen die de gedachtegang over de risicoparagraaf 
hebben gestimuleerd, zijn geschetst.

Zowel voor het Rijk als voor de provincies en gemeenten is het van belang risico’s te 
onderkennen en daarmee rekening te houden. Vanuit deze optiek is voor het Rijk een 
procedureregeling ‘grote projecten’ voorgeschreven, die de verantwoording en controle 
over grote projecten richting Tweede Kamer regelt.
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Ook de risicoparagraaf voorgeschreven in het besluit CV 1995, is voortgekomen uit 
de gedachtenontwikkeling over risico’s. Het doel van de risicoparagraaf volgens het 
besluit CV 1995 is de informatieverstrekking over risico’s te verbeteren, waardoor het 
inzicht in de financiële positie van gemeenten kan worden verbeterd.

De risicoparagraaf kan gaan dienen als beheers- 
en sturingsinstrument.

In dit artikel is betoogd dat de risicoparagraaf tevens kan dienen als beheers- en 
sturingsinstrument. Voor het gebruik van de risicoparagraaf als sturingsinstrument 
kan de leer van het risicomanagement als uitgangspunt worden gebruikt.

De ervaringen, opgedaan in het buitenland en in het bedrijfsleven met 
risicomanagement geven aan welke voordelen het voorkomen en beheersen van 
risico’s uiteindelijk opleveren. Uitbreiding van de risicoparagraaf van informatie- naar 
sturingsinstrument kan voordelen hebben voor de gemeente. Deze voordelen kunnen 
samenhangen met de veranderingen op de verzekeringsmarkt.

De stijging van het aantal schaden zal namelijk leiden tot een stijging van de 
verzekeringspremies en eigen risico’s. En daarmee tot een stijging van de kosten voor 
de gemeenten. Indien men zich er niet van bewust is dat de gemeente steeds meer 
eigen-risico-drager wordt, kunnen nieuwe aansprakelijkheidsclaims gemakkelijk tot 
een ontwrichting van de begroting leiden. Dit dan directe ongewenste gevolgen voor 
beleidskeuzen over het gewenste voorzieningenniveau.
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Door met risico’s rekening te houden, kunnen ook gemakkelijker risico’s worden 
voorkomen. Dit preventieve gedrag dat niet veel meer kost dan bewustwording en 
informatieoverdracht, kan wel leiden tot een terugdringing van de negatieve gevolgen 
van risico’s. Dit heeft een directe kostenbesparing voor de gemeente tot gevolg.

Indirect kan preventie als voordeel hebben dat verzekeringspremies op termijn 
omlaag kunnen. Voor het voorkomen en beheersen van risico’s is een risicoparagraaf 
die verder gaat dan voorgeschreven in het besluit CV 1995 dus een goed bruikbaar 
sturingsinstrument. Ω
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Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) schrijft gemeenten voor een 
risicoprofiel op te stellen, expliciet risicomanagementbeleid te voeren en op 
basis van hun risicoprofiel het (financiële) weerstandsvermogen in beeld te 

brengen. Nu, twee jaar na de invoering ervan, blijken veel gemeenten hier nog mee 
worstelen.** Een algemene norm voor het weerstandsvermogen zou gemeenten niet 
alleen concrete handvatten geven, maar de kaderstellende taak van de gemeenteraad 
en de controletaken van vooral de provincie aanzienlijk vereenvoudigen. Waarom is er 
dan geen norm gesteld?

In de toelichting op artikel 11 van de BBV staat dat het aan de provincies en 
gemeenten zelf is een beleidslijn te formuleren over de in de organisatie noodzakelijk 
geachte weerstandscapaciteit. Hierdoor heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
er vanaf gezien een algemene norm te stellen, dit omdat gemeenten onderling zo zeer 
van elkaar verschillen dat het niet mogelijk wordt geacht een algemene norm te stellen 
dienaangaande. De vraag is of deze stelling van het ministerie juist is.1

Om financiële tegenvallers op te kunnen vangen zodra risico’s ontstaan, heeft 
een gemeente een buffer nodig. Het weerstandsvermogen bepaalt in hoeverre de 
gemeente in staat is de financiële gevolgen van opgetreden risico’s op te vangen. 
Artikel 11 van het BBV geeft aan dat het weerstandsvermogen de relatie is tussen de 
weerstandscapaciteit en risico’s. Als het risicoprofiel bekend is, kan een relatie worden 
gelegd naar de gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. 
Gebruikelijk wordt die relatie als volgt weergegeven (zie figuur 1). 

Het doel van het bepalen van een risicoprofiel van een organisatie is het inzichtelijk 
maken van de verzameling risico’s van de organisatie met de daarbij 
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behorende waarden. Een risicoprofiel van een organisatie is dan een beschrijving van 
de risico-eigenschappen van de organisatie, waardoor er een dwarsdoorsnede 
van de organisatie op het gebied van risico’s ontstaat. Een risicoprofiel is eigenlijk 
een overzicht van de individuele risico’s met bijbehorende waarden die bij elkaar 
worden opgeteld tot een totaalplaatje van de organisatie.

Het weerstandsvermogen kan gemeten worden als de verhouding tussen de 
weerstandscapaciteit die de gemeente beschikbaar heeft en de verwachte financiële 
gevolgen van de risico’s en kan weergegeven worden als een ratio:

Beschikbare weerstandscapaciteit/Risico’s 
(risicoprofiel)

Om dit te kunnen meten is het noodzakelijk te definiëren wat er precies 
verstaan wordt onder de weerstandscapaciteit en hoe dit berekend kan 
worden. Ditzelfde geldt voor de risico’s (zie tabel 1).

Risico’s
De eerste component om het weerstandsvermogen te berekenen, is de benodigde 
weerstandscapaciteit die berekend kan worden op basis van het risicoprofiel van 
een gemeente. Het gaat hier om het bepalen van de samenloop van risico’s (het 
risicoprofiel) zoals berekend kan worden door kwantitatieve kans * bandbreedte.

Om het risicoprofiel te kunnen berekenen, dienen de in kaart gebrachte risico’s 
gekwantificeerd te worden. Om een risicoprofiel op te kunnen stellen, heeft de 
gemeente Gaasterzijl een aantal workshops gehouden om de risico’s te benoemen en 
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per risico te bepalen wat de kans van optreden is en wat de (financiële) impact is op de 
organisatie als het risico optreedt.

In de risicokaart staat per cel het aantal risico’s weergegeven wat in kaart is 
gebracht bij een bepaalde kans/gevolg klasse. Vervolgens wordt met behulp van een 
risicosimulatie (op basis van de Monte Carlo methode) gegeven een bepaalde mate 
van waarschijnlijkheid (zekerheid) berekend welk bedrag benodigd is om de risico’s af 
te dekken. Het voordeel van zo’n risicosimulatie op basis van de Monte Carlo methode 
is dat het op basis van een grote diversiteit aan risico’s één waarde kan bepalen voor 
het totale risicoprofiel waarmee het management in staat moet worden geacht om op 
een consistente manier tegen de risico’s van de organisatie aan te kijken.

Er kan op basis van de simulatie gezegd worden dat met een specifiek 
zekerheidspercentage een X bedrag genoeg zal zijn om de risico’s op te vangen. 
Gebruikelijk worden hier percentages tussen de 75% en 95% voor gebruikt.2 Op 
basis van studie naar het verloop van de grafieken van een aantal gemeenten kan 
het best een zekerheidspercentage van 90% gehanteerd worden. Bij een zekerheid 
van 90 procent vertonen de meeste grafieken nog geen ‘staart’ (waardoor voor 
elk percentage meer zekerheid relatief meer geld benodigd is), en toch een hoog 
zekerheidspercentage heeft.

Uit de berekening is af te leiden dat voor de gemeente Gaasterzijl een bedrag van 
13.665.574 euro genoeg zal zijn om met een zekerheidspercentage van 90% 
de risico’s op te vangen. Een andere uitkomst van de uitgevoerde simulatie is 
een gevoeligheidsanalyse die de risico’s sorteert op invloed op de benodigde 
weerstandscapaciteit. Hiermee wordt direct een prioritering in de risico’s aangebracht 
waar het gaat om risicobeheersing. Als de gemeente Gaasterzijl deze vijf risico’s zou 
kunnen beheersen zal het bedrag wat benodigd is om de risico’s op te vangen flink 
verkleind worden.
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Weerstandscapaciteit 
Naast het risicoprofiel, is de weerstandscapaciteit het tweede element van het 
weerstandsvermogen. Onder de noemer weerstandscapaciteit wordt in deze verstaan 
de beschikbare weerstandscapaciteit. De weerstandscapaciteit bestaat uit drie 
componenten:3

1. Reserves.
2. Bezuinigingsmogelijkheden.
3. Onbenutte belastingcapaciteit.

Reserves
Onder reserves kunnen drie soorten reserves onderscheiden worden: algemene 
reserves, bestemmingsreserves en stille reserves. Het onderscheid tussen algemene 
en bestemmingsreserves is niet altijd duidelijk. Wat de ene gemeente een algemene 
reserve noemt kan bij een andere gemeente tot de bestemmingsreserves horen. De 
BBV maakt daarom ook een onderscheid in reserves waarvan de raad de bestemming 
wel en niet kan veranderen.

Van de reserves vormt de algemene reserve het direct vrij besteedbare deel dat kan 
worden aangewend ter financiering van opgetreden risico’s. Reserves die vallen onder 
de beschikbare weerstandscapaciteit moeten wel rentevrij zijn. Dat wil zeggen, de 
rente moet niet als structurele bron voor de begroting gebruikt worden. De gemeente 
Gaasterzijl heeft momenteel een algemene reserve van € 8,1 miljoen. De meeste 
bestemmingsreserves van de gemeente Gaasterzijl zijn niet vrij beschikbaar echter er 
kan rekening gehouden worden met een herstembaar deel van € 4,75 miljoen.

Stille reserves zijn de meerwaarden van activa die te laag of tegen nul zijn 
gewaardeerd doch die direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Een stille 
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reserve kan alleen maar deel uitmaken van de beschikbare weerstandscapaciteit als 
de reserve snel te verkopen is, of dat besluit (expliciet) al is genomen. Er dient dan 
echter ook rekening gehouden te worden dat bij verkoop het functioneren van de 
gemeente niet aangetast wordt. Gezien de geringe verhandelbaarheid van de meeste 
gemeentelijke eigendommen van de gemeente Gaasterzijl is besloten deze niet mee te 
nemen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. 

Bezuinigings-/ombuigingsmogelijkheden
Door middel van een zeer sober beleid is het mogelijk de omvang van 
de begroting onder het huidige niveau te brengen. Doorvoeren van 
bezuinigingen betekent wel dat een aantal van de bestaande voorzieningen wordt 
versoberd of afgebouwd. Om dit te bewerkstelligen is echter een aantal jaren nodig om 
de verschillende voorzieningen af te bouwen. De gemeente Gaasterzijl heeft de laatste 
jaren reeds een aantal bezuinigingsrondes doorgevoerd. Bovendien is de financiële 
ruimte die mogelijk nog aanwezig is moeilijk te bepalen, waardoor deze post als 
p.m. wordt meegenomen in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit.

Onbenutte belastingcapaciteit
De derde component van de beschikbare weerstandscapaciteit is de 
onbenutte belastingcapaciteit. De berekening hiervan komt tot stand op 
basis van de drie belangrijkste (belasting)inkomsten van de gemeente, de 
onroerende zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en het rioolafvoerrecht. Er is 
sprake van onbenutte belastingcapaciteit wanneer het gemeentelijke OZB-tarief lager 
is dan de maximumtarieven zoals opgenomen in de gemeentewet en/of wanneer de 
andere genoemde tarieven niet kostendekkend zijn.

Vanaf 2006 wordt de heffing van het gebruikersgedeelte van de OZB afgeschaft. De 
gemeente wordt hiervoor door het Rijk gecompenseerd door een verhoging van de 
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algemene uitkering. Het Rijk heeft voor 2006 de stijging van het eigenaarsgedeelte 
beperkt. Voor individuele gemeenten kan dit betekenen dat er meer risico’s 
gedecentraliseerd worden dan dat de gemeente er aan compensatie voor terug 
krijgt. Dit kunnen die gemeenten opvangen middels de andere componenten 
van de beschikbare weerstandscapaciteit of door extra risicobeheersing. Voor de 
gemeente Gaasterzijl die 100% kostendekkende tarieven voor rioolrechten en 
reinigingsheffingen rekent zit er alleen nog ruimte in de OZB van € 1,256 miljoen.

Norm weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen van een gemeente betreffende de risicovolheid is zoals 
eerder aangegeven de mate waarin de gemeente in staat is om de gevolgen van 
de opgetreden risico’s op te vangen. Dit is weer te geven als de verhouding van 
de hierboven beschreven beschikbare weerstandscapaciteit en de benodigde 
weerstandscapaciteit (impact van de risico’s bij een zekerheidspercentage van 90%). 
Het weerstandsvermogen is dus weer te geven als de volgende ratio:

Beschikbare weerstandscapaciteit/Impact risico’s 
bij 90% zekerheid

Gesteld kan worden dat als er precies genoeg weerstandscapaciteit is om de risico’s 
af te dekken, een ratio van 1, het weerstandsvermogen is voldoende is. Als de ratio 
beschikbare weerstandscapaciteit/ benodigde weerstandscapaciteit meer dan 2 is, 
heeft de gemeente meer dan twee keer zoveel geld voorradig als benodigd voor risico’s 
die het loopt. Wat betreft het weerstandsvermogen is hun positie uitstekend, of 
dit maatschappelijk ook uitstekend is een ander verhaal. Voor een verdere indeling is 
gekozen voor een zespuntsschaal om het weerstandsvermogen te beoordelen.4
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Tussen voldoende en uitstekend bestaat nog de mogelijkheid tot een ruim voldoende. 
En onder de voldoende komen dan nog drie categorieën, matig, onvoldoende en ruim 
onvoldoende. De klasses C, D en E zijn bewust kleiner gehouden qua bandbreedte 
om de mate van onvoldoende exacter te kunnen inschatten. Indien de ratio kleiner 
wordt dan 0,6, bijvoorbeeld 0,5, betekent dit dat de beschikbare weerstandscapaciteit 
twee maal kleiner is dan benodigd. Vanuit het perspectief van risicomanagement 
betekent dit dat het ruim onvoldoende is. Een verdere onderverdeling is dan niet 
belangrijk meer (tabel 3). Na een inventarisatie van de risico’s van de gemeente 
Gaasterzijl en na bestudering van de beschikbare weerstandscapaciteit kan er 
voor de gemeente Gaasterzijl een berekening gemaakt worden voor de ratio van 
het weerstandsvermogen: 14,106 / 13,666 = 1,03. Op basis van bovenstaande 
beoordelingstabel is de waardering van het weerstandsvermogen van de gemeente 
Gaasterzijl een C, oftewel voldoende.

Beïnvloeding weerstandsvermogen
Om het weerstandsvermogen aan te passen, kan aan twee ‘knoppen’ gedraaid 
worden. Het management heeft de mogelijkheid om te het weerstandsvermogen te 
beïnvloeden door ofwel het risicoprofiel aan te passen (extra risico’s te nemen of 
beheersmaatregelen te treffen) of de weerstandscapaciteit te veranderen (bezuinigen 
of extra investeringen).

Norm
Door de onderlinge verschillen dient een norm voor het weerstandsvermogen van 
gemeenten tot stand te komen op basis van het risicoprofiel. Hierbij is het 
kwantificeren van de in kaart gebrachte risico’s noodzakelijk. Alleen dan is het 
mogelijk door middel van risicosimulatie vast te stellen hoeveel buffer de gemeente 
aan zou moeten houden. Daarnaast biedt de risicosimulatie met gevoeligheidsanalyse 
een goede bron om te sturen op de belangrijkste risico’s.
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Met de beschreven waarderingstabel heeft de gemeenteraad een hulpmiddel in 
handen om kaders te stellen in het risicomanagement beleid en zo op een gefundeerde 
wijze te bepalen of het financieel weerstandsvermogen voldoende is.

Met de beoordelingstabel weerstandsvermogen heeft de gemeenteraad een 
hulpmiddel in handen om kaders te stellen in het risicomanagementbeleid. Ook 
provincies zijn gebaat bij een duidelijke beoordeling van het weerstandsvermogen. In 
hun controletaak kunnen zij zich in eerste instantie focussen op gemeenten met een 
waardering van D, E en F. Ω

Noten
1.  Normen als percentages van het begrotingstotaal of een bepaald bedrag per inwoner die ook wel 

gehanteerd werden lopen uiteraard mank als het risicoprofiel sterk verschilt.
2.  Haisma, G. (2003) ‘Financieel weerstandsvermogen berekenen met risicosimulatie’, in: B&G, mei/juni 

2004, 30e jaargang nr. 5.
3.  Zie o.a. Gerritsen, E. (2003) ‘Scenario’s voor de weerstandscapaciteit’, in: B&G, mei/juni 2003, 30e 

jaargang, nr. 5, uitgave nv Bank Nederlandse Gemeenten en Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
4.  De keuze voor de zespuntschaal is een bewuste keuze. Uitgangspunt is een ‘even’ schaal, dus zonder 

midden. Een voldoende zal net als bij de klassieke rapportcijfers net boven het midden vallen. Waar 
een vierpuntsschaal te weinig beoordelingscriteria geeft, heeft een acht- of een tienpuntsschaal het 
nadeel dat het te detaillistisch is en bij kaderstellend gebruik ervan veel aanpassingen vereist. Ω

*Het artikel is gepubliceerd op deze website op 27 augustus 2006 en in B & G Magazine in oktober 2006.

** Uit onderzoek van het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement blijkt dat slechts 20% van 
de onderzochte gemeenten haar risico’s gekwantificeerd heeft, waardoor een gefundeerd oordeel over 
het weerstandsvermogen voor 80% van de onderzochte gemeenten vrijwel onmogelijk is. Het ontbreken 
van een beoordelingsnorm wordt als een van de oorzaken gezien.
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Nederland is pionier op het gebied van publiek risicomanagement, dankzij 
het voorschrift voor een weerstandsparagraaf in het BBV. Dit voorschrift 
is een stap vooruit naar een volwassen en integraal risicomanagement bij 

regionale en lokale overheden. Tegelijk werpt het daarvoor ook hindernissen op. 
Daarom is de weerstandsparagraaf aan revisie toe. 

Weerstandsvermogen is het vermogen om klappen op te vangen. In 1995 werd via de 
Comptabiliteitswet de risicoparagraaf voorgeschreven voor gemeenten en provincies. 
In 2004 is via het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) het voorschrift 
veranderd in een weerstandsparagraaf, die later ook is voorgeschreven voor de 
waterschappen. De paragraaf is in BBV voorgeschreven voor de begroting (art. 9 lid 2) 
en voor het jaarverslag2 (art. 24 lid 2 en art 26). 

Dankzij dit voorschrift is Nederland pionier op het gebied van publiek 
risicomanagement. De VS kennen de Public Risk Management Association (PRIMA). 
Deze organisatie ontplooit diverse activiteiten zoals de organisatie van congressen 
en de uitgave van een vakblad. Het Verenigd Koninkrijk kent een vergelijkbare 
organisatie genaamd Alarm. Maar daar is geen sprake van een wettelijk voorschrift 
voor decentrale overheden om bij de begroting en de rekening aandacht te schenken 
aan het risicomanagement. 

Op dit moment heeft ook Noorwegen een risicovoorschrift. Onbekend is welke andere 
landen een dergelijk voorschrift hebben. Nederland loopt voorop, maar kan zich niet 
permitteren achterover te leunen. De weerstandsparagraaf is aan revisie toe. Extra 
aandacht voor de weerstandsparagraaf is bijvoorbeeld geboden vanwege de komende 
decentralisaties; daarbij wordt de algemene uitkering bijna verdubbeld maar zullen de 
risico’s fors toenemen.

Weerstandsparagraaf aan herziening toe Navigatie
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Weerstandsparagraaf in het kort
De paragraaf3 schrijft voor dat gemeenten, provincies en waterschappen een overzicht 
moeten geven van niet door een verzekering of voorziening gedekte risico’s. Daarbij 
kan onderscheid worden gemaakt tussen reguliere en andere risico’s. De reguliere 
risico’s komen vaak voor en kunnen dus worden verzekerd. Daarom vallen die buiten 
het bestek van het voorschrift. 

In het BBV is ook voorgeschreven dat de weerstandsparagraaf een exposé moet 
geven van het te voeren risicomanagement, van de maatregelen om de ongedekte 
risico’s tegen te gaan. Recent is (bij Besluit van 25 juni 2013 art. 11 van BBV) de term 
weerstandsparagraaf gewijzigd in weerstandsparagraaf en risicobeheersing. In de 
toelichting staat: 

‘De aandacht voor risicobeheersing is duidelijk toegenomen, de uitdaging is om 
deze paragraaf niet te laten uitmonden in een voornamelijk (reken)technische 
operatie. Een manier om hieraan tegemoet te komen is om bij onderwerpen 
waar risico’s kunnen spelen inzicht te geven in mogelijke ontwikkelingen 
(scenario’s), en welke (beleidsmatige) opties er zijn om mogelijke niet geraamde 
financiële consequenties zo goed mogelijk te beheersen mocht dat scenario zich 
gaan voordoen.’ 

Bijzonder is het onderscheid tussen generale en specifieke risico’s. De eerste 
betreffen alle gemeenten, zoals een korting op de algemene uitkering. Daarnaast is 
er onderscheid tussen zuivere risico’s en ondernemersrisico’s. Ondernemersrisico’s 
kennen niet alleen negatieve uitkomsten maar ook mogelijke positieve uitkomsten, de 
upside risks, hier vaak (met de verwarrende term) kansen genoemd.
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De berekening van de benodigde 
weerstandscapaciteit was zelden volgens de 

regels van de kunst
De oorspronkelijke en eerdere risicoparagraaf schreef alleen voor dat de belangrijkste 
risico’s moesten worden getoond. De weerstandsparagraaf is daarom een belangrijke 
stap vooruit. In de praktijk bleef de risicoparagraaf een verplicht nummer, waar 
weinig of geen aandacht aan werd besteed. Dat lot was aanvankelijk ook beschoren 
voor de weerstandsparagraaf. 

De paragraaf werd gezien als iets voor de chef Financiën, eventueel nog voor de 
betrokken wethouder of gedeputeerde, maar niet iets voor het college van B&W 
of Gedeputeerde Staten. Zelden werden vragen gesteld in de gemeenteraad of de 
provinciale staten. De presentatie van de belangrijkste risico’s was een willekeurige 
staalkaart en de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit was zelden 
volgens de regels van de kunst.6

De crisis heeft tot gevolg gehad dat enkele verborgen risico’s opeens heel manifest 
werden: de onverkoopbare grond voor woningbouw of een industrieterrein. Andere 
risico’s verbonden aan bouwprojecten of Europese subsidies werden eveneens 
scherper. Mede door deze ontwikkelingen is risicomanagement meer gaan leven, in 
elk geval bij veel gemeenten. De recente aanscherping naar risicobeheersing is een 
verbetering. 
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Hindernis voor integraal risicomanagement
So far so good. Toch is het voorschrift niet goed genoeg als je het bekijkt door de bril 
van integraal risicomanagement. Een aantal punten van kritiek: 

a. Om te beginnen een punt van exogene kritiek. Waarom heeft de centrale overheid 
dit voorschrift gegeven aan de gemeenten, provincies en waterschappen, en niet aan 
woningcorporaties, onderwijsinstellingen of de vroegere regionale politiekorpsen? 
En waarom heeft de centrale overheid het niet voorgeschreven voor ministeries, 
agentschappen en afhankelijke NGO’s? 

Fout is de berekening 
van de aanwezige weerstandscapaciteit.

b. De paragraaf schrijft voor dat alleen de ongedekte risico’s in de benadering worden 
betrokken. Daarmee wordt een hindernis opgeworpen voor de ontwikkeling van een 
integraal risicomanagement. Risico’s die gedekt zijn door een verzekering moeten 
in een integrale benadering worden beoordeeld om te bepalen welke maatregel 
gewenst is: verzekeren, anders overdragen, via de begroting dekken of via een 
voorziening? En als al een verzekering wordt gekozen, welke dekking, welk eigen 
risico? Is er geen sprake van onder- of wellicht van oververzekering? Is de premie 
niet te hoog? 

c. Het onderscheid tussen algemene en specifieke risico’s is theoretisch interessant 
maar in de praktijk verwarrend. Het blijkt dat sommige gemeenten bijvoorbeeld 
een korting op het Gemeentefonds noemen, maar de meeste gemeenten niet. 
Als de ene gemeente de korting meerekent bij de bepaling van de benodigde 
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weerstandscapaciteit (BW) en een andere niet, dan wordt het weerstandsvermogen 
(WV) onvergelijkbaar. Zo noemde in het verleden een enkele gemeente als algemeen 
risico de mogelijkheid dat de vennootschapsbelasting zou worden gewijzigd en 
bepaalde overheidsbedrijven zou treffen. Het ware beter om dit soort risico’s apart 
te zetten en niet bij de berekening van het WV te betrekken. 

Integraal risicomanagement gaat niet alleen om 
afdekking van financiële schade.

d. Het Besluit schrijft niet voor hoe de weerstandscapaciteit moet worden 
berekend. Niettemin zijn daar wel suggesties voor gegeven. Echt fout is daarbij 
de berekening van de aanwezige weerstandscapaciteit (AW). In de praktijk 
worden stroomgrootheden en voorraadgrootheden, of balansgrootheden en 
exploitatiegrootheden, opgeteld. De reserves (en voorzieningen) zijn passiefposten 
op de balans; de genoemde bedragen zijn geïnvesteerd in activa. Die bedragen zijn 
dus niet zomaar aanwendbaar. Bedoeld is natuurlijk het snel beschikbare bedrag, 
verantwoord als Kas/Bank en als Belegging. De andere onderdelen van de AW, de 
ongebruikte belastingcapaciteit en de post Onvoorzien, zijn wel stroomgrootheden, 
begrotingsposten. De stille reserve is weer een balansgrootheid. Per definitie is 
de stille reserve lastig te berekenen. Maar weer geldt: de verborgen post is een 
aanpassing van de passiefzijde en dus niet zomaar beschikbaar om een verlies op te 
vangen. 

e. Het weerstandsvermogen is gericht op de financiële consequenties van ongedekte 
risico’s. Daarmee is het tegelijk beperkt. Want integraal risicomanagement zou 
niet alleen de al gedekte risico’s in het beleid moeten betrekken, maar ook de 
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niet-financiële consequenties. Te denken valt aan imagoschade en milieuschade. 
Imagoschade kan bijvoorbeeld inhouden dat een wethouder of burgemeester 
moet opstappen. Meestal heeft dat toch ook weer financiële schade in de vorm 
van wachtgeld tot gevolg. Schade aan het milieu kan ook leiden tot geld kostende 
maatregelen om de natuur te herstellen. 

f. In de praktijk valt vooral de aandacht voor het te voeren beleid tegen. Dat doet 
vermoeden dat risicomanagement nog niet leeft bij gemeenten en provincies. Het is 
ter bemoediging goed om nog eens de doelen van een integraal risicomanagement te 
noemen, want het gaat niet alleen om afdekking van financiële schade! De klassieke 
doelen zijn beperking van eventuele schade en van verzekeringspremies. Andere 
doelen zijn kostenoverschrijdingen bij projecten tegengaan, meer projecten volgens 
plan realiseren en kansen in kaart brengen. 

