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Voorwoord  
Beste lezer, 

Voor u ligt de afsluiting van de studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam, namelijk 
het afstudeerrapport. Dit rapport geeft een beeld over het onderzoek naar risicomanagement binnen 
de gemeente Stichtse Vecht in vergelijking met andere gemeenten en bedrijven. Op basis hiervan 
hoopt de Gemeente Stichtse Vecht het risicomanagement binnen de organisatie verder te 
ontwikkelen. 

Naarmate ik verder kwam in het proces heb ik naar dit moment uitgekeken, het schrijven van mijn 
scriptie. Het is een einde van een bijzondere periode, een periode waarin ik mijzelf als persoon heb 
ontwikkeld tot de persoon die ik nu ben, maar tegelijkertijd ook een begin van iets nieuws. De 
uitdaging in deze scriptie zit in het feit dat mijn kennis tot dit onderwerp beperkt is. Om mij hierin te 
kunnen verdiepen zie ik als een kans en een mooie uitdaging.  

Voor het tot stand brengen van dit rapport heb ik vele uren achter mijn bureau doorgebracht, dit is 
met ups en downs gegaan. Het eindresultaat staat misschien wel op mijn naam ,maar ik heb het niet 
alleen gedaan. Het is met behulp van verschillende personen vormgegeven.  

Allereerst wil ik mijn bedrijfsbegeleider Jessica de Wit bedanken, die te allen tijden beschikbaar was, 
waardoor ik met vragen en problemen altijd bij haar terecht kon. Ten tweede wil ik mijn 
afstudeerbegeleider Dhr. Teun Ammeraal bedanken voor de adviezen die hij mij gegeven heeft en 
mij heeft bijgestaan in het proces. Tot slot wil ik mijn ouders, broertje, familie, vrienden, 
studiegenoten en collega’s bedanken. Zij hebben mij op de juiste manier weten te bereiken en 
zonder hun had ik het niet allemaal kunnen bereiken.  

Marco Antonius Johannes Schreyer  
4 juni, 2016. 
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Managementsamenvatting 
In dit rapport, wat de afsluiting is van de studie bedrijfseconomie aan de Hogeschool van Amsterdam 
is beschreven hoe het risicomanagement binnen de gemeente Stichtse Vecht zich verhoudt in relatie 
tot het gehanteerde risicomanagement binnen de gemeenten Gouda, Arnhem en woningcorporatie 
de Alliantie. Op basis van de bevindingen kan de gemeente Stichtse Vecht het risicomanagement 
verbeteren om zo risico’s beter te beheersen. 

Het doel van dit onderzoek is om het risicomanagement binnen de gemeente Stichtse Vecht te 
verbeteren. Want naast de financiële schade die een gemeente kan lopen, kan er ook imagoschade 
optreden. De spelregels van het risicomanagement binnen gemeenten zijn vastgelegd in het Besluit, 
Begroting en Verantwoording (BBV). Op basis van het BBV wordt de paragraaf weerstandsvermogen 
opgesteld.  

Op basis van de analyse uit de huidige situatie is naar voren gekomen dat het risicomanagement op 
papier (formeel) goed geregeld is, maar actieve betrokkenheid bij risicomanagement beter kan. Dit 
komt mede omdat binnen de gemeente Stichtse Vecht soms een laag risicobewustzijn heerst met 
daarbij een passieve risicohouding. Binnen de organisatie wordt er gesteld dat het risicomanagement 
verankerd is, maar het blijkt in het handelen van medewerkers dat er onvoldoende draagvlak is 
gecreëerd. Er is op dit moment sprake van risicobeheersing (een registrerende functie).  

Door middel van de analyses die hebben plaatsgevonden kan gesteld worden dat het cyclische 
proces dat men binnen de gemeente Stichtse Vecht voor ogen heeft niet volledig wordt uitgevoerd. 
Het meten van de efficiency en effectiviteit van maatregelen wordt niet tot sporadisch gedaan en 
voor het monitoren geldt hetzelfde. Hiervoor is het van belang dat de methodiek binnen de 
organisatie meer gaat leven. Zo kan er gebruik gemaakt worden van de kennis van, Van Staveren        
(eigenaar VSRM), wie in verschillende sectoren een vernieuwd risicomanagement heeft ontwikkeld. 
Op basis van zijn visie en kundigheid (kennis) kan het risicomanagement zich meer inbedden binnen 
de organisatie. Uit de bepaling van het huidige niveau (waar niveau één het laagst is en niveau vier 
het hoogst) met betrekking tot het risicomanagement is gebleken dat de gemeente zich op dit 
moment een “niveau twee organisatie” moet noemen. Op basis van de volgende punten kan men 
zich profileren tot een “niveau drie organisatie”:  
 

- Als het draagvlak binnen de organisatie vergroot wordt ziet men binnen de organisatie nog 
meer de urgentie van een gedegen risicomanagement en gaat men bedreven en pro actief te 
werk.  

- Als de successen die tot stand zijn gekomen door risicomanagement gevierd worden wordt 
de rest van de organisatie zich ervan bewust dat risicomanagement werkt en een positief 
effect heeft op de organisatie. Hierdoor raken medewerkers gemotiveerd.  

- Als er gezorgd wordt voor specifieke scholing inzake risicomanagement raken steeds meer 
medewerkers bedreven en kan men van elkaar leren. Waardoor het cyclische proces onder 
de aandacht blijft. 

- Het risicomanagement kan belegd worden bij meer dan één coördinator.  
- Als de evaluatie van de  beheersmaatregelen en de monitoring met betrekking tot de risico’s 

structureel  worden ingebed, kan het cyclische proces daadwerkelijk leiden tot verbetering, 
waardoor er gerapporteerd kan worden op een zuivere manier (monitoring). 

- NARIS zorgt er voor dat risicomanagement op dit moment staat voor een registrerende 
functie, dit moet niet het geval zijn. NARIS moet als hulp dienen en niet als fundament. 

- Als tijdens projecten (en voor de uitvoering) evaluaties worden ingebed kan dit er voor 
zorgen dat er meer sturing is (ook op risico’s). Dit kan door middel van faserapportages. 
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1. Inleiding 

Het managen van risico’s is zonder enige twijfel één van de grootste uitdagingen geworden van de 
publieke sector (Deloitte, 2009). Dit komt omdat men steeds meer de toegevoegde waarde ziet van 
gedegen risicomanagement (Accent, 2014). Echter is risicomanagement  binnen de gemeenten over 
het algemeen een relatief ‘jong’ begrip. Sinds 17 januari 2003 is er het Besluit, Begroting en 
Verantwoording (BBV). Deze is vastgesteld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het BBV 
houdt in dat gemeenten verplicht zijn om een risicoparagraaf op te stellen en op basis daarvan hun 
weerstandsvermogen te berekenen. Ook dienen gemeenten aan te geven welk  beleid zij voeren ten 
aanzien van risico’s en het managen ervan. Dat klinkt aantrekkelijk, maar uit de praktijk blijkt dat veel 
gemeenten worstelen met de uitvoering van deze verplichtingen (Boorsma, Heilsma en Moolenaar, 
2004). Indien mogelijk zou het opvolgen van elkaars systematiek er voor kunnen zorgen dat de 
worsteling in de nabije toekomst voor gemeenten minder wordt. Conform artikel 11 BBV dient in de 
paragraaf weerstandsvermogen in ieder geval te worden opgenomen:  

• Een inventarisatie van de (weerstands)capaciteit. 
• Een inventarisatie van de risico’s. 
• Het beleid omtrent de (weerstands)capaciteit en de risico’s.    
 
Het weerstandsvermogen geeft weer in hoeverre de gemeente in staat is financiële tegenvallers op 
te vangen. Het BBV heeft er toe geleid dat risicomanagement onder een vergrootglas is komen te 
liggen bij overheidsinstellingen. Daarnaast is de omgeving waarin men opereert aan veranderingen 
blootgesteld. Hierdoor moet men rekening houden met risico’s bij het formuleren van de 
organisatiedoelstellingen (Deloitte, 2009). In de periode waarin wij als land verkeren zijn 
bezuinigingen aan de orde van de dag en er moet steeds meer worden gedaan met minder middelen 
(taken worden gedecentraliseerd) (BNR, 2013 en Rijksoverheid, 2015). Daarnaast is het denkbaar dat 
bepaalde inkomsten die door de gemeenten gegenereerd worden omlaag gaan. Een voorbeeld 
hiervan kan de erfpacht zijn (Parool, 2012). Alle effecten bij elkaar zorgen er voor dat het beleid van 
gemeenten op een ‘juiste’ (effectieve en efficiënte) manier moet worden vormgegeven, waarbij de 
organisatiedoelstellingen worden gerealiseerd (met het beschikbare geld) en waarbij rekening moet 
worden gehouden met de risico’s die men loopt. Naast het realiseren van organisatiedoelstellingen 
staat risicomanagement ook voor implementeren van verbeterpunten in de organisatie (Deloitte, 
2009).  

1.1 Aanleiding en probleembeschrijving 
In 2012 is er een nota risicomanagement vastgesteld binnen de gemeente Stichtse Vecht. Daarin 
staat omschreven hoe er wordt omgegaan met risicomanagement, hoe risico’s worden 
geactualiseerd en worden ingeschat. Deze nota is binnenkort aan een herziening toe, dit is 
aanbevolen door de accountant. Daarvoor wil de gemeente Stichtse Vecht graag vergelijkingen 
maken met andere gemeenten en bedrijven. Om een effectieve en efficiënte organisatie te 
bewerkstelligen is inzicht in risico’s (risicomanagement) benodigd om zo organisatiedoelstellingen te 
realiseren, dan wel verbeteringen in de organisatie te implementeren. Doordat de accountant een 
herziening heeft aanbevolen is de opdracht relevant en van belang voor de organisatie. 

1.2 Doelstelling 
De doelstelling van het afstudeeronderzoek is om input te geven voor de herziening van de nota 
risicomanagement met daarnaast mogelijk enkele handvatten om het risicomanagement binnen de 
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gemeente Stichtse Vecht te verbeteren. Deze informatie wordt verkregen door het 
risicomanagement bij andere gemeenten en bedrijven te vergelijken met de manier waarop de 
gemeente Stichtse Vecht het risicomanagement heeft georganiseerd. Met de verkregen inzichten 
kan de nota worden geactualiseerd, waardoor het risicomanagement zich de komende jaren verder 
kan ontwikkelen.  

1.3 Onderzoeksvragen 
Op basis van het ‘probleem’ waarmee de gemeente Stichtse Vecht op dit moment kampt en om het 
onderzoeksrapport sturing te geven is de volgende centrale vraag geformuleerd: ‘Op welke wijze kan 
de gemeente SV (Stichtse Vecht) het huidige risicomanagement(systeem) verbeteren?’ 

Bij de centrale vraag zijn de volgende deelvragen geformuleerd: 

- Op welke manier heeft de gemeente SV het risicomanagement op dit moment formeel 
geregeld? 

- Hoe is de organisatie van het risicomanagement bij een aantal andere gemeenten/bedrijven?  
- Wat zijn de kenmerkende overeenkomsten en verschillen in vergelijking met deze 

gemeenten/bedrijven?  
- Hoe staat de gemeente SV er voor in vergelijking met de andere gemeenten en bedrijven op 

basis van de inbedding en de risicovolwassenheid? 

 1.4 Onderzoeksmethoden  
Allereerst zal er bestaande gegevens of informatie verzameld worden bij de gemeente Stichtse 
Vecht. Deze gegevens of informatie zal voornamelijk door interne bronnen verkregen worden. Deze 
onderzoeksmethode is vooral van toepassing in de beginfase van het onderzoek. Daarnaast zal met 
behulp van literatuuronderzoek bronnen gezocht worden die van waarde kunnen zijn in het 
theoretisch kader en in de rest van het onderzoek, waarmee bijvoorbeeld analyses gemaakt kunnen 
worden (deskresearch). Ook is er gebruik gemaakt van fieldresearch. Hierbij gaat het om het 
verzamelen en verwerken van nieuwe gegevens tot bruikbare informatie. Door middel van 
bedrijfsbezoeken/contacten en via interviews met andere bedrijven/gemeenten kunnen er 
vergelijkingen worden gemaakt. Tot slot is er gebruik gemaakt van observaties, hierdoor heb ik 
kunnen zien hoe de gemeente Stichtse Vecht omgaat met het risicomanagement en hoe men bij de 
andere organisaties hiermee omgaat.  

1.5 Leeswijzer 
In hoofdstuk twee wordt er een organisatiebeschrijving van de gemeente Stichtse Vecht gegeven 
inclusief de programma’s die men nastreeft. In hoofdstuk drie zal het theoretisch kader getoond 
worden. In hoofdstuk vier zal uiteen worden gezet hoe het risicomanagement er op dit moment uit 
zou moeten zien volgens de documentatie. Hoofdstuk vijf brengt het risicomanagement van de drie 
andere organisaties in kaart (gemeente Gouda, Gemeente Arnhem en woningcorporatie de Alliantie), 
waarna in hoofdstuk zes vergelijkingen worden gemaakt op basis van factoren binnen het 
risicomanagement. In hoofdstuk zeven wordt er geanalyseerd op basis van twee modellen 
(risicomanagementprocesmodel en RMM-model). In hoofdstuk acht wordt er een conclusie 
geformuleerd inclusief aanbevelingen. 
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2. Organisatiebeschrijving 
In dit hoofdstuk wordt de organisatie als geheel beschreven. Er wordt ingegaan op de verschillende 
afdelingen en teams binnen de gemeente en vervolgens op de programma’s van de gemeente 
Stichtse Vecht.  
 
2.1 Inleiding Stichtse Vecht 
De gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen zijn 1 januari 2011 samengevoegd tot gemeente 
Stichtse Vecht. Stichtse Vecht bestaat uit 12 kernen: Breukelen, Kockengen, Loenen aan de Vecht, 
Loenersloot, Maarssen, Maarssenbroek, Nieuwersluis, Nieuwer Ter Aa, Nigtevecht, Oud-Zuilen, 
Tienhoven/Molenpolder en Vreeland (Stichtse Vecht, 2015).  

2.1.1 Hiërarchische piramide  
Iedere organisatie of instelling heeft een hiërarchie. Bij de gemeente Stichtse Vecht is dit niet anders. 
Hierbij kan wel een kanttekening geplaatst worden en dat is dat overheden verschillen ten opzichte 
van particuliere bedrijven. In onderstaande figuur wordt de hiërarchie getoond van de gemeente. 
Daarnaast wordt er van elk van de lagen een korte omschrijving gegeven. 

Figuur 1. Hiërarchie binnen Stichtse Vecht. 

 

2.1.2 Gemeenteraad 
De gemeenteraad wordt direct gekozen door de burgers en is het hoogste orgaan in de gemeente. 
De gemeenteraad benoemt de wethouders. Zij vormen samen met de burgemeester het college. Het 
aantal leden van een gemeenteraad is afhankelijk van het aantal inwoners. De gemeenteraad van 
Stichtse Vecht telt 33 raadsleden die kiesgerechtigde inwoners om de 4 jaar kiezen. De 
gemeenteraad heeft een volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende functie 
(Stichtse Vecht, 2016). 

2.1.3 College van burgemeester en wethouders 
Het college bestaat uit de burgemeester en een aantal wethouders, ook wel B&W genoemd. Het 
college van Stichtse Vecht bestaat uit de burgemeester en 6 wethouders. In Stichtse Vecht zijn 11 
verschillende politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad (Stichtse Vecht, 2016). Het 
college van burgemeester en wethouders voert de besluiten van de gemeenteraad uit. Het college 
voert ook wetten en regelingen van het Rijk en de provincie uit. Dit wordt medebewind genoemd. 
Een voorbeeld hiervan is de Wet milieubeheer (Wm). Verder is het college verantwoordelijk voor de 
financiën van de gemeente en de organisatie (Rijksoverheid, 2016). 