Aanbevelingen voor revisie
 • De recente wijziging met aandacht voor risicobeheersing is een stap vooruit. Maar 
er is meer nodig voor een goed integraal risicomanagement. Enkele aanbevelingen: 
De aanwezige weerstandscapaciteit moet anders worden berekend. Allereerst moet 
niet worden uitgegaan van de passiefposten op de balans reserves en Stille reserve, 
maar moet de aandacht uitgaan naar de actiefposten op de balans Kas/Bank en 
Beleggingen. Wellicht is het beter om uit te gaan van de begroting en de daarin 
aanwezige flexibiliteit. Hoeveel kan op korte termijn worden vrijgemaakt door het 
temporiseren van investeringen en van onderhoud? Hoeveel kan zo nodig op korte 
termijn worden bezuinigd op reiskosten, op vervullen van vacatures et cetera. 
 • Als men al uitgaat van balansposten is het onbegrijpelijk dat bij de bepaling van 
de aanwezige weerstand geen aandacht is geschonken aan balansposten als het 
aanwezige vreemd vermogen, en op de verstrekte garanties. Naast de indicator 
weerstandsvermogen zou de indicator solvabiliteit dus kunnen worden gebruikt, 
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te berekenen als eigen vermogen (EV) gedeeld door vreemd vermogen (VV) of als 
totaal vermogen (TV) gedeeld door vreemd vermogen (VV). Misschien is dit na de 
vorige suggestie verwarrend. In elk geval wordt aanbevolen om bij de beoordeling 
van de AW aandacht te schenken aan de schuldpositie (voor de meeste provincies 
zijn de schulden gering) en aan de verstrekte garanties. Ook de andere off balance-
posten zoals financial leasecontracten horen bij het risicobeleid. 
 • De belangrijkste aanbeveling is om meer werk te maken van integraal 
risicomanagement. Dat vergt om te beginnen een discussie in het college 
uitmondend in een vastgelegd beleid. Daarin wordt aangegeven wie waarvoor 
verantwoordelijk is, wat de grenzen zijn van de te accepteren risk appetite, 
de grenzen van de bevoegdheden, de rol en de bevoegdheden van een 
risicocoördinator, et cetera. Regelmatig wordt het risicobeleid in het college 
besproken en regelmatig wordt de gemeenteraad of provinciale staten 
geïnformeerd. 

Risicomanagement kijkt per definitie vooruit.

 • De discussie in het college is de basis. Daarnaast is het zinvol om een stuurgroep 
risicomanagement in het leven te roepen, met daarin een wethouder of 
gedeputeerde, een afdelingsdirecteur, de risicomanager, een projectmanager 
en de controller. De stuurgroep informeert het college en de raad, en zorgt voor 
verspreiding van het risicobewustzijn. 
 • Risicomanagement kijkt per definitie vooruit. Maar de weerstandsparagraaf is ook 
voorgeschreven voor het jaarverslag. In de jaarrekening kan worden gerapporteerd 
welke voorziene risico’s zich hebben gemanifesteerd, welke onvoorziene risico’s 
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zich hebben voorgedaan, welke schade is gelopen, welke wijzigingen in het 
risicomanagementbeleid zich hebben voorgedaan. Ook een overzicht van dreigende 
risico’s die zich niet hebben gemanifesteerd is zinvol, evenals een opsomming van 
genomen maatregelen om de dreigende risico’s te voorkomen. 
 • De planning en control-cyclus kent daarnaast de managementrapportage. Daarin 
zou kunnen worden ingegaan op de actuele risico’s en de gevoerde of te voeren 
beheersmaatregelen. De jaarrekening en de managementrapportage bieden input 
voor de weerstandsparagraaf in de nieuwe begroting. Daarmee verschuift het accent 
van risico-inventarisatie naar risicobeheersing. 
 • Risicomanagement betekent ook een regelmatige bezinning op de manieren waarop 
risico’s worden overgedragen, via een verzekering, via een voorziening of via 
contracten naar derden. Ω

Bibliografie 
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Boorsma, Peter B. (2006) Public risk Management, with special reference to Dutch municipalities, a paper 
for the conference in Macao, China (niet gepubliceerd) 
Boorsma, Peter B., Haisma, Geert A.M. en Moolenaar, Yvonne (2005) Gemeentelijk risicomanagement, een 
empirisch onderzoek (niet gepubliceerd) 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (2003) Besluit Begroting en 
verantwoording provincies en gemeenten, Den Haag 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden (2007), Handreiking 
weerstandsvermogen voor raadsleden, Den Haag 

Noten 
1 Peter B. Boorsma is emeritus hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit Twente. Hij was 
initiatiefnemer van de Twentse postgraduate masteropleiding Risicomanagement. Hij is oprichter en 
voorzitter van het Nationale Netwerk Risicomanagement (NNR). Geert Haisma is oprichter en directeur 
van het Nederlands Adviesbureau Risicomanagement (NAR). Hij is module-coördinator en docent op de 
masteropleiding risicomanagement.  
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De auteurs danken drs. Sietze van der Berg, ministerie van Binnenlandse Zaken, voor verschafte 
informatie en commentaar. 
2 De paragraaf is voorgeschreven voor het jaarverslag. Voor het gemak wordt in dit artikel geschreven 
over de jaarrekening, die immers met het jaarverslag wordt ingediend. 
3 Zie o.a. de Handreiking weerstandsvermogen (2007). 
4 Het BBV heeft de berekening niet dwingend voorgeschreven. De onderdelen van de som zijn in de 
loop der tijd gewijzigd, en zijn voor de verschillende overheden nogal verschillend. 
5 Daar capaciteit en vermogen overlappende begrippen zijn, is de gekozen terminologie ongelukkig. 
Boorsma heeft in zijn publicatie Financieel Management in Gemeenten (1983) voor het eerst in de 
publieke sector de term weerstandsvermogen geïntroduceerd als het vermogen om klappen op te 
vangen.
6 Zie Boorsma, Haisma en Moolenaar (2005), Boorsma (2006). 
7 Overigens hebben de meeste instellingen voor VO en HO wel een weerstands- of risicoparagraaf bij de 
jaarstukken. 
8 Zie voor die benadering Boorsma, 1983. 
9 Vroeger vaak iemand van de afdeling Financiën, tegenwoordig steeds vaker iemand van de 
concernstaf, wat beter is want het gaat niet alleen om financiële risico’s. 
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n verkorte vorm uitgesproken ter gelegenheid van de aanvaarding van het ambt 
van bijzonder hoogleraar Risk Governance aan de Faculteit der Cultuur- en 
Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht op vrijdag 26 oktober 

2007 door dr. ir. Marjolein B.A. van Asselt.

“Risk Governance is ook mijn leeropdracht en dus de naam van mijn 
leerstoel. Afgezien van het feit dat het gebruik van Engelstalige woorden in 
het Nederlands typerend is voor mijn generatie en het ook erg aansluit bij 
de internationaliseringsambities van de Nederlandse universiteiten om een 
onderzoeksveld in het Engels aan te duiden, zat ik ook met een vertaalprobleem.

Risk is natuurlijk gemakkelijk: dat is in goed Nederlands risico. De problemen 
betreffen het begrip governance. Volgens Van Dale is het een verouderd begrip 
en de vertaalsuggesties (bestuur, beheer, beheersing, bewind, heerschappij, 
macht, invloed) doen op geen enkele manier recht aan de vraagstukken en de 
beleidswetenschappelijke thema’s waar wetenschappers zich onder de noemer 
‘governance’ mee bezighouden. 

De etymologie (ontleend aan Halachmi, 2005; Kjaer, 2004 en Wikipedia), een 
dure term voor ‘woordgeschiedenis’, gaat terug tot de tijd van de Oude Grieken. De 
beroemde filosoof Plato gebruikte het begrip ‘kuberman’ voor leider, dat in het Latijn 
geassimileerd werd als ‘gubernanre’, gebruikt als verwijzing naar de leidende klasse. 

De term evalueerde vervolgens langs verschillende lijnen en is naast het Engels, 
o.a. terug te vinden in het Frans, Spaans en Portugees. Het kreeg verschillende 
betekenissen, uiteenlopend van de manier of stijl van openbaar bestuur tot een 
aanduiding voor de ambtenarij. Dus er is niet alleen een vertaalprobleem, maar er zijn 
ook verschillende betekenissen.
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De term ‘governance’ wordt heden ten dage veel gebezigd in beleidsgremia en in 
allerhande vakgebieden die ‘beleid’ en ‘bestuur’ in de breedste zin van het woord als 
object van onderzoek hebben. Het begrip raakte in de jaren ’80 van de vorige eeuw 
in zwang in kringen die zich bezig hielden met ontwikkelingssamenwerking (Stern, 
2000) en werd alras overgenomen in andere domeinen. De populariteit wordt in 
verband gebracht met nieuwe ontwikkelingen als mondialisering, Europeanisering, 
maatschappelijke veranderingen, waaronder de toegenomen mondigheid van burgers 
en de opkomst van niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), en een toenemende 
complexiteit van beleidsvraagstukken (zie bijvoorbeeld Pierre en Peters, 2000).

De term ‘governance’ werd geïntroduceerd met de bedoeling het perspectief op 
beleid en bestuur te verbreden door te erkennen dat de overheid (‘government’) 
niet de enige, en misschien zelfs niet de belangrijkste partij1, is in het besturen 
van gemeenschappen en het organiseren van de maatschappij. Veel klassieke 
beleidstheorieën hebben een hiërarchische oriëntatie met de staat als centrale actor. 

In meer economisch georiënteerde beleidstheorieën wordt die rol toebedeeld aan de 
markt. In het ‘governance’ perspectief, daarentegen, staan netwerken en de interacties 
tussen allerhande publieke en private partijen, collectieve en individuele actoren 
centraal. Daarbij gaat het dus ook om: 

 • Niet-gekozen actoren, zoals ambtenaren, experts, denktanks en commissies die op 
verschillende manieren actief zijn in beleidsprocessen, actoren waarvan onduidelijk 
is wie precies hun achterban is en welke groep in de samenleving door hen 
vertegenwoordigd wordt. 
 • Processen waarbij de manier waarop politieke standpunten worden ingenomen of 
tot beleidsaanbevelingen wordt gekomen, haaks kan staan op de uitgangspunten 
van de representatieve democratie.

Risk Governance Navigatie



591 i

Het ‘governance’ perspectief zet zich dus af tegen het denken in termen van 
‘government’, dat wil zeggen het idee van een overheid die regeert en heerst. 
Het gebruik van de term ‘governance’ is dus in de eerste plaats een tegengeluid, 
met de bedoeling de aandacht te vestigen op de rol van andere partijen dan de 
klassieke overheid of de markt, en op ander type interacties dan die gestoeld zijn op 
hiërarchische en/of economische machtsprincipes en -monopolies. 

Het governance perspectief vraagt aandacht voor de diversiteit aan partijen, die ook 
nog eens verschillende rollen kunnen hebben, de veelheid aan relaties die actoren met 
elkaar onderhouden, en allerhande netwerken. Dit is ook de kern van de definitie van 
governance die de Commission on Global Governance (1995) hanteert: “Governance 
is the sum of the many ways individuals and institutions, public and private, manage 
their affairs. (..) It includes formal institutions and regimes (..) as well as informal 
arrangements” (geciteerd in de Marchi, 2001).” Ω

Bibliografie
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n navolging van de trend bij organisaties in bijna elke andere sector, zijn ook 
publieke organisaties als gemeenten de laatste decennia begonnen met de 
ontwikkeling van risicomanagementbewustzijn. Verbonden met de druk van een 

meer veeleisende omgeving en incidenten die deze organisaties hebben ervaren, heeft 
dit proces geleid tot de ontwikkeling van speciale standaarden en het ontwerp van 
soorten risicomanagementbeleid door centrale overheden. 

Nederlandse gemeenten hebben een bijzonder Besluit over risicomanagement, 
wat een innovatieve case oplevert voor de publieke context. Deze regulering 
vereist dat gemeenten in hun begroting en jaarrekening een paragraaf opnemen 
over financiële weerstand om mogelijke ongedekte risico‘s op te vangen. Om te 
voldoen aan het Besluit moeten de gemeenten ten minste een methode hebben 
om ongedekte risico‘s te identificeren en moeten ze de maatregelen noemen om de 
risico‘s te beheersen. Niettemin, er is enig empirisch bewijs dat er op wijst dat de 
gemeenten in Nederland enkele problemen ondervinden bij de implementatie van de 
risicomanagementpraktijk (Boorsma en Haisma, 2005). 

Stellingen
Hoewel er niet een algemeen aanvaarde methodologie is om management praktijken 
neutraal te meten (Ibbs and Kwak, 2000), stellen wij dat risk maturity modellen 
zouden kunnen bijdragen aan de taak om de invoering van risicomanagement-
praktijken objectief te beoordelen. Echter, na een evaluatie van bestaande risk 
maturity modellen kwamen we tot de conclusie dat de bestaande modellen enkele 
beperkingen hebben. 

Ten eerste schatten wij dat ze niet geschikt zijn voor Nederlandse gemeenten omdat 
de meeste modellen focussen op projectrisicomanagement. Bovendien stellen wij 
dat in het algemeen de maturity modellen niet corresponderen met de integrale 
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benadering van risicomanagement. Voorts stellen wij dat de meeste risk maturity 
modellen de zogenaamde risk management cyclus niet in hun structuur verwerken. 
Tot slot stellen wij dat de bestaande risk maturity modellen een gebrek aan 
theoretische reflectie op hun maturity concepten hebben en dikwijls niet gevalideerd 
zijn (Wendler, 2012), waarbij zij hun aanbevelingen voornamelijk baseren op 
ervaringen van deskundigen.

Opzet
Derhalve hebben wij in dit PhD onderzoek aan de beperkingen van de risk maturity 
modellen gedaan, daar wij menen dat zo een model een geschikt instrument kan 
zijn voor de beoordeling van risicomanagementproces in Nederlandse gemeenten, 
waarbij ook de implementatie van de best practices in risicomanagement door deze 
organisaties kan worden beïnvloed. 

Voor de constructie van een herzien risk maturity model hebben we de 
ontwerpgeoriënteerde methode gekozen, waarbij eerst de belangrijkste variabelen 
voor het voorgestelde model op deductieve wijze worden geïdentificeerd. Ten einde 
de evolutionaire logica voorondersteld in risk maturity modellen te verklaren en de 
beloften van deze modellen om te meten, hebben we de theorie gebruikt gemaakt van 
organisatieverandering en organizational learning. 

De toepassing van het verbeterde risk maturity model via een steekproef van 72 
gemeenten leverde enkele interessante bevindingen en empirische steun voor de 
constructvaliditeit van ons model. Voor de vijf opeenvolgende fasen binnen ons model 
zijn afzonderlijke schalen geconstrueerd welke gebaseerd zijn op een groot aantal 
verschillende items, gemeten via een vragenlijst. Op basis hiervan is tevens een overall 
score voor risk maturity geconstrueerd (op een schaal van 1 tot 5). 
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Bevindingen 
 • Uit het empirisch onderzoek blijkt dat er tussen de gemeenten grote verschillen 
in risk maturity bestaan met een minimum van 1.7 en maximum van 4.5 (en een 
gemiddelde score van 3.3). 
 • Geconcludeerd is dat de onderzochte gemeenten nog ver verwijderd zijn van de best 
practices van risicomanagement, vooral wanneer het gaat om het ruimere integrale 
perspectief, wat voornamelijk veroorzaakt wordt door beperkingen in hun feedback 
mechanismen (Argyris and Schön, 1978). 
 • Voorts ontdekten we in ons sample een patroon dat er op wijst dat grotere 
gemeenten een hogere risk maturity score hebben, en dus meer geavanceerde 
risicomanagementpraktijken hebben geïmplementeerd. 
 • Tevens vonden we dat de deelnemers aan het empirisch onderzoek hogere scores 
hebben in de eerste fasen of dimensies van ons model (risicomanagement doel, 
risico identificatie, en risico analyse en meting) terwijl ze lagere scores laten zien bij 
de latere fasen (risico beslissing en beheersing, en implementatie en feedback). 
 • Voorts vonden we empirisch dat de dimensies of deelprocessen een evolutionair 
patroon vertonen dat elk van de fasen van het model als voorvereiste ziet voor de 
volgende fasen. Deze bevinding is daarom ook interessant omdat, hoewel in de 
literatuur wordt gesteld dat in risicomanagement een logisch gedefinieerde volgorde 
moeten worden gevolgd ( doelformulering, identificatie, inschatting, beslissing en 
beheersing, implementatie en feedback), daar niet wordt gesteld dat elke fase van 
de risicomanagement cyclus een voorwaarde is voor de vervulling van de volgende 
fase. 
 • Ook analyseerden we mogelijke samenhangen tussen organisatorische 
arrangementen (lidmaatschap van de Expert Kring van het Ministerie voor 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van Public Risk Management 
Organisatie (PRIMO), en de aanwezigheid van een risicomanager in de organisatie) 
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en de risk maturity score. We concludeerden dat die variabelen ook een (positieve) 
invloed hebben op de risk maturity score. Deze laatste bevinding spoort met 
wat gesteld wordt in het theoretische deel van het onderzoek: daar is allereerst 
verondersteld dat de deelneming van gemeenten in de Expert Kring en in PRIMO 
gezien zou kunnen worden als een bron van risk management kennis. We volgden 
hierbij wat de literatuur over organizational learning suggereert, namelijk dat 
netwerkverbindingen toegang kunnen verschaffen tot informatie en stromen van 
kennis (Schulz, 2001) door de interactie met peers, wat aanpassingsveranderingen 
bevordert (Kraatz, 1998). Daarbij hebben we beargumenteerd dat de aanwezigheid 
van een interne specialist in de gemeente op het gebied van risk management 
zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van uniforme opvattingen van de 
risicomanagement discipline (de organisatietheorie in use) (Huber, 1991). Ook 
hebben we en detail twee extreme gevallen in onze dataset geanalyseerd, daarbij 
zorgvuldig de ingevoerde risicomanagement praktijken beschrijvend, waarbij ze als 
immature respectievelijk mature organisatie zijn gekarakteriseerd. 

Toegevoegde waarde
Wij stellen dat deze studie een aantal bijdragen levert aan de wetenschap en de 
praktijk. Door het doel van het meten van de implementatie van risk management 
praktijken hebben we getracht om de risk maturity modellen aan te passen en te 
verbeteren. Dat leidde tot het onderzoek van enkele theoretische stellingen bedoeld 
om de problemen gevonden in de literatuur op te lossen. Zoals ook genoemd door 
Wendler (2012), die een systematisch literatuuroverzicht over maturity modellen 
heeft gemaakt, meer dan de helft van de gepubliceerde artikelen in het veld volgt een 
conceptuele onderzoeksopzet (welke de maturity ontwikkeling beschrijft), maar faalt 
in de theoretische reflectie en empirische toetsing van de voorgestelde modellen. 
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Onze eerste wetenschappelijke bijdrage is de bestudering en interpretatie van de 
logica van risk maturity modellen, en het identificeren van theorieën die hun logica 
kunnen onderbouwen. Daarbij hebben we in ons model ook de verschillende fasen 
van de risk management cyclus geïncorporeerd als voorwaarde voor dit evolutionaire 
leerproces. Tot slot hebben we ons voorgestelde maturity model empirisch gevalideerd 
voor een sample van Nederlandse gemeenten, waarbij de risicomanagement 
praktijken, welke zijn geïmplementeerd in Nederlandse gemeenten, zijn verwerkt. Als 
gevolg heeft deze studie de gaten gevonden in de relevante literatuur gevuld, wat een 
relevante bijdrage aan het veld geeft. 

Toepassing
Hoewel het voorgesteld risk maturity model een methode in ontwikkeling blijft welke 
additionele verbeteringen behoeft, kan ons voorgestelde model een geschikte methode 
zijn voor de diagnose van risicomanagementpraktijken van Nederlandse gemeenten, 
alsook bijdragen aan de correcte implementatie van de discipline door deze lokale 
organisaties. 

Het voorgestelde risk maturity model en de data verkregen bij de empirische 
toepassing kunnen waardevolle informatie verschaffen aan besluitvormers, niet 
alleen in Nederlandse gemeenten, maar ook in provincies en waterschappen die 
ook risicomanagementpraktijken moeten invoeren. Deze organisaties kunnen de 
resultaten van deze studie relevant achten als benchmarking mechanisme (zich 
vergelijkend met vergelijkbare organisaties), maar ook voor de evaluatie van het 
beleid dat publiek risicomanagement reguleert. 

Zo kan ons onderzoek een bijdrage leveren aan de verdere discussie over de 
benadering van de weerstandsparagraaf: hoewel deze benadering voldoende zou 
kunnen zijn om Nederlandse gemeenten te behoeden voor een majeure financiële 
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tegenvaller ten gevolge van een onvoorziene gebeurtenis, hoeft de benadering niet de 
invoering van een ruimer perspectief op risicomanagement te stimuleren. Ω

Bibliografie
Argyris, C. and Schön, D., (1978), Organizational learning: A theory of action perspective. Reading, Mass: 
Addison Wesley.
Boorsma, P. and Haisma G., (2005),  ‘Research on Public Risk Management with special references to Dutch 
Municipalities‘. Paper for the COE conference at Twente University. Unpublished.
Huber, G.P., (1991),  Organizational Learning: The Contributing Processes and the Literatures. Organization 
Science, Vol.2, No.1, Special Issue: Organizational Learning: Papers in Honor (and by) James G. March, 
pp.88-115.
Ibbs, C., W., and Kwak Y., H., (2000),  Assessing Project Management Maturity. Project Management Journal, 
Vol. 31, No. 1, 32–43.
Kraatz, M., (1998),  Learning by Association? Interorganizational Networks and Adaptation to Environmental 
Change. The Academy of Management Journal, Vol.41, pp.621-643.
Schulz, M., (2001),  The uncertain relevance of newness: Organizational learning and knowledge flows. 
Academy of Management Journal, 44(4), 661– 682.
Wendler, R., (2012),  The maturity of maturity model research: A systematic mapping study. Information and 
Software Technology 54 (2012) 1317-1339.

Noot
Dit artikel betreft de Nederlandse samenvatting van het proefschrift (pdf ). Zijn promotor is prof. dr. Peter 
B. Boorsma, assistent-promotor is prof. dr. Harry van der Kaap, Twente Universiteit. De werkzaamheden 
zijn uitgevoerd bij het Institute for Innovation and Governance Studies, Faculty of Management and 
Governance, University of Twente, Enschede. Copyright © 2013 by Ignacio Cienfuegos. All rights reserved. 
ISBN:978-94-6203-497-6.

NavigatieDeveloping a risk maturity model



599 i

RISICO’S, BESTURING EN 
DEMOCRATIE

Een bestuurskundige beschouwing

E U G È N E  M E U L E M A N

2014

NAVIGATIE



600 i

et afgelopen jaar is een groot aantal interessante publicaties verschenen over 
publiek risicomanagement. Op een tweetal van deze publicaties wil ik nader 
ingaan: het Global Risks Report 2014 van het World Economic Forum (WEF) 

en het verslag “Risico’s en bedreigingen 2014” van het Analistennetwerk Nationale 
Veiligheid (ANV). 

Global Risks 2014, World Economic Forum (WEForum)
Ons leven verandert in hoog tempo. Transformaties in ons milieu, onze economische, 
geopolitieke, sociale, en technologische systemen bieden ongekende kansen en 
mogelijkheden, maar dragen soms ook grote risico’s in zich, zo is de conclusie van 
het WEF. Het Global Risks Report benadrukt het belang van het (her)kennen van 
systematische risico’s, hun onderlinge samenhang en langetermijndenken om ze te 
te mitigeren. Op basis van een survey onder 700 topleiders en beleidsmakers zijn 31 
“global risks” geïdentificeerd. 

De risico’s met de “highest concern” zijn volgens het WEF: economische crisis, hoge 
structurele werkloosheid en water crises.  De risico’s met de grootste impact en 
waarschijnlijkheid (“high impact and high likelihood”) hebben betrekking op het 
milieu en de economie. Risico’s die de grootste samenhang vertonen met andere 
risico’s (“interconnected risks”) zijn vooral van macro-economische aard. 
De afname in het vertrouwen van instituties en het toenemend gebrek aan politiek-
bestuurlijk leiderschap zijn volgens het WEF trends, om actief te monitoren op hun 
potentiële negatieve maatschappelijke effecten. 

Volgens het WEF is een coherente actie door samenwerkende beslissers dringend 
geboden: bedrijven, overheden en burgers moeten samenwerken om het 
maatschappelijke weerstandsvermogen te versterken (“strengthening resilience”) en 
de negatieve effecten van globale risico’s te mitigeren. Risico’s en hun (internationale) 
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interconnectiviteit behoren thuis op het radarscherm van iedere beslisser en 
beleidsmaker. 

Risico’s en Bedreigingen 2014, Analistennetwerk Nationale Veiligheid 
Op 10 februari 2014 heeft het Analistennetwerk Nationale Veiligheid (ANV) een 
symposium gehouden met als doel te komen tot een brede inventarisatie van 
potentiële dreigingen en risico’s die een bedreiging zouden kunnen vormen voor 
onze Nationale Veiligheid en om die reden aandacht zouden moeten krijgen 
in de nog nader uit te werken “Strategie Nationale Veiligheid en de Nationale 
Risicobeoordeling”.

Beide hierboven genoemde publicaties vertonen verschillen, maar ook opvallende 
overeenkomsten in gepercipieerde risico’s. Zo is er, over de jaren heen, een harde 
kern van risico’s die telkens opnieuw in de lijstjes naar voren komt: milieu- en 
omgevingsrisico’s (klimaatverandering, natuurrampen, voedsel- en watercrises 
et cetera), financieel-economische risico’s (financiële crisis, economische crisis, 
werkloosheid, inkomensongelijkheid, schaarste aan brand– en grondstoffen et cetera) 
en technologische risico’s (cybercrime, big data, et cetera).  

Politieke en sociale instabiliteit opvallende nieuwkomer
Het meest verrassende aan de top 10 lijstjes van belangrijkste risico’s vind ik 
de aanduidingen: “politieke en sociale instabiliteit” (WEForum),  “de afname in 
het vertrouwen van instituties en het toenemend gebrek aan politiek-bestuurlijk 
leiderschap”(WEForum), en “het democratische failliet” (AVN). Het democratisch 
failliet dat als serieuze risicofactor wordt aangeduid. Dat is nogal wat!  Het is voer 
voor bestuurskundigen en vraagt om een nadere beschouwing.
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Megatransities en -risico’s
Wat is er dan mis met de (lokale) democratie? De Grondwet laat aan duidelijkheid 
immers weinig te wensen over: “Aan het hoofd van de gemeente staat de 
gemeenteraad”. De raad wikt en beschikt. De raad alloceert de schaarse middelen en 
bepaalt de richting en inrichting van de gemeente. Maar de vraag rijst of dit (nog) wel 
zo is? Is de raad zo alles bepalend? Er zijn aanwijzingen die anders doen vermoeden, 
en dat de raad op verschillende terreinen positie verliest en invloed moet delen met 
derden.

In dit verband worden met grote regelmaat de drie grote transities/decentralisaties 
in het sociale domein genoemd. Er wordt een fors deel van de AWBZ-voorzieningen 
overgeheveld naar de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Voor de 
uitvoering van die wet zijn de gemeenten verantwoordelijk. Gemeenten krijgen taken 
in de begeleiding van mensen met een beperking en bij persoonlijke verzorging aan 
huis. Ook de jeugdzorg wordt een lokale in plaats van een provinciale en landelijke 
verantwoordelijkheid. Hetzelfde geldt voor de Participatiewet. Gemeenten gaan 
proberen arbeidsongeschikten en inwoners met een bijstandsuitkering aan het werk te 
helpen. 