 
 

Gemeenteraad  

College van 
burgemeester en 

wethouders 

Ambtelijke organisatie  
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2.1.4 Ambtelijke organisatie 
Onder de ambtelijke organisatie vallen de verschillende afdelingen inclusief de teams. Deze worden 
in de volgende paragraaf getoond door middel van een organogram.  De gemeentesecretaris geeft 
leiding aan de ambtelijke organisatie. Naast het leiding geven aan de ambtelijke organisatie staat de 
gemeentesecretaris het college van B&W bij (Stichtse Vecht, 2016). 
 
 
2.2 Organisatie binnen de gemeente Stichtse Vecht 
Figuur 2. Organogram Stichtse Vecht. 

 
Bron: Interne documentatie Stichtse Vecht, 2015.  

In bovenstaande figuur is de organogram van de gemeente Stichtse Vecht te zien. Het 
gemeentekantoor van de gemeente is gevestigd in Maarssen. De gemeente Stichtse Vecht heeft zo’n 
400 medewerkers. Deze medewerkers zijn verdeeld over 5 afdelingen en 24 teams. Het management 
team bestaat uit deze 5 afdelingen (publiekszaken, ontwikkeling, wijken en kernen, interne 
dienstverlening en de directie). Ieder team staat onder een afdeling. Elke afdeling heeft zijn eigen 
afdelingsmanager en ieder team heeft een eigen teamleider. Deze personen zijn verantwoordelijk 
voor de prestaties die zijn of haar afdeling/team levert. Als naar het organogram gekeken wordt valt 
op dat de griffier een aparte positie heeft. Inwoners, ondernemers of organisaties kunnen in contact 
komen met de gemeenteraad via de griffie. De griffie werkt voor de gemeenteraad. De medewerkers 
van de griffie ondersteunen, faciliteren en adviseren de gemeenteraad. Zij stellen onder meer de 
agenda’s van de vergaderingen op en zorgen dat alles in goede banen wordt geleid (Stichtse Vecht, 
2016). 

2.2.1 Verhoudingen gemeenten Midden Nederland 
Na de samenvoeging in 2011 van de gemeenten Breukelen, Loenen en Maarssen naar Stichtse Vecht 
behoort men tot de grootste gemeenten van Midden Nederland. Hierin staat men op een zesde plek 
met een inwonersaantal anno 2015 van 63.943 inwoners. In de volgende figuur wordt de gehele lijst 
getoond.  
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Figuur 3. Inwonersaantal tien grootste gemeenten Midden Nederland. 
Gemeente Aantal inwoners  

1. Utrecht  334.176 

2. Almere  196.932 

3. Amersfoort  152.481 

4. Hilversum  87.161 

5. Lelystad 76.418 

6. Stichtse Vecht 63.943 

7.Veenendaal  63.440 

8. Zeist  61.641 

9. Nieuwegein  61.264 

10. Woerden  50.361 

(Gebaseerd op de gegevens van Stichtse Vecht, 2015). 

2.3 Programma’s 
Het gaat in de programmabegroting om de programma's: de belangrijke onderwerpen waaraan de 
gemeente werkt (Stichtse Vecht, 2016). 

De gemeente Stichtse Vecht heeft een zevental programma’s. De programma-indeling is als volgt: 

1. Bestuur en gemeentelijke dienstverlening. 
2. Veiligheid en handhaving. 
3. Fysiek domein. 
4. Onderwijs, kinderopvang en peuterwerk. 
5. Sociaal domein. 
6. Wonen, werken en vrije tijd. 
7. Financiering en algemene dekkingsmiddelen.  
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3. Het concept risicomanagement 
In dit hoofdstuk wordt het theoretisch kader getoond. Het doel van een theoretisch kader c.q. 
literatuuronderzoek is om te onderzoeken welke theorie en model(len) kunnen worden gebruikt in 
het onderzoek. (Leuthard, 2015).  

Van Rosmalen stelt dat iedereen al de hele dag met risicomanagement bezig is en het verder niets 
vreemds of nieuws is. “Als we het echter over risicomanagement hebben in de zakelijke sfeer, 
hebben we het eigenlijk over het bundelen van al deze kleine activiteiten tot een overzichtelijk 
geheel waarin we ook nog eens van elkaars ervaringen kunnen leren” (Van Rosmalen, 2013). 

3.1 Start risicomanagement  
Het risicomanagement is bij gemeenten nog een betrekkelijk ‘jong’ onderwerp. Sinds 17 januari 2003 
is er het besluit, begroting en verantwoording (BBV) geformuleerd, welke is vastgesteld door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit houdt in dat gemeenten verplicht zijn om een risicoparagraaf 
op te stellen en op basis daarvan hun weerstandsvermogen te bepalen. Ook dienen gemeenten 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 
(Boorsma, Heilsma en Moolenaar, 2004). Conform artikel 11 BBV moet in de paragraaf 
weerstandsvermogen in ieder geval te worden opgenomen:  

• Een inventarisatie van de (weerstands)capaciteit. 
• Een inventarisatie van de risico’s. 
• Het beleid omtrent de (weerstands)capaciteit en de risico’s.  
 
3.1.1 Definitie van het begrip risico 
Er zijn verschillende definities van het begrip risico. Zo heeft Dubbeldam een risico als volgt 
gedefinieerd: “alle gebeurtenissen die het realiseren van de organisatiedoelstellingen in de weg 
staan”. Echter schrijft hij dat er ook positieve risico’s kunnen optreden, dus risico’s die bijvoorbeeld 
het realiseren van een doelstelling kunnen versnellen (Dubbeldam, 2009).  

De definitie die door Claassen (2012) gehanteerd wordt is, “een gebeurtenis die een negatief of 
positief effect heeft op het bereiken van de organisatiedoelstellingen”. Hierbij is een overeenkomst te 
zien met de definitie die Dubbeldam hanteert.  

Door Louwman & Steen (1994) wordt  een risico omschreven als “fenomeen dat latent aanwezig is en 
dat met bepaalde kans tot (negatieve) gevolgen voor ons dagelijkse functioneren kan leiden”.  Bij 
deze definitie van Louwman & Steen (1994) wordt alleen het ‘negatieve’ effect van een risico 
meegenomen.  

De gemeente Stichtse Vecht hanteert de volgende definitie van een risico: “een risico is een kans op 
een niet te voorspellen gebeurtenis, die een nadelig effect kan hebben op de organisatie, de doelen 
die zijn gesteld of de financiële positie van de gemeente” (gemeente Stichtse Vecht, nota 
risicomanagement, 2012).  

Inzake de definitie van een risico van de gemeente Stichtse Vecht is een overeenkomst te zien met 
de definitie van Louwman & Steen (1994), omdat in de definitie van de gemeente Stichtse Vecht 
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vooral de negatieve kant van een risico wordt belicht en niet de positieve wending die een risico kan 
hebben zoals bij de definities van Dubbeldam (2009) en Claassen (2012). 

3.1.2  Definitie van het begrip risicomanagement  
Net als het begrip risico heeft risicomanagement ook verschillende definities. Dubbeldam (2009) 
omschrijft risicomanagement als “het als 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”. 
Ook ziet hij risicomanagement als een proces van  een system atis       

een organisatie bloot staat. Daarbij horen de verbeteringen als gevolg van het aanpassen van de 
maatregelen. Natuurlijk is dit geen eenmalige activiteit. Het is een continu proces, alleen al omdat de 
omgeving (extern/intern) continu wijzigt. 

Louwman & Steen (1994) definiëren risicomanagement als “het geheel van activiteiten en 
maatregelen, gericht op het beheersen van risico’s waaraan de risico-objecten zijn blootgesteld” .  

Claes (2004) definieert risicomanagement als “een regelmatig en systematisch onderzoek naar de 
risico’s die materiele, immateriële belangen, activiteiten en mensen bedreigen en de implementering 
en formulering van een geïntegreerd beleid met betrekking tot risico-overdracht, risicofinanciering en 
risicoreductie”.  

De gemeente Stichtse Vecht hanteert de volgende definitie inzake risicomanagement: 
“Risicomanagement is het continue proces van risico’s identificeren en kwantificeren, het ontwikkelen 
van maatregelen om risico’s te beheersen, de naleving van de getroffen maatregelen en het toezien 
hierop alsmede het regelmatig actualiseren van risico’s en de bijbehorende risicobeheersing” (nota 
risicomanagement, gemeente Stichtse Vecht, 2012). 

De definitie van risicomanagement die de gemeente Stichtse Vecht hanteert komt overeen met de 
definities van de verschillende geleerden.  Uit bovenstaande is een bepaalde samenhang af te leiden. 
Deze is dat uit alle definities blijkt dat zij allen gericht zijn op het beheersen van risico’s. 

3.2 Risicomanagementmodellen en systemen 
Voor het hanteren van risicomanagement kunnen verschillende modellen gebruikt worden 
(raamwerken). Deze raamwerken geven borging aan het integraal risicomanagement. Als hulpmiddel 
zijn er verschillende systemen/software om het risicomanagement te ondersteunen.  

3.2.1 Risicomanagementmodellen  
Er zijn verschillende typen modellen voor het integraal beheersen van het risicomanagement. Er kan 
gesteld worden dat er toch een samenhang bestaat tussen de verschillende modellen. De 
samenhang komt voort uit de achterliggende gedachte van de modellen. Het gaat hierbij om het 
identificeren, kwantificeren en beheersen van risico’s.  

3.2.1.1. COSO II (2004) 
Het raamwerk van COSO I is in 1992 ontstaan in Amerika onder druk van accountants. De aanleiding 
hier voor was eind jaren tachtig een reeks van boekhoudschandalen. Vanuit extern oogpunt was het 
van belang om het interne beheersingsmodel te kunnen beoordelen. In 2004 publiceerde COSO het 
nieuw model, ook wel COSO II genoemd. Dit model is tot stand gekomen in samenwerking met een 
grote accountant. Een toevoeging die men heeft gedaan in vergelijking met het COSO I is dat er nu 
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ook strategische doelstellingen zijn opgenomen. 

Figuur 4. COSO II (2004). 

 
Bron: Risicomanagement.nl, 2010. 
 
Hieronder zal een  korte uitleg gegeven worden met betrekking tot de COSO kubus.  
 
De kerngedachte van COSO is dat als een organisatie haar doelstellingen wil bereiken, de organisatie 
met risico’s om moet gaan en deze risico’s probeert te beheersen. COSO beschrijft een intern 
beheersing systeem, welke een relatie geeft tussen de drie vlakken namelijk: de bovenzijde 
(doelstellingen), zijvlak (organisatorische dimensies, waarvoor de interne controle benodigd is en tot 
slot het voorvlak (de stappen van een risico analyse).  
 
Het model heeft een aantal sterke punten. Het model is een internationaal geaccepteerde standaard. 
Ook wordt er in de governancecodes  expliciet naar het model verwezen, waardoor het ook door 
accountants geaccepteerd wordt.  Een organisatie die zichzelf aansluit bij het COSO principe laat zien 
dat men risicomanagement serieus neemt.  Ook maakt het model een helder onderscheid tussen 
verschillende doelstellingen van de organisatie, waarbinnen de risico’s geclusterd worden (’t Hart, 
2010).  
 
3.2.1.2 ISO31000 (2009) 
Het ISO model is ontstaan uit een wens van Japan en Australië om een algemene ISO richtlijn voor de 
implementatie en de principes van risicomanagement te ontwikkelen. Japan en Australië hadden 
twee doelstellingen die men wilde bereiken met de ontwikkeling van het specifieke ISO model. Dit 
waren ten eerste het creëren van een algemeen kader (best practice model) waardoor organisaties 
risicomanagement in de meest brede zin in de praktijk willen brengen en ten tweede dat het model 
als paraplu kan dienen voor allerlei sector- en onderwerpspecifieke ISO normen op het gebied van 
risicomanagement.  
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Figuur 5. ISO31000. 

 
Bron: Risicomanagement, 2010. 
 
Hieronder zal een korte uitleg gegeven met betrekking tot het model van ISO31000. 

Het model bestaat uit drie hoofdonderdelen, dit zijn de principes voor risicomanagement, het kader 
voor risicomanagement en het risicomanagementproces.  

De principes voor risicomanagement vormen het fundament voor risicomanagement binnen de 
organisatie waarop het risicomanagement gebaseerd moet zijn wil het een positieve bijdrage leveren 
aan de organisatie. Het raamwerk (kader voor risicomanagement) vormt het kader voor aansturing 
van alle risicomanagementprocessen in de organisatie. Die processen moeten passen in het 
risicobeleid en leiden tot relevante informatie die besluitvorming binnen de organisatie voor allerlei 
onderwerpen en op allerlei niveaus ondersteunt. Het proces bestaat uit de stappen van het 
risicomanagementproces. De aanvulling van communicatie en consultatie zorgt voor de link met het 
raamwerk (’t Hart, 2010). 

Het model kent een aantal sterke punten. Het model is makkelijk toepasbaar, hierdoor is de 
hoofdstructuur zeer helder. Ook is een sterk punt dat de principes expliciet worden gepositioneerd, 
met daarbij de relatie met stap een (verkrijgen van mandaat en draagvlak). Het raamwerk geeft ook 
basis voor de verankering van risicomanagement in de gehele organisatie, op alle niveaus. Het 
raamwerk is ontwikkeld om risicomanagement te integreren in bestaande managementsystemen 
van organisaties en te vermijden dat er een systeem wordt ingevoerd dat los staat van de gewone 
bedrijfsvoering. Daarnaast heeft ISO wereldwijd een bekende naam, dat staat voor kwaliteits- en 
milieumanagement). 

3.2.1.3. RISMAN 
De RISMAN-methode is ook een methode voor risicomanagement. Deze methode is als oorsprong 
ontwikkeld voor projecten, maar is ook te gebruiken voor organisaties en programma’s, zo is de 
methode een manier om een risicoanalyse uit te voeren dat voorafgaat aan een proces. Het 
risicomanagement wordt gezien als een cyclisch proces dat bestaat uit vier stappen. (RISMAN, 2016). 
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Figuur 6. RISMAN-model. 

 
Bron: Risman.nl, 2016. 
 
Hieronder wordt een toelichting gegeven van de stappen uit het RISMAN-model.  
 
Stap 1. Vaststellen doel 
De eerste stap is het inzichtelijk maken van de stand van zaken op een bepaald moment. Dit gebeurt 
door het uitvoeren van een integrale risicoanalyse, waarbij als eerste het doel van de analyse wordt 
vastgesteld. 
 
Stap 2. In kaart brengen van de risico’s 
In deze fase worden de risico’s van verschillende invalshoeken belicht. Hierdoor komt er een zo goed 
mogelijke risico identificatie tot stand.  
 
Stap 3. Het vaststellen van de belangrijkste risico’s.  
Hier worden de risico’s beoordeeld. Dit kan kwantitatief of kwalitatief van aard zijn. 
 
Stap 4. In kaart brengen van de beheersmaatregelen 
Voor de risico’s die in stap drie gedefinieerd zijn worden indien besloten beheersmaatregelen 
getroffen, waarbij ook de effectiviteit van de gekozen beheersmaatregelen in kaart worden gebracht. 
 
3.2.1.4 Risicomanagementraamwerk Deloitte  
Het risicomanagementraamwerk van Deloitte bestaat uit een aantal stappen die leiden tot 
ontwikkeling in risicomanagement.  Dit raamwerk is speciaal ontwikkeld voor overheidsinstanties, 
waaronder dus ook gemeenten. Het raamwerk ziet er als volgt uit. 
 
Figuur 7. Risicomanagementraamwerk Deloitte.  

 
Bron: Handboek risicomanagement Deloitte, 2009. 
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Het raamwerk bestaat uit een zestal stappen. Deze zullen hieronder toegelicht worden  
 
Stap 1. Kaderstelling en strategie 
De kaderstelling en strategie zijn de ‘spelregels’ waarbinnen het risicomanagement functioneert. 
Periodiek wordt, op basis van de 212-verordening, de kaders en strategie met betrekking tot het 
risicobeleid bepaald. Dit zijn de kaders, door de gemeenteraad vastgesteld, waarbinnen het college 
van B&W en management team (B&W/MT) mogen werken.  
 
Stap 2. Risicoanalyse 
De tweede stap is het uitvoeren van de risicoanalyse. Hier worden de risico’s (kans*impact) van de 
organisatie in kaart gebracht, alle risico’s bij elkaar vormen het risicoprofiel.  Op basis van de 
risicoanalyse kunnen risico’s gerangschikt worden, hierdoor zijn de belangrijkste risico’s van de 
organisatie af te leiden.  
 