Drie mega-opgaven voor de Nederlandse gemeenten, waaraan grote inhoudelijke, 
organisatorische en financiële risico’s zijn verbonden. Om een indicatie te geven: met 
de drie transities is (na een forse efficiencykorting) een totaalbedrag gemoeid van circa 
16 miljard euro: een bedrag vergelijkbaar met de omvang van het gemeentefonds, 
het totale bedrag dat het rijk beschikbaar stelt aan de gemeenten. Gemeenten krijgen 
bovendien te maken met de medische sector. Een sector die zich laat leiden door eigen 
wetten en verantwoordelijkheden. Zijn de gemeenten voldoende geëquipeerd om hun 
nieuwe (regie)rol in de zorg voldoende krachtig vorm en inhoud te geven? En wat te 
denken van de eisen die de Inspectie voor de Gezondheidszorg stelt? Er moet immers 
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voldaan worden aan tal van wetten en voorschriften. De administratieve lasten van 
de gemeenten en het Toezicht op de gemeenten zullen naar verwachting toenemen. 
Wethouders financiën moeten zeer alert zijn. Wanneer budgetten, en daarmee 
de risico’s, zo fors omhoog gaan is deugdelijk beleid en een goede democratische 
inbedding van de nieuwe taken essentieel. 

Democratische controle
Als de raad de baas is, dan betekenen deze taken dus meer zeggenschap voor de 
raad. Maar is dit wel zo? We lezen over de oprichting van kleine en soms grote 
regionale samenwerkingsverbanden van gemeenten om de complexe transities 
het hoofd te bieden. De samenwerkingsverbanden nemen de uitvoering ter hand. 
De gemeenten krijgen de taak, maar niet in alle gevallen de zeggenschap. Eerst 
worden taken van het rijk om inhoudelijke en financiële redenen gedecentraliseerd 
naar de gemeenten  (dichter bij de burger en dus efficiënter is de redenatie) om 
vervolgens toch weer met bijna dezelfde argumentatie te worden opgeschaald/
gecentraliseerd (GR’s). Gemeenten zijn de laatste jaren steeds kritischer over dit soort 
samenwerkingsverbanden omdat ze door de nieuwe afstand die ontstaat het gevoel 
hebben grip op de inhoud en de financiën te verliezen.

Ook het veiligheidsdossier geeft voeding aan de gedachte dat de gemeenteraad de 
laatste jaren aan relevantie heeft ingeboet. Met de komst van de nationale politie lijkt 
de nationale aansturing te zijn toegenomen, ten koste van de lokale invloed op het 
veiligheidsbeleid.

Daarnaast is er de afgelopen jaren de nodige discussie geweest over het door de 
gemeente gevoerde (risicovolle) grondbeleid. Veel wijst erop dat, door de complexiteit 
ervan en het feit dat veel afspraken tussen college en private partijen als voldongen 
feiten worden gepresenteerd, de invloed van de raad verder afneemt.
De transities in het sociale domein, de komst van de nationale politie, het grondbeleid. 
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Drie onderwerpen waar je als burger graag invloed op uitoefent. Het gaat immers 
over de zorg die we krijgen, de veiligheid in onze buurt en de inrichting van onze 
leefomgeving. Maar hebben wij, kiezers, die invloed nog als we stemmen voor de 
gemeenteraad. Is de gemeenteraad nog wel een machtsfactor?

Volgens bestuurskundige en ROB-lid prof. dr. Marcel Boogers staat de rol van 
de gemeenteraadsleden (gekozenen) onder druk. Een aantal ontwikkelingen is 
daar volgens hem debet aan. De eerste ontwikkeling is de grotere vervlechting 
van het lokaal bestuur met beleidsnetwerken van bedrijven, instellingen en 
regionale besturen. Het is de verschuiving van government naar (multi level) 
governance. De focus van het besluitvormingsproces is niet langer gericht op 
enkel het gemeentehuis, maar veel meer op het samenspel tussen de verschillende 
overheden, het bedrijfsleven, organisaties, instellingen en burgers.  De invloed van 
gemeenteraadsleden hierop (“democratic control”) is in de praktijk beperkt. 

De tweede ontwikkeling is de verzwakte vertegenwoordigende rol van de gemeente-
raadsleden (“representative function”). De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen 
is in Nederland en de meeste andere Europese landen fors lager dan bij landelijke 
verkiezingen. Verder is het aantal mensen dat lid is van politieke partijen die 
raadsleden vertegenwoordigen, tot marginale proporties gedaald. Het is hierdoor voor 
gemeenteraadsleden steeds lastiger om met gezag namens hun inwoners te spreken.

Oplossingsrichtingen
Een uitweg kan volgens Boogers worden gevonden in een andere rolopvatting van 
gemeenteraadsleden, waarbij de kwaliteit van het besluitvormingsproces (waarbij 
betrokkenheid van belanghebbenden centraal staat) meer aandacht krijgt dan de 
uitkomsten ervan. De Raad voor het Openbaar bestuur spreekt in dit verband van 
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“loslaten in vertrouwen voor gemeenteraadsleden”.  Boogers spreekt over meta-
governance: “the new role of local councillors is being defined as an empowering and 
enabling one”. 

De VNG denktank “over maatschappelijke initiatieven die de overheid uitdagen” 
formuleert het anders: op tal van terreinen zijn we op zoek naar nieuwe oplossingen 
voor de grote uitdagingen die op ons afkomen. Op het gebied van economie, van 
voedsel, milieu, energie, mobiliteit, van gezondheid en vergrijzing. Mensen worden 
steeds mondiger. Internet zorgt voor talloze nieuwe verbindingen, global and 
local. En ook de manier waarop we de samenleving hebben georganiseerd is aan 
verandering onderhevig. De verticale lijn (het democratische huis van Thorbecke) en 
de horizontale netwerksamenleving staan steeds vaker met elkaar op gespannen voet. 
Een netwerksamenleving die constant in ontwikkeling is en waarin mensen steeds 
weer opnieuw hun eigen plaats en rol kiezen. 

De overheid is al lang niet meer altijd aan zet. De publieke taak is steeds meer een 
publieke zaak, van burgers, ondernemers, zorginstellingen, kennisinstellingen, 
woningbouworganisaties. We zien steeds  meer nieuwe initiatieven en 
samenwerkingsverbanden ontstaan. “Maatschappelijk initiatief”, “burgerparticipatie”, 
“participatiemaatschappij”, “van buiten naar binnen”, zijn inmiddels goed 
ingeburgerde termen in overheidsland. Maar hoe gaan we daar nou mee om? De 
denktank bespreekt in haar rapport een groot aantal maatschappelijke initiatieven. 

Zij houdt een warm pleidooi voor de improviserende gemeente. De publieke zaak 
is niet langer het monopolie van de overheid. Zij is in toenemende mate een zaak 
van de samenleving zelf. De Denktank is ervan overtuigd, dat het vinden van een 
nieuwe verhouding tot deze maatschappelijke initiatieven, om een andere rol van de 
gemeenten (bestuur en organisatie) vraagt. De lokale overheid moet zich steeds meer 
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ontwikkelen tot een vehikel van de samenleving met behulp waarvan de samenleving 
in zichzelf investeert. 

Volgens Maarten Hajer heeft de (gemeentelijke) overheid een wereld te winnen door 
de creativiteit en innovatiekracht van burgers en bedrijven beter te benutten. Door 
het denkkader van “groene groei” te verbinden met wat hij noemt “de energieke 
samenleving”, ontstaat een nieuw perspectief op de rol van de overheid: een overheid 
die een langetermijnkader biedt en kansen voor de samenleving creëert. Ω
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en zekere bestuurlijke overmoed en dominantie van systeemdenken zijn 
twee overkoepelende fenomenen die naar voren komen uit de tientallen 
onderzoeken die de Rekenkamer Rotterdam sinds 2009 heeft uitgevoerd 

naar het beleid en bestuur van de gemeente Rotterdam. Deze samenvatting beschrijft 
de uitkomsten van een meta-analyse van de honderden conclusies van deze rapporten. 
Die uitkomsten zijn een reeks problemen die terugkerend voorkomen in het bestuur 
van de gemeente Rotterdam. Ze worden beschreven aan de hand van vier thema’s:

 • Problemen in de beleidsopzet.
 • Uitvoeringsproblemen.
 • Interne samenwerking en sturing.
 • Samenwerking met andere partijen.

Hardnekkige beleidsproblemen en publieke waarde
Dat het voor gemeenten en andere overheden niet eenvoudig is om gestelde doelen te 
realiseren en middelen doelmatig in te zetten is geen nieuws. 

De rekenkameronderzoeken in de afgelopen tien jaar bevestigen deze twee problemen. 
 • Beleidsdoelen die college en raad stelden, bleken in de meerderheid van de 
onderzochte beleidsdossiers niet of slechts gedeeltelijk te worden gerealiseerd. 
 • En uit de bedrijfsvoeringsonderzoeken komt herhaaldelijk naar voren dat 
afgesproken procedures in de praktijk onvoldoende worden uitgevoerd of niet goed 
werkbaar zijn. 

Deze problemen deden zich de afgelopen tien jaar voor op elk onderzocht 
beleidsterrein, zoals het sociaal domein, de fysieke sector en bij openbare orde en 
veiligheid. De problemen zijn dus hardnekkig en de gemeente ondervindt regelmatig 
problemen om haar maatschappelijke doelen voor de inwoners van Rotterdam te 
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realiseren. Het realiseren van maatschappelijke meerwaarde, ook wel ‘publieke 
waarde’ genoemd, komt dan in de knel, terwijl dit misschien wel de belangrijkste 
opgave is van de gemeente. In de meta-analyse brengt de rekenkamer een reeks van 
hardnekkige beleidsproblemen naar de oppervlakte. Rotterdamse gemeentebesturen 
zijn, in het streven naar publieke waarde, in de bestuurlijke realiteit regelmatig op 
deze problemen gebotst.1 Uit de reeks van gevonden problemen op de vier genoemde 
thema’s komen naar het oordeel van de rekenkamer twee fenomenen naar voren die 
bijdragen aan het  bestaan van de geconstateerde problemen. Die twee fenomenen 
(een zekere bestuurlijke overmoed en dominantie van systeemdenken) worden 
beschreven en toegelicht aan het eind van deze samenvatting.

Problemen in de opzet van beleid
Beleid begint met het opzetten ervan. In deze fase doen zich vier structurele 
problemen voor.

Ten eerste is er het probleem van tijdsdruk. De politieke context kan onder meer 
leiden tot bestuurlijke druk om op korte termijn actie te ondernemen, waardoor 
beleid vervolgens in grote haast wordt opgezet. Er is dan te weinig aandacht voor een 
degelijke opzet. Een recent voorbeeld van een te hoge bestuurlijke ambitie op korte 
termijn is de invoering van de decentralisatie jeugdzorg in 2015. De rekenkamer... 
Lees verder

Rode draden uit tien jaar rekenkamerrapporten
De rekenkamer heeft onderzocht welke inhoudelijke overeenkomsten (‘rode draden’) 
er te vinden zijn in de conclusies van 42 rekenkamerrapporten die de rekenkamer 
sinds 2009 tot en met begin 2019 heeft gepubliceerd over de gemeente Rotterdam. Dit 
rapport beschrijft de uitkomsten van dat meta-onderzoek.

Publieke waarde in de knel Navigatie

1 In de meta-analyse heeft de rekenkamer als 
criterium voor een terugkerend probleem 
gehanteerd dat het betreffende probleem 
in minimaal drie rekenkamerrapporten is 
vastgesteld.

https://primonederland.eu/wp-content/uploads/2020/03/notitie-publieke-waarde-in-de-knel.pdf
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Bestuurlijke overmoed en te veel regels
De gemeente is met haar plannen herhaaldelijk te overmoedig en neemt dan teveel 
(financiële) risico’s. Verder gaat de gemeente nogal eens te veel uit van regels en 
procedures en heeft ze te weinig aandacht voor praktische uitvoeringsproblemen en 
de leefwereld van inwoners. Dit en meer concludeert de rekenkamer in de notitie 
‘Publieke waarde in de knel’, een samenvatting van tientallen onderzoeken die de 
Rekenkamer Rotterdam sinds 2009 heeft uitgevoerd in de gemeente Rotterdam.

Financiële risico’s vaak onderschat
De gemeente Rotterdam heeft vaak ambitieuze plannen, zoals met het Warmtebedrijf, 
Feyenoordcity en het Schiekadeblok. Durf en daadkracht worden vaak gezien als een 
kracht van Rotterdam. Helaas onderschatte de gemeente de afgelopen tien jaar in haar 
plannen nogal eens (financiële) risico’s en problemen. Verder komt het herhaaldelijk 
voor dat de gemeente te weinig leert van zaken die mis zijn gegaan. Ook problemen 
in de interne samenwerking en die met andere organisaties leiden ertoe dat plannen 
vaak niet worden gerealiseerd.

Te weinig aandacht voor uitvoerders en burgers
Verder bestuurde de gemeente de afgelopen tien jaar nogal eens te eenzijdig met 
regels en protocollen. Zij hield dan niet genoeg rekening met de leefwereld van 
uitvoerders en burgers. Zo bleken de sociale wijkteams te veel last te hebben van 
interne regels en procedures en bleek het interne integriteitsbeleid van de gemeente 
te eenzijdig gericht op regels en was er te weinig daadwerkelijke aandacht voor de 
interne cultuur en gedrag van medewerkers.

Cultuurverandering nodig
De rekenkamer vindt dat de gemeente grote plannen vooraf intern kritischer moet 
bekijken en meer moet leren van het verleden. Ook vindt de rekenkamer dat de 
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gemeente signalen van eigen ambtenaren, uitvoerende professionals, burgers, 
maatschappelijke organisaties en onderzoekers serieuzer moet nemen. Volgens de 
rekenkamer is een cultuurverandering in de gemeentelijke organisatie nodig om in de 
organisatie meer tegenspraak mogelijk te maken. De rekenkamer ziet in de huidige 
collegeperiode wel een kentering binnen de ambtelijke leiding, die erop duidt dat 
serieus wordt nagedacht over manieren om de beheersing van risico’s te verbeteren. 
De rekenkamer vindt het van belang dat die verbetering serieus wordt opgepakt en 
een hoge prioriteit krijgt. Lees meer  Ω
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Over de behoefte aan, de noodzaak voor en de doorontwikkeling 
van risicomanagement als vak. Het lijkt te fuseren met andere 
methoden en technieken 
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Ook in de publieke sector is risk management in opkomst. Maar de 
dilemma’s zijn enorm. Misschien zijn de issues wel te complex en te 
politiek, en zijn overheden te verblind door pretentie om ooit effectief te 

zijn.

Risk management in de publieke sector
Wat mag worden verwacht van een verantwoordelijke overheid die wil voorkomen 
dat nieuwe, onbekende virussen die zich verspreiden via het drinkwater of de lucht 
in treinen en kantoren, en zo honderden misschien duizenden dodelijke slachtoffers 
maken? Welke risico’s kleven er aan groot alarm slaan?

Hoe vergaand kunnen de gevolgen voor Nederlanders zijn als de Amerikaanse 
hypothekencrisis leidt tot een wereldwijd verdampen van vertrouwen in het financiële 
systeem? Komen behalve beleggingen dan ook spaargelden in gevaar? Blijft giraal 
betalingsverkeer nog mogelijk? Kan de De Nederlandsche Bank er iets aan doen? Hoe 
moet de overheid zich op de effecten voorbereiden?

>Wat moet de Nederlandse regering doen als de stijging van de zeespiegel veel 
sneller lijkt te gaan dan nu voorzien? Helpen draconische maatregelen om CO2-
uitstoot te beperken snel genoeg om dat proces te vertragen? Of zijn dijkverhogingen 
en eventueel zelfs evacuaties de enige oplossingen? Hoeveel mag kustbescherming 
kosten bij een zo onzekere prognose? En wat zijn de gevolgen voor het vertrouwen 
van burgers in de overheid, als zou blijken dat die hele zeespiegeldreiging toch een 
fantoom, een hype, was?

Professionalisering
Bovengenoemde voorbeelden zijn maar een greep uit de ontelbare scenario’s waar 
risk managers in de publieke sector over nadenken – of althans horen na te denken. 

Vechten in de vorige oorlog Perspectief



615 i

In het bedrijfsleven is risk management de laatste jaren een steeds belangrijker plaats 
gaan innemen op de agenda’s van ondernemingsbestuurders. Door de opkomst van 
de claimcultuur, door grotere databases, maar misschien ook door de snelle groei van 
het aantal instrumenten dat het geheel of gedeeltelijk afkopen van specifieke risico’s 
mogelijk maakt.

Vaak is niet duidelijk of maatregelen een 
dreiging kleiner of juist groter maken.

Maar ook in de publieke sector is risk management als professie in opkomst. Dat er 
nu diverse digitale platforms bestaan waar ambtenaren en wetenschappers met elkaar 
discussiëren over actuele ontwikkelingen binnen hun vakgebied onderstreept dat (zie 
kader onderaan).

Politieke issues
Maar professionaliteit of niet, de genoemde voorbeelden maken toch ook duidelijk dat 
de dilemma’s en onzekerheden die achter eenvoudige en voor de hand liggende vragen 
schuil gaan, enorm moeten zijn. Het realiteitsgehalte van de aannames waarop de 
verschillende scenario’s zijn gebaseerd, is en blijft vaak zwak. Reacties van het publiek 
op mogelijk gevaarlijke situaties én op de maatregelen die overheden nemen, blijken 
extreem moeilijk in te schatten.

Sterker: het is niet eens duidelijk of de effecten van concrete overheidsmaatregelen 
een dreiging kleiner of misschien juist groter maken. Dat laatste ondergraaft zelfs 
de argumenten voor no regret-politiek. Daar komt nog bij dat beleid dat is bedoeld 
om risico’s voor burgers te beheersen, bijna altijd onder invloed staat van (partij-)
politieke krachtsverhoudingen. De onderwerpen van risk management zijn bijna 
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altijd tevens politieke issues. Dat laatste is niet nieuw. De moeizame besluitvorming 
in de jaren zestig en zeventig rond de bouw van de open stormvloedkering in de 
Oosterschelde illustreert dat bijvoorbeeld.

Zelden rationele afwegingen
De keuze voor de ene of de andere aanpak is dus zelden het resultaat van rationele 
afwegingen. Meestal worden keuzes bepaald door recente verkiezingsuitslagen, door 
toevallige beeldvorming, door de (im)populariteit van bepaalde politici, of door het 
toevallig saldo van geven en nemen in politieke onderhandelingen.

Voorbeeld: sinds Theo van Gogh in november 2004 werd vermoord, zijn 
Nederlanders zich bewuster geworden van het acute risico van aanvallen door 
islamfundamentalisten. De vraag wat de beste manier is om dat risico te beperken 
kwam hoog op de politieke agenda. Sindsdien bleek dat politici met verschillende 
politieke achtergronden, oplossingen voorstaan die bijna diametraal tegenover 
elkaar staan. Minister Rita Verdonk koos voor de harde, principieel wantrouwende, 
zero-tolerance benadering van immigranten en hun familie. Haar opvolgster, Ellen 
Vogelaar, kiest voor een zachtere op dialoog en verzoening georiënteerde benadering 
om de voedingsbodem voor extremisme weg te nemen.Voor beide benaderingen valt 
zowel rationeel als moreel wel iets te zeggen. Maar de complexiteit van het probleem, 
de enorme onzekerheid over de vooronderstellingen, en ook de onbedoelde zijeffecten, 
maken dat vooraf gewoon niet is vast te stellen wat werkt en wat niet.

Jan Gutteling (Universiteit Twente):‘Een overheid 
moet alles doen om te zorgen dat het publiek de 

communicatie vertrouwt.’

Vechten in de vorige oorlog Perspectief
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Drie categorieën risico’s
De Britse emeritus hoogleraar John Adams, van huis uit geograaf maar uitgegroeid 
tot een van de grootste specialisten op het gebied van risk management, zegt niet 
voor niets dat zijn vak nog complexer is dan het doorgronden van turbulentie, zoals 
meteorologen doen als ze het weer voorspellen.

Het grote verschil, schreef Adams dit voorjaar in een publicatie van het European 
Institute for Risk Management (EIRM), is dat in de dynamiek van maatschappelijke 
risico’s de visie van mensen die die risico’s duiden – politici en andere opiniemakers 
– een grote rol speelt. Het weer wordt niet beïnvloed door de voorspelling van 
weermannen.

Juist de expert waarschuwt dus voor te grote pretenties van risk management 
als vak. Adams maakt onderscheid tussen drie categorieën van risico. Namelijk: 
wetenschappelijk kwantificeerbare risico’s, door het publiek waargenomen risico, en 
‘virtuele risico’s’ (dat wil zeggen: gebaseerd op onbewezen aannames).

‘Control freak’
Adams wijst er op dat er betrekkelijk weinig situaties zijn waar die drie gebieden 
overlappen en waar analyse en een daarvan afgeleide actie dus zinvol is. 
“Tegenwoordig heeft iedereen te maken met zorgplicht”, schrijft hij. “Maar niemand 
staat erbij stil wat daarmee feitelijk van mensen wordt gevraagd.”Adams’ observaties 
moeten misschien ook opgevat worden als een waarschuwing. Een overheid die na elk 
incident het verwijt wordt gemaakt dat zij bij strengere regels en beter toezicht een 
drama had kunnen voorkomen, kan makkelijk trekken krijgen van een control freak.

Vechten in de vorige oorlog Perspectief
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John Adams: ‘Risk management is nog complexer 
dan het weer voorspellen.’

Dat die reflex bestaat, bleek in Nederland na de vuurwerkramp in Enschede en 
de desastreuze branden in het Volendamse café Het Hemeltje en later in het 
asielzoekerscentrum op Schiphol. In theorie lossen extra regels en controle misschien 
iets op, maar steeds blijkt zich een volgende ramp aan te dienen die dan toch weer uit 
een onverwachte hoek komt. Haast per definitie vechten overheden de vorige oorlog.

‘Moral hazards’
Maar er zijn meer redenen om niet te veel te verwachten van een overheid die 
burgers tegen gevaar van buiten en tegen zichzelf wil beschermen. Risk management 
is op bijna elk niveau doortrokken van moral hazards, of in gewone mensenstaal: 
dilemma’s.

Als een overheid de indruk wekt dat bepaalde risico’s scherp in de gaten worden 
gehouden of zelfs dat ze onder controle zijn, gaan burgers zich daardoor anders 
gedragen. Voorbeeld: als beleggers geloven dat beurstoezichthouder AFM malafide 
partijen uit de markt weert, of dat complexe beleggingsproducten met hoog risico niet 
worden toegelaten, dan kan het gevolg zijn dat die belegger minder kritisch kijkt naar 
de partij aan wie hij zijn geld toevertrouwt. En misschien staat hij er ook niet meer bij 
stil dat extra veiligheid in financiële producten ook altijd extra kost.

Menigeen herkent het bewijs van het bestaan van het mechanisme van perverse 
prikkels in de Amerikaanse hypothekencrisis die nu nog altijd gaande is. Omdat 
beleggers geloven dat banken die te veel risico’s namen uiteindelijk toch wel zullen 
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worden gered, met geld van de overheid, gaan partijen te makkelijk met zulke banken 
in zee. Beschermend optreden van de overheid kan kortom roekeloos of calculerend 
gedrag van marktpartijen ook uitlokken.

Collectieve verzekeringen
Een vergelijkbaar verschijnsel deed zich voor in het Nederland van de jaren zeventig. 
Er werden wetten aangenomen waarin werknemers steeds verdergaande financiële 
garanties kregen bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. De indertijd 
zeer riante collectieve verzekeringen maakten het verleidelijk voor mensen om, 
als het zo uitkwam, te doen alsof ze ziek waren of geen baan konden vinden. Zulk 
calculerend gedrag ondermijnde de houdbaarheid van het systeem. Misschien konden 
zulke effecten pas tamelijk recent vastgesteld worden omdat risk management door 
overheden zich vroeger beperkte tot het beheersen van oorlogsdreiging en gevaar door 
natuurgeweld. Een interessante vraag is daarom of er in het vak risk management in 
de publieke sector ontwikkelingen zijn die de schijnbaar onmogelijke taak toch iets 
minder onmogelijk maken.

Mentaal voorbereid
Peter Young is als hoogleraar verbonden aan de business school van de Universiteit 
St. Thomas in Minneapolis, maar tevens hoofdredacteur van de kwartaaluitgave 
Public Risk Forum (ondertitel: The Knowledge To Decide) van het al eerdergenoemde 
EIRM. De opvallendste ontwikkeling in zijn vak is volgens hem dat het zoveel breder 
is geworden.

“Vroeger”, zegt hij, “ging het ook in public sector risk management voornamelijk over 
beheersing van financiële, verzekerbare risico’s. Nu gaat het over elke denkbare soort 
risico. De centrale vraag is, hoe kom je als overheid tot risk leadership?”
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Youngs antwoord is dat politieke leiders zich voortdurend moeten afvragen hoe de 
dingen morgen anders zouden kunnen zijn. En of de aannames nog wel kloppen. “Dat 
impliceert ook dat niet alleen naar de bedreigende kanten van dat ‘anders’ gekeken 
moet worden, maar ook naar de kansen die er in kunnen liggen.”

Peter Young (Universiteit St. Thomas in 
Minneapolis): ‘Politieke leiders moeten zich 
voortdurend afvragen hoe dingen morgen 

anders zouden kunnen zijn.’
Er is volgens Young sprake van risk leadership wanneer de overheid heeft nagedacht 
over allerlei scenarios, zodat ze niet overvallen hoeft te zijn als zich een dreiging 
aandient. “Idealiter leidt risk management tot een mentaal voorbereid zijn. In 
crisissituaties geeft dat iets meer tijd om na te denken, waardoor het maatschappelijk 
weerstandsvermogen (resilience) sterker wordt.”

Media
Ook in Nederland zijn wetenschappers bezig met onderzoek naar aspecten van risk 
management in de publieke sector. Aan de Universiteit Twente houdt Jan Gutteling 
zich bezig met risico’s die samenhangen met nieuwe technologie, en de communicatie 
van overheden daarover. Net als John Adams is Gutteling er zich zeer van bewust dat 
de beeldvorming bij het publiek over de gevaren van technologische ontwikkelingen 
maar ten dele wordt bepaald door wat wetenschappelijk vaststaat.
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Hij herinnert aan de hype over het gezondheidrisico dat veroorzaakt zou worden door 
UMTS-masten. “Alle wetenschappelijke onderzoeken wezen uit dat z’n gevaar niet 
bestond. Maar in de beeldvorming maakte dat weinig uit. De media hebben hun eigen, 
vaak volkomen onvoorspelbare dynamiek. Juist omdat het vermijden van onjuiste 
beeldvorming zo belangrijk is, moet een overheid er alles aan doen om te zorgen dat 
het publiek de communicatie van die overheid vertrouwt.”

Verantwoordelijke burger
Dat betekent natuurlijk transparant zijn, zaken niet eenzijdig belichten en de 
beschikbare informatie met argumenten duiden. Maar minstens zo belangrijk lijkt het 
dat overheden niet meer beloven dan ze kunnen waarmaken. Risico’s worden groter 
dan nodig wanneer overheden – waarschijnlijk door zelfoverschatting – het publiek te 
weinig op zijn eigen verantwoordelijkheden wijst.

Soms zijn burgers zo verstandig elkaar daaraan te herinneren. Een chauffeur van een 
grote vrachtwagen, zich kennelijk bewust dat ook dodehoekspiegels niet helemaal 
uitsluiten dat andere weggebruikers niet worden gezien, plakte een sticker achterop 
zijn wagen met deze tekst: ‘Als u mijn spiegels niet kunt zien, kan ik u niet zien.’ 
Eenvoudige burgers snappen misschien wel meer van de essentie van public sector 
risk management dan de leiders van die sector.