Stap 3. Beheersmaatregelen. 
Nadat de risicoanalyse uitgevoerd is wordt er afgewogen of er wel of geen beheersmaatregelen 
genomen moeten worden (wat is het effect van niets doen?/verzekeringen?/uitbesteden?/risico’s 
aanvaarden?). Zodra er wordt gekozen om beheersmaatregelen te treffen heeft dit als doel de 
risico’s te kunnen beheersen, door middel van de gekozen acties. Beheermaatregelen kunnen 
worden onderscheiden in hard controls en soft controls. De hard controls zijn te definiëren als 
meetbare afspraken en richtlijnen waarvan wordt vastgesteld dat deze nageleefd zijn. Het meten van 
deze controls is vaak objectief , omdat het afgesproken spelregels zijn binnen een organisatie. Soft 
controls zijn te definiëren als maatregelen die van invloed zijn op bijvoorbeeld motivatie, loyaliteit, 
integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers. 

Stap 4. Monitoring resultaten  
Het monitoren van resultaten is belangrijk, zo kan er bekeken worden of de beheersmaatregel wel, 
of niet het gewenste resultaat heeft bereikt. Mocht dit niet zo zijn dan wordt er bekeken waaraan dit 
gelegen heeft en zal er een nieuwe, of een aangepaste maatregel geformuleerd worden.  

Stap 5. Toezicht en toetsing 
Gedurende het jaar wordt op verschillende momenten verantwoording afgelegd over de resultaten 
van het gevoerde beleid door het B&W/MT. Hierbij wordt aangegeven welke doelen zijn behaald, 
welke niet en waarom. Het antwoord op het waarom kan worden gebruikt voor nieuwe kaderstelling 
en strategie. Dit is de vijfde stap in het risicomanagementproces.  
 
Stap 6. Verbetering  
De verantwoording voor de resultaten van het gevoerde beleid wordt gebruikt als feedback voor   de 
gemeenteraad om de kaderstelling en strategie te verbeteren voor het volgende jaar. Dit vormt de 
zesde stap uit het risicomanagementproces: verbetering. De centrale gedachte bij verbetering is dat 
er ‘lessen uit het verleden’ worden getrokken. Feitelijk resulteert dit in de continue verbetering van 
het systeem en de methodiek van risicomanagement: het is nooit af, zeker gezien het feit dat 
omstandigheden continu veranderen (Dubbeldeman, 2009). 
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Figuur 8. Risicomanagementprocesmodel Claassen. 

 
Bron: Claassen, 2012. 

Claassen (2012) heeft een invulling gegeven aan het risicomanagementproces. Het proces is als een 
regelkring weergegeven. Het bestaat uit zes elementen, met als centrale factor het Enterprise Risk 
Management (ERM). Vanuit het centrale punt (ERM) vertrekken pijlen naar de zes elementen. Hieruit 
blijkt de urgentie van ERM in het risicomanagementproces om een effectief risicomanagementproces 
tot stand te brengen (plan-do-act-check).   

Onder ERM wordt het volgende verstaan: een procesmatige aanpak om gebeurtenissen die effect 
hebben op de organisatie te identificeren en risico’s te beheersen. Het is een proces dat gericht is op 
waardecreatie waarbij beleid, processen, mensen, technologie en kennis geïntegreerd worden 
(Claassen, 2012).  Het toepassen van risicomanagement op de ‘juiste’ manier begint bij de 
betrokkenheid en bereidheid van de mensen om risicomanagement een structurele plaats te geven. 
Ook is de communicatie onderling van belang om het proces optimaal te kunnen uitvoeren.  
Daarnaast is het ook belangrijk dat de personen in de organisatie dezelfde ‘taal’ spreken waardoor er 
eenzelfde risicoperceptie is en verwarring kan worden voorkomen (interpretatie van risico’s). De 
fasen komen overeen met het risicomanagementraamwerk van Deloitte (2009).  

Om de diverse organisaties te analyseren zal het model van Claassen gebruikt worden. Op deze 
manier wordt het cyclische proces binnen de organisaties in kaart gebracht. 

3.3 Risk Maturity Model  
Om het huidige niveau van de organisatie te bepalen wordt gebruik gemaakt van het Risk Maturity 
Model. Het Risk Maturity Model geeft het volwassenheidsniveau van de organisatie weer. Aan de 
hand van een aantal kenmerken (cultuur, processen, ervaring en toepassing) kan eenvoudig het 
huidige niveau van volwassenheid geanalyseerd worden (criteria in de bijlagen). Uit deze analyse 
komen aanbevelingen/aandachtspunten voort die het doen stijgen tot het volgende niveau kunnen 
versnellen of vertragen. Het ultieme niveau dat bereikt kan worden is managed. Op dit niveau heeft 
risicomanagement een volledige inbedding binnen de organisatie, waardoor het cyclische proces dat 
men voor ogen heeft volledig tot uiting komt. Het Risk Maturity Model ziet er als volgt uit.  
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Figuur 9. Risk Maturity Model. 

 
Bron: Rims, 2016. 

Zoals in de figuur te zien is zijn er verschillende niveaus, of te wel treden te onderscheiden, Iedere 
trede heeft zijn eigen kenmerken, deze zijn ook weergegeven in de figuur en in de criteria in de 
bijlagen. Op basis van deze figuur (en de figuur in hoofdstuk zeven, van de Universiteit van Twente) 
zal het volwassenheidsniveau in kaart gebracht worden (aan de hand van de kenmerken in de 
bijlage), met de daarbij te ondernemen acties om zo door te groeien naar een volgend hoger niveau. 
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4. Risicomanagement gemeente Stichtse Vecht 
In de voorgaande hoofdstukken zijn de probleemstellingen, het type onderzoek, het theoretisch 
kader en de instrumenten aan de orde gekomen. Vanaf dit hoofdstuk wordt er overgegaan naar het 
empirisch onderzoek. De resultaten zijn tot stand gekomen op basis van divers bestaand materiaal en 
de gehouden interviews binnen de gemeente. De situatie die in dit hoofdstuk geschetst wordt is het 
beeld zoals het risicomanagement binnen de gemeente Stichtse Vecht formeel is georganiseerd. In 
de eerste paragraaf (4.1) worden de risicomanagementvoorschriften in kaart gebracht. In de tweede 
paragraaf (4.2) wordt het integraal risicomanagement binnen de gemeente weergegeven. In de 
derde paragraaf (4.3) worden de verantwoordelijkheden en bevoegdheden besproken. In de vierde 
paragraaf (4.4) zal worden ingegaan op de weerstandscapaciteit. In paragraaf vijf (4.5) wordt er een 
evaluatie van dit hoofdstuk getoond.  

4.1 Risicomanagement voorschriften  
Vanaf 1995 heeft risicomanagement zijn intrede gedaan binnen gemeenten. Aan de opzet en inhoud 
van de begroting en de jaarstukken worden door de wetgever eisen gesteld. Tot en met 2003 waren 
dit de Compatibiliteitsvoorschriften (CV95). Vanaf het begrotingsjaar 2004 zijn deze vervangen door 
het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) (Winterswijk, 2016). 

Een van de belangrijkste redenen om het CV95 te wijzigen naar het BBV was de dualisering van het 
gemeentebestuur en de voorgenomen dualisering van het provinciebestuur. Deze ontwikkeling heeft 
er toe geleid dat er een andere begrotings- en verantwoordingsopzet nodig is om de raad in zijn 
kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen (CBS, 2003). Het uitgangspunt van het BBV is 
in de eerste plaats dat de begroting en de jaarstukken voorzien in de informatiebehoefte van de 
gemeenteraad. Daarnaast voorziet het BBV aan de informatiebehoeften van derden. Hierbij is te 
denken aan bijvoorbeeld: burgers, maatschappelijke organisaties, het college en externe partijen.  

4.2 Integraal risicomanagement gemeente Stichtse Vecht 
Zoals in paragraaf 4.1 beschreven is, is risicomanagement sinds 1995 een onderdeel van de 
bedrijfsvoering binnen gemeenten door middel van de CV95. De gemeente Stichtse Vecht bestond 
toen nog niet (2011). Bij elk van de gemeenten; Maarssen, Breukelen en Loenen werd dus apart het 
beleid rondom risicomanagement gevoerd.  

Vanaf het begrotingsjaar 2004 is het BBV ingevoerd. Stichtse Vecht heeft met het beleid dat men 
hanteert omtrent het risicomanagement te maken met het BBV, omdat de provincie en het rijk grote 
waarde hechten aan de inventarisatie van risico’s van gemeenten en leggen hierbij een relatie met 
de benodigde weerstandscapaciteit. Dit komt aan de orde in de verschillende planning en control 
documenten binnen de gemeente. Onder de planning en control documenten vallen de volgende 
documenten: programmabegroting, jaarrekening en bestuursrapportages (gemeente Stichtse Vecht, 
nota risicomanagement, 2012). 

Sinds men opereert onder de naam Stichtse Vecht is er de wens te komen tot structureel 
risicomanagement. Het streven van de gemeente is daarbij te komen tot een pragmatische en 
gedegen methode van risicomanagement. Het inschatten van mogelijke toekomstige gebeurtenissen 
en bijbehorende effecten kan er voor zorgen dat een organisatie als de gemeente Stichtse Vecht 
minder wordt verrast en dat er maatregelen genomen kunnen worden, mochten er ingrijpende 
negatieve effecten optreden. Doel hierbij is dat de continuïteit van de gemeente en haar 
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dienstverlening zo min mogelijk worden aangetast. Daarnaast is het de bedoeling de bewustwording 
van risico’s te vergroten, zodat deze al in een vroeg stadium in de werkprocessen ingebouwd kunnen 
worden en bij de beleidskeuzen daar rekening mee gehouden kan worden (gemeente Stichtse Vecht, 
nota risicomanagement, 2012).  

Om risicomanagement op een goede wijze in Stichtse Vecht een plaats te geven, wordt het 
onderwerp in de bestaande werkprocessen ingebouwd. Deels is dit gebeurd door het onderwerp 
“risico’s” tot vaste paragraaf te maken in raads- en collegevoorstellen. Hierdoor is bij elk onderwerp 
risicomanagement ingebouwd. Hiernaast krijgt het risicomanagement een stevigere en meer 
permanente plek in de planning- en controlcyclus, zowel ten tijde van de begrotingsvoorbereiding als 
bij het opstellen van de jaarrekening en de bestuursrapportages en in de in dit kader te voeren 
maandgesprekken met de afdelingsmanagers (gemeente Stichtse Vecht, nota risicomanagement, 
2012).  

Uit bovenstaande is te concluderen dat uit de documentatie blijkt dat de gemeente Stichtse Vecht 
niet alleen vanwege de wetgeving het belang ziet van risicomanagement, maar ook vanuit zichzelf de 
noodzaak ziet van een gedegen beleid rondom risicomanagement. Een falend beleid omtrent risico’s 
kan zorgen voor een vermindering van het vertrouwen van onder andere burgers en andere partijen. 
Waardoor er een negatief beeld van de gemeente kan ontstaan (imagoschade).  

4.2.1 Risicomanagementproces gemeente Stichtse Vecht 
Voordat het risicomanagementproces van de gemeente Stichtse Vecht besproken gaat worden. Is 
het van belang te weten hoe de gemeente de begrippen ‘risico’ en ‘risicomanagement’ definieert.  

Voor het begrip risico hanteert de gemeente Stichtse Vecht de volgende definitie:  

“Een risico is een kans op een niet te voorspellen gebeurtenis, die een nadelig effect kan hebben op 
de organisatie, de doelen die zijn gesteld of de financiële positie van de gemeente” (gemeente 
Stichtse Vecht, nota risicomanagement, 2012).  

De definitie van het begrip risicomanagement dat door de gemeente hanteert wordt is:  

“Risicomanagement is het continue proces van risico’s identificeren en kwantificeren, het 
ontwikkelen van maatregelen om risico’s te beheersen, de naleving van de getroffen maatregelen en 
het toezien hierop alsmede het regelmatig actualiseren van risico’s en de bijbehorende 
risicobeheersing”. 

Het proces van risicomanagement is systematisch en cyclisch. Het risicomanagementproces van de 
gemeente Stichtse Vecht bestaat uit de volgende stappen:   

1. Identificeren. 
2. Beoordelen. 
3. Kwantificeren. 
4. Bepalen van activiteiten en maatregelen.  
5. Uitvoeren van activiteiten en maatregelen 
6. Evalueren en rapporteren.  

 

Schematisch ziet dat er als volgt uit:  
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Figuur 10. Risicomanagementproces.  

 

Bron: Interne documentatie Stichtse Vecht, 2012. 

Van de stappen van het risicomanagementproces wordt hieronder een omschrijving gegeven.  

4.2.2 Identificatie en beoordeling 
Het identificeren van risico’s kan op uiteenlopende manieren plaatsvinden en het aandragen van 
mogelijke risico’s kan uit verschillende hoeken komen. Zo kan men op basis van gebeurtenissen die in 
het verleden hebben plaatsgevonden, situaties identificeren die mogelijk negatieve effecten hebben 
op de organisatie. Ook nieuwe projecten kunnen nieuwe risico’s met zich mee brengen. De signalen 
van mogelijk nieuwe risico’s kunnen van binnenuit de organisatie komen of van buiten de 
organisatie, bijvoorbeeld vanuit verbonden partijen of de VNG. Van belang is om deze signalen 
telkens weer te toetsen. Daarnaast is tenslotte in het verleden al een inventarisatie van risico’s 
gedaan, welke als basis kan dienen voor het risicomanagement (gemeente Stichtse Vecht, nota 
risicomanagement, 2012).  

Het identificeren en beoordelen van risico’s wordt gedaan door de medewerker. Deze bepaalt, 
samen met zijn collega’s, de classificatie en deze worden door hen, tezamen met hun 
leidinggevende, gerankt. Door de deelname van meer personen met verschillende achtergronden 
worden de subjectiviteiten zoveel mogelijk geneutraliseerd (gemeente Stichtse Vecht, nota 
risicomanagement, 2012).  

Ook wordt er gebruik van een centrale databank genaamd, NARIS. NARIS is ontwikkeld door het 
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement in samenwerking met de Universiteit van Twente. 
Het is een integraal risicomanagement informatiesysteem dat ook wordt aanbevolen door de 
Vereniging Nederlandse Gemeenten (zo’n 80 procent van de gemeenten gebruikt dit hulpmiddel). 
Het is een webbased Enterprise Risk Management applicatie, welke de organisatie ondersteunt bij 
het managen van de risico's. Door het gebruik van deze applicatie kunnen op het oog zijnde risico’s 
die voortkomen uit programma’s uitvoering of beleidsdoelstellingen worden omgezet in kansen die 
weer kunnen leiden tot prestatieverbetering. Het leiden tot prestatieverbetering is een van de 
redenen om risicomanagement binnen de organisatie te infiltreren. Deze databank bevat ook het 
geheel van risico’s die aaneengesloten gemeenten hebben. Vanuit dit oogpunt kan worden nagegaan 
of desbetreffende risico’s ook van toepassing zijn op de gemeente Stichtse Vecht. Het programma 
NARIS is sinds 2012 bekend binnen de gemeente Stichtse Vecht (NARIS, 2016 en gemeente Stichtse 
Vecht, nota risicomanagement en nota uitleg systematiek, 2012, 2015).  
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4.2.3 Kwantificeren 
Het is van belang om in het kader van het risicomanagement onderscheid te maken in verschillende 
bronnen waarin risico’s zich kunnen voordoen. Niet alleen financiële risico’s kunnen hun invloed 
hebben, ook vanuit beleidsmatige hoek, juridische hoek, uit oogpunt van imago of op het personele 
vlak kunnen gebeurtenissen effecten hebben, die onder de gevolgen van risico’s geschaard moeten 
worden. Binnen de gemeente Stichtse Vecht is dit als volgt weer te geven. 

Figuur 11. Klasse vanuit verschillende bronnen.  
Klasse  Imagobeeld Beleidsdoelstellingen Juridisch 

aspect 
Personeel 

1 Enkele personen Geen bedreiging voor de 
doelstelling  

 

Geen  Enkele 
medewerkers  

2 Lokale pers  Minimale bedreiging voor 
de doelstelling  

 

Gering  Meerdere 
medewerkers  

3 Regionale pers/nalatigheid Bedreiging voor de 
doelstelling 

 

Gemiddeld  Team  

4 Landelijke 
pers/mismanagement 

Ernstige bedreiging voor de 
doelstelling  

 

Groot  Afdeling  

5 Landelijke pers/opzet Zeer ernstige bedreiging 
voor de doelstelling  

Zeer groot  Hele organisatie 

Bron: Interne documentatie, Stichtse Vecht, 2012. 

Vanuit het financiële oogpunt (kans x gevolg) wordt er ook met verschillende klassen gewerkt. Dit is 
weergegeven in de onderstaande figuur.  
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Figuur 12. Financiële indeling klasse (kans*gevolg). 
Klasse  Referentiebeelden Kwantitatief 

1 < of 1 keer per 10 
jaar  

10% 

2 1 keer per 5-10 
jaar 

30% 

3 1 keer per 2-5 jaar 50% 

4 1 keer per 1-2 jaar 70% 

5 1 keer per jaar of > 90% 

(Gebaseerd op de gegevens van Stichtse Vecht, 2015).  

Figuur 13. Bandbreedte. 
Klasse Bandbreedte 

1 X < € 50.000 

2 € 50.000 <x>  

€ 200.000 

3 € 200.000 <x>  

€ 500.000 

4 € 500.000 <x> 

€ 1.000.000 

5 x> €1.000.000 

Bron: Interne documentatie Stichtse Vecht, 2012. 

Bij de analyse van de in kaart gebrachte risico’s wordt het referentiebeeld van de betreffende 
invalshoek gezocht en het daarbij behorende aantal punten. Door per risico de punten voor alle 
invalshoeken te totaliseren kan de totaalscore worden bepaald. Met behulp van deze totaalscore 
kunnen risico’s worden gerangschikt en wordt inzichtelijk welke risico’s het meest belangrijk zijn om 
te worden beheerst. Ook komen op basis hiervan de toprisico’s met de hoogste score boven drijven. 
(gemeente Stichtse Vecht, nota risicomanagement en systematiek risicomanagement, 2012 en 
2015).  

Om het ‘puntenstelstel’ te verduidelijken zal er een voorbeeld gegeven worden. In de paragraaf 
weerstandvermogen wordt als risico benoemd “grootschalige uitval van geautomatiseerde 
systemen”. Aangegeven wordt dat er risico’s zijn voor de dienstverlening en kosten van herstel. Deze 
zou op de volgende wijze gescoord kunnen worden:  

- Financieel: kosten van extra (interne en externe) personele inzet voor herstel (b.v. 4 fte inhuur 
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gedurende 2 weken a € 100/uur: € 32.000, 1 punt); 

- Imago: berichten in regionale pers (3 punten); 

- Beleidsdoelstelling: bedreiging voor de doelstelling van goede en snelle dienstverlening (3 punten); 

- Juridisch: geen juridische aspecten (1 punt); 

- Personeel: consequenties/betrokkenheid voor de medewerkers van het team automatisering (2 
punten). 

Dit risico (nogmaals, als voorbeeld) scoort 10 punten en kan daarmee vergeleken worden met de 
zwaarte van andere risico’s. Daarnaast wordt er ook een onderscheid gemaakt tussen bruto en netto 
resultaten (bruto is voor de beheersmaatregelen en netto is daarna (gemeente Stichtse Vecht, nota 
systematiek risicomanagement, 2015). 

4.2.4 Bepalen van activiteiten en maatregelen  
Nadat de risico’s zijn geïdentificeerd, geanalyseerd en waar mogelijk gekwantificeerd is het moment 
daar om beheersmaatregelen in kaart te brengen. De beheersing van de risico’s vindt plaats door de 
risico eigenaren onder de risico eigenaren vallen de afdelingsmanagers en de projectleiders. Er zijn 
vier verschillende strategieën die te volgen zijn op het gebied van risico’s. Namelijk: accepteren, 
verminderen, uitbesteden en vermijden. Op basis van de maatregelmix van Deloitte die hieronder 
getoond zal worden, worden kort de strategieën besproken.  
 
Figuur 14. Maatregelmix. 
             
 
 
 
 
 
 
       
 

 
 

 
 

 

 

Bron: Deloitte, 2009. 

1. Accepteren/geen aandacht geven: als een risico geaccepteerd wordt, wordt een eventuele 
financieel nadelig gevolg gedekt door middel van de weerstandscapaciteit. Het accepteren 
van een risico hoeft niet in te houden dat een risico niet beïnvloedbaar is, maar dat het risico 
op het moment van bepaling geaccepteerd wordt en er geen beheersmaatregel voor is 
geformuleerd. Dit kan natuurlijk ten alle tijden veranderen, waardoor het beleid rondom het 
risico verandert.  

2. Verminderen/proces aanpassen: door een risico af te dekken door een beheersmaatregel, dit 
kan bijvoorbeeld zijn middels van een voorziening, worden de gevolgen van een risico 

Kans 

Groot 

Klein 

Groot Klein 

4.Activiteit 
stoppen  

1.Geen 
aandacht 
geven  

2.Proces 
aanpassen 

Omvang schade 

3.Verzekeren 
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vermindert. Ook kan het risico vermindert worden door de kern van het probleem aan te 
pakken. Hierdoor vervalt of vermindert de oorzaak van het risico. 

3. Uitbesteden/verzekeren: dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te 
laten voeren door een andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico’s 
overneemt. Hierbij is te denken aan bijvoorbeeld een verzekeraar of een ontwikkelaar.   

4. Vermijden/activiteit stoppen: bij vermijden wordt geen enkel risico geaccepteerd. Zodra bij 
deze strategie een risico ontdekt wordt, wordt het beleid beëindigd of anders vorm gegeven. 
Naast het beleid kunnen ook de werkprocessen worden aangepast, zodat de relevante 
risico’s gemeden worden.  

 
Bron: Interne documentatie Stichtse Vecht, 2015. 

De (gekozen) beheersmaatregelen kunnen ook worden ingedeeld in een aantal categorieën die 
worden hieronder getoond:  

• preventie: het voorkomen dat iets gebeurt of het verminderen/ verkleinen van de kans dat 
het gebeurt; 

• detectie: het detecteren van de (potentiële) schade wanneer een bedreiging optreedt; 
• repressie: het beperken van de schade wanneer een bedreiging optreedt; 
• correctie: het instellen van maatregelen die worden geactiveerd zodra iets is gebeurd om het 

effect hiervan (deels) terug te draaien; 
• acceptatie: geen maatregelen, men accepteert de kans en het mogelijke gevolg van een 

bedreiging.  

4.2.5 Uitvoeren activiteiten en maatregelen  
Als de activiteiten en maatregelen zijn bepaald is de volgende stap het uitvoeren van deze 
activiteiten en maatregelen. Elke beheersmaatregel wordt onder verantwoordelijkheid van de 
programmahouder toegewezen aan de persoon die uiteindelijk verantwoordelijk is voor de 
uitvoering van de beheersmaatregel. Via de maandelijkse gesprekken met de afdelingsmanagers 
wordt er besproken of de beheersmaatregelen zijn uitgevoerd en het gewenste effect hebben 
opgeleverd. Daarnaast wordt er ook besproken of er eventueel nieuwe risico’s zijn gesignaleerd 
(gemeente Stichtse Vecht, nota risicomanagement, 2012).  

4.3 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Binnen de gemeente (ambtelijke organisatie) zijn de hoofdverantwoordelijken van de verschillende 
risico’s de eindverantwoordelijken, of te wel de (algemeen) directeur/gemeente secretaris. Binnen 
de gemeente Stichtse Vecht is het beheersen van de risico’s decentraal en centraal georganiseerd. 
Dit houdt in dat de primaire verantwoording ligt bij de afdelingsmanagers en de projectleiders. 
Daartegenover staat de centrale taak die vanuit de concernstaf wordt geregeld. Deze ‘afdeling’ 
overziet als het ware de gehele organisatie. Zodra een risico gesignaleerd wordt in de dagelijkse 
werkzaamheden gebeurt dit in de ‘onderste’ laag van de organisatie. Het afdelingshoofd bekijkt het 
risico en verwerkt deze met de bijbehorende classificaties in NARIS (gemeente Stichtse Vecht, nota 
risicomanagement en risicosturing, 2012 en 2015).   

Voor zover het de politieke/bestuurlijke aspecten van het risicomanagement betreft, geldt de 
volgende verdeling qua taken en rollen. De gemeenteraad stelt kaders, het college voert het beleid 
uit binnen de gestelde kaders. De raad controleert vervolgens in hoeverre de uitvoering van het 
beleid door het college binnen de vastgestelde kaders heeft plaatsgevonden en of hierin voldoende 
rekening is gehouden met de aanwezige risico’s. De gemeenteraad heeft derhalve een 
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controlerende, kaderstellende (nota risicomanagement), toetsende en toezichthoudende rol 
(gemeente Stichtse Vecht, nota risicomanagement, 2012).  
 
Het college informeert de raad over het risicomanagement via planning en control-producten. Hierbij 
wordt over risico’s gerapporteerd. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is bestuurlijk 
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente Stichtse Vecht en daarmee voor al haar 
beleid en bijkomende risico’s. Het college zorgt er voor dat de doelstellingen van risicomanagement 
worden bereikt. Hiertoe gaat het College bij elk voorstel na wat de belangrijkste risico’s zijn en 
rapporteert dit aan de raad zodat hij op de hoogte is van de risico’s die het realiseren van de 
beleidsdoelstellingen in de weg kunnen staan. Het college stelt vast (eventueel via de raad, indien er 
bijvoorbeeld middelen beschikbaar gesteld moeten worden) welke beheersmaatregelen worden 
genomen en eventueel welk budget daar voor nodig is (gemeente Stichtse Vecht, nota 
risicomanagement, 2012).  

4.4 Beschikbare en benodigde weerstandscapaciteit 
Ter dekking van kosten, die optreden als risico’s zich voordoen, is de gemeente verplicht te 
beschikken over weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen, ook wel aangeduid als 
weerstandscapaciteit, bestaat uit twee onderdelen, de structurele en de incidentele 
weerstandscapaciteit.  

4.4.1 Structurele en incidentiele weerstandscapaciteit  
Met de structurele weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet 
kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat 
van de uitvoering van bestaande taken. Structurele middelen zijn het structureel saldo van de 
begroting en de onbenutte belastingcapaciteit.  De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen 
dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom 
van het vrij aanwendbare deel van de reserves, de algemene reserve en de raming voor onvoorziene 
uitgaven. In onderstaande figuur wordt van bovenstaande een beeld geschetst.  

Figuur 15. Structurele en incidentele weerstandscapaciteit. 
Onderdeel Structureel  Incidenteel  

Begrotingsruimte                  ×  

Onbenutte belastingcapaciteit                  ×  

Algemene reserve                         × 

Onvoorziene uitgaven                  × 

Vrij aanwendbare deel reserves                  × 

Bron: Interne documentatie Stichtse Vecht, 2012. 

4.4.2 Weerstandsvermogen 
Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, is het nodig dat de er een relatie wordt 
gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij benodigde weerstandscapaciteit 
en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen de componenten wordt in onderstaande 
figuur weergegeven. 
 
 
 

 26 



Figuur 16. Berekening ratio weerstandsvermogen. 
  

 

 

= Beschikbare/Benodigde 
weerstandscapaciteit 

 

 

 

 

Bron: interne documentatie Stichtse Vecht en Deloitte, 2012 en 2009. 

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicoanalyse voortvloeit kan worden afgezet tegen de 
beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt de ratio 
weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen wordt berekend door beschikbare 
weerstandscapaciteit te delen door de benodigde weerstandscapaciteit.  

Voor de normering van het weerstandsvermogen wordt de algemeen aanvaardbare norm van het 
Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement gebruikt (NAR). De tabel die bij deze normering 
hoort wordt hieronder getoond.  

Figuur 17. Normering van het weerstandsvermogen. 
Klasse Ratio weerstandsvermogen  Interpretatie  

A >2 Uitstekend 

B 1,4 tot 2,0 Ruim voldoende 

C 1,0 tot 1,4 Voldoende 

D 0,8 tot 1,0 Matig 

E 0,6 tot 0,8 Onvoldoende 

F >0,6 Ruim onvoldoende 

(Gebaseerd op de gegevens van NAR, 2016). 

De gemeente Stichtse Vecht behoort per 1 januari 2016 tot de categorie ruim voldoende (1,96). De 
gemeente Stichtse Vecht heeft intern vastgesteld (met goedkeuring van de raad) dat men een ratio 
tussen de 1,0 en 1,4 acceptabel acht, maar streeft naar een ratio tussen de 1,4 en 2.0 (gemeente 
Stichtse Vecht, nota risicomanagement en memo uitleg systematiek risicomanagement, 2012 en 
2015).  

            Risico’s: 

Bedrijfsproces 

Financieel  

 

 
  

 

 

 

Aanwezig: 
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Weerstandsvermogen 

Post onvoorzien 
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4.5 Evaluatie  
Op papier is het risicomanagement van de gemeente Stichtse Vecht naar behoren geregeld. Uit de 
interviews van de personen vanuit de gemeente Stichtse Vecht is gebleken dat de werkelijke situatie 
verschilt van de situatie op papier. Zo wordt er aangegeven dat er een passieve risicohouding is, en 
een laag risicobewustzijn (we doen het, omdat het moet). Dit geeft aan dat de verankering van het 
risicomanagement binnen de organisatie niet optimaal is, ondanks dat hier een nota voor gemaakt is. 
Evenals het feit dat het team administratieve organisatie/internal control (AO/IC) in de interviews te 
kennen gaf weinig van de organisatie van het risicomanagement te weten.  Dit is zonde want een 
optimaal risicomanagement verwerkt in de processen kan er voor zorgen dat ‘negatieve’ 
gebeurtenissen kunnen worden voorkomen en er van kansen kan worden geprofiteerd 
(Deloitte,2009). Op dit moment is er binnen de gemeente Stichtse Vecht meer sprake van 
risicobeheer (registrerende functie), en in mindere mate van risicomanagement, mede doordat uit 
de interviews binnen de gemeente gebleken is dat personen binnen de organisatie de hulpsoftware 
NARIS als fundament zien. Bij een registrerende functie schuilt er het gevaar dat er een passieve 
risicohouding en laag risicobewustzijn heerst. Hierdoor is de informatie die gebruikt wordt voor de 
inschatting van risico’s en uiteindelijk de weergave van het weerstandsvermogen van onzuivere aard.  
Hierdoor kan er meer ingezet worden op bijvoorbeeld het spreken van dezelfde ‘taal’ als het om 
risicomanagement gaat. Een mogelijkheid is om risico’s meer objectiveerbaar te maken. Wat zijn de 
kenmerken van een risico en hoe zouden we moeten redeneren? Zijn de risico’s te rubriceren? 
Vinden er in bepaalde beleidsdomeinen meer risico’s plaats?  Belangrijk daarbij is de mate van risico-
acceptatie die bestuur en organisatie voor ogen hebben;  oftewel de mate van bereidheid om 
akkoord te gaan met bepaalde risico’s en onzekerheden. Men heeft binnen de gemeente Stichtse 
Vecht voor ogen om een perceptie te ontwikkelen door middel van evaluaties, maar dit wordt weinig 
tot niet gedaan is gebleken uit de interviews en uit eigen observaties. Tot slot is risicomanagement 
niet koste wat kost risico’s vermijden, soms is het bewust accepteren van een risico de meest 
optimale beheersmaatregel. Risicomanagement verschaft, wanneer goed uitgevoerd, een organisatie 
de mogelijkheid optimaal om te gaan met onzekerheden en dus ook de mogelijkheid om de 
voordelen te benutten die onzekerheden soms bieden. Verderop in dit onderzoek zullen er 
aanbevelingen worden gegeven en zal er een vergelijking getoond worden met de andere 
organisaties, op basis van het RMM model en het risicomanagementprocesmodel van Claassen.  
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5. Risicomanagement Gemeente Gouda, Arnhem en 
woningcorporatie de Alliantie 
Om een benchmarking voor de gemeente Stichtse Vecht te maken is er gebruik  gemaakt van de 
kennis van verschillende organisaties. Deze organisaties zijn gebruikt, omdat de gemeente Arnhem 
een best practice voor gemeenten is op het gebied van risicomanagement. Dit is vastgesteld door 
NAR. Woningcorporatie de Alliantie was genomineerd voor de Kordes award en de gemeente Gouda 
en de gemeente Stichtse Vecht hebben op andere gebieden kennis gedeeld (kennisoverdracht). De 
onderzoeksresultaten zijn tot stand gekomen door middel van bestaand materiaal 
(literatuuronderzoek), interviews binnen de organisaties met de respondent die verantwoordelijk is 
voor het risicomanagement en de inbedding van het risicomanagement in de organisatie. Daarnaast 
worden door middel van observaties ook standpunten ingenomen. In paragraaf 5.1 wordt het 
risicomanagement binnen de gemeente Gouda besproken. In paragraaf 5.2 de organisatie van het 
risicomanagement van woningcorporatie de Alliantie. Vervolgens in 5.3 de gemeente Arnhem en tot 
slot in paragraaf 5.4 volgt er een evaluatie. 