Digitale discussieplatforms
Er bestaan diverse discussieplatforms waar wetenschappers en 
overheidsvertegenwoordigers opvattingen uitwisselen over risk management in het 
publieke domein. Soms hebben deze platforms nauwe banden met adviesbureaus. 
Specialisten op het gebied van risk management zien hun vak als een onderdeel 
van het bredere begrip risk analysis. Daaronder vallen dan ook risk perception, risk 
assessment en risk communication.
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Public sector risk managers houden zich minder dan hun tegenvoeters in het 
bedrijfsleven bezig met financiële kant van risico’s. Actuarissen doen dat bijvoorbeeld 
voor verzekeraars, en derivatenspecialisten voor banken en beleggers.

De Society for Risk Analyses organiseert jaarlijks conferenties en via de site www.sra.
org kunnen relevante publicaties worden gedownload.

Het Public Entity Risk Institute (PERI) houdt eveneens (online) conferenties, en richt 
zich met name op risico’s die lokale overheden lopen bij de bouw en organisatie van 
infrastructuur.

Het European Institute for Risk Management is een vanuit Denemarken opererend 
wereldwijd netwerk op basis van lidmaatschap – in nauwe samenwerking met Public 
Risk Management Organisation (PRIMO) Europe (red.). De Amerikaan Peter Young 
– thans in partnerschap werkend met PRIMO Europe (red.) -, die het online magazine 
redigeert, was in november 2007 in Nederland om daar een conferentie georganiseerd 
door de onlangs opgerichte Nederlandse EIRM-afdeling, bij te wonen. Ω
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We lopen in ons dagelijks leven in Nederland veel minder risico’s dan 
pakweg tweehonderd jaar geleden. De kans dat een Nederlander sterft 
aan polio, de pokken, scheurbuik, tbc of cholera is inmiddels miniem. 

Ongelukken op de werkplek komen veel minder voor. De vis wordt nog steeds duur 
betaald, maar inmiddels meer door het ecologisch evenwicht dan door de visser, 
wiens schip immers niet meer zinkt. We worden tegenwoordig geen vijftig meer maar 
tachtig.

Toch is er geen jaarlijkse ‘Feestdag van het Verminderde Risico’. Integendeel, 
naarmate de levensverwachting toeneemt, kunnen we slechter omgaan met oude 
risico’s en met nieuwe gevaren. Dat toenemende psychologische ongemak vertaalt zich 
in allerlei ‘eisen’ wanneer zich een tegenslag voordoet: ‘Vind de schuldige!’, ‘Laat de 
overheid beter optreden!’ en ‘Dit mag nooit meer gebeuren!’.

Niet alleen in Nederland, maar in de hele westerse wereld kunnen we steeds minder 
goed leven met risico’s. Daar zijn een paar belangrijke oorzaken voor. Naarmate 
we meer van de fysieke en menselijke natuur begrijpen, kunnen we meer gevaren 
pareren. Maar niet alle. Juist de lagere frequentie van onheil maakt het voor veel 
mensen moeilijker om tegenspoed te accepteren, net zoals Rafael Nadal meer last 
heeft van een verloren wedstrijd dan Thiemo de Bakker.

Totale veiligheid blijft slechts een wenkend 
perspectief, voor ons even onbereikbaar als de 

regenboog.
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Bovendien speelt de ‘begripsfactor’ een rol. We weten inmiddels dat veel tegenspoed 
niet afhangt van voorzienigheid of noodlot, maar van processen die we min of meer 
begrijpen. Begrijpen betekent echter niet automatisch beheersen. We verdragen maar 
moeilijk dat we dat ‘begrepen restrisico’ niet kunnen elimineren. Bovendien snappen 
we lang niet alles. Dat de wetenschap als nieuwe voorzienigheid op veel terreinen ‘het 
antwoord’ niet panklaar oplepelt – denk aan de gevolgen van CO2-uitstoot, fijnstof of 
genetische manipulatie – vinden we irritant.

We hunkeren naar de totale veiligheid, maar het blijft slechts een wenkend 
perspectief, even onbereikbaar als de regenboog. Hoe blind de combinatie van 
toegenomen kennis en hang naar totale controle ons kan maken voor de realiteit, 
bleek in de tweede helft van de vorige eeuw. Toen zagen velen de dood niet meer 
als het onvermijdelijke einde van het leven, maar alleen nog als het gevolg van een 
vermijdbare ‘medische fout’.

We zijn ook gevoeliger voor risico’s omdat televisie en internet ons indringend 
en veelvuldig confronteren met rampen en ellende uit de hele wereld. Wie in de 
krant leest dat in Duisburg 21 mensen in het gedrang bij een muziekfestival zijn 
omgekomen, kan dat relatief snel vergeten. Het laat een veel diepere indruk achter 
wanneer we op tv en YouTube bijna rechtstreeks zien hoe slachtoffers langzaam 
stikken door de druk van de menselijke muur.

Ten slotte bracht technologische ontwikkeling ons ook nieuwe risico’s, soms van een 
angstwekkende orde. We weten dat menselijk handelen ons voortbestaan als soort 
op het spel kan zetten. Dat kan in één keer – door een kernoorlog of de inzet van een 
onbeheersbaar biologisch wapen – of langzaam, door de onomkeerbare aantasting van 
ons leefmilieu. Daarnaast weten we inmiddels van zeldzame natuurlijke fenomenen 
die onze soort bedreigen; bijvoorbeeld de inslag van een reusachtige meteoriet. De 
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mensheid kent dus echte ‘systeemrisico’s’ die we deels zelf hebben geproduceerd. Deze 
wetenschap vertaalt zich bij veel mensen in een versterking van het onbehagen over 
en het afwijzen van alle risico’s.

De huidige onvrede over risico’s is dus begrijpelijk, maar we doen er goed aan ons 
beter tegen die onvrede te verzetten. Een samenleving zonder risico’s heeft nooit 
bestaan en zal nooit bestaan. Dat is maar goed ook. Als we geen risico’s zouden 
nemen, zouden we nooit iets bereiken in het leven. Creativiteit, ondernemerschap, 
innovatie: we bewieroken het, maar het gaat allemaal gepaard met steeds weer nieuwe 
risico’s.

Pas als we accepteren dat er altijd risico’s zullen en moeten bestaan, kunnen we een 
realistische discussie voeren over de vraag welke risico’s we accepteren en welke niet. 
Die maatschappelijke en politieke discussie moeten we open en sereen voeren, zonder 
in de waan van de dag van de ene naar de andere ramp te hollen. Daarbij moeten 
we pijnlijke keuzen niet uit de weg gaan. Geld en energie die we besteden aan het 
terugdringen van het ene risico, kunnen we niet meer besteden aan het andere.

Nu vinden veel besluiten over de verdeling van middelen impliciet en in de 
achterkamer plaats, omdat politici harde keuzen niet expliciet op tafel durven leggen. 
We zullen ons als samenleving groot genoeg moeten tonen om lastige morele vragen 
politiek en maatschappelijk te bespreken, boven tafel. Moeten we risico’s waaraan 
mensen onvrijwillig zijn blootgesteld voorrang geven boven risico’s die mensen 
vrijwillig aangaan? Moeten we ons concentreren op risicobestrijding voor zwakkere 
groepen (kinderen, bejaarden, achterstandsgroepen)? Hebben we als samenleving 
zo’n aversie tegen bepaalde risico’s dat we die per se willen bestrijden, ook al is het 
rendement, gemeten in bijvoorbeeld gespaarde mensenlevens per uitgegeven miljoen 
euro, relatief laag?
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Dit soort discussies hebben een gezond bijeffect. Ze leren ons namelijk om het 
onvermijdelijke bestaan van risico’s beter te accepteren. Door redelijk te praten 
over risico’s accepteer je vanzelf dat absolute veiligheid een illusie is, een utopie. 
Nu laten we ons te veel door die onrealistische illusie leiden. Wanneer er in de zorg, 
in de economie, in het verkeer of in de bouw iets misgaat, gaan we op zoek naar de 
schuldige die gestraft moet worden. Ironisch genoeg leidt dat ertoe dat allerhande 
publieke en private organisaties die zijn opgericht om de risico’s in de samenleving te 
verminderen, hun werk niet optimaal meer doen. 

We bewieroken creativiteit, ondernemerschap en 
innovatie. Maar ze gaan alle gepaard met risico’s.

Ze besteden immers steeds meer tijd aan het afdekken van hun eigen aansprakelijk- 
heidsrisico. Die tijd en energie gaan ten koste van hun eigenlijke taak, waarvoor ze zijn 
opgericht: het verminderen van het oorspronkelijke risico. Ze durven hun expertise en 
ervaring niet meer vrij naar eer en geweten in te zetten. Immers, als ze het ondanks de 
beste bedoelingen achteraf niet bij het rechte eind blijken te hebben, staat de advocaat 
van de slachtoffers klaar en is hun reputatie aan diggelen. Daarom verschuilen ze zich 
achter formele procedures en regels, zodat ze juridisch ‘veilig zitten’.

Die situatie is onwenselijk. Het mag niet zo zijn dat onze onmacht om te leven 
met risico’s zich vertaalt in een agressieve afrekencultuur waarin de expert zijn 
belangrijkste inzichten en meningen niet meer durft te uiten, vanwege de angst 
daarop ‘gepakt’ te worden. Natuurlijk moet evident verwijtbaar gedrag dat heeft 
geleid tot of bijgedragen aan rampspoed worden opgespoord en gestraft, maar we zijn 
doorgeslagen. Het verdient aanbeveling om bij een ramp naast de vraag ‘Treft iemand 
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blaam en zo ja, wie?’ veel nadrukkelijker de vraag te stellen ‘Hoe kunnen we de kans 
verminderen dat dit weer gebeurt?’. En we leren het beste als alle betrokkenen, zeker 
de experts, daarover vrijuit hun inzichten en meningen durven delen.

Door volwassen om te gaan met veiligheid, onzekerheid en risico’s, kunnen we beter 
leren leven met onvermijdelijke risico’s en ons concentreren op het terugdringen van 
de risico’s die we onacceptabel hoog vinden, bijvoorbeeld de hierboven genoemde 
systeemrisico’s voor de mensheid die we zelf hebben voortgebracht en voortbrengen. 
Die klus is zwaar genoeg Ω
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H et accent heeft de afgelopen jaren gelegen op risicomanagement en minder 
op good governance. Hoewel risicomanagement een belangrijk thema 
is, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat risicomanagement een 

enigszins achterhaald thema is. Het denken in scenario’s bij publieke organisaties 
is inmiddels op grote schaal gemeengoed geworden. In de begrotingen en 
jaarrekeningen van gemeenten (daar heb ik het meeste zicht op) worden in de 
risicoparagraaf de risico’s door de bank genomen zo goed en zo kwaad als dat kan 
gekwantificeerd en geconfronteerd met de beschikbare weerstandsreserves. 

Daar komt bij dat risicomanagement een betrekkelijk technocratisch onderwerp is. 
Het is een kunstje dat absoluut goed geregeld moet worden maar als het eenmaal 
is geregeld, ebt de belangstelling voor het onderwerp weg. Daarmee zeg ik niet dat 
fouten als gevolg van falend risicomanagement zich niet meer zullen voordoen. Dat 
zal altijd blijven gebeuren omdat verantwoordelijke bestuurders nog onvoldoende 
ervaring hebben of een tekortschietend besef van de risico’s. 

Maar waar het mij hier omgaat is dat het leerstuk van het onderwerp 
risicomanagement voldoende op de kaart staat. Diegenen, die zich hiervoor 
interesseren kunnen de informatie, die ze nodig hebben om risicomanagement goed 
te regelen altijd ergens vinden. De aandacht binnen risicomanagement verschuift 
“van cijfers en controle naar waarde en vertrouwen”. Er wordt meer gekeken naar 
menselijk kapitaal en de toegevoegde waarde hiervan voor een organisatie. 

Good Governance staat voor mij min of meer synoniem aan rolvastheid. Binnen 
een gemeente, mijn referentiekader, zijn diverse spelers actief in een voortdurend 
onderling spanningsveld zoals de gemeenteraad, het college van B en W, de 
burgemeester en de ambtelijke organisatie. Iedere actor moet de rol spelen, die hem 
of haar in het kader van de governance is toebedeeld. Maar al die actoren hebben 
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voortdurend de neiging om op elkaars stoel te gaan zitten waardoor er fricties en 
irritaties ontstaan. 

En dat gaat ten koste van de effectiviteit en efficiency van het lokale openbare bestuur. 
Het is dus zaak om die botsing van tegengestelde belangen voortdurend te toetsen 
aan de regels van de governance om te voorkomen dat een lokale overheid teveel naar 
binnen is gericht en te weinig naar buiten. Lees de krant en de voorbeelden liggen 
voor het oprapen.

Vorig jaar was ik betrokken bij de organisatie van een congres met als thema:  ‘De 
verbinding’. Hoe kun je verbinding leggen tussen de overheid en de samenleving?  
Die overheid is van oudsher verticaal georganiseerd: Rijk, provincies en gemeenten. 
Maar ook iedere overheidslaag op zich is hiërarchisch georganiseerd met meerdere 
managementlagen. 

De samenleving daarentegen is door de digitalisering en de opkomst van social media 
horizontaal georganiseerd. Via netwerken zijn we allemaal aan elkaar gelinked. Die 
gedigitaliseerde wereld heeft mondige en vitale burgers voortgebracht, die goed voor 
zichzelf kunnen zorgen. De confrontatie tussen de verticale georganiseerde overheid 
met de horizontale netwerksamenleving schuurt en roept fricties op. 

De vraag is derhalve hoe die verticale overheid moet reageren op de horizontale 
netwerksamenleving. Of anders geformuleerd: wat zijn de consequenties voor de 
besturingsfilosofie van de overheid? In de kern gaat het hier om de vraag hoe de 
veranderingen in de externe omgeving van invloed zijn op het vraagstuk van ‘Good 
Governance’.
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Het antwoord wordt gegeven in het baanbrekende rapport uit 2012 van de Raad 
voor Openbaar Bestuur: ‘Loslaten in Vertrouwen’. Een zoektocht naar een nieuwe 
verhouding tussen overheid, markt en samenleving met als conclusie dat de overheid 
moet terugtreden ten behoeve van de samenleving. De burger moet meer ruimte 
krijgen om zijn zaakjes zelf te regelen en de overheid moet erop vertrouwen dat het 
goed komt in plaats van alles via wet- en regelgeving te reguleren. De overheid zit dan 
niet meer aan het stuur maar creëert voorwaarden waaronder de burger optimaal tot 
zijn recht komt. Kortom de overheid stimuleert en faciliteert.

Afhankelijk wat burgers kunnen en willen moet de overheid maatwerk leveren. Dat 
betekent voor politici, bestuurders en ambtenaren dat ze meer procesbegeleider 
moeten worden en minder beleidsbepaler. Het zoeken naar verbinding met de 
samenleving vraagt derhalve om een andere attitude en stelt veel grotere eisen aan de 
communicatieve vaardigheden van politici, bestuurders en ambtenaren.

Wanneer ik het bovenstaande vertaal naar de praktijk van de gemeenteraad, dan zie ik 
een tweetal ontwikkelingen. In de eerste plaats moet de gemeenteraad bevoegdheden 
loslaten aan burgerinitiatieven, wijkraden, maatschappelijk middenveld et cetera in 
het kader van de zogenaamde doe-democratie. Hier is de laatste tijd veel literatuur 
over verschenen.

Aan de andere kant zou je in eerste instantie verwachten dat gemeenteraden nieuwe 
taken erbij krijgen door de decentralisatie van het sociaal domein: jeugdzorg, 
participatie en arbeidsmarkt en WMO. Maar dit is schijn. Gemeenten blijken 
grosso modo te klein te zijn om deze omvangrijke decentralisatieoperatie op eigen 
kracht te accommoderen. Het gevolg is nieuwe gemeenschappelijke regelingen 
om in samenwerking met buurgemeenten het sociaal domein op de rails te zetten 
waardoor de gemeenteraad verder op afstand komt te staan.  En dan te bedenken 
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dat de gemeenteraad al veel heeft moeten inleveren aan doorzettingsmacht door de 
regionalisering van de politie, brandweer, ggd’en, omgevingsdiensten, afvalinzameling 
et cetera.

Kortom de gemeenteraad wordt aan 2 kanten in de tang genomen? Naar aanleiding 
van de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar is er een interessant boekje verschenen 
met interviews met personen, die hun sporen in het lokaal openbaar bestuur hebben 
verdiend. Voor mij heel herkenbaar. De titel: ‘De gemeenteraad heeft geen toekomst 
meer.’  In de kern gaat het hier ook weer om veranderingen in de governance. 

Het D66 Tweede Kamerlid Vera Bergkamp heeft naar aanleiding van de hierboven 
beschreven ontwikkelingen een motie ingediend waarin zij vraagt hoe de 
democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen in gemeenteraden kan 
worden verbeterd. 

Naar mijn idee een onoplosbaar probleem zolang het aantal gemeenschappelijke 
regelingen zo drastisch toeneemt als vandaag de dag. Dit kan alleen bij een forse 
schaalvergroting in het binnenlands bestuur waardoor veel gemeenschappelijke 
regelingen overbodig worden. Kortom interessante governance-achtige thema’s

Tenslotte nog iets over de verschuiving ‘van cijfers en controle naar waarde en 
vertrouwen’. Illustratief in dit verband is de hype rond het boek “Dit kan niet waar 
zijn” van Joris Luyendijk. Zijn boek is een verslag van antropologisch veldwerk in de 
City, het financiële centrum van Londen. 

Nu hij door Nederland trekt en lezingen geeft in alle hoeken en gaten hoort Joris 
Luyendijk overal hetzelfde: “Wat u beschrijft, gebeurt bij ons ook. De bezieling is 
verbannen uit ons werk, de waarde ervan gaat verloren, alles wat overblijft zijn 
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meetbare doelen, cijfers, rendementen, targets.” ‘Dit kan niet waar zijn’ staat op 
nummer één in de boeken top tien, niet omdat het over Londen gaat maar omdat het 
over ons gaat: de City is overal.

Hieruit blijkt dat het onderwerp zingeving en waardenoriëntatie op dit moment zeer 
actueel is. Ω
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R isicomanagement krijgt ook bij overheden en decentrale overheden  in 
toenemende mate meer aandacht. Al dan niet genoodzaakt door op 
handen zijnde veranderende wet- en regelgeving, dreiging of soms heftige 

incidenten. 

Bij het eerste denken wij op dit moment aan de drie decentralisaties. Een verandering 
van uitvoering van Rijk naar decentrale overheden die zijn weerga niet kent. Bij het 
tweede kun je denken aan dreiging van terrorisme en bij het derde aan de rellen in 
Haren (Facebook-feest incident), de Vestia-affaire of de brand in Moerdijk.

Voor decentrale overheden is wettelijk bepaald dat er een weerstandsparagraaf wordt 
gehanteerd die als basis geldt voor de berekening van het weerstandsvermogen. 
Althans bij gemeenten, provincies en waterschappen. Maar er zijn nog meer heel 
belangrijke uitvoeringsorganen waarvoor dit nog niet wettelijk is bepaald. Denk aan 
woningcorporaties, gezondheidszorginstellingen, onderwijsinstellingen en andere. 

Waar risicomanagement nog niet professioneel en of wettelijk is geregeld, komt 
het aan op het verantwoordelijkheidsbesef van de bestuurders, managers en 
toezichthouders. Van deze groep wordt in eerste instantie verwacht dat men 
voldoende  bewustwording van de risico’s heeft waar de organisatie bij het behalen 
van haar doelen voor staat. Geen risicomanagement zonder eerst bewustwording.

Financieel en/of immaterieel
Door het hanteren van de weerstandsparagraaf denkt menig verantwoordelijke voldoende 
aan risicomanagement te doen. Maar vaak gaat het dan om financiële afdekking,  
ondersteund door afgesloten verzekeringen; het weerstandsvermogen. Echter, dit 
is maar een deel van risicomanagement. Immers; wat te denken van al die andere 
onderwerpen waarbij menig decentrale partij (niet alleen financieel) risico kan lopen? 
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Ik noem hier risico’s op het gebied van: bouw en constructie - crisis en ramp - 
economie - gebiedsontwikkeling - gezondheid en sociale zorg - imago/reputatie 
- informatiemanagement - juridische zaken - milieu en klimaat - ontvolking en 
vergrijzing - personeel en organisatie - projectmanagement - publiek-private 
samenwerking - samenleving en cultuur - terrorisme - veiligheid - water - wet- en 
regelgeving et cetera.

De gewenste bewustwording gaat dus verder dan sec de weerstandsparagraaf. In 
mijn bezoeken aan gemeentesecretarissen, bestuurders of concerncontrollers heb ik 
vaak te maken met het fenomeen “het is de persoon die ertoe doet”. Heeft men de 
juiste houding ten opzichte van het onderwerp i.c. risicomanagement? Wordt het 
onderwerp positief of negatief benaderd? Ziet men de noodzaak voor aandacht voor 
risicomanagement als integraal onderdeel van good public governance? Of wordt 
risicomanagement eerder als negatief ervaren? Iets engs? Ik wijt dit laatste slechts aan 
gebrek aan kennis en kunde op het gebied van risicomanagement. 

Naar mijn mening is de aandacht voor risicomanagement merendeels (in meer of 
mindere mate) aanwezig, maar helaas stuit ik nog te vaak op miskenning hiervan. 
Men vindt dat er wel voldoende aandacht aan wordt gegeven, dat het zo’n vaart met 
de risico’s niet zal lopen of dat bepaalde risico’s niet denkbaar zijn of lijken. Totdat …. 
Het bekende “what if”- scenario.

Professioneel of niet?
Welke organisatie, zo kun je je afvragen, heeft een professioneel beleid op het gebied 
van risicomanagement? Dan bedoel ik: welke organisatie heeft een stuurgroep 
risicomanagement met daarin vertegenwoordigd een portefeuillehouder/bestuurder 
(wethouder, gedeputeerde, heemraad). Of sterker; welke organisatie heeft (nog) niet 
een dergelijke stuurgroep? Terwijl dit toch een integraal onderdeel van goed bestuur 
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zou moeten zijn. Te allen tijde moet men zich toch kunnen verantwoorden aan de 
burgerij: het electoraat, de inwoners. 

Risicomanagement verdient voorbeeldaandacht en -gedrag. Dat geeft een positieve 
indruk met als gevolg vertrouwen in het bestuur. Ω
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Voor wie zijn oor te luisteren legt in uiteenlopende sectoren doemt spoedig 
het beeld op dat risicomanagement in de praktijk maar beperkt aanslaat. En 
dat ondanks alle gedane investeringen en de energie die er in de afgelopen 

jaren in is gestoken. Als risicomanagement inderdaad zoveel goeds brengt (zoals 
gewoonlijk wordt beweerd), hoe kan het dan dat lijnmanagers niet massaal afkomen 
op trainingen en congressen? Waarom staan zij niet in de rij om meer te leren over al 
die prachtige concepten en instrumenten (inclusief de vele indrukwekkende software 
applicaties)? Is het als managementsysteem zo slecht verkocht of kan het gewoon niet 
waar maken wat er wordt beloofd? Wellicht is het een combinatie van beide. 

Het is tijd voor iets beters. Wat mij betreft is het einde van conventioneel 
risicomanagement nabij. Ik doel op de instrumentele benadering vanuit een aparte 
staffunctie. Het beperkte enthousiasme voor deze gebruikelijk opzet komt volgens mij 
door meerdere factoren. Ik noem een aantal observaties vanuit de adviespraktijk.

Gewoonlijk wordt risicomanagement belegd in een aparte functie of in verschillende 
gespecialiseerde functies zoals Beveiliging, Kwaliteit en veiligheid, et cetera. 
Dit leidt gemakkelijk tot reacties van lijnmanagers in de trant van: “We hebben 
jullie toch aangenomen om voor die (informatiebeveiligings-)risico’s te zorgen!” 
Toezichthouders hebben het creëren van een aparte afdeling Risicomanagement (of 
zelfs een aparte CRO functie) bedacht als tegenwicht voor doorgeslagen ambities van 
lijnmanagers. Echter, alleen al vanwege de verschillen in persoonlijkheden kan de 
effectiviteit slechts gering zijn. Als je iets aan risicomanagement doet, omdat dat nu 
eenmaal moet van je toezichthouder of omdat het hoofdkantoor het van je verlangt, 
dan wordt het niet snel ingebed in je dagelijkse bedrijfsvoering. Als je het inzet als 
verantwoordingsinstrument, dan helpt het hooguit om toezichthouders een gevoel van 
(schijn-)zekerheid te geven. 
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Als ruggegraat van hun riscomanagementsystemen hebben veel organisaties 
omvangrijke beheersraamwerken gebouwd, bijvoorbeeld voor hun financiële 
verslaggeving, informatiebeveiliging, bedrijfscontinuïteit, et cetera. Deze al dan 
niet op elkaar afgestemde raamwerken passen prima in een planning & control 
denkwereld. De weerbarstige werkelijkheid blijkt zich echter maar matig aan deze 
raamwerken te willen aanpassen. Niet in de laatste plaats vanwege belangrijke 
verstorende factoren zoals mensen van vlees en bloed. De “control frameworks” 
passen binnen het gedachtegoed dat de wereld maakbaar is. Als je doelen helder zijn, 
je je risico’s goed inschat, je passende maatregelen ontwerpt, invoert en uitvoert, dan 
heb je redelijke zekerheid dat de werkelijkheid zich zal ontvouwen zoals jij het bij 
de ‘P’ van je PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) hebt bedacht. Dat ligt in de praktijk 
aanzienlijk genuanceerder.

De toekomst is mateloos complex, waardoor eenvoudige voorspellingen illusies zijn. 
Sommige operationele oorzaak-gevolg relaties in een geconditioneerde omgeving 
zijn wellicht evident, maar andere (vooral de strategische) zijn nauwelijks te bepalen. 
In veel benaderingen wordt gemakshalve voorbij gegaan aan de beperkingen van 
onze menselijke vermogens, bijvoorbeeld om waarschijnlijkheden in te schatten. 
Als je de wereld voorstelt als een oneindige keten van oorzaken en gevolgen, dan 
is het onmogelijk om de toekomstige varianten (scenario’s) volledig in beeld te 
krijgen. Deze betrekkelijkheid blijft echter vaak onbelicht, zoals bij het bepalen van 
weerstandsvermogens. 

Lastig is ook dat kansen en risico’s niet tastbaar of aanwijsbaar zijn. Het zijn 
conceptuele voorstellingen van toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden, 
die voor iedereen verschillend kunnen zijn. Bij de meer instrumentele benadering 
van risicomanagement wordt dit besef onderdrukt. Gebruikelijke instrumenten 
zoals risicoregisters en risicoprofielen kunnen zeer misleidend zijn. Zo geven ze 
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nauwelijks inzicht in onderlinge afhankelijkheden van de risicocategorieën en 
in de mate waarin de organisatiedoelstellingen naar verwachtingen gerealiseerd 
zullen worden. Bovendien is de (donkerrode) bovenhoek in risicodiagrammen (de 
bekende ‘heatmaps’) onrealistisch: geen enkele organisatie gaat dagelijks (hoge 
waarschijnlijkheid) failliet (hoge impact).

Het gestructureerd nadenken over de toekomst wordt bij conventioneel 
risicomanagement negatief ingestoken. Als je je alleen maar richt op zaken die 
mis kunnen gaan, dan ben je niet holistisch met de toekomst bezig. Als je aparte 
risicorapportages met “key risk indicators” hanteert, dan geef je het signaal dat het 
beheersen van bedreigingen (risicomanagement) los staat van het benutten van 
kansen (prestatiemanagement). Je mist de aansluiting met de meeste bestuurders 
en managers, als je risico’s geïsoleerd bekijkt van kansen. Ze gaan in de echte wereld 
altijd hand in hand: als je personeelsfraude helemaal wil uitsluiten, dan moet je als 
manager alles zelf doen (en uiteraard zelf als medewerker integer zijn). 

Als het fout gaat, dan springen de media gretig in op sensationele incidenten. Vinden 
we het eigenlijk allemaal niet spectaculair, als er een paar grote hijskranen op huizen 
in Alphen aan den Rijn vallen? Het vooraf gestructureerd nadenken over mogelijke 
fouten blijkt echter veel minder populair, omdat het al snel wordt geassocieerd met 
falen. Zo wordt in een door ingenieurs gedomineerde omgeving het vertrouwen 
in het eigen (technisch) kunnen gekoesterd. Ook als het managementteam vooral 
actiegericht is, kan het gestructureerd verbeteren van de interne organisatie 
ondergeschikt raken aan het “echte werk”. Er wordt onvoldoende tijd genomen voor 
reflectie. De hectiek van alledag, zoals het blussen van allerlei brandjes, bepaalt dan de 
agenda. 

Vooral bij grotere organisaties ontstaat er al snel functionele verkokering. Daardoor 
is het lastig voor de organisatieleiding om het totaaloverzicht over de bedrijfsvoering 
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te krijgen en te houden. Vaak is de regiefunctie minder ontwikkeld. En dat terwijl 
integraal kans- en risicomanagement één groot coördinatievraagstuk is om de 
afzonderlijke disciplines en kennisgebieden te richten op het gezamenlijk behalen van 
de geformuleerde organisatiedoelstellingen.

Bovenstaande observaties stemmen niet tot grote blijdschap. Het is tijd daarom 
voor een herbezinning. Onze denkkracht en middelen kunnen beter worden 
besteed. Daarbij moet mijns inziens het beantwoorden van de hoofdvraag voor elk 
managementteam centraal staan: sturen we onze organisatie zó dat we voldoen aan 
de verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders? Hierna geef ik puntsgewijs 
een aantal suggesties om dit in de praktijk te realiseren. In essentie komen die neer 
op het opheffen van aparte risicomanagementfuncties. De focus moet komen te liggen 
op het trainen van beslissers om evenwichtige afwegingen te maken op basis van de 
afgesproken kernwaarden en de beste beschikbare informatie. Dat vergt intensieve 
samenwerking en een zware regierol voor de organisatieleiding.

a. Bij een holistische benadering bekijk je kansen en risico’s steeds in samenhang. Een 
projectmanager is alert op toekomstige omstandigheden die de realisatie van zijn 
of haar doelstellingen kunnen bevorderen (kansen) dan wel kunnen belemmeren 
(risico’s). Het gaat over de integrale prestatie die je als organisatie neerzet. In dat 
kader kunnen we ‘risicomanagement’ als overkoepelende term beter niet 
meer gebruiken. De meeste mensen associëren die aanduiding immers met zaken 
die je beter niet kunt hebben. Gebruik daarom maar gewoon termen als ‘(integraal) 
management’ of ‘organiseren’. 

b. Veel succesvolle grote mkb-bedrijven hebben geen aparte risicomanagement-
functie. Natuurlijk managen die managementteams wel degelijk hun risico’s, zij 
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het wellicht minder expliciet uitgewerkt als bij conventioneel risicomanagement. 
Breng de verzuilde risicomanagement activiteiten onder bij andere afdelingen, zoals 
bij Strategie & beleid, Planning & control, Informatievoorziening, et cetera. En bij 
P&O voor het trainen van vaardigheden. Zorg dat er hoog in de organisatie een 
coördinatiefunctie is voor de essentiële regierol.

c. Wat integraal kans- en risicomanagement vooral uitdagend maakt, is dat het over 
de toekomst gaat. En die is nu eenmaal onzeker. Zo weet niemand of Bitcoin de 
valuta van de toekomst wordt of de volgende zeepbel. Realiseer je dat je er als team 
of individu hooguit een zo goed mogelijke slag naar kunt slaan, gebruik makend 
van de beschikbare informatie. 

d. Kans- en risicomanagement is eigenlijk ‘verwachtingsmanagement’. Voorkom 
overspannen verwachtingen. Als mensen zijn we nu eenmaal aan vele 
beperkingen onderhevig. Denk aan de kwaliteit (tijdigheid, juistheid, volledigheid, 
et cetera) van onze beschikbare informatie en de beperkingen van onze menselijke 
geest om effectieve inschattingen te maken. Wees zeker ook alert op de verleidingen 
waardoor mensen verkeerde keuzen kunnen maken.

e. In een met planning en control doordrenkte omgeving wordt krachtdadig 
leiderschap toegejuicht. “Yes, we can!” wordt geassocieerd met het wel even door de 
woelige baren heen loodsen van het schip van de organisatie. Geef echter eerlijk toe 
dat je zelf ook niet precies weet hoe het allemaal zal uitpakken. Zo vreemd is dat 
niet, als de toekomst per definitie ongewis is. 

f. Bij management gaat het over het nemen van beslissingen om de beoogde waarde 
te creëren en te behouden voor je belangrijke stakeholders. De echte meerwaarde 
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van het geïntegreerd managen van kansen en risico’s zit in de bijdrage aan die 
besluitvorming. Voor goede besluitvorming heb je goede informatie nodig. Zet 
daarom vol in op kennisbeheer en big data, die een steeds grotere rol zullen gaan 
spelen. 

g. Kans- en risicomanagement richt zich op het realiseren van de expliciete en 
impliciete doelstellingen. Bepalend voor die doelstellingen zijn de belangen van 
specifieke stakeholders. Bij het maken van afwegingen spelen er altijd belangen. 
Doorzie dat spel. Als je niet snapt welke belangen er op de achtergrond spelen, kun 
je nooit effectieve analyses uitvoeren van kansen en bedreigingen. 

h. Als je het hebt over het creëren en beschermen van waarde is de eerste vraag 
natuurlijk wat je onder ‘waarde’ verstaat. Maar al te vaak blijkt het over euro’s 
of dollars te gaan. Maar is geld doel of middel? Het antwoord hangt af van 
wat je belangrijkste stakeholders verwachten van jouw organisatie. Voer als 
managementteam eerst de discussie over waar je echt ‘waarde’ aan hecht. Pas dan is 
het zinvol om te praten over kansen en risico’s. 

i. Bij het organiseren van je (ambtelijke) bedrijf om waarde te leveren en te behouden 
voor je belangrijke stakeholders is je visie richtinggevend. Het moet voor elke 
medewerker in de organisatie helder zijn wat je met z’n allen wilt bereiken. Dat 
houdt ook in: duidelijk zijn over wat je niet wilt bereiken. Dan komt de discussie 
vanzelf op wat ook alweer de bedoeling van de organisatie was. Investeer in het 
ontwikkelen en uitdragen van die duidelijke visie. 

j. Samen nadenken over kansen en risico’s kan het beste gebeuren met de dagelijkse 
activiteiten als basis. Daar moeten je collega’s hun afwegingen maken. Of het nu 
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om aansturende, primaire of ondersteunende processen gaat. Bij het uitvoeren van 
elk van de werkzaamheden kunnen zij fouten maken. Daar moeten zij ook de kansen 
grijpen. Zorg voor een integraal overzicht van waar de belangrijke spelers binnen 
je organisatie mee bezig zijn. Zonder dat overzicht is het lastig om de onderlinge 
samenhangen te zien en om de gewenste verbeteringen te prioriteren. 

k. Integraal kans- en risicomanagement gaat steeds over opties voor menselijk 
handelen. Dan ontkom je er niet aan om het over ethiek te hebben. Als je redeneert 
vanuit een “het-doel-heiligt-de-middelen” principe, dan kun je wellicht wegkomen 
met gebrekkige wetgeving of handhaving ervan. Bedenk echter dat er meer is dat je 
beter niet kunt doen buiten wat er expliciet verboden is.

l. Om goede afwegingen te kunnen maken heb je naast deugdelijke informatie vooral 
ook heldere kernwaarden nodig. Bijvoorbeeld om te oordelen over een belegging 
die wel prettig rendeert, maar die ethisch gezien kwestieus is. Kernwaarden bepalen 
welke stakeholders (en hun belangen) dominant zijn, wat het zwaarste weegt bij 
netelige kwesties en welk gedrag er wordt verwacht van de medewerkers. Ze spelen 
ook een sleutelrol bij het operationaliseren van het lastige begrip ‘risicobereidheid’ 
(en de tegenhanger ‘kansgretigheid’). Zorg dat je kernwaarden helder zijn voor alle 
betrokkenen.

m. De houding van de mensen die je aan boord hebt is doorslaggevend voor 
een succesvolle interne organisatie. De CEO van een grote internationale 
vastgoedbelegger zei onlangs tegen me dat zijn belangrijkste risicomanager de 
directeur Personeelszaken is. Analyseer de risico-attitude van je managers. Selecteer 
streng aan de poort op het morele kompas en de mentaliteit van mogelijke nieuwe 
collega’s. Zet ook zo spoedig mogelijk mensen weer buiten de poort, die niet passen 
bij de beoogde kernwaarden van je organisatie. 
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n. De eigenaren van de doelstellingen (en daarmee van de processen die nodig zijn om 
die doelen te bereiken) moeten daarbij voortdurend afwegingen maken. Namelijk 
welke waarde zij willen creëren en beschermen voor welke stakeholders. Zorg 
dat zij beschikken over de nodige specialistische hulp bij het realiseren van 
hun doelstellingen, bijvoorbeeld omdat de wet- en regelgeving (denk aan CAO’s) 
complex is, omdat technologieën snel wijzigen, et cetera. 

o. De toegevoegde waarde van risk managers, controllers, compliance officers en 
soortgelijke functies ligt in het ondersteunen van degenen die de klanten (burgers, 
huurders, patiënten, studenten et cetera) bedienen. Verlang van alle staffuncties 
dat ze zich dienstbaar opstellen voor hun collega’s die in de primaire processen de 
klanten bedienen. Zij moeten steeds lastige afwegingen maken bij het aanwenden 
van de beschikbare middelen en kunnen daarbij waardevolle inbreng gebruiken van 
specialisten in ondersteunende afdelingen.

p. Ook het benutten van kansen is een afwegingsproces. Innovatie impliceert 
onzekerheid. Nieuwe materialen of werkwijzen kunnen grote voordelen hebben, 
maar de effecten op langere termijn worden pas achteraf bekend. Het betekent dus 
durven loslaten en eerlijk zijn over mogelijke nadelen. Ook kansen moeten worden 
geprioriteerd. Houd als team de focus op je strategie en voorkom dat je collega’s op 
elke voorbijrijdende trein springen. 

q. Elk vraagstuk met betrekking tot interne organisatie gaat over de kwestie hoeveel 
vrijheid je laat aan degene die de afwegingen moet maken. Vertrouw je op de 
competenties van de professional of is het beter om te protocolleren? Geef je 
vrijheid of ga je standaardiseren? Stel je strakke planningen op of reken je op het 
improvisatievermogen? Maak als managementteam bewuste keuzen met betrekking 
tot de kaders.

Is het einde van risicomanagement nabij? Perspectief



648 i

r. De onderliggende vraag bij het integraal managen van kansen en risico’s is: ben 
je als organisatie weer- en wendbaar genoeg om effectief om te gaan met wat 
er in de toekomst op je afkomt? Houd er rekening mee dat de systeemwereld 
van planning en control grote beperkingen kent. Zet meer in op het verbeteren 
van de behendigheid van je organisatie om in te spelen op verander(en)de 
omstandigheden. 

s. De toekomst is inherent onzeker. Het is aanbevelenswaardig om meer energie 
te steken in het maken van prognoses (door de voorruit van je auto kijken) dan in 
het vergelijken met budgetten (door de achterruit kijken). Heb het bij je afwegingen 
daarom niet primair over de vraag of er budget voor is. Relevanter is de vraag welke 
actie wijs is in het licht van de gegeven (gewijzigde) omstandigheden. 

t. Beslissen is altijd optimaliseren onder randvoorwaarden. Als je ergens 
verantwoordelijk voor bent, maar je keuzemogelijkheden worden te zeer ingeperkt, 
dan is het zaak om dat aan de orde te stellen. Denk aan de situatie dat je niet zelf 
je personeel kunt kiezen. “Competentie is hier geen criterium” verzuchtte onlangs 
de controller van een Omgevingsdienst bij een herschikking van de organisatie. 
Daar was kennelijk een afweging gemaakt tussen de belangen van enerzijds de 
werknemers en de vakbonden en anderzijds de dienst en haar ‘klanten’. Realiseer 
je als team dat de kwaliteit van de mensen die je in huis hebt bepalend is voor de 
uiteindelijke effectiviteit van je organisatie.

u. Te hoge ambitieniveaus in een politieke omgeving vragen om deugdelijke 
waarborgen. Zoals bij die visionaire burgemeester die een evidente regiofunctie 
voor zijn dorp zag. Ondersteund door onderzoeksrapporten van een duur 
adviesbureau zette hij voortvarend in op uitbreiding van de retail capaciteit. Het 
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komt niet alleen door de toegenomen internetverkopen dat een aanzienlijk deel 
van het winkelbestand nu leeg staat. Wees alert op de beteugeling van dominante 
persoonlijkheden. Anders kan er geen sprake zijn van afgewogen beslissingen.

v. Contracten zijn geëigende instrumenten om afspraken te maken over wederzijdse 
rechten en verplichtingen. Bij ‘DBFMO’ contracten zijn ontwerp, bouw, financiering, 
onderhoud en beheer geïntegreerd. Ze kunnen gaan over grote belangen gedurende 
langere perioden. Beleg risico’s zoveel mogelijk bij de contractpartijen die ze het 
meeste kunnen beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld onzekerheden met betrekking tot 
vergunningen. 

w. Het integraal omgaan met kansen en risico’s gaat vooral over het steeds 
met elkaar hebben over de afwegingen die je maakt. Het komt in de praktijk 
neer op het kritisch kijken naar de veronderstellingen bij ingediende 
(investerings-) plannen. Voer ‘pre-mortem’ reviews uit. Stel het aan de orde, als de 
onderbouwingen in een business case boterzacht en flinterdun zijn. 

x. Als ook in jouw organisatie het aanroeren van het onderwerp ‘verantwoording’ al 
als bedreigend wordt ervaren, dan is er nog het nodige te doen. Maak degenen die 
verantwoordelijk zijn voor het behalen van de organisatiedoelstellingen ook 
verantwoordelijk voor het benutten van de kansen en het beheersen van de risico’s. 
Zorg voor helderheid over hun eigenaarschap. 

y. Als je het mij vraagt, blijft het moeilijkste aspect van het omgaan met kansen en 
risico’s dat het aankomt op moed. Als iedereen ‘hosanna’ en ‘halleluja’ roept over 
een mogelijke samenwerking of fusie, durf jij dan bijvoorbeeld als controller het 
aanstaande feestje te bederven, als volgens jou de risico’s te groot zijn? Met die actie 
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plaats je jezelf dan wel (deels) buiten de groep. En dat blijft voor iedereen lastig om 
te doen. Bedenk dat goede leiders tegengeluiden juist waarderen. Een angstcultuur 
is niet in het belang van een organisatie. 

z. Fouten mogen maken is een onmisbare voorwaarde om een “High Reliability 
Organization” te worden. Het ontwikkelen van het lerend vermogen vergt echter 
nogal wat van de houding van de leidinggevenden en de stakeholders. Iedereen wil 
immers heel graag dat zijn of haar behandelende artsen foutloos werken. Train je 
mensen om hun afwegingen zo professioneel mogelijk te maken. En zorg vooral 
voor voorbeeldgedrag als leidinggevende. Ω
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Nederland moet meer loslaten en vertrouwen. We lopen als land al enkele 
jaren achter op de voorlopers in de wereld zoals China, Brazilië en India. 
Als we nu niet radicaal iets in onze houding veranderen, missen we de boot. 

In Afrika staat ook een hele generatie klaar om gewoon enkele ontwikkelingsstappen 
over te slaan.

Ik werk nu ruim 10 jaar bij de lokale overheid. Ik ben daar gaan werken nadat ik sinds 
mijn studietijd eerst in het bedrijfsleven heb gewerkt. Ik heb gewerkt voor de olie-
en gasindustrie, (internationale) overheden, scheepvaart en uiteenlopende kleine 
en grote bedrijven. Zeven jaar vervul ik de rol van gemeentesecretaris/algemeen 
directeur, op dit moment voor de Gemeente Medemblik.

In mijn werk heb ik me veel bezig gehouden met diverse soorten standaarden, 
normen, richtlijnen (zoals van ISO, BS, IMO, RWS, EU). Ik heb die ook beoordeeld 
(auditor), opgesteld (kwaliteitssystemen, rampenplannen) en geïmplementeerd 
(trainingen, oefeningen, cursussen). Dus ook veel met mensen mogen werken en dat 
vond ik het leukste. Vanuit dit perspectief en door veel te lezen, te ontmoeten en te 
luisteren, schrijf ik dit korte statement.

Verandering
We leven in een verandering van tijdperk. De komende 20 jaar gaat er waarschijnlijk 
heel veel veranderen. Exponentieel veel. De innovaties buitelen over elkaar heen. Vaak 
nog buiten ons gezichtsveld zijn start-ups en bedrijven in China en Amerika bezig 
om de digitale wereld een stuk dichterbij te brengen. Zowel producten als algoritmen 
leiden er toe dat de wereld radicaal anders wordt. De jongeren hebben een totaal 
ander waardesysteem. 

Eigendom is niet meer van belang, het gaat om toegang. Op het moment dat je van de 
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universiteit komt, is de meeste kennis al weer achterhaald doordat de technologische 
ontwikkelingen zo snel gaan. Naar verwachting en uit onderzoek van Deloitte blijkt 
dat de helft van de huidige banen verdwijnt. Niet alleen administratief maar ook 
banen in bijvoorbeeld de accountancy en de advocatuur. 

Denkvermogen en passie
De belangrijkste vaardigheid voor nieuwe medewerkers is het kritisch denkvermogen. 
Medewerkers worden naast een studie geselecteerd op passie, doel en potentie van 
de kandidaat. Compassie en empathie worden veel belangrijker. We moeten leren 
ontleren en heel nieuwsgierig zijn. 

Anders denken over risico’s
Risicobeheersing door het delen van verantwoordelijkheden aan teams en het zetten 
van kleine stapjes zodat in de teams direct bijsturing kan plaatsvinden. Je moet als 
organisatie zorgen dat er ruimte komt aan de randen van het bedrijf of de gemeente 
door innovaties te creëren waar openheid, eerlijkheid en kwetsbaarheid de basis zijn 
en waar op een lean startup wijze (denken-doen in plaats van business cases) wordt 
gewerkt. 

Benut de kracht
Als we in dit land van overvloed, niet snel genoeg waarden en vertrouwen een centrale 
plaats geven en dus minder werken met cijfers en controle, dan zijn we een toekomstig 
ontwikkelingsland. Dus mijn advies is om goed te kijken en analyseren wat er in de 
wereld gebeurt. Er zijn verschillende gepassioneerde vertellers in Nederland die ons 
wakker kunnen schudden met onderbouwde informatie. Gebruik hun analyses voor 
een eigen vertaling en experimenteer. 
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Er zit veel kracht in de mensen van je eigen organisatie. Benut die en ga meteen 
aan de slag. Er zijn in Nederland al mooie en goede voorbeelden van collega’s die je 
voor gingen. We moeten die kennis en ervaring gebruiken en bundelen. Dat doen de 
voorlopers in de wereld ook en het is dom als we het zelf gaan uitvinden. Daar is geen 
tijd voor. 

Wij moeten meer loslaten en uitgaan van vertrouwen. In cijfers en controles zijn we 
al goed, daar moeten we wat van afleren. Het gaat om een nieuwe balans en die is 
spannend, nieuw en leuk. Ω
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V eel profit en non-profit organisaties hebben in de afgelopen jaren 
geïnvesteerd in risicomanagementsystemen. Het is onze observatie dat 
veel van die inspanningen niet hebben geleid tot bevredigende resultaten 

voor bestuurders en managers. In dit artikel bespreken wij diverse redenen hiervoor. 
Ook zetten wij uiteen waarom waardemanagement een beter alternatief is. Onder 
‘waardemanagement’ verstaan wij alle managementactiviteiten gericht op het creëren 
en behouden van waarde voor de stakeholders. Nadat we zijn ingegaan op oorzaken 
waarom traditioneel risicomanagement niet werkt, geven we aan wat de kenmerken 
en voordelen van waardemanagement zijn. We sluiten af met een beknopte schets van 
de invoering ervan in de praktijk.

Waarom traditioneel risicomanagement tekort schiet
Wij denken dat traditioneel risicomanagement is ontspoord. We zien dat het in de 
praktijk vooral wordt ingestoken als een beheersinstrument voor het management. 
Vanuit de gedachte dat het een kwestie is van duidelijke doelstellingen formuleren 
en van voldoende interne beheersing inzetten. Dat de toekomst zich vervolgens zal 
ontvouwen zoals bedacht is volgens ons echter een illusie. De organisatieleiding staat 
voor de uitdaging om haar visie te realiseren in een onzekere toekomst. Dat gebeurt 
altijd met beperkte informatie. Er zijn immers altijd actoren en factoren waar zij 
slechts beperkt grip op hebben. De toekomst is inherent onzeker en de menselijke 
vermogens zijn beperkt. Dat noopt tot bescheidenheid. Dat idee past echter niet zo 
lekker in de denkwereld van beheersbaarheid. 

Veel lijnmanagers lijken het gevoel te hebben dat ze eindelijk verder kunnen met hun 
gewone werk, als ze klaar zijn met hun opgelegde risicomanagement bezigheden. 
Die laatste hebben dan vaak een “’t is rot, maar ’t mot” karakter. Terwijl het afwegen 
van kansen en risico’s juist inherent is aan beslissingen nemen. Het valt ons verder 
op dat er weinig wordt gedacht aan risicomanagement, als het gaat over zaken die 
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er echt toe doen. Dat leidt ertoe dat risicomanagers er niet bijgehaald worden, daar 
waar ze echt waarde kunnen toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan geplande fusies, 
samenwerkingsverbanden, nieuwe productintroducties en betreding van nieuwe 
markten.

We zien dat er veel energie wordt gestoken in het inventariseren van mogelijke 
risico’s. Risicoregisters, ‘controlmatrices’ en risicodiagrammen voeren de boventoon. 
Die hebben echter het inherente gevaar dat ze vervolgens een leven op zich gaan 
leiden. Het draait dan om het inventariseren van zoveel mogelijk risico’s. Dan zijn de 
risicomanagementactiviteiten niet meer primair gericht op het actief managen van de 
onzekerheden die verbonden zijn met het behalen van de organisatiedoelstellingen. 
Bij veel analyses blijven de stakeholders zelfs helemaal buiten beeld. Hoe vaak hoort 
u de vraag stellen: ‘in hoeverre worden onze klanten (lees ook: burgers, patiënten, 
studenten) nu echt beter van deze maatregelen?’.

De veel gehanteerde term ‘risicomanager’ vinden wij misleidend. Deze staffunctionaris 
is niet degene die de risico’s beheert. Dat is de lijnmanager, die de klanten bedient en 
telkens belangrijke afwegingen moet maken in de reguliere bedrijfsvoering. ‘Decision 
facilitator’ vinden wij een betere aanduiding dan ‘risk manager’. Niet alle stakeholders 
hebben gelijksporende belangen. Doelstellingen kunnen conflicteren: snelheid en 
zorgvuldigheid gaan zelden samen; idem hoge kwaliteit en lage kosten. Verlengde 
openstelling van gemeentelijke diensten is aangenaam voor de burgers, maar betekent 
ook dat de medewerkers hun privé-omstandigheden anders moeten inrichten, dat de 
facilitaire kosten toenemen et cetera. 

Een ander belangrijk nadeel van de huidige praktijk is dat de risicomanagement-
activiteiten vooral gericht zijn op het negatieve. Overigens een verschijnsel dat we ook 
tegenkomen bij management letters en internal audit rapporten. Gaat u zelf maar na 
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hoe vaak die vooral opsommingen bevatten van zaken die niet deugen. 

We merken dat er niet effectief wordt omgegaan met de interne regelgeving: 
verschillende functionarissen uit verschillende disciplines houden zich ermee bezig 
zonder veel coördinatie. Als de risicobereidheid niet wordt uitgesproken, ontstaat bij 
interne regelgevers de neiging om aan “de veilige kant” te gaan zitten. Dan verlangt 
men al gauw veel meer dan echt nodig is. Als die vele regels ook nog eens niet 
goed worden afgestemd tussen interne regelgevers onderling, dan is de regelchaos 
navenant. Kent u organisaties die beschikken over een goed gecoördineerd centraal 
huisregelhuis (beleidscentrum), waar alle interne spelregels voor iedereen duidelijk te 
vinden zijn? 

Het is onze observatie dat de interne regelgeving regelmatig over de schutting van 
de vestigingen of afdelingen wordt gekieperd: “Aangehecht vindt u het nieuwe 
inkoopbeleid. Wij wensen u veel succes met de implementatie!” De reacties laten zich 
raden, zeker als er geen evenwichtig proces aan is voorafgegaan van ‘reality check’ 
door de mensen die de regels in de praktijk moeten toepassen. Die stap is wel nodig 
om na te gaan of de nieuwe werkstandaarden, spelregels, etc. uiteindelijk kunnen 
werken zoals bedoeld. Het overslaan van die stap werkt niet bepaald draagvlak 
verhogend. Zeker niet, als er ook nog eens onvoldoende aandacht wordt besteed 
aan de doorvertaling naar de werkvloer (bijvoorbeeld door middel van uitlegsessies, 
helpdesks et cetera). 

De meeste risicomanagementsystemen zijn gebaseerd op beheersmaatregelen, 
die worden bedacht (ontwerp), uitgevoerd (bestaan) en getoetst (werking). Het is 
belangrijk om te beseffen dat er hierbij steeds afwegingen worden gemaakt. Essentieel 
is dan wie je die keuzen laat maken. We zien dat dit gemakkelijk kan ontaarden in 
het zoveel mogelijk dichttimmeren van de bedrijfsprocessen. Risico’s zijn er immers 
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om gemitigeerd te worden, zo luidt de redenering. Dat is echter een eenzijdige 
benadering. Er zijn meer manieren om met onzekerheid om te gaan dan alleen 
‘mitigeren’ (‘treat’). Denk ook aan het maken van goede afspraken in contracten 
(‘transfer’), het weloverwogen aanvaarden van risicovolle omstandigheden (‘take’) of 
het beëindigen van activiteiten (‘terminate’). 

Van mensen werkzaam in internal audit functies horen we hoezeer het ontbreken van 
goed georganiseerde interne regelgeving het uitvoeren van audits bemoeilijkt. Internal 
auditors gebruiken – bij gebrek aan beter - doorgaans zelfverklaarde ‘best practices’ 
als norm waartegen zij toetsen. Als de interne kaders helder zijn, dan wordt het 
vergelijken van de werkelijkheid met deze norm een stuk eenvoudiger.