5.1 Integraal risicomanagement binnen de gemeente Gouda 
Risicomanagement is van alle tijden, maar heeft zijn intrede gedaan binnen de gemeente Gouda door 
middel van de Compatibilitieitsvoorschriften (CV95) en het besluit, begroting en verantwoording 
(BBV) . De gemeente Gouda is sinds 2011 expliciet gestart met de invoering en ontwikkeling van het 
strategisch risicomanagement. Dit komt mede doordat de financiële situatie van de gemeente 
zorgelijk was.  Dit werd voornamelijk toegeschreven aan de resultaten van de grondexploitaties en 
de onzuivere berekening van het risicokapitaal, waardoor er veel discussies ontstonden. Voor de 
invoering van risicomanagement moesten het nut , de noodzaak en de urgentie bij iedere laag 
binnen de organisatie in kaart gebracht worden. Er zijn vele overleggen en gesprekken gevoerd, 
waardoor het nut, de noodzaak en de urgentie voor ieder duidelijk is geworden en 
risicomanagement zijn inbedding binnen de organisatie heeft genomen (Hoelasie, 2016). 
 
Hogere instanties (het rijk en de provincie) hechten grote waarde aan de inventarisatie van risico’s in 
combinatie met de weerstandscapaciteit. Sinds de invoering van het BBV is de gemeente Gouda, 
evenals andere gemeenten verplicht een gedegen beleid hierover te voeren.  De gemeente Gouda 
ziet niet alleen vanuit wettelijk oogpunt het nut van risicomanagement, maar men ziet ook dat door 
middel van risicomanagement de realisatie van de doelstellingen beïnvloed kunnen worden.  
Daarnaast is de wens van Gouda om het risicomanagement de komende jaren steeds verder te 
ontwikkelen en te verbeteren (strategisch risicomanagement) (gemeente Gouda, nota 
risicomanagement,  2014).  
 
5.1.1 Gehanteerde definities  
De gemeente Gouda hanteert inzake het begrip risico de volgende definitie: “Een risico kan worden 
ervaren als een fenomeen dat latent aanwezig is en dat met een bepaalde kans tot (negatieve) 
gevolgen voor de gemeente kan leiden” (Hoelasie, 2016).  

Voor het begrip risicomanagement hanteert de gemeente Gouda de volgende definitie:” ‘’Een 
systematisch, cyclisch en continu proces om risico’s te identificeren, te analyseren en te beoordelen 
en op basis hiervan maatregelen te nemen en te evalueren’’(Hoelasie, 2016).  

5.1.2 Professionalisering van het risicomanagement  
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De respondent van de gemeente Gouda heeft bevestigd dat er de afgelopen jaren investeringen in 
die ontwikkeling van het risicomanagement hebben plaatsgevonden. Het idee om het 
risicomanagement binnen de gemeente Gouda te professionaliseren is gebaseerd op het volgende: 

- Een integrale aanpak en systematische benadering maken het mogelijk om concernbreed beter te 
anticiperen op risico’s en om waar nodig risico’s in samenhang met elkaar te beoordelen.   

- In de tweede plaats moet er voldoende zicht zijn of te worden ontwikkeld op de te nemen en 
genomen beheersmaatregelen en het effect daarvan.   

- In de derde plaats moet er een gedragen beoordeling ten grondslag te liggen aan de risico’s 
 waardoor er een stevige verbinding gelegd wordt met de omvang van het benodigde 
weerstandsvermogen.   

5.1.3 Risicomanagementproces gemeente Gouda 
De respondent heeft te kennen gegeven dat het risicomanagementprocesmodel gebaseerd is op het 
model van, van Marle en Haisma. Dit model komt overeen met het risicomanagementraamwerk dat 
Deloitte (Dubbeldeman, 2009) geschetst heeft. Daarnaast wordt dit model van Marle en Haisma 
aanbevolen door ISO (risicomanagement.nl, 2009). Dit geeft te kennen dat het model raakvlakken 
heeft met de principes van ISO. Hieronder wordt het model van Marle en Haisma getoond met een 
toelichting hoe deze stappen binnen de gemeente Gouda tot uiting komen.  

Figuur 18. Risicomanagementprocesmodel.  

 

Bron: risicomanagement.nl, 2009. 

 
Kaderstelling en strategie  
De eerste stap binnen het risicomanagementproces van de gemeente Gouda bepaald hoe de 
gemeente wenst om te gaan met risico’s. De ‘spelregels’ waarbinnen het risicomanagement moet 
functioneren worden uiteengezet in de nota risicomanagement en weerstandsvermogen. Volgens de 
respondent zijn belangrijke elementen van het risicomanagementproces dat er een integrale 
benadering heerst, de medewerkers risicobewust handelen en er een coproductie is tussen de 
verschillende lagen in de organisatie.  
 
Risico inventarisatie en – identificatie 
De risicomanager is verantwoordelijk voor vraagstukken op organisatiebreed niveau met betrekking 
tot de risico’s. Ook is hij verantwoordelijk voor het herijken van de risico’s. Dit wordt gedaan met de 
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risico eigenaren (afdelingshoofden) van de diverse afdelingen, zodat de risico’s up to date blijven en 
de gevolgen van de maatregelen van de risico’s besproken worden. Binnen de gemeente wordt er 
voornamelijk over de ‘belangrijkste risico’s (top 10) gerapporteerd in de planning en control 
documenten (jaarrekening en programmabegroting). Ook is er een gross lijst  beschikbaar op 
ambtelijk niveau waar de medewerkers risico’s kunnen noteren binnen zijn of haar eigen afdeling. 
Door middel van deze lijst blijven medewerkers alert op mogelijke nieuwe risico’s en de ontwikkeling 
van reeds bestaande risico’s. Deze lijst wordt ook herijkt , waardoor de gross lijst actueel blijft. Het 
herijken gebeurt op basis van gesprekken, berekeningen en vergelijkingen inzake de risico’s (op basis 
van een periode van vier jaar).  
 
Risico analyse 
Het risicoprofiel van de gemeente Gouda bestaat volgens de respondent uit twee elementen 
namelijk: de risico inventarisatie en de analyse van de risico’s. Op basis van de kans en de impact van 
het risico ontstaat er een rangschikking van de risico’s. Hierdoor ontstaat er een inzicht in welke 
risico’s een prioriteit moeten hebben. Dit houdt niet in dat de andere risico’s niet belangrijk zijn, 
maar dat een effect van een ander risico een grotere invloed heeft op de bedrijfsvoering van de 
organisatie. 
 
Beheersen van risico’s  
De risicomanager van de gemeente Gouda stelt dat de risico’s die buiten de risico acceptatie vallen 
beheerst kunnen worden. Afhankelijk van onder andere kans, impact, het soort risico, urgentie en de 
beschikbare middelen (is het, het waard om het risico af te dekken) zal worden afgewogen welke van 
de vier (vermijden, beheersen, overdragen en accepteren)  beheersmaatregelen per risico genomen 
moeten worden. De beheersmaatregelen die geformuleerd worden moeten door de controller 
worden goedgekeurd. De betekenis van de vier soorten beheersmaatregelen zijn in paragraaf 4.2.4 
op pagina 24 besproken. 
 
Monitoren toezicht en toetsing  
De respondent stelt dat het doel van continue sturing is om tijdig (wijzigingen in) risico’s te 
signaleren, adequate maatregelen te kunnen treffen en waar nodig bij te kunnen sturen. Risico’s 
kunnen in de loop van de tijd wijzigen of toenemen.  
Monitoring van risico’s vindt op verschillende wijze plaats, zo wordt in samenspraak met de 
accountant nagegaan of beheersmaatregelen afdoende hebben gewerkt en/of er aanvullende 
maatregelen nodig zijn. Zo nodig worden aanbevelingen vastgelegd in een IC-verbeterplan. 
Daarnaast worden financiële risico’s bijgehouden in de lijst der lijsten(gross list) van de gemeente 
Gouda, de controllers hanteren een eigen risicolijst en op deelgebieden wordt apart ingegaan op 
risico’s bijvoorbeeld bij projecten, verbonden partijen en decentralisaties. Ook maakt de gemeente 
Gouda gebruik van benchmarks om zo mogelijke pijnpunten in kaart te brengen. Gedurende het jaar 
wordt op verschillende momenten nagegaan of de doelstellingen zijn behaald en hoe de risico’s zich 
hebben ontwikkeld. Het antwoord op deze vraag kan leiden tot herformulering van de gekozen 
strategie. 

Verbetering 
De respondent van de gemeente Gouda stelt dat de laatste stap in het risicomanagementproces 
bedoeld is om lessen te trekken uit het verleden; zijn (alle) risico’s tijdig in beeld gebracht, hebben de 
beheersmaatregelen gewerkt en hoe kunnen risico’s in de toekomst worden voorkomen. Feitelijk 
resulteert dit in het continu verbeteren van het systeem en de methodiek omdat de omstandigheden 
ook continu wijzigen. Daarnaast is risicomanagement een vast onderdeel op de agenda. Hierdoor laat 
de gemeente zien dat risicomanagement een toegevoegde waarde is binnen de organisatie. De 
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medewerkers krijgen dit ook mee en zien daardoor het nut in van een gedegen risicomanagement. 
Als het ware zorgt het ‘olievlek’ principe er voor dat het risicomanagement zich blijft ontwikkelen. 

5.1.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Binnen de gemeente Gouda zijn er verschillende rollen die daarbij verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden hebben. In deze paragraaf zal per rol de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
getoond worden.  

De Raad 
De raad stelt de kaders en het college voert het beleid uit binnen de gestelde kaders. Hierbij geldt 
dat de raad verantwoordelijk is voor een begroting die duurzaam in evenwicht is en een 
weerstandsvermogen dat van voldoende omvang is. Vanuit deze verantwoordelijkheid stelt de raad 
kaders aan het beleid omtrent risicomanagement en het omgaan met het gemeentelijk 
weerstandsvermogen.  De gemeenteraad controleert vervolgens in hoeverre de uitvoering van het 
beleid door het college binnen de vastgestelde kaders heeft plaatsgevonden en of hierin voldoende 
rekening is gehouden met de aanwezige risico’s. De raad zal tijdens de ijkpunten worden 
geïnformeerd hoe de risico’s zich ontwikkelen.  
 
Het college 
Het college is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente Gouda en 
daarmee voor al haar beleid en bijkomende risico’s. Jaarlijks wordt de weerstandsparagraaf in de 
begroting en in de jaarstukken opgesteld. Daarnaast is het de plicht van het college ervoor te zorgen 
dat de doelstellingen van risicomanagement worden bereikt. Het college moet bij elk (raads)voorstel 
nagaan wat de belangrijkste risico’s zijn en dit te rapporteren aan de raad zodat zij op de hoogte zijn 
van de risico’s die het realiseren van  de beleids- of projectdoelstellingen in de weg kunnen staan. 
Pas dan is er voor raad en college mogelijkheid om in compleetheid besluiten te nemen of 
alternatieven af te wegen.  
Het college heeft op basis van haar actieve informatieplicht de verantwoordelijkheid de raad over de 
risico’s te informeren. Deze actieve informatieplicht geldt niet alleen vooraf maar ook ten tijde van 
de uitvoering van de begrotingsprogramma’s en projecten.  Tw ee keer per jaar krijg    van het 
college een duidelijk beeld van het risicoprofiel en de hierbij genomen beheersmaatregelen 
gepresenteerd. Dat is uitgebreid bij de begroting en het jaarverslag (ijkpunten). Tussentijds gebeurt 
dit alleen als er onvoorziene omstandigheden zijn die ten tijde van de begroting en jaarstukken niet 
voorzien waren (actieve informatieplicht).  

De directie 
De directie is integraal verantwoordelijk voor het strategische risicomanagement en daarmee 
verantwoordelijk voor het gehele risicoprofiel van de gemeente Gouda. Vanuit deze 
verantwoordelijkheid bepaalt de directie de prioriteiten en de planning en zorgt zij ervoor dat er 
bewust wordt omgaan met risico’s en dat risicomanagement gemeentebreed wordt gestimuleerd. 
Ook is het een taak van de directie te sturen op de meest urgente risico’s binnen de gemeente en is 
zij verantwoordelijk voor het realiseren en toepassen van de gedefinieerde beheersmaatregelen. 
Daarbij past het dat risico’s regelmatig worden besproken met betrokken functionarissen.  

Afdelingshoofd 
Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor de risico’s die zich voordoen binnen de eigen afdeling. 
Daarnaast heeft de gemeente Gouda een ‘spelregel’ ingevoerd, die ten opzichte van andere 
gemeenten speciaal is en deze luidt als volgt: risico’s waarvan de impact onder de € 50.000 blijft 
moeten opgevangen worden in de reguliere bedrijfsvoering en worden niet meegenomen in de 
berekening van de weerstandscapaciteit (de afdelingshoofden worden gestimuleerd om actief om te 
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gaan met het risicomanagement). De inventarisatie van risico’s start bij het afdelingshoofd die de 
risico’s beoordeelt tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen en inzichten van het 
komende begrotingsjaar. Het afdelingshoofd draagt zorg voor communicatie (dialoog) van de risico’s 
binnen de afdeling en richting de directeur.  
 
5.1.5 Weerstandsvermogen en –capaciteit  
De financiële draagkracht van de gemeente Gouda wordt bij onvoorziene tegenvallers inzichtelijk 
gemaakt door het weerstandsvermogen. Als de (meerjaren)begroting sluitend is, maar er geen buffer 
aanwezig is, houdt dit in dat er direct bezuinigd moet worden op de programma’s als er zich 
onvoorziene tegenvallers voordoen. De gemeente heeft dus weerstandscapaciteit nodig.  

De omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de grootheid van de risico’s.  

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt 
of kan beschikken om niet begrote onverwachte kosten te dekken zonder dat de begroting en het 
beleid direct aangepast moeten worden. Hierin kan een tweedeling gemaakt worden tussen 
structurele en incidentiele weerstandscapaciteit. Binnen de gemeente Gouda worden de 
componenten uit de ‘handleiding van de duale begroting’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
gebruikt. Deze ziet er als volgt uit.  

Figuur 19. Weerstandscapaciteit. 

 

Bron: Gemeente Gouda, 2014.  

De gemeente Gouda heeft er in de afgelopen jaren voor gekozen om de latent beschikbare 
weerstandscapaciteit niet te gebruiken bij de berekening van het weerstandsvermogen. Dit heeft 
men besloten doordat de stille reserves (bijvoorbeeld door verkoop van bezittingen) pas gerekend 
worden tot de beschikbare weerstandscapaciteit als er daadwerkelijk een besluit is genomen tot een 
voorgenomen verkoop. Het inzetten van de onbenutte belastingcapaciteit is sterk afhankelijk is van 
de politieke haalbaarheid van het verhogen van deze belasting en wordt om deze reden niet 
gerekend tot de weerstandscapaciteit.  Hierdoor meent de gemeente Gouda dat het 
weerstandsvermogen dat op basis van bovenstaande gegevens bepaald wordt een beter (zuiver) 
inzicht geeft.  De respondent binnen de gemeente Gouda heeft bevestigd dat tegenvallers 
voornamelijk vanuit de algemene reserve gedekt worden.  

De weerstandsratio is een kengetal dat aangeeft in welke mate de gemeente in staat is om risico’s op 
te vangen. Dit kengetal wordt berekend door de beschikbare weerstandcapaciteit te delen door de 
benodigde weerstandscapaciteit. Evenals de gemeente Stichtse Vecht hanteert de gemeente Gouda 
ook de normtabel die is ontwikkeld door NARIS.  
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De gemeente Gouda streeft naar een ratio van tenminste 1,0. Dit valt in klasse C, met een 
interpretatie van ‘voldoende’. Hoe hoger het percentage, hoe groter het bijbehorende bedrag dat 
benodigd is om de risico’s af te kunnen dekken. Voor de bedrijfsvoeringrisico’s wordt gerekend met 
een zekerheidspercentage van 90%. Dit houdt in dat de kans 90% is dat de berekende 
weerstandscapaciteit toereikend is om de risico’s te kunnen opvangen.  

5.1.6 Toekomstgericht perspectief (knelpunten) inzake het risicomanagement 
Door middel van het interview met de senior controller binnen de gemeente Gouda en observaties is 
er naar voren gekomen dat de gemeente Gouda ook enkele verbeterpunten kent inzake het 
risicomanagement. Sinds men zo’n drie jaar geleden effectief is gestart met de verbetering van het 
risicomanagement is het meer gaan leven binnen de organisatie, zo wordt er gesteld dat er meer 
beleving is en komt risicomanagement vaker dan voorheen voor op de agenda.  Om het doel, 
strategisch risicomanagement te bereiken, zijn er nog verbeterstappen te maken. Een verbeterpunt 
is om verbandsanalyses uit te voeren, dit houdt in dat er bekeken wordt waar de risico’s vandaan 
komen, waaruit deze risico’s zijn opgebouwd en uit welke factoren het risico bestaat. Hierdoor kan er 
meer inzicht verkregen worden waardoor er gerichtere beheersmaatregelen getroffen kunnen 
worden. Een tweede verbeterpunt is dat het risicobewustzijn nog verder uitgebreid kan worden. Het 
risicobewustzijn is binnen de gemeente Gouda aanwezig, maar niet “iedereen” ziet de urgentie van 
een gedegen risicomanagement in. Dit komt mede door een verschillende risicoperceptie van een 
individu. Om de urgentie van een gedegen risicomanagement te benadrukken worden gesprekken 
gevoerd om de urgentie te benadrukken, hierdoor gaan medewerkers zich meer verbonden voelen, 
waardoor er meer draagvlak ontstaat. Daarnaast staat het gebruik van de IFLO-methode bij 
grondexploitaties ter discussie. Binnen de gemeente Gouda wordt gesteld dat projecten nog beter 
beheerst kunnen worden waardoor de uitkomsten van de analyses nog betrouwbaarder worden. 
Binnen de gemeente Gouda wordt hiervoor naar een oplossing gezocht. Daarnaast is er de wens om 
een software als hulpmiddel te gebruiken. Op dit moment worden verschillende programma’s 
onderzocht en op basis hiervan zal een keuze gemaakt worden. Belangrijk is dat door middel van een 
hulpmiddel het risicomanagement geen registerende functie moet krijgen. Binnen de gemeente 
Gouda is het misschien opmerkelijk dat er geen hulpsoftware is (NARIS). De respondent heeft gesteld 
dat het risicomanagement niet afhankelijk is van een hulpsoftware. Het risicomanagement moet 
begrijpelijk zijn voor ieder individu binnen de organisatie en de urgentie van een gedegen 
risicomanagement moet duidelijk zijn (voldoende draagvlak). Ook staat de gemeente Gouda voor 
transparantie, waardoor medewerkers een minder hoge drempel over zouden moeten komen om 
met de senior controller in gesprek te treden inzake risico’s en de ontwikkeling hiervan, waardoor 
het cyclische proces dat men onder ogen heeft onder de aandacht blijft. Daarnaast geeft 
transparantie een inzicht in de risicovolwassenheid van de organisatie, waar later in dit rapport op 
teruggekomen wordt. 

5.2 Integraal risicomanagement binnen woningcorporatie de Alliantie  
De Alliantie is in 2001 ontstaan uit een fusie van vier woningcorporaties. Deze vier corporaties waren 
werkzaam in aansluitende woningmarktgebieden: Atrium (Gooi en Vechtstreek), de Dageraad 
(Amsterdam), Groene Stad Almere (Almere) en SCW (Amersfoort en omstreken). De vier corporaties 
zijn vanaf januari 2006 dezelfde naam gaan voeren: de Alliantie (de Alliantie, 2016). 
Risicomanagement is van alle tijden, maar na de reorganisatie (schaalvergroting) in 2012 is dit het 
proces pas echt op gang gekomen (Gijsberts, 2016).  
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Het risicomanagement is top-down ingevoerd. Doordat er meer financiële verantwoordelijkheden bij 
kwamen (schaalvergroting) dienden zich vraag stukken voor. Doordat de urgentie van een gedegen 
risicomanagement vanuit de bovenste laag van de organisatie komt, ziet de rest van de organisatie 
deze urgentie ook (Gijsberts, 2016). Op basis van een gedegen risicomanagement kunnen 
doelstellingen hierdoor op positieve wijze beïnvloed worden (Dubbeldeman, 2009).  

5.2.1. Gehanteerde definities  
De Alliantie hanteert inzake het begrip risico de volgende definitie: ”Een risico is een onzekerheid die 
het realiseren van organisatiedoelstellingen kan beïnvloeden, naast de onzekerheden die van 
negatieve aard kunnen zijn, staan kansen (positieve gevolgen). Ook maakt de Alliantie gebruik van 
onderscheid in productrisico’s en procesrisico’s.  Dit komt onder andere tot uiting in het jaarverslag 
en de tussenrapportages. Voor het beoordelen gebruikt men binnen de Alliantie een normenkader, 
waardoor er een handvat gegeven wordt voor een eenduidige risicoperceptie.  

Voor het begrip risicomanagement gaat men bij de Alliantie van het volgende uit:” 
Risicomanagement is het doorlopen van een cyclisch proces, waarbij de risico’s continue worden 
geïdentificeerd, geanalyseerd, beoordeeld en geëvalueerd”.  Daarnaast ziet de Alliantie 
risicomanagement ook wel als kansenmanagement.  

5.2.2 Professionalisering risicomanagement  
De Alliantie heeft inzake het risicomanagement korte en lange termijn doelstellingen geformuleerd.  

Korte termijn doelstellingen:  

- De criteria (Alliantie normen, meetlat) voor het beoordelen van procesrisico’s en kansen voor alle 
fases van een project worden steeds opnieuw bekeken, waardoor de risicoperceptie up to date blijft. 

- De dynamische hulpmiddelen, zoals checklists en toelichtingen voor alle projectrisico’s en kansen in 
alle fases worden geëvalueerd, zo blijven de hulpmiddelen op het gewenste niveau, om op de juiste 
manier beslissingen te nemen.  

-De medewerkers worden verder opgeleid en geïnstrueerd in het herkennen, beoordelen, beheersen 
van risico’s en het zien van kansen. 

Lange termijn doelstellingen: 

- De Alliantie gaat proactief om met risico’s en kansen. Op deze manier probeert men strategieën 
inzake risico’s te ontwikkelen.  

- Risicomanagement is het regelmatig doorlopen van een cyclisch proces, door het proces steeds te 
evalueren kan er blijven ingespeeld worden op de ontwikkelingen in de interne en externe omgeving. 

- De gesignaleerde maatgevende risico’s en eventueel noodzakelijke beheersmaatregelen zijn 
vastgelegd in de faseverslagen, waardoor de evaluatie op het traject deskundig tot stand kan komen. 

- Risicomanagement als een positieve ontwikkeling ervaren, risico’s durven te nemen 
(weloverwogen), zodat de kansen die er liggen nog meer benut kunnen worden.  

5.2.3 Risicomanagementproces  
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Nadat de definities en de ontwikkelingen op korte en lange termijn zijn besproken zal er nu in 
worden gegaan op het risicomanagementproces dat gehanteerd wordt. De respondent van de 
Alliantie heeft te kennen gegeven dat het risicomanagementproces gebaseerd is op de RISMAN-
methode. Deze methode wordt onder anderen gebruikt bij het Rijks Vastgoed bedrijf.  

Deze methodiek is oorspronkelijk ontwikkeld voor de toepassing op projecten, maar is inmiddels zo 
ontwikkeld dat de RISMAN-methode van toepassing kan zin op organisaties en programma’s 
(Risman, 2016).  Hieronder wordt het model getoond en zal er van de stappen een omschrijving 
gegeven hoe deze in de Alliantie tot uiting komen.  

Figuur 20. RISMAN-model. 

 
Bron: Risman.nl, 2016. 
 

Stap 1 Vaststellen doel 
De eerste stap is het inzichtelijk maken van de stand van zaken op een bepaald moment. Dit gebeurt 
door het uitvoeren van een integrale risicoanalyse, waarbij als eerste het doel van de analyse wordt 
vastgesteld(project zo georganiseerd en goed mogelijk uit te voeren). Binnen de Alliantie worden er 
verschillende projecten uitgevoerd binnen de verschillende afdelingen. Er wordt bekeken op welke 
wijze kansen (positieve risico’s) en bedreigingen (negatieve risico’s) van invloed op de doelstelling 
kunnen zijn. De projectleider en de risicomanager maken dit bespreekbaar tussen hen en het team. 
 
Stap 2 In kaart brengen van de risico’s 
In deze fase worden de risico’s van verschillende invalshoeken belicht. Hierdoor komt er een zo goed 
mogelijke risico identificatie tot stand. Binnen de Alliantie wordt GOTIK gehanteerd (geld, 
organisatie, tijd, informatie en kwaliteit). Onder geld valt bijvoorbeeld het risico claims van derden, 
onder organisatie valt bijvoorbeeld het ontbreken van vergunning, bij tijd kan er gedacht worden aan 
het risico dat er een verandering van de visie van de gemeente kan plaatsvinden. Een risico bij 
informatie kan voortkomen naar aanleiding van mankementen aan het sociaal plan en bij kwaliteit 
kan er gedacht worden aan risico’s die voortvloeien uit de kwaliteit van de bodem. 
 
Stap 3 Het vaststellen van de belangrijkste risico’s.  
Hier worden de risico’s beoordeeld. Dit kan kwantitatief of kwalitatief van aard zijn. Binnen de 
Alliantie worden risico’s gerangschikt in samenspraak tussen de afdeling kennis (controllers), 
projectleiders en aangesloten professionals. Afhankelijk van onder andere de kans, impact, het soort 
risico, urgentie en de beschikbare middelen (is het, het waard om het risico af te dekken) zal er een 
rangschikking ontstaan waarop de Alliantie beheersmaatregelen al dan niet zal formuleren. Dit wordt 
uitgevoerd in stap 4 van het RISMAN-model.  
 
Stap 4 In kaart brengen van de beheersmaatregelen 
Voor de risico’s die in stap drie gedefinieerd zijn worden beheersmaatregelen getroffen, waarbij ook 
de effectiviteit van de gekozen beheersmaatregel in kaart wordt gebracht. Binnen de Alliantie 
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worden bij projecten (risicoprofielen) afgestemd op de competenties van de projectleiders en de 
competenties van de medewerkers. Elk project heeft een verschillende hoeveelheid fasen 
(ingewikkeld of makkelijker). Tijdens elke fase wordt een fase rapport opgesteld. Hierbij wordt een 
no go/go met akkoord gehanteerd waarbij er besloten wordt om wel of niet door te gaan per fase en 
wat er gedaan kan worden om toch doorgang te kunnen vinden. De Alliantie is een 
woningcorporatie, dit houdt in dat zij opereert zonder winstoogmerk, maar toch weloverwogen te 
werk moet gaan.  De risico’s die door beheersmaatregelen worden afgedekt worden geformuleerd. 
Voor deze beheersmaatregelen moeten de projectleider en de controller akkoord geven. Deze 
beheersmaatregel wordt ook toegewezen aan een eindverantwoordelijke zodat er te allen tijde 
duidelijkheid is wie er verantwoordelijk is voor desbetreffende beheersmaatregel. Hierdoor kunnen 
de beheersmaatregelen tijdens en na afloop van het traject worden geëvalueerd op effectiviteit en 
efficiency.  
 
5.2.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
Binnen de Alliantie zijn er verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden omtrent het 
risicomanagement. In deze paragraaf zullen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden uitgelicht 
worden.  

De eindverantwoordelijke binnen de Alliantie zijn de directeuren binnen de verschillende 
bedrijfsonderdelen die vervolgens rapporteren aan de bestuurders. Binnen de organisatie zijn de 
projectleiders en de afdelingshoofden de primaire eigenaars van de risico’s (treffen van 
beheersmaatregelen) met daarbij de risicomanagers als coördinerende en adviserende rol.  Op basis 
hiervan worden de beheersmaatregelen gecontroleerd en toegewezen. De medewerkers zijn 
gebonden aan de risico’s die voortvloeien uit proces en de productrisico’s. Dit is ingebed in de 
organisatie door middel van de taken, bevoegdheden en adviezen matrix. Op deze wijze is duidelijk 
wie de taken, adviezen en bevoegdheden hebben. Er wordt tussentijds en na de projecten 
geëvalueerd op effectiviteit en efficiency. Ook is het een onderwerp van gesprek bij de 
afdelingsoverleggen, kwartaalverslagen en tussentijdse rapportages. 

5.2.5 Weerstandsvermogen en capaciteit  
Op de begroting heeft de Alliantie niet zoals de gemeente een weerstandscapaciteit. De Alliantie 
heeft op de begroting een reserve staan voor calamiteiten. Dit is berekend op resultaten uit het 
verleden en analyses uit het heden. Indien dit bedrag aan het eind van het resterende boekjaar niet 
gebruikt is, worden van uit dit budget aanvullende werkzaamheden voor verbetering van de 
veiligheid gefinancierd, omdat men binnen de Alliantie weet dat er her en der wat achterstallig 
onderhoud te doen is. Dit probeert men binnen de Alliantie zoveel mogelijk in te halen bij een 
natuurlijk onderhoudsmoment (project). Indien er daarna nog geld over is kan het budget gebruikt 
worden voor een inhaalslag of een aanvullend verzoek. 

5.2.6 Toekomstgericht perspectief (knelpunten) inzake het risicomanagement 
Door middel van het interview met de verantwoordelijkheid binnen het team kennis 
(risicomanagement) binnen woningcorporatie de Alliantie en eigen observaties is er naar voren 
gekomen dat de Alliantie ook enkele verbeterpunten kent inzake het risicomanagement. Door 
middel van de reorganisatie die in 2012 geweest is, is het risicobewustzijn van de organisatie 
verbeterd. Dit is ingebed door middel van de TAB (taken, adviezen en bevoegdheden) matrix per 
project en de onderscheiding tussen product- en procesrisicos. Een verbeterpunt is dat de analyses 
op dit moment worden uitgevoerd zonder gebruik te maken van een software, hierdoor is het maken 
van analyses arbeidsintensief. Er moet wel benadrukt worden dat de software niet ten koste moet 
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gaan van het risicobewustzijn binnen de organisatie. Daarnaast is de risicoperceptie van 
verschillende projectleiders verschillend. Op dit moment worden de projecten verdeeld over de 
projectleiders op basis van competenties. Door middel van scholing (cursussen) en onderhoudende 
gesprekken kunnen medewerkers zich ontwikkelen, zodat er een evenwichtige risicoperceptie 
ontstaat. Doordat de urgentie van risicomanagement top-down is ingevoerd binnen de Alliantie kan 
het voor medewerkers een stap zijn om met verbeteringen te komen op basis van het gehanteerde 
beleid inzake risicomanagement. Een oplossing hiervoor kan zijn om een afdeling business 
intelligence te creëren. Hier kunnen ideeën neergelegd worden op welke gebieden er binnen de 
Alliantie verbeteringen kunnen optreden, dus ook op het gebied van risicomanagement. Op basis van 
de gegevens van de Alliantie kan de gemeente Stichtse Vecht voornamelijk lering trekken uit de 
organisatie van de projecten. Hierbij wordt vooraf een inschatting gemaakt en wordt er in fasen 
opgeleverd. Per fase worden risico’s en beheersingsmaatregelen geformuleerd, deze maatregelen 
moeten een akkoord krijgen van de afdeling kennis, welke zich bezig houdt met het 
risicomanagement. De faserapportages worden besproken en op basis van de ervaringen probeert 
men te leren om continu te blijven verbeteren. 