Het besef dat risicoanalyses slechts meningen zijn zouden wij in de praktijk graag 
meer aantreffen. Inschattingen van risico’s (hetzelfde geldt ook voor kansen) worden 
beïnvloed door onder meer (recente) ervaringen, inzichten, competenties en attitudes 
van de betrokkenen. De opgestelde risicoprofielen zijn bovendien misleidend. We 
hebben het over de diagrammen met de gebruikelijke kleuren rood-oranje-geel-groen, 
met op de x-as de waarschijnlijkheid en op de y-as het effect. Het ‘rode gedeelte’ 
betreft de zogenaamde fantoomrisico’s. Die zijn niet werkelijkheidsgetrouw! Er zijn 
geen organisaties die dagelijks (zeer hoge waarschijnlijkheid) in de situatie verkeren 
dat ze failliet gaan (zeer hoog effect). De managementaandacht zou veeleer uit moeten 
gaan naar risico’s die een groot effect hebben, maar waarbij de kans op optreden 
gering wordt geacht. Dat zijn de echt gevaarlijke!

In de gebruikelijke instrumentele benadering van risicomanagement is er weinig of 
geen aandacht voor cultuuraspecten. Gedrag is echter de meest bepalende factor. 
We hebben het dan over leiderschap, interne samenwerking, mogelijkheden om 
onplezierig nieuws veilig te melden, het elkaar aanspreken op het overtreden van 
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principes, et cetera. Bij organisaties komen we regelmatig beloningssystemen tegen 
die ongewenst gedrag in de hand werken. In het bedrijfsleven zien we verkopers die 
commissies krijgen op basis van gefactureerde omzet, niet op basis van geïncasseerde 
facturen. De onderliggende gedachte daarbij is ongetwijfeld dat de financiële afdeling 
zich mag bekommeren om het debiteurenrisico. 

Inschattingen van de toekomst zijn altijd gebaseerd op veronderstellingen. 
Zonnekoningen houden niet zo van mensen die de gehanteerde veronderstellingen 
ter discussie stellen. Wij vinden daarentegen dat die kritische mensen juist waarde 
toevoegen voor hun organisatie. Mensen die tegen de stroom in willen gaan hebben 
echter thuis ook een hypotheek. Er is moed voor nodig om veronderstellingen in 
businessplannen ter discussie te stellen. Het is gemakkelijker om met de kudde mee 
te lopen dan jezelf buiten de groep te plaatsen door je kritische opmerkingen – hoe 
terecht die ook zijn.

De meerwaarde van waardemanagement
Het is onze waarneming dat veel managementteams er maar beperkt aan toe komen 
om gezamenlijk te kijken naar de kwaliteit van hun interne organisatie. Velen zijn 
druk bezig met de operationele hectiek en het blussen van dagelijkse brandjes. Een 
gestructureerde verbeteraanpak zou hen dan helpen om daar verandering in te 
brengen. En dat is waar het bij waardemanagement om gaat. 

Holistisch kijken naar zowel kansen als risico’s is ook een voorwaarde om de visie 
en strategie van de organisatie te kunnen realiseren. Dat moet uiteindelijk gebeuren 
in de primaire bedrijfsprocessen. Daar moet je als managementteam de waarde 
voor de stakeholders creëren en behouden. Bij de dagelijkse activiteiten moet je je 
kansen benutten en je risico’s beheersen. Daarbij gaat het altijd over het maken van 
afwegingen onder onzekerheid. Dat is bij uitstek het geval bij innovatieve trajecten of 
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projecten. Strategische plannen, business cases, etc. worden volgens ons alleen maar 
sterker, als er zogenaamde “pre-mortem reviews” worden uitgevoerd.

Als organisatieleiding moet je voorkomen dat het inrichten van de interne organisatie 
een mechanische aangelegenheid wordt. Het is een kwestie van telkens afwegingen 
maken. Als je te maken hebt met voldoende capabele en integere mensen, dan heb je 
weinig maatregelen en kaders nodig. Moeilijke keuzen maken en dilemma’s verzoenen 
moet je kunnen doen op basis van gedeelde kernwaarden. Die zijn belangrijker dan 
protocollen, richtlijnen, procedures en werkinstructies. Vaak genoeg de waarom-vraag 
te stellen zorgt ervoor dat de kernwaarden helder worden. 

Het is onze ervaring dat een holistische benadering mensen zeer aanspreekt. Je 
onderneemt (bedrijfs)activiteiten in de verwachting om daarmee bepaalde doelen 
te bereiken. Je gaat op zoek naar kansen en omstandigheden die de realisatie ervan 
bevorderen (opportuniteiten). Onderweg kan er ook van alles gebeuren dat je 
belemmert om die doelen te bereiken (risico’s). Belangrijke mogelijke verstoringen 
wil je in beeld krijgen, de nodige maatregelen treffen en deze borgen in de dagelijkse 
bedrijfsvoering. 

Waar gehakt wordt vallen spaanders. Mensen - van hoog tot laag – maken fouten in 
de processen en projecten. Als je als managementteam gericht bent op voortdurend 
leren, dan vind je het ook niet zo verwonderlijk, dat er naast ‘opstaan’ ook steeds 
sprake zal zijn van ‘vallen’. 

Als managers en overige medewerkers ook echt fouten mogen maken, betekent 
dat een wereld van verschil voor de betrokkenen. Werkt u in een omgeving waarin 
mensen veilig kunnen zeggen wat ze denken? En waarin ze veronderstellingen ter 
discussie kunnen stellen zonder dat ze gelijk worden bestempeld als non-coöperatief? 

Stop met risicomanagement, begin met waardemanagement Perspectief



662 i

Dat zijn voorwaarden om een “High Reliability Organization” te kunnen worden. Dan 
ga je agressief op zoek naar mogelijke zwakheden in je bedrijfsvoering. Dan kun je 
die in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekken en er wat aan doen. Maar toestaan 
dat er fouten worden gemaakt vereist vooral moed. Daarbij is niets overtuigender dan 
voorbeeldgedrag van leidinggevenden. 

Waardemanagement stelt de dagelijkse bedrijfsactiviteiten centraal. Daar moet je 
waarde creëren en behouden voor je stakeholders. Daar moet je afdoende maatregelen 
treffen. Waardemanagement richt zich op de voortdurende verbetering van de huidige 
werkstandaarden. Zonder goede doelen, kwaliteitseisen, kaders en standaarden kun 
je niet goed afwijkingen meten. En zonder afwijkingen ervaar je geen problemen. En 
zonder gevoelde problemen is er weinig animo om verbeteringen door te voeren. 

De kaders die de organisatieleiding aan managers en overige medewerkers meegeeft 
raken aan de balans tussen vertrouwen en controle. Zeer competente en integere 
managers hoef je maar weinig kaders mee te geven. Als mensen echter (nog) niet 
toegerust zijn voor hun taak, weinig intuïtie hebben ontwikkeld of verkeerde intenties 
hebben, dan zullen regels niet snel toereikend zijn. 

Waardemanagement gaat ervan uit dat de lijnmanagers aan het stuur zitten. Zij 
moeten de geformuleerde doelstellingen bereiken en dienen het laatste woord te 
hebben als het gaat over de interne organisatie. Uiteraard hebben ze bij het inrichten 
daarvan de ondersteuning nodig van mensen die verstand hebben van bijvoorbeeld 
regelgeving (zoals HR functionarissen en compliance officers), techniek (zoals ICT 
managers) en financiële verantwoording (zoals controllers). 

Ook hebben ze mensen nodig die besluitvorming kunnen faciliteren (zoals 
risicomanagers) of die onafhankelijk kunnen onderzoeken in welke mate de 
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afgesproken kaders in de praktijk worden gerespecteerd (zoals internal auditors). 
Maar uiteindelijk moeten de lijnmanagers zelf de afwegingen maken in hun dagelijkse 
worsteling om te voldoen aan de verwachtingen van hun veeleisende klanten. 

Het is gebruikelijk dat de organisatieleiding door middel van velerlei rapportages uit 
de verschillende silo’s binnen de organisatie wordt geïnformeerd over de stand van 
zaken. Goede toepassing van waardemanagement maakt het eenvoudiger om een 
geïntegreerde rapportage te krijgen van alle aspecten van de bedrijfsvoering. Zo kan 
er een gedeelde visie ontstaan over de mate waarin de doelstellingen zijn behaald en 
naar waarschijnlijkheid zullen worden gehaald in de toekomst. De blik verschuift dan 
naar voren. Goede prognoses zijn er het bewijs van dat de managers in kwestie hun 
kansen kennen, evenals hun risico’s en de kwaliteit van de interne beheersing in hun 
verantwoordelijkheidsgebied. 

Waardemanagement gaat over strategie, structuur én cultuur. Het gaat er niet alleen 
om wat je met elkaar afspreekt (de ‘spelregels’), maar vooral ook in welke mate je 
elkaar aanspreekt op de naleving ervan. Het gaat dus om het in kaart brengen van niet 
alleen wat er zich “boven de tafel” afspeelt, maar evenzeer over wat er “onder de tafel” 
gebeurt. 

Waardemanagement in de praktijk
In de weerbarstige praktijk helpen wij onze opdrachtgevers met het stroomlijnen van 
hun interne organisatie, gericht op het creëren en behouden van waarde voor hun 
belangrijke stakeholders. De benadering verschilt niet wezenlijk voor bijvoorbeeld 
MKB-bedrijven, semi-overheid, NGO’s, overheden of beursgenoteerde bedrijven. 
Steeds vormen de dagelijkse bedrijfsactiviteiten het vertrekpunt. 
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De aanpak bestaat uit drie stadia:
 • Visualiseren;
 • Prioriteren;
 • Optimaliseren.

Ad 1. Visualiseren
We stellen een organisatieplattegrond op waarop alle relevante activiteiten in beeld 
worden gebracht. Dat doen we op een zodanig verdicht niveau dat een integrale 
analyse mogelijk is. Dat kan voor het hele concern of bijvoorbeeld voor een bepaald(e) 
divisie, dienst, werkmaatschappij, land, vestiging, afdeling of project. Zo ontstaat er 
een visuele voorstelling van alle relevante activiteitenclusters binnen de organisatie. 
Die zijn historisch zo gegroeid en geven dus ook de eigenheid van de organisatie weer. 
Doorgaans onderscheiden we daarbij activiteiten met betrekking tot de aansturing, 
het primaire proces en de ondersteuning. Het gaat in totaal om zo’n 15 hoofdclusters; 
voorbeelden zijn: ‘Dienstverlening, ‘Inkoop’, ‘Personeel’, ‘IT’ en ‘Financiering’.

Elk van de hoofdclusters bestaat uit tussen de 5 en 15 activiteitenclusters. Bij het 
hoofdcluster ‘Personeel’ gaat het dan onder meer over clusters als: “arbeidsmarkt 
verkennen”, “werven, selecteren en screenen”, “arbeidsvoorwaardenhuis beheren”, 
“pensioenen beheren”, “onderhandelen en arbeidscontracten beheren”, “relaties 
vakbonden onderhouden”, “trainen, opleiden en ontwikkelen” en “aanwezigheid 
registreren”. 

Afhankelijk van de ‘scope’ van de analyse gaat het doorgaans in totaal om tussen de 
150 en 200 activiteitenclusters. Dat aantal blijkt in de praktijk goed te overzien, als ze 
integraal op een tafel of aan de wand worden uitgebeeld. Om een zo groot mogelijke 
herkenbaarheid voor de betrokkenen te realiseren zorgen we ervoor dat we aansluiten 
bij de benamingen die in de organisatie gebruikt worden.  
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De plattegrond geeft voor het managementteam het gemeenschappelijke speelveld 
weer. Wij merken dat het overzicht zelfs verhelderend werkt voor collega’s die al 
jarenlang samenwerken, maar slechts beperkt weet hebben van waar hun collega’s 
zich specifiek mee bezighouden. Nadat de activiteiten in beeld zijn gebracht richten 
we ons op het verduidelijken van de verantwoordelijkheden. Wie kun je erop 
aanspreken, als de activiteiten in kwestie niet goed gaan? Ook inventariseren we per 
activiteitencluster de belangrijkste applicaties voor transactieverwerking, die de basis 
vormen voor de informatievoorziening (besluitvorming en verantwoording). 

Een voor de hand liggende vraag is hoe de huidige activiteiten zich verhouden tot 
de geformuleerde doelstellingen en de verwachtingen van de stakeholders. Veel 
bedrijfsactiviteiten zijn historisch gegroeid. Hoe dragen zij bij aan het realiseren van 
de huidige doelstellingen? We zien ook dat er (ambitieuze) doelstellingen bij zijn 
gekomen waar helemaal nog geen passende activiteiten voor zijn ingericht.

Waardemanagement gaat uit van het werken op basis van bepaalde werkstandaarden, 
kaders, procedures et cetera. Uiteraard voor zover als deze nodig geacht worden 
om de organisatie goed te kunnen laten functioneren. Het gezamenlijk werken aan 
voortdurende verbetering betekent voor een managementteam focus op het:

 • Wat (welke activiteiten willen we doen?).
 • Hoe (op welke manier willen we die activiteiten doen?).
 • Waarom (voor wie willen we die activiteiten eigenlijk doen?).

Ad 2. Prioriteren
In deze fase benoemen we concreet wat er bij (de uitvoering van) de dagelijkse 
werkzaamheden anders gedaan zou moeten worden: de verbetermogelijkheden. De 
geïdentificeerde verbeteringen betreffen zowel interventies in de organisatiecultuur, 
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als aanpassingen van de structuur: wijzigingen in de bedrijfsactiviteiten, taken, 
bevoegdheden, verantwoordelijkheden, applicaties, besluitvorming, overlegstructuren 
et cetera. Het samen creëren van een intern platform voor voortdurend verbeteren 
draagt bij aan inzicht in de onderlinge samenhang en aan wederzijds begrip.

Tijdens workshops bepaalt en prioriteert het managementteam gezamenlijk wat er 
specifiek te verbeteren valt. Daarbij maken zij voor zichzelf en hun collega’s duidelijk 
door welke ‘brillen’ zij naar de activiteitenclusters kijken. Allemaal vanuit het besef 
dat ook hun stakeholders steeds door bepaalde brillen naar de organisatie kijken. Als 
het goed is, hebben die gekozen perspectieven alles te maken met de doelstellingen 
van de organisatie. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over: continuïteit, veiligheid, 
duurzaamheid, integriteit, snelheid, efficiëntie, ondernemendheid en rendement.  Het 
is goed om te realiseren dat het woord ‘verbeteren’ op zich een leeg begrip is. De eerste 
vraag moet altijd zijn: wat versta je precies onder ‘beter’? Ook langs die weg kom je 
dan weer uit bij de waarde die je wil creëren en behouden voor je stakeholders.

Ad 3. Optimaliseren
De door te voeren verbeteringen zijn als het ware ‘verbouwingen’ van de 
bedrijfsvoering, terwijl de verkoop gewoon doorgaat. Daarom moeten deze 
aanpassingen goed geregisseerd worden. Wie herkent niet de situatie dat er talloze 
verbeterinitiatieven naast elkaar (blijken te) lopen, maar dat het overzicht erover 
ontbreekt? Het is dan ook zaak om te zorgen voor goed programmamanagement. 

Elke organisatie heeft slechts een bepaalde hoeveelheid verandercapaciteit. 
Daarom komt het aan op voortdurend prioriteren: welke verbouwingen moeten er 
vooral doorgaan? Welke kunnen we beter stoppen, omdat de beoogde resultaten 
voortdurend uitblijven? Het is handig om een duidelijk basissjabloon te hebben voor 
de verbeterplannen. Dat kan ook helpen bij het nadenken over het grote ‘waarom’: wat 
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draagt de voorgestelde verandering van onze wijze van werken specifiek bij aan het 
beter realiseren van welke doelstellingen? 

Tenslotte
In dit artikel zijn we nader ingegaan op waardemanagement. Tot slot vatten we 
hieronder een aantal kenmerken van deze benadering samen:

 • Integraal - ze neemt waardecreatie en –behoud voor belangrijke stakeholders als 
uitgangspunt.
 • Richtinggevend - ze is gericht op de realisatie van de visie en de uitvoering van de 
strategie.
 • Holistisch - ze kijkt nadrukkelijk ook naar de opportuniteiten.
 • Praktisch - ze neemt de dagelijkse activiteiten als basis.
 • Verhelderend - ze maakt duidelijk wie verantwoordelijk is voor het goed uitvoeren 
van welke activiteiten.
 • Verrijkend - ze helpt managementteams om bewust door relevante ‘brillen’ te kijken 
naar hun bedrijfsvoering.
 • Prioriterend - ze stelt in staat om gestructureerd te kiezen uit verschillende 
verbetermogelijkheden.
 • Faciliterend - ze legt nadruk op het afwegen van passende werkstandaarden.
 • Ontzorgend - ze helpt om grip te houden op de vele lopende verbeterinitiatieven.
 • Verbindend - ze stelt het gemeenschappelijke speelveld (de ‘plattegrond’ van de 
bedrijfsvoering) centraal. Ω
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R isicomanagement wordt doorgaans vormgegeven als een separaat 
systeem. In dit artikel ga ik na in hoeverre deze conventionele 
benadering ontaardt in een illusoir geheel. Als alternatief bespreek ik de 

waardemanagementbenadering, die managementteams helpt om samen te werken bij 
het blijven creëren én beschermen van wat hun kernstakeholders waardevol vinden.

Op de jaarlijkse conferentie van IIA Singapore in oktober 2018 heb ik een presentatie 
gegeven over illusory risk management. Centraal in mijn verhaal stond het grote 
verschil tussen enerzijds risicomanagement a1s een apart systeem en anderzijds 
waardemanagement. Dat laatste richt zich op het ondersteunen van beslissers bij het 
afwegen van relevante kansen en bedreigingen.

Conventioneel risicomanagement
Enterprise risk management (ERM) is in essentie een planning- en control concept, 
waarbij de organisatieleiding alle risico’s identificeert die van invloed kunnen 
zijn op de realisatie van doelstellingen. Vervolgens moet zij beheersmaatregelen 
ontwerpen en implementeren, waardoor de netto risicoblootstelling valt binnen 
de geformuleerde risicobereidheid. Door de risicoanalyse periodiek te herhalen 
en de werking van de beheersmaatregelen te controleren, kan het systeem daar 
waar nodig worden bijgesteld. Vanuit de behoefte om het systeem in te zetten als 
verantwoordingsinstrument ligt de nadruk op aantoonbaarheid.

In het COSO Enterprise Risk Management model van 2004 werd ERM gedefinieerd 
als: ‘a process… to provide reasonable assurance regarding the achievement of entity 
objectives’. Risico werd omschreven als: ‘the possibility that an event will occur and 
adversely affect the achievement of objectives’. Hiermee werd de toon gezet voor 
de huidige praktijk. Toezichthouders en consultants vertelden bestuurders dat het 
om een essentieel proces ging dat zij nog niet hadden. De omvangrijke ERM (later: 
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governance, risk and compliance (GRC)) adviestak was geboren. Gevoed vanuit het 
oorspronkelijke COSO Internal control-gedachtegoed, lag hierbij bovendien de focus 
op zaken met negatieve effecten op het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Risk: the possibility that events will occur and 
affect the achievement of strategy and business 

objectives.
Het COSO ERM-model van 2017 geeft overigens een heel andere definitie. Het gaat 
nu over ‘culture, capabilities and practices’ in het licht van ‘creating, preserving and 
realizing value’. Risico wordt nu holistischer omschreven als: ‘the possibility that 
events will occur and affect the achievement of strategy and business objectives’; een 
definitie zonder ‘adversely’. De lSO 31000 Risk management principles and guidelines 
vat al sinds 2009 onder risico zowel mogelijke positieve aIs negatieve effecten. Het 
verwarrende is dat in het normale spraakgebruik risico gaat over zaken die je wilt 
voorkomen.

Conventioneel risicomanagement als illusoir systeem?
Als risicomanagement het antwoord is, wat was dan ook al weer de vraag? Vol 
verwondering kijkend naar de praktijk komt onwillekeurig deze gedachte op. Lang 
niet alles is op voorhand te voorzien, laat staan te beheersen. Het gaat niet primair 
om risicomijding, maar om het bewust omgaan met kansen én bedreigingen. Helpt 
de conventionele benadering beslissers echt om betere afwegingen te maken, of is 
het verworden tot een op zichzelf staand illusoir systeem? Op basis van de genoemde 
observaties is dat laatste volgens mij het geval.
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Onzekerheidsreductie was de aanleiding, en maakbaarheid het uitgangspunt voor 
risicomanagement. In de meeste standaarden zijn deze stappen te herkennen: risico’s 
identificeren, beoordelen en adresseren. Als onvoorspelbaarheid en snelle verandering 
de boventoon voeren, werkt deze benadering dan? Denk aan de ‘unknown unknowns’, 
zwarte zwanen en chaos. Hoe kunnen we omgaan met toenemende complexiteit en 
afhankelijkheid, waarbij consistentie en stabiliteit verre van vanzelfsprekend zijn? In 
plaats van een set van vooraf gedefinieerde beheersmaatregelen komt het dan aan op 
alertheid, improvisatievermogen en flexibiliteit, op het vermogen om zo goed mogelijk 
om te gaan met onverwachte grote veranderingen. Een AO/IC-achtige instrumentele 
benadering van risico’s past daar niet bij.

In de praktijk gaan de staffunctionarissen van de afdeling Risicomanagement rond 
om hun risicolijsten te actualiseren. Als stafafdeling komen zij meer ophalen dan 
dat zij komen brengen. Beslissers daarentegen zijn gebaat bij collega’s die hen 
kunnen helpen om betere afwegingen te maken. Door de veronderstellingen te 
valideren dan wel ter discussie te stellen. Door te helpen bij het beoordelen van de 
kwaliteit van (zoveel mogelijk vooruitkijkende) informatie. Door advocaat van de 
duivel te spelen, relevante wat-als-vragen te stellen, brainstorming te faciliteren, 
Monte-Carlosimulaties uit te voeren, scenarioanalyses uit te werken, et cetera. 
Goed geïnformeerde besluitvorming is echter gemakkelijker geroepen dan gedaan. 
Prognoses vereisen relevante interne en externe informatie. Menig organisatie kampt 
met suboptimale informatiesystemen, die bovendien vooral terugkijkend ingestoken 
zijn.

Ook wordt soms de risicomanagementfunctie gepositioneerd als de sheriff die de 
cowboys in de business in toom moet zien te houden. Dat lijkt mij een vruchteloze 
structuur als die vrijbuiters niet uit het goede hout gesneden zijn, wegkomen met 
handelen in strijd met de gedragscode of niet evenwichtig worden beloond.
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Observaties vanuit de praktijk
Tijdens mijn presentatie in Singapore deelde ik deze observaties met betrekking tot 
conventioneel risicomanagement. Dit is het beeld dat opdoemt in de praktijk:

 • Afzonderlijk vocabulaire gebruik met woorden die beginnen met ‘risico-‘, 
zoals risicocultuur naast organisatiecultuur en risico-indicatoren naast 
prestatie-indicatoren.
 • Streven naar een overkoepelende methodologie in plaats van beslissers te helpen 
met instrumenten die hen het best ondersteunen bij het omgaan met kansen en 
bedreigingen in hun specifieke situatie.
 • Risico’s zien als doelen niet als middel om mogelijke afwijkingen van de 
toekomstige resultaten in te schatten om vervolgens de interne organisatie waar 
nodig aan te passen.
 • Nagaan wat de realisatie van individuele organisatiedoelstellingen bedreigt en 
voorbij gaan aan het afwegen van conflicterende belangen bij het oplossen van 
dilemma’s.
 • Een separate functie of commissie creëren die gaat over risico’s in plaats van actief 
de vele verschillende expertisegebieden met elkaar te verbinden.
 • Aparte risico-eigenaren benoemen, alsof het omgaan met onzekerheid geen 
onder deel is van de reguliere managementver antwoordelijkheid en het 
proceseigenaar schap.
 • Afzonderlijke risicomanagement  beleidsstukken opstellen, terwijl het bij elk 
beleidsterrein gaat over het omgaan met kansen en bedreigingen.
 • Focussen op het formuleren van risicobe reidheidsuitspraken in plaats van op het 
gesprek (als kritische huisvriend) over de veronderstellingen in voorstellen, plannen 
en prognoses.
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 • Uitgebreide risicoregisters en risicodos siers bijhouden in plaats van de 
waarschijnlijkheden na te gaan van mogelijke toekomstige afwijkingen van de 
geformu leerde doelstellingen.
 • Omvangrijke control frameworks bouwen en testen (vaak ondersteund door dure 
applicaties), terwijl beslissers bij hun afwe gingen vooral evenwichtige informatie 
nodig hebben.
 • lnzetten op preventieve hard controls (voorkomen is beter dan genezen) en beperkt 
oog hebben voor het belang van competenties (beoordelingsvermogen ) en intenties 
(integriteit).
 • Zich druk maken over risicoscores (risico niveau) en weinig aandacht hebben 
voor de afhankelijkheden tussen risico’s en ons beperkte vermogen om 
waarschijnlijkheden goed in te kunnen schatten.
 • Risicomatrices (‘heatmaps’) gebruiken zonder zich te realiseren dat de geplotte 
punten voor waarschijnlijkheden en effec ten verdelingen zijn (reeksen van 
mogelijke uitkomsten, elk met een bepaalde kans).
 • Uitgaan van rechttoe rechtaan relaties tussen oorzaken en gevolgen, terwijl veel 
toekomstige ontwikkelingen inherent chaotisch en onvoorspelbaar zijn.
 • Aparte risicorapportages opstellen naast reguliere managementrapportages, die 
niet aangeven in welke mate de verwachte uitkomsten zullen vallen binnen de 
aanvaardbare bandbreedtes.
 • Van collega’s verwachten dat zij (schone ) interne in control statements afgeven in 
plaats van de nadruk te leggen op het leren van (positieve en negatieve) ervaringen.
 • Bezig zijn met compliancevereisten, zoals risicoparagrafen, in plaats van 
zich in te zetten voor het uitwisselen van kennis en best practices tussen de 
organisatieonderdelen.
 • Gemakshalve voorbijgaan aan enorme complexiteit van de toekomst, die mede 
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veroorzaakt wordt door de afhankelijkheid van vele interne en externe actoren met 
hun eigen belangen.
 • Risicomanagement als apart agenda-item beschouwen bij vergaderingen, alsof 
het bij de andere items niet zou gaan over het succesvol omgaan met kansen en 
bedrei gingen.
 • Zich vooral druk maken over het mitigeren van allerlei mogelijke onheilen en niet 
bezig zijn met het optimaliseren van de risk-return balans.

De waardemanagementbenadering
De nieuwe edities van COSO ERM (2017) en ISO 31000 (2018) waren een mooie 
gelegenheid om de term risk management te vervangen door value management. 
Volgens beide standaarden draait het immers allemaal om het creëren en beschermen 
van meer(-)waarde. Het was echter nog niet zover. Je zou het ook success 
management kunnen noemen. Activiteiten ondernemen brengt altijd onzekerheid met 
zich mee. Om je succes te vergroten, moet je kansen benutten én onnodige verliezen 
beperken. Uiteindelijk wil je de zekerheid vergroten dat je bereikt wat je wél wilt en 
dat je niet krijgt wat je níet wilt.

Als risicomanagement het antwoord is,
wat was dan ook al weer de vraag?

Je bent als organisatie toekomstbestendig, als je erin slaagt om waarde te blijven 
creëren én te beschermen voor je kernstakeholders. Begrippen als ‘waarde’,’succes’ en 
‘verbetering’ zijn op zich echter inhoudsloos. Ze krijgen inhoud door de betekenis die 
de stakeholders eraan hechten. Belanghebbenden kijken door verschillende brillen 
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naar je organisatie. Vanuit hun belangen vinden zij bepaalde zaken waardevol. Denk 
bijvoorbeeld aan: innovatiekracht, punctualiteit, privacy, veiligheid, rechtmatigheid, 
integriteit, rendement en continuïteit.

Toekomstbestendigheid gaat over anticiperen op wat er zou kunnen gebeuren. Je wilt 
als managementteam weten waar je naar verwachting ongeveer zult uitkomen, en in 
hoeverre dat afwijkt van wat je kernstakeholders van je verwachten. Zijn jullie op de 
juiste weg? Of is er een gerede kans dat jullie het niet gaan halen? Proberen jullie in 
dat geval de juiste maatregelen te treffen? Of gaan jullie mogelijk de verwachtingen 
juist overtreffen, doordat jullie zo goed kunnen omgaan met onzekerheid? Zo bezien 
gaat het gewoon over (integraal) management. In plaats van een apart(e) programma, 
functie of commissie te hebben voor risico’s, kun je beter verbinding creëren tussen al 
degenen die vanuit hun deskundigheid een bijdrage kunnen leveren aan het benutten 
van kansen en het beperken van bedreigingen.

Strategische, tactische en operationele beslissingen nemen betekent: keuzen 
maken. Werkstandaarden en werkwijzen zijn bedoeld om de afwegingen van de 
beslissers in goede banen te leiden. Het bepalen van die spelregels is het domein 
van gespecialiseerde (staf)afdelingen. Al die experts houden zich bezig met het 
omgaan met specifieke kansen en bedreigingen. Doorgaans bouwen die enthousiast 
allerlei afzonderlijke managementsystemen, beheersraamwerken en rapportages. 
Hoe voorkom je met z’n allen dat dit leidt tot de bekende silovorming, wildgroei en 
daardoor waardevernietiging?

Samenwerking is nodig
Samenwerking is nodig zowel bij het inrichten van de interne organisatie als bij 
het rapporteren over hoe de vlag er naar verwachting bij zal hangen de komende 
periode. Risicomanagement is bij veel organisaties een van de vele functionele 
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silo’s geworden. Naast alle andere soorten management, zoals: account-, asset-, 
compliance-, continuïteits-, crisis-, data-, incident-, informatie-, kennis-, kwaliteits-, 
lean-, logistiek-, personeels-, prestatie-, proces-, project-, reputatie-, security-, 
treasury-, veiligheids- en verandermanagement. Als managementteam ben je vooral 
gebaat bij het organiseren van één platform dat zorgt voor de verbinding tussen al die 
deskundigen.

Figuur 1. Vijf bouwstenen.

Om dat te bereiken ga je bij de waardemanagementbenadering als team aan de slag 
met vijf kernvragen. Het zijn de bouwstenen voor de praktische analyses die je kunt 
uitvoeren voor een afzonderlijk(e) bedrijfsproces, project, afdeling, vestiging, divisie, 
keten of voor de hele organisatie. Het zijn basisvragen die je aan iedere collega 
kunt voorleggen in het kader van het optimaliseren van de interne organisatie. 
Samen vormen ze de puzzel die elk team moet oplossen om effectief met kansen en 
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bedreigingen om te gaan. De vijf componenten vormen samen ook de kapstok waar je 
alles aan op kunt hangen wat op dit moment al is geregeld (zie figuur 1).

Wie?
Bij het inrichten en optimaliseren van de interne organisatie moeten er steeds 
keuzen worden gemaakt. Dat vraagt om duidelijke mandatering, regie en coördinatie. 
Waardemanagement staat of valt met de effectiviteit van de governance: degenen 
die de keuzen mogen of moeten maken. Dit geldt zowel met betrekking tot de 
dagelijkse operatie als de voortdurende transformatie. Wie is én voelt zich in het 
team verantwoordelijk voor het behalen van welke geformuleerde doelstellingen? 
Diegene moet ook kunnen meebeslissen hoe het best kan worden omgegaan met de 
kansen en bedreigingen. Een prominent en praktisch vraagstuk betreft het mandaat 
van de experts van de stafafdelingen. In hoeverre mogen zij aan de collega’s die de 
klanten bedienen werkwijzen voorschrijven, dan wel mogen zij hen slechts adviseren? 
Hoe zorg je er als managementteam enerzijds voor dat de stafspecialisten de 
lijnverantwoordelijken scherp houden, en hoe voorkom je anderzijds dat deze experts 
in hun enthousiasme te ver doorschieten?

Wat?
Voor elk team is het zinvol om een integraal overzicht te hebben van de geclusterde 
activiteiten waarmee iedereen zich bezighoudt. Het geeft het gemeenschappelijke 
speelveld weer voor alle betrokkenen. Dit gaat over de ‘leefwereld’, het ‘verrichten’. 
Dit overzicht van besturende, primaire en ondersteunende processen geeft inzicht 
in alle relevante transactiestromen en -volumes. Het vormt ook de basis voor het 
applicatielandschap voor de verwerking van die transacties. Het is daarmee het 
substraat voor de informatieverwerking, business intelligence en dus prognoses. 
Het voordeel van beter inzicht in wie wat doet is evident bij integratietrajecten en 
ketensamenwerking.
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Waarom?
Het succes van elke organisatie wordt bepaald door de mate waarin de 
kernstakeholders tevreden zijn. Dit gaat over de ‘bedoeling’, het ‘richten’. De 
belanghebbenden kijken vanuit uiteenlopende perspectieven naar de te leveren 
prestaties. Zij zijn bij uitstek geïnteresseerd in de effecten ervan op hun belangen. 
Vandaar dat de stakeholdersanalyse een essentiële stap vormt. Als het goed is sluiten 
de ambities hierop aan: de meerwaarde die het managementteam wil creëren en 
beschermen voor specifieke belanghebbenden. Uitgedrukt in de missie, visie en 
strategie en doorvertaald naar concrete succesfactoren, doelstellingen en indicatoren.

Hoe?
Bij hun werkzaamheden moeten de verantwoordelijken afwegingen maken. Om dat 
goed te laten verlopen hebben zij kaders en andere spelregels nodig. Dit gaat over 
de ‘systeemwereld’, het ‘inrichten’. Het betreft de afgesproken werkstandaarden 
en -wijzen. De praktische uitwerking van deze spelregels zijn de interne afspraken, 
die zijn vastgelegd in de reglementen, voorschriften, richtlijnen, procedures, 
protocollen, werkinstructies, et cetera. Doorgaans zijn deze opgenomen in een ‘policy 
house’. Voor het opstellen van deze documenten is expertise nodig van vakmensen. 
Heldere werkafspraken stroomlijnen de besluitvorming, vergemakkelijken de 
werkoverdracht tussen collega’s en geven een duidelijk normenkader voor audits. De 
meest bepalende factor bij het ‘hoe’ is de organisatiecultuur. Kenmerkt de cultuur 
zich door voorbeeldgedrag van de leidinggevenden? Willen beslissers de mogelijke 
consequenties van hun keuzen onder ogen zien? Wordt het gewaardeerd dat collega’s 
veronderstellingen in (te) ambitieuze plannen ter discussie stellen?

Verbetering
Een voortdurend verbeterprogramma maakt het eenvoudiger om te focussen op 
wat er echt toe doet. Gevraagd naar de ‘beste verbeteringen’ noemen mensen in de 
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praktijk situaties waarbij volgens hen de risicoblootstelling groter of de kansbenutting 
kleiner is dan gewenst. De benodigde verbeteringen gaan meestal over het beter 
ontwerpen, invoeren, toepassen of monitoren van de werkwijzen en werkstandaarden. 
Deze ‘verbouwingen’ gaan nadrukkelijk ook over de competenties van de betrokkenen. 
Niet alleen hun vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, maar vooral ook hun 
persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Een voortdurend verbeterprogramma stelt 
de organisatieleiding in staat om mogelijke verbeterinitiatieven te identificeren, 
prioriteren en realiseren. Hoe beter de interne informatievoorziening op orde is én 
hoe meer collega’s zich vrij voelen om zaken te melden, hoe eerder aandacht vragende 
trends gesignaleerd kunnen worden.

Conclusie
Conventioneel risicomanagement kan gemakkelijk verworden tot een separaat illusoir 
systeem met een hoog compliancegehalte. Waardemanagement daarentegen is een 
verbindende benadering waarbij je als team één gezamenlijk platform creëert voor 
alle relevante typen management. Het stelt je in staat om steeds te prioriteren welke 
aanpassingen van je interne organisatie nodig zijn om je kernstakeholders blijvend 
tevreden te houden.

Dit artikel is gepubliceerd in Audit Magazine van juni 2019.
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S inds het uitbreken van de Corona-pandemie bevinden we ons in een 
nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid die we nog maar beperkt kennen 
en doorgronden. Maar waarbij één ding wel zeker is: er komt nog meer in 

beweging dan we nu kunnen voorzien.

De fase van de acute crisis is voorbij, gelukkig, maar daarmee wordt het niet in 
alle opzichten gemakkelijker. Er mag en kan weer meer – maar daarmee wordt het 
moeilijker de collectieve focus op ‘zorg dragen voor wat er echt toe doet’,  die in de 
eerste periode zoveel veerkracht en saamhorigheid bracht, vast te houden. Nadat de 
eerste dreiging het hoofd geboden is, zal in de komende tijd steeds meer zichtbaar 
en voelbaar worden wat daarvan de prijs is. Het leiderschap dat in de acute fase 
verwelkomd werd, zal in deze fase een andere vorm moeten vinden om de collectieve 
energie en creativiteit van velen aan te boren om de nieuwe werkelijkheid in te 
richten.

Voor bijna iedereen – individuen, bedrijven, zorg, onderwijs en overheidsorganisaties 
– geldt dat een andere manier van werken en samenwerken nodig is. Daarnaast 
moeten veel organisaties nadenken over hoe zij de economische impact van de crisis 
gaan hanteren. In veel gevallen geldt ook dat wat van ons gevraagd wordt anders is 
dan voorheen, zonder dat we al precies weten hoe dat er uit gaat zien.

Veel van onze opdrachtgevers oriënteren zich op wat het van hen vraagt om 
zich effectief aan te passen aan een onzekere of zelfs disruptieve omgeving. Een 
aantal krachtige principes daarvoor zijn te halen uit o.a. het werk van Taleb over 
antifragiliteit en van Weick en anderen over hoog betrouwbare organisaties:

1. Maak kernwaarden en identiteit expliciet de toetssteen van handelen
In de eerste fase van de crisis bleken er in de samenleving en in organisaties ineens 
dingen mogelijk die voordien ondenkbaar waren, doordat aan de oppervlakte kwam 
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wat er echt toe doet, onder alle ingesleten routines, regels en verhoudingen. Dat besef 
van wat echt belangrijk is, maakt het mogelijk en makkelijker om los te laten wat daar 
niet aan bijdraagt. Nu kernwaarden en identiteit zo dicht aan de oppervlakte gekomen 
zijn, is dat hèt moment om ze te markeren als kompas en toetssteen voor handelen in 
omstandigheden die om aanpassing vragen.

2. Ga dicht(er) op de bal spelen: zorg dat je waarneemt wat er gebeurt
Veel van onze werkwijzen zijn ingericht vanuit de veronderstelling dat we in een min 
of meer stabiele en voorspelbare werkelijkheid opereren. Natuurlijk staan we open 
voor signalen van buiten en halen we die ook regelmatig op, maar de frequentie en 
energie waarmee dat gebeurt zijn afgestemd op een minder instabiele situatie dan 
waarmee we nu te maken hebben. De huidige situatie vraagt om meer, beter en 
intensiever waarnemen wat er gebeurt in de samenleving en in de eigen organisatie, 
waar problemen of spanningen ontstaan, en minder afgaan op ervaringswijsheid en 
vooronderstellingen over hoe het zal gaan.

3. Vermijd dat informatie van buiten door oude filters en vertaalmachines 
gaat
Waarnemen wat er gebeurt is één ding, de informatie uit die signalen ongeschonden 
doorgeleiden naar alle relevante plekken is nog heel iets anders. Dit principe is 
misschien wel het moeilijkst waar te maken van de 5 die we onderscheiden. De 
neiging om cognitieve dissonantie te vermijden maakt dat we signalen van naderende 
ontregeling onbewust vaak bagatelliseren of zodanig duiden dat ze passen in de 
bestaande situatie. Om alert en effectief te kunnen reageren op een veranderende 
omgeving is het nodig te organiseren dat signalen ongefilterd worden doorgeleid naar 
en beschikbaar zijn voor verschillende plekken in het systeem waar er informatie aan 
ontleend en betekenis aan gegeven kan worden.
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4. Werk kortcyclisch
Niet alleen ten aanzien van het ophalen van informatie uit de omgeving is het nodig 
om dichter op de bal te spelen, ook in de manier waarop de organisatie daarop 
antwoordt is het zaak kortcyclischer te werken. Geen maandenlange probleemanalyse, 
weken schrijven aan een nota of beleidsvoorstel, en doorgaan met discussiëren en 
onderzoeken tot je zeker van je zaak bent. In een stabiele omgeving is dat verstandig 
en effectief, maar in een omgeving die in beweging is en waar de onvoorspelbaarheid 
groot is, is de kans dan groot dat je steeds bezig bent de problemen van gisteren op 
te lossen maar nooit tot oplossingen komt voor de problemen van vandaag. Leer dus 
kortcyclischer te werken, durf snel (kleinschalig) te implementeren ook al is nog niet 
alles uitgezocht en uitgekristalliseerd, volg het op de voet en stuur snel bij waar dat 
nodig is.  

5. Organiseer redundantie in oplossingen
Voortvloeiend uit het besef dat de werkelijkheid in beweging is en dat we die mede 
daarom maar beperkt kennen, ligt het voor de hand om bij nieuwe vraagstukken liever 
ruimte te geven aan meerdere alternatieve oplossingen dan – bijvoorbeeld omwille 
van standaardisering of lean werken - bij voorbaat 1 oplossing te selecteren. Kiezen 
voor redundantie in werkwijzen en oplossingen betekent spreiding van kansen en 
risico’s. Het vergt de bereidheid om bij voorbaat te accepteren dat deels geïnvesteerd 
wordt in oplossingen die niet werkzaam zullen blijken te zijn en de bereidheid om te 
stoppen met wat niet werkt. Wat het oplevert is een werkwijze met veel ruimte voor 
bottom-up initiatieven, een palet aan oplossingen die deels werken en een vergroting 
van de wendbaarheid en het aanpassings- en leervermogen van de organisatie. 

Daarbij is het dan vervolgens noodzakelijk om olifantenpaadjes waarmee deze 
principes omzeild kunnen worden af te sluiten, om processen met de raad en met 
stakeholdergroepen goed te organiseren, om medewerkers hierin mee te nemen en 
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zich hierin te laten bekwamen, om te reflecteren op de blinde vlekken vanuit de eigen 
drijfveren et cetera.

Wij maakten voor onze opdrachtgevers een mindmap die helpt om het speelveld te 
overzien en te bespreken hoe zij, vanuit de vijf basisprincipes, hun opgave willen 
ordenen en aanpakken. Ω
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E én van de belangrijkste tools om in een wereld van fundamentele 
onzekerheid en complexiteit toch weerbaarheid te creëren is 
scenariodenken. In zijn puurste vorm probeert scenariodenken 

multidisciplinaire kennis vanuit fundamentele aspecten om te zetten in mogelijke 
impact op financiële assets. Die aspecten zijn bijvoorbeeld potentiële technologische, 
demografische, ecologische en sociaaleconomische ontwikkelingen, in combinatie met 
complexiteitstools, zoals network theory, agent based modelling en simulatietools.

Die impact op financiële assets is niet lineair. Het gaat juist om non-lineaire 
doorbraken in  de fundamentele aspecten met non-lineaire impact op (delen van) de 
financiële markten.

Scenariodenken is deels een analytische 
oefening en deels een bewust mentaal proces. 

Het wordt daarom ook mental modelling 
genoemd. Het mentale deel leidt vooral tot het 

beter opvangen van signalen.
Het nut van scenariodenken
Het ontwerpen van een scenario en het verhaal eromheen helpt om in de toekomst 
proactiever te handelen, wanneer trends in de financiële markten veranderen. 
Herman Kahn noemt dit belangrijke concept remembering the future. Het creëert 
aanzienlijk meer adaptiviteit dan technieken die zijn gebaseerd op statistische 
analyses.
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Scenariodenken heeft als doel robuustheid te creëren en adaptiviteit van de 
organisatie te vergroten. De combinatie leidt tot grotere weerbaarheid van 
organisaties tegen onzekerheid.

Robuustheid
Scenariodenken leidt tot nadenken over consequenties van scenario’s. Daarop volgt 
een analyse van acties die nu genomen kunnen worden om te zorgen dat een scenario 
niet desastreus uitpakt. Wat ’desastreus’ is, staat of valt met duidelijk geformuleerde 
pijngrenzen. Dat zijn de onacceptabele consequenties in het licht van de doelstellingen 
van een organisatie. Denk aan discontinuïteit van de organisatie, het niet meer serieus 
nakomen van pensioenbeloftes of het sluiten van het pensioenfonds en daarmee 
verminderen van de voordelen van risicodeling en collectief beleggen.

Een robuuste beleggingsportefeuille is ongeacht de ontwikkelingen in de financiële 
markten beschermd tegen extreme schokken. Schade is nooit te vermijden, 
onherstelbare schade – in de context van de doelstellingen – wel. Een robuuste 
portefeuille is overigens verre van risicovrij. In feite is in een pensioensysteem 
‘risicovrij beleggen’ – als dat al zou kunnen aan de asset kant – ook risicovol omdat 
veel doelstellingen dan niet gehaald worden.

Een robuuste portefeuille zal bij het uitkomen van grote, non-lineaire schokken in 
belangrijke financiële markten niet te kwetsbaar blijken voor deze schokken. Een 
wereldwijd bekend voorbeeld is de all-weather portefeuille van Bridgewater.

Verder zorgt het verhaal rondom een scenario ervoor dat ‘escalation of harm’ – een 
zeer relevant fenomeen – vooraf zichtbaar wordt. Indien zaken fout gaan in financiële 
markten resulteert dit vaak in disproportionele verliezen voor veel partijen. Dit omdat 
een disruptieve schok ook een tweede en hogere orde schokken initieert. Voorbeelden 
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zijn schokken in financiële markten die resulteren in onder andere illiquiditeit, 
tegenpartijfalen, productfalen (inclusief fraude), ongewenste verandering van 
regelgeving en wetgeving in binnen- en buitenland, rechtszaken en reputatieschade. 
Deze schokken versterken de negatieve consequenties van de initiële marktschok en 
maken de verliezen sterk non-lineair met de omvang van de initiële schok.

Het doorlopen van scenario’s kan leiden tot een aanpassing in de 
beleggingsportefeuille maar ook tot verdere acties, zodat bij een groot event 
de afgeleide consequenties aanzienlijk minder zijn. Acties zoals zorgvuldig 
eventliquiditeitsbeleid en verbeterd collateral management.

Het robuust maken van een portefeuille is echter maar een deel van de twee relevante 
tools die investeerders met scenariodenken tot hun beschikking hebben. Het 
versterken van de adaptiviteit is minstens zo relevant.

Scenariodenken als centrale tool Perspectief
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Adaptiviteit
Een deel van het scenariodenken bestaat uit het indenken, het doorleven, van het 
scenarioverhaal dat tot een bepaalde uitkomst leidt. Dat verhaal kent diverse aspecten 
en ontwikkelingen van marktvariabelen. Dankzij het doorleven van het verhaal zijn 
bestuursleden opmerkzamer. Zij herkennen de signalen van scenario’s die grote 
gevolgen kunnen hebben. Dit zijn niet alleen grote marktschokken maar ook langzame 
ontwikkelingen in bijvoorbeeld risicopremies van asset classes. Door de scenario’s 
goed doorleefd te hebben, komt het als het ware over alsof de toekomst herleefd 
wordt. Het vooraf bedenken hoe bij bepaalde ontwikkelingen het beste gehandeld kan 
worden, voorkomt beslissingsapathie. Besturen reageren sneller  omdat ze niet alleen 
de signalen sneller oppikken maar ook al hebben nagedacht over het beleid dat daarbij 
hoort.

Een succesvol en goed gedocumenteerd voorbeeld van signalen herkennen is 
het adaptieve beleid van Shell in de jaren ’70. Door reeds lange tijd structureel 
te werken met scenariodenken en als onderdeel daarvan een scenario te 
hebben doordacht – hoe onwaarschijnlijk ook – van een verandering in de 
aanbodzijde van de oliemarkt, kon het bedrijf snel reageren toen de oliemarkt 
ook daadwerkelijk met een georganiseerde afname in aanbod (impact OPEC) 
werd geconfronteerd. Shell herkende het aanbodscenario, ondanks dat het 
bedrijf niet precies had voorzien dat er een kartelvorming à la de OPEC zou 
plaatsvinden, en had het doorleefd. De bestuurders hadden het scenario dus 
niet voorspeld qua timing of exacte vorm en konden er daarom ook niet vóóraf 
al op anticiperen. Relevant is dat toen er dreiging kwam van aanbodrestrictie 
ze wel op tijd hun raffinageproductie sterk konden terugschroeven in plaats 
van te blijven doorgroeien in de veronderstelling dat het slechts een korte 
onderbreking was in aanbodgroei die wel mean reversion zou zijn.
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Naast snellere herkenning volgt dus ook snellere aanpassing van beleid waar nodig. 
Een goed voorbeeld van adaptief denken en handelen in de wereld van institutioneel 
beleggen is het scenariodenken in de eerste jaren van de 21e eeuw rondom instabiliteit 
door toenemende private schuld en euforie.

Hyman Minsky: “Stability leads to instability. The 
more stable things become and the longer things 
are stable, the more unstable they will be when 

the crisis hits.”
Hyman Minsky beschreef deze endogene instabiliteit als repeterend scenario al 
in de jaren ‘50. Door deze inzichten viel niet de crisis van 2008 te voorspellen. 
Scenariodenken claimt dit ook niet. Maar wat dit denken wel opleverde is een 
duidelijke trigger in 2007 toen de credit spreads begonnen te verslechteren door te 
veel leverage. Dit leidde, bij wie dit soort Minsky scenario’s meenam als onderdeel van 
scenariodenken, tot reductie van de aandelenallocatie of bescherming met opties. Dit 
omdat in een schuldendeleverage scenario met stijgende credit spreads op termijn de 
aandelenmarkten zouden worden meegesleept.

Een ander voorbeeld houdt verband met de dalende rente. Mensen die met behulp 
van scenariodenken een periode van langdurige rentedalingen hadden bedacht, 
herkenden tijdig een trend van dalende rente. Ook al hadden ze die níet voorspeld. 
Door een dergelijk bedacht scenario – ook al hadden ze ‘slechts’ een rentedaling van 
6% naar 3% bedacht – beseften ze sneller dan anderen dat niet het gebruikelijke mean 
reversion proces aan het werk was, maar een afwijking van die trend. Ze konden daar 
actie op ondernemen.
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De hogere adaptiviteit is relevant omdat daarmee de risico’s die we in diverse 
scenario’s zien (niet perfect maar in vage contouren) niet allemaal volledig vooraf 
afgedekt hoeven worden. Ze kunnen deels ook gedurende de ontwikkeling ervan 
dynamisch worden opgevangen. In deze context is de volgende opmerking erg 
verhelderend:

Bertrand Russell: “Science tells us what we 
can know, but what we can know is little, and 

if we forget how much we cannot know we 
become insensitive to many things of very great 

importance.”
Door diverse te strikte kwantitatieve modellen als visie op de wereld worden we 
ongevoelig voor veranderingen in de buitenwereld. Scenariodenken brengt, mits 
zorgvuldig uitgevoerd, deze adaptiviteit terug.

Scenariodenken zorgt ervoor dat we op individueel niveau cognitief vaardiger worden 
in het herkennen van signalen van veranderingen, in remembering the future. 
Ons mentale model van de wereld wordt daarmee breder, we zien eerder bepaalde 
ontwikkelingen richting een nieuwe trend. Het is een methode waardoor we beter 
nieuwe ideeën kunnen evalueren en erop kunnen reflecteren.

Op groepsniveau, als iedereen deze individuele vaardigheden bezit, leidt het tot 
betere strategische conversaties over hoe we moeten reageren op ontwikkelingen in 
de buitenwereld. Er wordt als groep adaptiever gehandeld; signalen worden eerder 
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besproken en serieus genomen, doordat iedereen in ruime mogelijkheden over de 
toekomst nadenkt. En de snelheid van handelen neemt toe.

Theo Kocken: “Scenarioplanning maakt mens en 
organisatie slagvaardiger.”

We zijn bij het ontwikkelen van scenario’s in staat veel biases te overkomen. Dit is 
vooral in economie en finance erg relevant. Immers, door de abstractie van de wereld 
van het grote geld, komen hier cognitieve valkuilen juist veel vaker voor.

Samenvattend worden we ons meer bewust van kwetsbaarheden in ons huidige beleid, 
dat we met behulp van scenariodenken robuuster kunnen maken. Met het goed 
doorleven van de scenario’s, waarbij we vooraf duidelijke maatregelen definiëren die 
bij de signalen horen, worden we als organisatie adaptiever en slagvaardiger. Ω

Lees Memento Futuri Whitepaper
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R otterdam klaarmaken voor de toekomst: dat gaat veel verder dan de stad 
en haar gebouwen voorbereiden op heftige regenbuien en een veranderend 
klimaat. Chief Resilience Officer Arnoud Molenaar van de gemeente 

Rotterdam vertelt hoe Rotterdam op een integrale manier werkt aan een weerbare en 
veerkrachtige stad.

Chief Resilience Officer, het is een tot de verbeelding sprekende titel. Arnoud 
Molenaar, verantwoordelijk voor het programma ‘Resilient Rotterdam’, draagt ‘m al 
sinds 2014, toen Rotterdam toetrad tot het wereldwijde netwerk ‘100 Resilient Cities’ 
(100RC), bekend als het Global Resilient Cities Network (GRCN). Resilience dus, vrij 
vertaald is dat zoiets als weerbaarheid en veerkracht. 

En dat begrip is, zo benadrukt Molenaar meteen, een stuk breder dan de term 
klimaatadaptatie. “Waar het om gaat, is dat we de stad proberen voor te bereiden 
op plotselinge gebeurtenissen en geleidelijke veranderingen. Dat kunnen dus felle 
hoosbuien zijn, maar ook de stijgende zeespiegel. Hiervoor moeten we in de stad 
klimaatadaptieve maatregelen nemen. Maar dat is slechts een van de manieren om de 
stad weerbaar en veerkrachtig te maken. Het gaat verder.”
 
Digitale weerbaarheid
Denk aan digitale weerbaarheid, geeft Molenaar als voorbeeld. “Er circuleren 
zoveel data in onze stad. Die digitalisering biedt kansen; de stad wordt slimmer, de 
gebouwen worden slimmer. En aan elkaar verbonden. Maar het maakt de stad ook 
kwetsbaar. Stel je voor dat er iets met die data gebeurt, of bijvoorbeeld de software 
van alle gemalen en pompen in Rotterdam wordt gehackt. Hoe ga je daarmee om?”

Dan de energietransitie, een ander thema. “We willen toe naar een compleet nieuw 
en duurzaam energiesysteem. Daar worden talloze oplossingen en maatregelen voor 
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bedacht, er zal een hele lappendeken aan nieuwe systemen komen. Maar hoe ‘resilient’ 
is het totale systeem dan?” En actueel: is de stad weerbaar tegen pandemieën? “Hoe 
zorgen we ervoor dat we sterker uit deze coronacrisis komen? En dat we echt geleerd 
hebben van alles wat er nu gebeurt?”

Agendaverzoeken
Als Chief Resilience Officer schuift Arnoud Molenaar met zijn team aan bij zo veel 
mogelijk initiatieven, werkgroepen, kernteams en projecten die zich op een of andere 
manier met zijn thematiek bezighouden. Hij komt net uit een vergadering van het 
team dat zich buigt over het economisch herstel van Rotterdam, in tijden van corona. 
Hij is blij met al deze agendaverzoeken. 