5.3 Integraal risicomanagement binnen de gemeente Arnhem 
Risicomanagement is van alle tijden, hoe kijkt men aan tegen onzekerheden, maar heeft zijn intrede  
binnen de gemeente Arnhem zo’n tien jaar geleden gedaan. Er was toen sprake van analyses op het 
gebied van grondexploitaties, dit was op kleinschalig niveau. Sinds de reorganisatie in 2012 is binnen 
de gemeente Arnhem het ‘risicomanagement’ ingebed binnen het gebied van financial control (de 
afdeling auditing en risicomanagement). De aanleiding hiervoor was dat men het risicomanagement 
in een breder context wilde plaatsen en niet alleen op het gebied van grondexploitaties. 
 
Hogere instanties (het rijk en de provincie) hechten grote waarde aan de inventarisatie van risico’s in 
combinatie de weerstandscapaciteit. Sinds de invoering van het BBV is de gemeente Arnhem, 
evenals andere gemeenten verplicht een gedegen beleid hierover te voeren.  De gemeente Arnhem 
ziet niet alleen vanuit wettelijk oogpunt het nut van risicomanagement, maar men ziet ook dat door 
middel van risicomanagement de kansen die voortvloeien uit de risicoanalyse benut kunnen worden, 
waardoor organisatiedoelstellingen op positieve wijze beïnvloed kunnen worden. Vanuit de 
gemeente Arnhem wordt dus het nut van een gedegen beleid van het risicomanagement gezien, 
waardoor het risicomanagement draagvlak heeft gecreëerd.  
 
5.3.1 Gehanteerde definities  
De gemeente Arnhem hanteert inzake het begrip risico de volgende definitie:” Risico’s zijn alle 
potentiële gebeurtenissen (gewenste of ongewenste) die het behalen van de doelstellingen van de 
organisatie kunnen bevorderen dan wel belemmeren, of deze gebeurtenissen daadwerkelijk gaan 
optreden is onzeker, deze gebeurtenissen kunnen beleidsmatig en/of financieel zijn”. 
 
Voor het begrip risicomanagement hanteert de gemeente Arnhem de volgende definitie:” 
Risicomanagement is het geheel aan activiteiten en maatregelen gericht op het expliciet en 
systematisch omgaan met en het beheersen van risico’s (zowel positief als negatief).   
 
5.3.2 Professionalisering van het risicomanagement  
Binnen de gemeente Arnhem is men continu bezig het risicomanagement te verbeteren. Om het 
risicomanagement steeds te blijven verbeteren  heeft men bij de gemeente Arnhem de volgende 
wensen geformuleerd.  
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- De gemeente Arnhem is bezig om het risicogestuurd werken in te voeren. Hierover is men met M. 
Van Staveren in gesprek om dit te bewerkstelligen. Dit doet hij uit hoofde van het bureau VSRM, met 
dit bureau helpt hij organisaties met risicogestuurd werken. Dit zou betekenen dat men overstapt 
van de grondslagen van het COSO-model naar de ISO31000.  
 
- Het bevorderen van een risico-actieve organisatie, hierbij kan gedacht worden aan het (nog meer) 
bevorderen van het risicobewustzijn en het bewust omgaan met risico’s te bevorderen. Naast het feit 
dat het management de regie in handen heeft op het gebied van risicosturing doet men dat ook door 
het verzorgen van trainingen en opleidingen, zodat het risicomanagement zich organisatiebreed  
blijft ontwikkelen.  
 
- De waardering van risicomanagement binnen de inbedding van de organisatie verder ontwikkelen. 
Hierop is een risicovolwassenheidstest uitgevoerd. Hierin is te zien dat er binnen de organisatie een 
“ruime” waardering is voor het risicomanagement. Hoe meer naar de rand, des te beter de uitslagen 
zijn. Hieronder wordt de test in een figuur weergegeven.  
 
Figuur 21. Waardering stakeholders inbedding risicomanagement. 

 
Bron: Interne documentatie Arnhem, 2016.  
 
- Het ultieme doel binnen de gemeente Arnhem is dat er op den duur geen aparte afdeling meer 
nodig is voor risicomanagement. Volgens de risicomanagers die er nu zitten is risicomanagement een 
tool/competentie die voornamelijk de managers, maar ook het personeel moeten beheersen. Dit zou 
betekenen dat de risicomanagers alleen maar een coördinerende rol hebben binnen de ambtelijke 
organisatie. Als dit gerealiseerd zou kunnen worden, zal het betekenen dat iedereen het 
risicomanagement zo beheerst dat er geen aparte afdeling meer nodig is. Deels wordt dit al 
bevordert door het aanbieden van scholing op individueel en functie niveau.  
 
5.3.3 Risicomanagementproces gemeente Arnhem  
Het risicomanagementproces binnen de gemeente Arnhem is gebaseerd op de zes stappen die 
Martin van Staveren hanteert inzake het risicogestuurd werken.  Het model van het risicogestuurd 
(M. Van Staveren) werken ziet er als volgt uit, daarnaast zal er beschreven worden hoe iedere 
stappen binnen de gemeente Arnhem zijn inbedding heeft gevonden:  
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Figuur 22. Model risicogestuurd werken. 

I 

Bron: Interne documentatie Arnhem, 2016.  

Stap 1 Doelstellingen  
Bij doelstellingen kan het allerlei verschillende doelen betreffen. Hierbij kan gedacht worden aan 
organisatiebrede doelen of persoonlijke werkdoelen. Voor het bepalen van strategische, 
operationele en tactische doelen werken organisaties met de Business Balance Score Card. Deze is 
als volgt opgebouwd.  

Figuur 23. Business Balance Score Card.  

 

Bron: 123 management, 2015. 

Op basis van de methodiek van de Balance Score Card worden de strategische en daarvan afgeleide 
operationele en tactische doelen helder. Zo wordt er achtereenvolgens bij het portofolio ingegaan 
hoe er van buitenaf tegen de organisatie wordt aangekeken, zowel door klanten, de maatschappij en 
partners. Bij proces wordt het interne perspectief belicht. Hier wordt vastgesteld wat de kritieke 
succesfactoren zijn in de bedrijfsprocessen en de technologie. Bij profit wordt er bij een non-profit 
organisatie bedoelt dat er een gezonde financiële huishouding voorwaardenscheppend is voor een 
duurzame bedrijfsvoering. Tot slot wordt er bij people ingegaan op het verbeter- of leerperspectief. 
Dit behelst de vraag waardoor we in staat zijn in de toekomst te blijven leren en verbeteren. 
Hieronder vallen het management van medewerkers, competentiemanagement en ook de 
leiderschap en cultuur (mensen aanzetten tot verbeteren) en de vraag naar de waardering van 
medewerkers als interne stakeholder. De doelen die vervolgens voortkomen uit de Balance Score 
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Card zijn vervolgens het startpunt van de risico-identificatie. Binnen de gemeente Arnhem worden 
de kaders vastgesteld door de raad op het niveau van risicomanagement. De doelen worden door de 
risicomanagers in combinatie met programma managers, cluster managers en projectleiders 
afgestemd. Het risicomanagement is ingebed binnen de afdeling financial control binnen het cluster 
intern advies.  

Stap 2 Risico identificatie  
Bij de risico identificatie begint het met het verzamelen van beschikbare informatie die relevant is 
het voor realiseren van de doelen. Daarnaast is deze informatie veelal hard en feitelijk van aard 
(reeds bekende informatie). Het bestaat ook uit zachtere, subjectieve informatie zoals opinies van 
experts, ervaringen van medewerkers of tevredenheidsonderzoeken. Deze informatie wordt gezien 
als de bekende zekerheid. Daarnaast zal er altijd ontbrekende informatie en dubieuze informatie zijn. 
Dit is de bekende onzekerheid. Op basis van de beschikbare, ontbrekende en twijfelachtige 
informatie worden in deze stap alle voorziene risico’s in kaart gebracht. Door hierbij verschillende 
deskundigen met diverse achtergronden te betrekken worden zoveel uiteenlopende risico’s 
zichtbaar, met de onderliggende onzekerheden. De doelen zijn het uitgangspunt van de identificatie, 
op basis van de identificatie kan er een hiërarchie inzake de risico’s ontstaan. Binnen de gemeente 
Arnhem worden de risico’s geïdentificeerd op verschillende manieren. Zo wordt er geïnventariseerd 
op basis van groepsessies (personen met verschillende achtergronden). Ook wordt er gebruikt 
gemaakt van interviews, deskstudies en benchmarking. Bij projecten wordt er een go/no go moment 
bepaald, maar is de wens om een project ten alle tijden door te laten gaan, met daarbij het vereiste 
dat er extra beheersmaatregelen getroffen moeten worden. Daarnaast is Arnhem in gesprek met 
BDO om een risk appetite te ontwikkelen. Op dit moment hanteert Arnhem een vereiste van 75 tot 
en met 90% inzake het weerstandsvermogen.  

Stap 3 Risico classificatie  
Met risico classificatie worden de in kaart gebrachte risico’s geclassificeerd. Dat wil zeggen dat de 
kans van optreden wordt berekend, evenals de effecten op bijvoorbeeld veiligheid, tijd, geld en 
reputatie van de betrokken partijen. Voor het classificeren wordt veelal de methodiek met 
betrekking tot de klassen gehanteerd, dus een indeling van 1 tot en met 5, voor vijf intervallen, met 
een spanwijdte van een x bedrag. Risicoperceptie is een belangrijke factor hierbij, door de verschillen 
in risicoperceptie te bespreken en inzichtbaar te maken wordt op gezamenlijke wijze een risico 
classificatie gemaakt. Binnen de gemeente Arnhem wordt er ook gewerkt met de klassen indeling. 
Daarnaast hanteert men NARIS om het volledige risicoprofiel van de gemeente in kaart te brengen.  

Stap 4 Risico beheersing  
Bij de risico beheersing gaat het over de maatregelen die de kans van een risico verkleinen of 
wegnemen, of om de gevolgen te beperken en te compenseren. Dit houdt in dat er een viertal 
strategieën zijn namelijk: vermijden, beheersen, verzekeren en accepteren. Om te beoordelen welke 
mate van risicobeheersing optimaal is worden de oorzaken en gevolgen van de risico’s geanalyseerd. 
Dit wordt gedaan met de beschikbare bronnen (zekerheid en onzekerheid). Uit de analyse van de 
onderzekerheids- en zekerheidsbronnen komt er aan het licht aan welke oorzaken en gevolgen wat 
te doen is. Hieruit komen correctieve of preventieve beheersmaatregelen. De risicopercepties en de 
risicohouding bepalen in grote mate in hoeverre er maatregelen worden genomen en in hoeverre 
deze reiken. Nadat er maatregelen getroffen zijn blijft er een netto risico over. De acceptatie van het 
netto risico is ook afhankelijk van de risicopercepties en –houdingen van de betrokkenen. Binnen de 
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gemeente Arnhem zijn de projectleiders, clustermanagers en programmamanagers verantwoordelijk 
voor de risico’s inclusief beheersmaatregelen. De risicomanager heeft hierbij een coördinerende, 
controlerende en adviserende rol en geeft zijn adviezen en beoordeeld de maatregelen. Ook werkt 
de gemeente Arnhem met een risico register, waarin de bevindingen, risico’s, aanbevelingen en 
maatregelen staan (BRAM).  

Stap 5 Risico evaluatie  
Met deze stap wordt het expliciet en periodiek de effectiviteit van de beoogde beheersing van de 
risico’s nagegaan. Als er twijfel is in de effectiviteit zijn er aanvullende maatregelen nodig, tenzij 
hogere risico’s inmiddels acceptabel zijn, als gevolg van gewijzigde risicopercepties. Een manier om 
te evalueren is de Total Cost of Risk benadering. Hierbij wordt er een schatting van de kosten 
gemaakt voor het uitvoeren van de risicoprocesstappen, de genomen maatregelen en de de-escalatie 
en afwikkeling van desondanks opgetreden risico’s.  Ook de kosten van onvoorzien opgetreden 
risico’s die niet in het risicodossier stonden worden meegenomen. Binnen de gemeente Arnhem is 
men gestart met de invoering van het risicogestuurd werken van Van Staveren, dus ook met de 
methode TCoR. Daarnaast worden de projecten en risico’s binnen de afdelingen geëvalueerd met de 
risicomanagers (transparantie is wel vereist, dit heeft betrekking op een zekere mate van 
risicovolwassenheid). Hierbij wordt het gehele traject geëvalueerd en worden de projectleiders, 
clustermanagers en programmamanagers geattendeerd. Zo worden er ook analyses uitgevoerd op 
de verschillende trajecten, om zo verbeteringen aan te brengen. Ten opzichte van bijvoorbeeld het 
jaarverslag laten de risicomanagers zelf een evaluatie op het betreffende document los en daarover 
wordt een terugkoppeling gegeven aan de bedrijfsvoerders.  

Stap 6 Risico rapportage 
De risico rapportage heeft betrekking op de periodieke rapportage. Voor projecten is het specifiek 
van belang dat alle relevantie risico-informatie inzichtelijk blijft en wordt benut. Dit kan door middel 
van een risicodossier met een toelichting op de belangrijkste risico’s zodat deze beknopt en scherp 
worden geformuleerd. In de volgende fase van een project is dit weer het startpunt van stap 1 (risico 
doelstellingen), het checken of de doelen en de bijbehorende risico’s nog actueel en realistisch zijn. 
Voor de risico’s betreffende de bedrijfsvoering is het van belang dat dit gemonitord blijft worden. 
Binnen de gemeente Arnhem wordt er gerapporteerd op verschillende manieren, zo wordt er bij 
raadsvoorstellen een risicoparagraaf opgenomen evenals als bij het jaarverslag (planning en control 
cyclus), businesscases en projectplannen. Het rapporteren van risico’s heeft in de gemeente Arnhem 
zijn inbedding gevonden in het dagelijkse functioneren, middels evaluaties blijven de ontwikkelen in 
kaart. 

5.3.4 Verantwoordelijkheden en bevoegdheden  
Binnen de gemeente Arnhem is het risicomanagement deels centraal en decentraal belegd. Dit komt 
mede doordat de risicomanagers op de lijn zitten (stafafdeling). De expliciete uitvoering is bottom-up 
up gerealiseerd. Dit houdt in dat de primaire eigenaars van het risico (inclusief beheersmaatregelen) 
de clustermanagers, programmamanagers en de projectleiders zijn. Zij sturen de medewerkers aan 
inzake de realisering met betrekking tot de organisatorische doelstellingen. De risicomanagers 
hebben met betrekking tot de risico’s  een begeleidende, adviserende, controlerende en 
coördinerende rol. Met betrekking tot het risicomanagement is de concerncontroller 
verantwoordelijk op concern niveau. In de hiërarchie heeft de wethouder financiën van de gemeente 
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Arnhem een hoge invloed met betrekking tot het weerstandsvermogen ten opzichte van de 
risicoparagraaf.  

5.3.5 Weerstandsvermogen en capaciteit  
De financiële draagkracht van de gemeente Arnhem wordt bij onvoorziene tegenvallers inzichtelijk 
gemaakt door het weerstandsvermogen. Als de (meerjaren)begroting sluitend is, maar er geen buffer 
aanwezig is, houdt dit in dat er direct bezuinigd moet worden op de programma’s als er zich 
onvoorziene tegenvallers voordoen. De gemeente heeft dus weerstandscapaciteit nodig.  