Hij ziet het als zijn rol om uitgenodigd te worden voor dit soort teams. “Ik ben 
ervoor om het ‘resilience’-gedachtegoed te verankeren. Binnen de gemeentelijke 
organisatie en daarbuiten. Ik ben eigenlijk het resilience-geweten.” Hij merkt dat het 
begrip steeds bekender wordt. Het is een proces van lange adem, een beweging. Het 
zendingswerk werpt inmiddels zijn vruchten af.

Terugvalopties
“Het gedachtegoed begint met het besef dat weerbaarheid en veerkracht belangrijke 
stedelijke kwaliteiten zijn”, vervolgt Molenaar. “We zitten in een tijdperk waarin 
zoveel veranderingen tegelijk plaatsvinden. We moeten daarom op een systematische 
manier werken aan een weerbare stad. Dat vraagt om een integrale benadering, een 
inclusieve ook. Dat je alle maatregelen in samenhang ziet. En dat je het gezamenlijk 
aanpakt. Waarbij je goed moet nadenken over terugvalopties: hebben we een plan 
b voor als er iets gebeurt? Daarbij moeten we vindingrijk zijn, en profiteren van de 
kennis en de ideeën van al die frisdenkers en dwarsdenkers in de stad. Betrek ze bij 
alle ontwikkelingen.”
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Onmogelijk nu mogelijk
De coronapandemie heeft trouwens echt een versnelling teweeggebracht in het 
resilience-denken, heeft Arnoud Molenaar gemerkt. “Het heeft tot het besef geleid 
dat niks mag worden uitgesloten als je nadenkt over de toekomst. Want zelfs het 
onmogelijke blijkt nu mogelijk. De grote vraag is: gaan we voor het plat herstellen 
van de oude economie, of gaan we meteen ook bijvoorbeeld inspelen op de 
klimaatvraagstukken van de toekomst?” Vanzelfsprekend is Molenaar pleitbezorger 
van het laatste. “Want, we zaten al in een crisis, namelijk de klimaatverandering. Die 
moet nu niet buiten beeld raken.”

Hoewel resilience over veel meer gaat dan alleen klimaatbestendigheid, speelt juist dat 
thema een belangrijke rol in Rotterdam. Logisch, Rotterdam heeft als havenstad een 
directe verbinding met de zee. Bovendien is de stad grotendeels versteend, waardoor 
het kwetsbaar is voor hoosbuien en extreme hitte. De aandacht voor klimaatadaptatie 
was ook de reden voor de uitnodiging om zich als eerste Nederlandse stad aan te 
sluiten bij ‘100 Resilient Cities’. Later volgde Den Haag. “Waar overigens eendrachtig 
mee wordt samengewerkt”, wil Molenaar maar zeggen. “Dat schept een band.”

Voorbeeldfunctie
Rotterdam heeft een voorbeeldfunctie voor andere steden als het gaat om 
klimaatadaptatief beleid. “We hebben daarin echt iets te bieden. We hebben New 
Orleans geholpen na de overstroming. In Surat in India, een stad met meer dan 
6 miljoen inwoners en een hardnekkig waterprobleem, worden naar Rotterdams 
voorbeeld allerlei waterpleinen aangelegd. Datzelfde geldt voor Mexico-Stad.”

De havenstad kijkt op zijn beurt ook naar andere steden. Parijs is een mooi voorbeeld, 
vindt Molenaar. Daar werken ze aan weerbare scholen en schoolpleinen; Resilient 
Schoolyards. Met het idee: die scholen zijn evenredig verdeeld over de stad en 
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vervullen een netwerkfunctie. Dus juist daar, op die centrale plekken, moet worden 
geïnvesteerd in klimaatadaptatie en duurzaamheid, en bovendien worden gezorgd 
voor een verkoelende plek tegen de hittestress, echt een probleem in Parijs.

Veerkrachtige wijk
“Dat heeft ons weer geïnspireerd in ons project in Rotterdam-West”, vertelt Molenaar. 
In Bospolder Tussendijken wordt namelijk gewerkt aan een veerkrachtige wijk. Met 
aandacht voor duurzaamheid, klimaatbestendigheid én de bewoners. “Naar Parijs’ 
voorbeeld ontwikkelen we daar ook zo’n Resilient Schoolyard op .”

Natuurdak
Op gebouwniveau komt het resilience-gedachtegoed tot uiting in de renovatie 
van de Peperklip, een markant en sociaal wooncomplex in Rotterdam-Zuid. Het 
gebouw is niet alleen grondig opgeknapt, de buitenruimte is aangepakt, het dak is 
multifunctioneel en groen ingericht, en het complex is verduurzaamd. “En alles in 
één keer”, licht Molenaar toe. Een mooi staaltje van samenwerking tussen Vestia 
en diverse sectoren binnen de gemeente. “Dat lijkt simpel, maar het gebeurt in 
de praktijk nog maar weinig.” Ook de bewoners moeten meeprofiteren van die 
veerkrachtige Peperklip, vindt Molenaar. “Ze zijn daarom betrokken bij de renovatie, 
zodat ze vaardigheden ontwikkelen die van pas komen op de arbeidsmarkt. Sociale 
resilience.”

Bijzonder record
Met het dak van de Peperklip is trouwens nog een bijzonder record gevestigd. Het is 
het langste natuurdak van Nederland. En het is multifunctioneel. Door het groene 
dak wordt het regenwater gereguleerd afgevoerd. Bovendien wordt de biodiversiteit 
gestimuleerd. “En in de toekomst kunnen we het wellicht gereed maken voor 
stadslandbouw.” Zo’n project, dat laat Molenaar maar al te graag zien aan alle 
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bouwpartners in de stad. Omdat het navolging verdient. Omdat het in de praktijk 
laat zien hoe je werkt aan een toekomstbestendige stad, met toekomstbestendige 
gebouwen.

En bewoners, kunnen zij zelf nog een bijdrage leveren? Arnoud Molenaar besluit: 
“Ik zou dan willen zeggen, als eerste stap: maak je tuin minder stenig. Het is 
natuurlijk trendy om een lounge-gedeelte in je tuin aan te leggen, en gemakkelijk te 
onderhouden, maar voor de afvoer van regenwater is het niet goed. 60% van de stad is 
particulier bezit, dus daar is nog veel winst te behalen.”

Veerkrachtig Bospolder-Tussendijken
Bospolder en Tussendijken zijn twee wijken in Rotterdam-West met in totaal 
zo’n 14.000 inwoners. Beide wijken worden gekenmerkt door een hoge 
bevolkingsdichtheid en een enorme diversiteit onder bewoners. De score op de Sociale 
Index is een stuk lager dan het stedelijk gemiddelde. Om deze wijken veerkrachtig te 
maken, is vorig jaar het programma Veerkrachtig BoTu 2028 gestart.

Het doel van het programma: binnen tien jaar naar het stedelijk gemiddelde. Samen 
met bewoners wordt gezocht naar structurele oplossingen die BoTu weerbaar 
(resilient) maken. Het draait om nieuwe vormen van samenwerken tussen markt, 
maatschappij en overheid. Kort na de introductie van het programma zijn al meer dan 
vijftig ideeën voor wijkverbetering binnengekomen. Meer informatie: gobotu.nl

Peperklip wordt resilient
Met de uitgebreide renovatie van het markante woonblok De Peperklip in Rotterdam-
Zuid wordt duidelijk hoe op gebouwniveau wordt gewerkt aan een weerbare en 
veerkrachtige stad. Het binnenterrein krijgt kleurrijke schilderingen en een variatie 
aan flora en fauna. Energiecoaches helpen bewoners te bezuinigen. De buitenruimte 
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is aangepakt. Het gebouw zelf is onder handen genomen. En er is een 7.000 vierkante 
meter groot natuurdak aangelegd, het langste in Nederland op een woongebouw. Het 
natuurdak zorgt voor verkoeling op warme zomerdagen en de opvang van water bij 
hoosbuien. De biodiversiteit ademt door op het binnenterrein, dat met een variatie 
aan struiken en bomen ook vlinders, bijen en vogels aantrekt. Meer informatie: ‘Groen 
dak van wooncomplex de Peperklip gereed’. Ω

Bron: DGBC

Wederopbouw, werken aan de toekomst, veerkracht ofwel resilience zit in ons DNA! 
Rotterdam, stad van ‘kan niet bestaat niet’ en ‘geen woorden maar daden’, werkt hard 
aan de stad door samen te werken met bewoners, bedrijven, instellingen, lokale en 
(inter)nationale partners, en het wereldwijde stedennetwerk Global Resilient Cities 
Network (GRCN), opvolger van ‘100 resilient cities’ (100RC). De film van Resilient 
Rotterdam, die op de Urban Resilience Summit 2019 groot applaus ontving, levert het 
bewijs.
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W Wat is risicomanagement zonder resilience? Theo Toonen, decaan 
aan de Universiteit van Twente:  ‘In een voortdurend en in het huidige 
tijdsgewricht vrij heftig veranderende wereld red je het niet met alleen 

het managen van crises en risico’s, hoe belangrijk in zichzelf ook. Deze tijd vraagt ook 
om weerbaarheid, robuust aanpassingsvermogen en de institutionele en persoonlijke 
veerkracht om met onvoorspelbaarheden om te gaan.’ 

Globalisering, digitalisering, klimaatverandering, disruptieve technologie en 
ontwrichtende innovatie: we leven in een tijd van grote veranderingen die onze 
samenleving flink opschudden. 

De energietransitie, extramuralisatie van de zorg en de verschuivingen in de 
landbouwsector zijn voorbeelden van hoe de huidige maatschappij binnen talloze 
domeinen fundamenteel aan het veranderen is, vertelt prof. dr. Theo Toonen. ´Er zijn 
disruptieve ontwikkelingen gaande, die wij soms willen verwelkomen en soms ook 
niet, maar waar wij als maatschappij mee om moeten zien te gaan. Onze vertrouwde 
systemen zijn aan het verschuiven, dat voelt soms alsof de grond onder ons wegzakt. 
Niet voor niets is er naast vernieuwing en vooruitgangsgeloof ook sprake van zo veel 
weerstand en polarisering.’

Toonen: ‘We leven in een tijd van grote 
veranderingen die onze samenleving flink 

opschudden.’
Op de schop
Toonen neemt de energietransitie als voorbeeld. ‘Vroeger bestond de energiemarkt 
uit een paar grote, welhaast monopolistische energieleveranciers met zware 
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infrastructuren. Steeds meer worden mensen hun eigen energieleverancier. Er 
ontstaan complexe, dynamische smart grids. Met elkaar verbonden, deels letterlijk 
van de wispelturige zon en wind afhankelijke gedistribueerde netwerken van lokale 
energiecorporaties, onderling verbonden tot internationale supergrids. 

Dit is in diverse opzichten nodig en mooi, maar brengt ook hele andere 
complexiteiten, onvoorspelbaarheden en risico’s met zich mee. Het gevolg is dat 
allerlei klassieke risicoberekeningen en strategieën aan verandering of vervanging toe 
zijn’, stelt Toonen. 

‘Risicomanagement in de klassieke zin van het woord gaat in principe uit van 
een gegeven situatie, gegeven doelen en gegeven randvoorwaarden. De manager 
werkt vanuit een optiek van efficiency: doeltreffendheid en doelmatigheid. Dit zijn 
belangrijke waarden, maar in een voortdurend en in het huidige tijdsgewricht vrij 
heftig veranderende wereld red je het niet met alleen het managen van crises en 
risico’s, hoe belangrijk in zichzelf ook.’

Toonen: ‘Deze tijd vraagt om weerbaarheid, 
robuust aanpassingsvermogen en de 

institutionele en persoonlijke veerkracht om met 
onvoorspelbaarheden om te gaan.’

 Ω
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D e wereld van risicomanagement is een bijzondere wereld. Er zijn vele 
methoden en technieken, softwareprogramma’s, maatstaven, surveys en 
vooral experts. Het is een ware cloud die boven ons hangt, van concepten, 

vermeende onzekerheden, onbekendheden, krachten die wij niet kennen, zwarte 
zwanen, soms ook witte zwanen, van gevaren die als gieren lijken te cirkelen. Soms 
heb ik het gevoel in een wereld rond te lopen van talismannen, doemdenkers, 
toekomstvoorspellers, waarzegsters en waarzegsters, bezweerders, demagogen, 
priesters, druïden en predikers die praten over een mogelijke toekomst. 

De demagogie van onzekerheid is de kaart die wordt gespeeld. Het is business. Jawel. 
Sterker nog, wereldwijd gaat het grote geld hierin om. Tenminste tot nu toe. Is de 
kaart van ‘onzekerheid’ in dit bouwwerk wel de juiste? Met COVID-19 gaat alles 
veranderen en rollen wij vanzelf de kant op van de kennis die we hebben, van top-
crisismanagement met geijkte inzichten en methoden, van denken in systemen en 
ketens, van evenwicht, van het belang van diversiteit, van resilience in haar brede 
omvatting. Wel zullen wij op zoek moeten om dit echt te vinden, te ontdekken, te 
cureren en te borgen in onze bestuurlijke systemen.

Zou het kunnen dat risicomanagement helemaal niet gaat over de omgang met 
onzekerheden, maar gaat over het feitelijke inzicht in de wereld om ons heen, de plek 
van de mens in het ecosysteem, kennis van trends en ontwikkelingen, de bereidheid 
om zekerheden te delen, vermogens voor het bereiken van waarden, verlangens tot 
schepping, balans en samenhang, resultaat en succes. 

Gevoed door de kracht en de kennis van de mens, zijn scheppend vermogen in 
plaats van de onzekere buitenwereld die in het risicomanagement zo leidend is. 
Indien risicomanagement gaat over het accepteren en handelen vanuit zekerheden 
dan zitten wij nu op het verkeerde pad met deze wetenschap. Misschien moet het 
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begrippenstelsel gewoon de prullenbak in of in beleidstaal gezegd “zullen wij de voor- 
en nadelen van dit stelsel zorgvuldig nader dienen te onderzoeken, te evalueren, van 
aanbevelingen dienen te voorzien en waar mogelijk te herijken.” Vanuit hen die zijn 
overleden en het slachtoffer zijn geworden of worden, het zullen vele miljoenen zijn, 
zal de eerste formulering dichterbij worden gevoeld.

Risicomanagement heeft gefaald
Met een crisis zoals nu kunnen we toch concluderen dat risicomanagement heeft 
gefaald, als vak, als business, als wetenschap. Het heeft nu bewezen geen enkele 
toegevoegde waarde te hebben. Wellicht kort door de bocht, maar toch mijn gedachte. 
We moeten opnieuw naar de tekentafel. Echt. Ook ISO zullen wij, als vereniging 
PRIMO, aanschrijven om haar definitie, die uiterst theoretisch is, voor publieke 
zaken (het management van stad en samenleving) een veel te smalle scoop heeft, 
daarmee onbruikbaar voor openbaar bestuur en voor de gewone mensen volstrekt 
onbegrijpelijk is.

Risico is bovendien een gesegmenteerd begrip (risico van wat?) en in de huidige 
discussies over de High Level Structure worden de geleerden wereldwijd en 
gecoördineerd vanuit Genève, het maar niet eens over wat de definitie van het begrip 
risico zou moeten zijn. En dat terwijl buiten de wereld vergaat. Elke ISO-normenset 
voor elk proces en elk vakgebied heeft zijn eigen definities en interpretaties van dit 
begrip. Het is alsof we een beroemd kaartspel in de markt hebben gebracht, dat 100 
varianten heeft met 100 gidsen en 100 verschillende richtlijnen. Als dit gebeurt, 
hetgeen is, dan is de vlieghoogte van alle experts dus veel en veel te laag. Het is een 
verborgen oproep voor een aanstaand initiatief.
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Het waren de zekerheden
Is het met de crisis van COVID-19 niet zo dat het niet de onzekerheden waren, maar 
juist de zekerheden – wij wisten van de gevaren, beschreven in tal van rapporten en 
wetenschappelijke publicaties – die wij hebben gezien in de Palantír (‘kijksteen’) van 
risicomanagement. 

Ik heb gelukkig thuis een nieuw model van de Palantír, een collectors item, een 
speciale editie, zoveel is nu wel duidelijk. Versie 2.11 om precies te zijn, en wel één die 
is gebaseerd op duizenden jaren oude wijsheid. Het model gebruikt wat wij hebben 
geleerd in toekomstscenario’s. Achterop staat in kleine letters Based on Historic & 
Human Intelligence.

Ja, het is mijn overtuiging dat het echt de zekerheden waren, die zijn genegeerd of 
weggewuifd, en niet de zogenaamde onzekerheden, die hebben geleid tot deze crisis. 
Als het doek dadelijk omhoog gaat, zal de discussie beginnen, ook over de rol van de 
publieke leiders in deze. 

Hoe kunnen zij bestaande, beroemde rapporten zo lang in de kast hebben laten 
liggen? Hadden zij de gevaren kunnen weten? Hadden zij al veel eerder moeten 
sturen? Een vraag die Jeroen Wollaars vorige week, als presentator van Nieuwsuur, 
héél voorzichtigjes aan de commissaris van de Koning Wim van de Donk probeerde te 
stellen. Je voelt natuurlijk dat dit gaat komen. Maar nu in tijden van zorg, verdriet en 
alle hens aan dek, uiteraard niet aan de orde. De commissaris benoemde exact waar 
het nu om draait. Bij Jeroen is zijn vraag met dit antwoord natuurlijk niet van tafel.

Het licht is gedoofd
De magie van de Palantír 1.0, die van het klassieke risicomanagement is weg. De 
oude school van risicomanagement is met de huidige crisis in één klap ontdaan van 
haar kracht en vermogen. Het licht in de Palantír is gedoofd. Welkom in het nieuwe 
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land! Het land van de gedurfde omgang met zekerheden. Het land van de renaissance 
van de verbinding tussen menselijke kennis en accuraat handelen. Het land waarin 
bestuurders, managers, wetenschappers en vooral politici de eigen belangen aan de 
kant zullen moeten schuiven zodat wij ook eindelijk de wijsheid van Machiavelli een 
keer achter ons kunnen gaan laten (‘politiek gaat louter over macht en invloed, niets 
anders’).

Ten slotte
Het zal niet gemakkelijk zijn om met bestaande zekerheden om te gaan. Het zal de 
huidige orde verstoren. Bestuurlijk en wetenschappelijk. Met Corona is het tijd om 
onszelf te herpakken en risicomanagement zal daarbij compleet op de schop gaan. 
Misschien is zelfs te overwegen, het woord ‘risico’ maar helemaal te schrappen. Op 
naar publiek waardemanagement en de zorg voor goede besturing ervan. En om nog 
terug te komen op de vraag van Jeroen Wollaars. 

Als het ons lukt om publieke leiders te verbinden op deze nieuwe uitdaging, dan is een 
belangrijke stap gezet. Publieke leiders zijn immers onderdeel van het systeem, zij zijn 
niet de bestuurders ervan (hoewel velen dit wel denken). Dat zijn de burgers. Deze 
kanteling is dé voorwaarde voor een succesvol redesign van publieke sturing en, wie 
weet, van een nieuwe vorm of gedaante van risicomanagement. Ω
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T ijdens het RiskCongres Lokaal Bestuur in het provinciehuis in Utrecht op 17 
januari 2018, spreekt een groep experts over de kernpunten van governance 
en control, betrekking hebbend op gemeentelijke organisaties.

PRIMO bepleitte in haar keynote, gegeven door ir. Jack P. Kruf, een veel sterkere 
verbinding tussen de inhoud en de sturing van beleid. Door de veelheid aan belangen 
en belanghouders, de segmentatie van vakmanschap en overheidslagen, alsmede de 
fragmentatie van kennis rondom vraagstukken, doen gemeenten volgens Kruf er wijs 
aan meer tijd te nemen voor een ex ante besturingsparagraaf.

Welk college wil nu niet dat haar programma optimaal en daadwerkelijk kan worden 
uitgevoerd? Dat vraagt volgens hem wel om echte dialoog en betrokkenheid aan de 
voorkant, met alle spelers. Dus niet alleen meer programma’s vaststelling die louter 
over de inhoud gaan, maar ook nadrukkelijk de besturing ervan belichten. Hij noemt 
in zijn presentatie  – gebaseerd op onderzoek en ervaring van PRIMO in de afgelopen 
10 jaar – diverse achtergronden en voorbeelden waar inhoud en besturing ontkoppeld 
zijn geraakt en die hebben geleid tot omvangrijke publieke risico’s voor burgers, 
bedrijven, samenleving en de ons omringende ecosystemen. 

Politiek, bestuur en besturing zijn zelfs onderdeel geworden van de oorzaken van 
die publieke risico’s, zo ook concludeert het World Economic Forum. Dat is nogal 
wat. Besturing op zichzelf – bij programma’s en akkoorden door raden en besturen 
– vereist dus al onze aandacht. De kwaliteit van de publieke sturing is onderdeel van 
de kwaliteit van het publieke domein en daarmee van de maatschappelijke discussie 
geworden. We kunnen er niet langer omheen besturing dus expliciet ex ante te 
adresseren en te verankeren.

Volgens Kruf is deze besturingsparagraaf veel meer dan de huidige paragraaf 
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‘risicomanagement en weerstandsvermogen’. De laatste licht slechts een tipje 
van de sluier op en dan nog alleen maar financieel. Niet onbelangrijk, maar het 
weerstandsvermogen is niet meer exclusief, zij is vaak louter financieel gericht, is 
geschreven vanuit een verdedigend en borgend perspectief en gaat eigenlijk niet in op 
andere relevante sturingsvariabelen, relaties en verbanden die een rol spelen bij echt 
beheer en management van de stad, haar innovatie en ontwikkeling. 

Weerstandsvermogen is goed, maar niet inspirerend genoeg en tevens technisch 
volstrekt onvoldoende om nieuwe wegen te kunnen en durven ontdekken en deze in te 
kunnen slaan. Hij citeert een raadslid en een burgemeester uit het netwerk:

“Het weerstandsvermogen is een theoretische excercitie, die een 
schijnwerkelijkheid schetst. Ik snap er nooit iets van. Het is meer dan eens een 
dekmantel geweest waaronder een project werd verkocht.” – Raadslid.

“Het weerstandsvermogen dient ervoor om je als bestuur op hoofdlijnen te 
verantwoorden, veel minder om te sturen. In de praktijk werken andere – ook 
politieke – krachten die bepalen of een project wel of niet haalbaar is of zou 
moeten zijn.” – Burgemeester.

De nieuwe, veel bredere besturingsparagraaf zou volgens PRIMO moeten beschrijven 
en (bestuurlijk) vastleggen hoe het collegeprogramma zelf kan wordt gestuurd en 
bestuurd en welke rollen raad, college en ambtelijke organisatie daarin specifiek 
innemen naast de maatschappelijke spelers en instellingen. De paragraaf zou alle 
elementen van sturing moeten belichten, die nodig zijn voor performance, resultaat 
en succes. Dit zijn volgens Kruf vijf elementen die wel tegelijkertijd aanwezig moeten 
zijn, wil het effect sorteren. 
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Deze vijf zijn:

1. Gedegen financieel ontwerp en compliancy, hand in hand en vooral realistisch
2. Gerichtheid van bestuur en topmanagement op het object (de burger, de wijk, 

de jongere), op de bedoeling en op de daadwerkelijke levering van producten en 
diensten.

3. Publiek leiderschap en rentmeesterschap, dat verbindt en voor haar zaak staat.
4. Instrumentarium en organisatiekracht om tot realisatie van plannen te komen.
5. Gerichtheid op de omgeving, horizontaal naar collega-overheden, marktpartijen en 

relevante belangenorganisaties, verticaal naar hogere overheden, naar onderdelen 
van de samenleving en op het natuurlijk milieu en haar draagkracht.

Een college zou bij een nieuw programma haar gemeentesecretaris en 
concerncontroller kunnen vragen te komen met een voorstel voor deze 
besturingsparagraaf. Zij kunnen als eerste adviseurs op het gebied van command 
en control het college hierover zeer adequaat adviseren. Misschien wel beter, 
omdat zij inzicht hebben in het gehele krachtenveld. In deze paragraaf worden de 
bovengenoemde vijf punten gekoppeld aan de inhoud van het collegeprogramma.

Het ligt daarbij voor de hand dat besturing zelve ook om investeringen vraagt. 
De wereld verandert, de spelers, dus ook de sturing. Soms is dit de adequate 
inrichting van een project, proces of programma, maar het kan ook gaan om 
nieuwe rolontwikkeling, het denken in nieuwe scenario’s, het herinrichten van 
organisatieonderdelen, het aangaan van andere vormen van samenwerkingen of 
contractvormen, het anders communiceren met burgers en bedrijven. 
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Ook besturing zelve zal dan gebudgetteerd, als kritische succesfactor beschouwd en 
verankerd dienen te worden. Kwaliteit van besturing kost geld, maar levert ook meer 
op en kan eigenlijk niet langer als bijwagen van de inhoud worden beschouwd.

De besturingsparagraaf is, vooruitlopend op het in de nabije toekomst door het college 
af te geven eigen in-control-statement, eigenlijk een logische gedachte. Besturing zelf 
wordt daarmee een volwaardige factor van het politieke en bestuurlijke domein. Iets 
dat hard nodig was, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. 

Sturing blijkt te vaak een stiefkindje, met omvangrijke publieke risico’s tot gevolg. 
Kruf noemt enkele voorbeelden in zijn betoog. Hij citeert daarbij ook uit het dezelfde 
dag uitgekomen Global Risks Report 2018 van het World Economic Forum. De 
besturingsparagraaf zou de basis kunnen verbreden voor het rechtmatig handelen, 
bestuurlijk en ambtelijk. Met elke euro belastinggeld moet immers zorgvuldig worden 
omgesprongen. En good governance helpt daarbij, zo is zijn overtuiging.

Een collegeprogramma met een gedegen en gedragen besturingsparagraaf is in 
de ogen van Kruf een inspiratie voor het succes van niet alleen de gemeente als 
organisatie, haar bestuur of raad, maar ook dat van de gemeente als gemeenschap van 
burgers, bedrijven en instellingen alsmede de gemeente als geografisch gebied. 

Het is in zijn ogen evident dat daarbij ‘control’ een veel  proactievere rol krijgt of pakt 
dan die het nu heeft. De reactieve rol is ‘uit’, de proactieve rol is ‘in’. Control zou die 
rol moeten kunnen en moeten mogen spelen. Het vakgebied control zou zich daarbij 
de komende jaren kunnen doorontwikkelen tot dat van de architectuur van besturing.

Dit vraagt om een nieuwe grondhouding van bestuurders, namelijk de bereidheid 
om deze kennis toe laten aan de voorkant van het proces. Dat is nu niet zo. Het 
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benutten van kennis, inzichten, expertise en vaardigheden van (concern)controllers 
en algemeen directeuren kan voor het ontwikkelen van de benodigde besturingskracht 
wel eens essentieel zijn. 

De koppeling van inhoud en integrale bedrijfsvoering dus. Meer dus dan alleen 
financiën en compliance. Dat is niet alleen uitdagend te noemen, maar vraagt in feite 
om een brede herijking van het vakmanschap van zowel command als control.

De wereld is in een nieuwe dynamiek terecht gekomen. En wij weten – zoals Herman 
Gorter in 1889 zijn boek ‘Mei’ opende: “Een nieuwe lente en een nieuw geluid…”. In 
deze nieuwe lente dienen inhoud en besturing veel beter gekoppeld te worden. De 
integrale besturingsparagraaf kan daarbij helpen. Ω
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