De omvang van de benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de grootheid van de risico’s.  

De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt 
of kan beschikken om niet begrote onverwachte kosten te dekken zonder dat de begroting en het 
beleid direct aangepast moeten te worden. Hierin kan onderscheidt gemaakt worden tussen 
structurele en incidentiele weerstandscapaciteit. Onder incidentiele weerstandscapaciteit wordt 
verstaan: het vermogen om calamiteiten en andere eenmalige tegenvallers op te kunnen vangen 
zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van taken op het geldende niveau. Met de structurele 
weerstandscapaciteit worden de middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om 
tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering 
van de bestaande taken. Binnen de gemeente Arnhem wordt onder de weerstandscapaciteit het 
volgende verstaan: de algemene reserve, bedrijfsreserve, risicobuffer, post ‘strikt onvermijdbaar’ , 
post ‘onvoorzien’, de onbenutte belastingcapaciteit en de stille reserve.  

De respondent binnen de gemeente Gouda heeft bevestigd dat tegenvallers voornamelijk gedekt 
worden uit de bedrijfsreserve en de algemene reserve. 

De weerstandsratio is een kengetal dat aangeeft in welke mate de gemeente in staat is om risico’s op 
te vangen.  
 
Dit kengetal wordt berekend door de beschikbare weerstandcapaciteit te delen door de benodigde 
weerstandscapaciteit. De gemeente Arnhem hanteert ook de normtabel die is ontwikkeld door 
NARIS.  
 
De gemeente Arnhem streeft naar een ratio van tenminste 1,0. Dit valt in klasse C, met een 
interpretatie van ‘voldoende’. Hoe hoger het percentage, hoe groter het bijbehorende bedrag dat 
benodigd is om de risico’s af te kunnen dekken. Voor de bedrijfsvoeringrisico’s wordt gerekend met 
een zekerheidspercentage van 75%-90%. Dit houdt in dat de kans 75%-90% kans is dat de berekende 
weerstandscapaciteit toereikend is om de risico’s te kunnen opvangen.  

5.3.6. Toekomstgericht perspectief (knelpunten) inzake risicomanagement  
Door middel van het interview met de risicomanager binnen de gemeente Arnhem en eigen 
observaties is er naar voren gekomen dat ook de gemeente Arnhem nog enkele verbeterpunten kent 
inzake het risicomanagement. De gemeente Arnhem wordt veelal geraadpleegd door andere 
organisaties om adviezen te geven op het gebied van risicomanagement, hierdoor is het van belang 
dat de kwaliteit van het risicomanagement “up-to-date” blijft en er continue naar verbeteringen 
worden gezocht (cyclisch proces). Om het gewenste doel (het risicogestuurd werken van M.van 
Stavaren) volledig te laten inbedden zijn er enkele verbeterstappen te maken. Een verbeterpunt is 
dat de stappen van het risicogestuurd werken (doelstellingen en scope, risico identificatie, risico 
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classificatie, risico beheersing, risico evaluatie en risico rapportage) structureel onder de aandacht 
blijven en structureel op de juiste manier worden uitgevoerd, dus het risicobewustzijn en de 
perceptie moeten onder de aandacht blijven. Daarnaast is er de wens van de gemeente Arnhem dat 
medewerkers, maar vooral de managers zich zo ontwikkelen dat er geen aparte afdeling hoeft te zijn 
voor risicomanagers. Hierdoor worden er opleidingen aangeboden op individueel niveau en 
groepsniveau. Bij de gemeente Arnhem ziet men de urgentie voor het investeren in personeel. Door 
het investeren op zowel individueel en groepsniveau ontstaat er een binding met de organisatie, wat 
er voor zorgt dat medewerkers bevlogen te werk gaan (Valk, 2012). Ook zal door het verzorgen van 
opleidingen de risico perceptie verbeteren, waardoor er juiste keuzes gemaakt worden die 
uiteindelijk zorgen dat de organisatiedoelstellingen gerealiseerd worden. Een ander verbeterpunt is 
dat software NARIS een vertekend beeld kan geven van de weerstandscapaciteit en het 
weerstandsvermogen door bijvoorbeeld risico’s als het ware niet op te nemen, waardoor analyses 
rooskleuriger worden. De integriteit van de risicomanagers is hierbij van belang, zodat er een zuiver 
beeld gevormd blijft worden.  De risicomanagers voeren onafhankelijk onderzoeken uit en hebben 
een adviseren, coördinerende en taakstellende rol. Op basis van de scholing die de gemeente 
Arnhem aanbiedt blijft het risicomanagement zich ontwikkelen en blijft men voorlopen als best 
practice in gemeenteland. Uit het gehouden interview is gebleken dat de medewerkers binnen de 
organisatie zich vereerd voelen dat hun organisatie wordt bestempeld als voorbeeld, echter is het 
van belang dat er geen gemakzucht moet ontstaan onder het personeel, want zoals eerder gezegd 
risicomanagement is continu van belang. 

5.4 Evaluatie 
 In dit hoofdstuk is in kaart gebracht hoe het risicomanagement bij de drie organisaties: de gemeente 
Arnhem, de gemeente Gouda en woningcorporatie de Alliantie is georganiseerd. Zo is er binnen de 
ambtelijke organisaties een overeenstemming te zien binnen de verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden, dit komt mede doordat deze indeling naar verwachting van bovenaf geadviseerd zal 
worden. Binnen de Alliantie is er een andere indeling van toepassing in vergelijking met de 
ambtelijke organisaties. Toch zijn er ook overeenkomsten inzake het risicomanagement die de 
organisaties hanteren. Zo is overeenkomstig dat er binnen de organisaties rekening gehouden wordt 
met tegenvallers. Ook is het de bedoeling van het risicomanagement dat de risico’s zoveel mogelijk 
in een vroeg stadium ontdekt worden, dus op de werkvloer. Binnen de drie organisaties ligt er een 
achterliggende gedachte aan de fundamenten voor het gehanteerde risicomanagement. Zo is te zien 
dat men bij de Alliantie uitgaat van de RISMAN-methodiek, de gemeente Gouda raakvlakken ziet met 
de COSO-kubus en de gemeente Arnhem is van plan op basis van het risicogestuurd werken, het ISO-
model in te passen. Het doel van risicomanagement is het realiseren van de 
organisatiedoelstellingen. Door de modellen die gehanteerd worden weten de medewerkers welke 
doelen behaald moeten gaan worden. Dit kan op organisatorisch gebied zijn, afdelings gerelateerd of 
persoonlijke doelstellingen. Op dit gebied kan de Balance Score Card uitkomst bieden, wat het geval 
is binnen de gemeente Arnhem. Door middel van de lange termijn en korte termijn ontwikkelingen 
die de organisaties willen bereiken is af te leiden dat risicomanagement een toegevoegde waarde 
heeft binnen de organisatie. In het volgende hoofdstuk worden de factoren met betrekking tot het 
risicomanagement tussen de organisaties inclusief de gemeente Stichtse Vecht met elkaar 
vergeleken. 
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6. Vergelijkingen 
In dit hoofdstuk wordt voor de overzichtelijkheid van de vergelijking van de onderzoeksresultaten 
van de vier organisaties betreffende factoren aangaande het risicomanagement getoond. Dit zal 
gebeuren in paragraaf 6.1 en op basis van de bevindingen zal er in 6.2 een evaluatie met betrekking 
tot dit hoofdstuk getoond worden.  

6.1 Vergelijkingen belicht  
In deze paragraaf worden factoren binnen het risicomanagement belicht inclusief overeenkomsten 
en verschillen tussen de vier organisaties. Op basis van een rode (donker vak) en groene (licht vak) 
kleur zal aangetoond worden of dit bij de desbetreffende organisatie wel of niet aanwezig is. 

1. Benadering van een risico en risicomanagement. 

Stichtse Vecht   Arnhem   Gouda   De Alliantie  

Alle vier de organisaties hebben een benadering voor een risico en risicomanagement. 

Zo is bij de gemeenten Stichtse Vecht en Gouda de benadering van een risico vooral gesteld op de 
negatieve gevolgen en bij de gemeente Arnhem en woningcorporatie de Alliantie op de negatieve 
én de positieve kanten van een risico. Bij de benadering  van risicomanagement gaan de 
organisaties uit van een systematisch en cyclisch proces van stappen. 

 
2. Risicomanagement is gebaseerd op een model met achterliggende gedachte. 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeente Stichtse Vecht is tijdens de interviews naar voren gekomen dat het merendeel 
onvoldoende inzicht heeft op het fundament van het gehanteerde model: plan, do, act en control 
(PDAC), deze cirkel heeft een correlatie met de ISO norm. Binnen de gemeente Arnhem is het 
risicomanagement gebaseerd op de COSO-kubus. Men is echter bezig met de invoering van het 
risicogestuurd werken van Martin van Staveren, welke is gebaseerd op de ISO31000. De gemeente 
Gouda heeft risicomanagement vooral gebaseerd op de COSO-kubus, de vlakken van de kubus 
hebben in zekere mate een correlatie met de ISO-norm. Woningcorporatie de Alliantie heeft het 
risicomanagement gebaseerd op de RISMAN-methodiek, die tevens gebruikt wordt bij het Rijks 
Vastgoed Bedrijf. 

 
3. Hulpsoftware en technieken voor risicomanagement binnen de organisatie. 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de organisaties maakt ieder gebruik van een tool voor risicomanagement. Zo maakt de 
gemeente Stichtse Vecht gebruik van de tool NARIS. Binnen de Stichtse Vecht wordt gesteld dat dit 
programma niet optimaal gebruikt, waardoor risicomanagement een registrerende functie lijkt te 
zijn geworden. Woningcorporatie de Alliantie en de gemeente Gouda gebruiken Excel, met daarbij 
zelf gecreëerde formats om analyses uit te voeren. Binnen de gemeente Arnhem hanteert men de 
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software NARIS, welke optimaal gebruikt, mede doordat er een applicatiebeheerder is en er op dit 
gebied informatie wordt uitgewisseld met de gemeente Amsterdam, welke een voorloper is met de 
hantering van NARIS. 

 
4. Applicatiebeheerder hulpsoftware risicomanagement  

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeenten Stichtse Vecht wordt NARIS als software gehanteerd, hierbij is er geen 
applicatiebeheerder, welke exact de ontwikkelingen bijhoudt waardoor de applicatie optimaal 
gebruikt wordt. Binnen de Alliantie en de gemeente Gouda is de hulpsoftware Excel, hierdoor is er 
geen applicatiebeheerder nodig. De formats kunnen naar wens worden aangepast. De gemeente 
Gouda is op dit moment nog bezig met het evalueren van de beschikbare software om de juiste 
keuze te maken. Hieronder wordt verstaan dat de software voldoet aan de interne eisen die de 
gemeente Gouda stelt. Bij de gemeente Arnhem is er een applicatiebeheerder, welke 
ontwikkelingen met betrekking tot de software nauwlettend in de gaten houdt en zorgt dat het 
programma optimaal gebruikt wordt om zuivere analyses te kunnen maken. 

 
5. Belegging van het risicomanagement  

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de Stichtse Vecht is het risicomanagement belegd binnen de concernstaf. Hierbinnen wordt 
door capaciteitsgebrek risicomanagement niet als urgent ervaren. Hierdoor wordt er decentraal ook 
minder bedreven te werk gegaan ten opzichte van het risicomanagement. Bij de gemeente Gouda is 
het risicomanagement ook belegd bij de concernstaf. Hier staat het risicomanagement in nauw 
contact met de concerncontroller en is er draagvlak gecreëerd voor de invoering van het 
risicomanagement (decentraal). De gemeente Arnhem heeft het risicomanagement belegd binnen 
een aparte afdeling. De risicomanagers hebben kennis van zaken en geven advies, coördineren en 
controleren. Daarnaast zijn zij sparringpartners voor de programma-,cluster- en projectmanagers, 
die het personeel aanstuur (decentraal). De Alliantie heeft het risicomanagement ook belegd binnen 
een aparte afdeling. Hierbinnen wordt het risicomanagement gecontroleerd en gecoördineerd. Ook 
worden er adviezen gegeven en staat men in contact met de controller. De projectleider werkt 
nauw samen met het team (decentraal). 

 
6. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd en worden uitgevoerd. 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeenten zijn de verantwoordelijkheden in de nota risicomanagement vastgelegd. Deze 
nota’s worden om de vier jaar geactualiseerd. De Alliantie heeft een document genaamd ‘visie 
risicomanagement’.  Binnen de gemeenten Gouda en Arnhem heeft risicomanagement zijn 
inbedding gevonden en verankering met name door de urgentie en de kansen die men ziet, met het 
hanteren van een gedegen risicomanagement. dit is ook het geval binnen de Alliantie.  Doordat 
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risicomanagement binnen Stichtse Vecht gezien wordt als een verplicht nummertje, wordt er niet 
ten alle tijden gehandeld, zoals het zou moeten. Als de voordelen worden benaderd zal het 
personeel de urgentie kunnen zien. Stel dat er een risico optreed en een zodanige schade aanricht 
dat dit voor de gemeente niet te over zien is? De medewerkers moeten zich bewust zijn van de 
gevaren van een risico. Als gemeente is er toch een voorbeeldfunctie welke zij naar de burgers moet 
uitstralen. 

 
7. Interne communicatie inzake risico’s met de inbedding ervan. 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de Stichtse Vecht worden de risico’s geïdentificeerd door de afdelingshoofden en de 
medewerkers, maar door het lage risicobewustzijn kunnen risico’s over het hoofd gezien worden. 
De risico’s worden niet structureel besproken tussen het orgaan bedrijfsvoering en 
afdelingsmanagers en worden bij de rapportages besproken (onvoldoende inventarisatie). Binnen 
de gemeente Arnhem is risicomanagement een vast agendapunt, mede doordat er een aparte 
afdeling is voor risicomanagers. Doordat de risicomanagers een coördinerende, controlerende en 
adviserende taak hebben, is men een sparingspartner inzake risico’s. Binnen de gemeente Gouda is 
risicomanagement ook een vast agendapunt bij elke investering of afweging wordt er bekeken of er 
risico’s zijn. De Alliantie hanteert bij projecten faseverslagen waar de risico’s getoond worden en 
deze worden dan ook besproken. Ook tijdens de kwartaalverslagen wordt erover gesproken.  

 
8. Beheersen van risico’s bij projecten. 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeente Stichtse Vecht is er geen lijn hoe projecten beheerst worden. Zo is er niet 
bekend of er altijd een projectplan geschreven wordt met een go/no go moment en of de risico’s in 
fasen worden besproken. Bij de gemeenten Gouda en Arnhem en woningcorporatie de Alliantie 
wordt er een no-go/go moment bepaald. Hierin worden de doelstellingen van het project besproken 
en eveneens wat er mis kan gaan en daarnaast ook waar mogelijke kansen liggen (projectplan). De 
beheersmaatregelen worden door het adviserende orgaan beoordeeld. Ook kan het zijn dat men in 
gesprek treed over de genoemde beheersmaatregelen om de personen meer aan het denken te 
zetten en zijn de beheersmaatregelen onderverdeeld, zodat ieder weet wie of wat verantwoordelijk 
is. 

 
9. Effectiviteit en efficiency van beheersmaatregelen.  

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeente Stichtse Vecht wordt er als knelpunt benoemd dat er geen evaluatie is op 
efficiency en effectiviteit op de beheersmaatregelen, zo kan er ook niet worden nagegaan of de 
maatregel het gewenste effect heeft gehad. Binnen de gemeente Gouda staat risicomanagement op 
de agenda, waardoor de beheersmaatregelen worden besproken en onder een vergrootglas worden 
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gehouden of deze het gewenste effect heeft gehad. Dit gebeurt in samenwerking met de controller 
binnen de organisatie. Bij woningcorporatie de Alliantie worden de geformuleerde 
beheersmaatregelen in samenwerking met de projectleiders/afdelingshoofden besproken in de 
faserapportages en het eindrapport of het de gewenste effecten heeft opgeleverd. De gemeente 
Arnhem evalueert met de risicomanagers, projectleiders, programmamanagers en clustermanagers. 
Hierin worden de trajecten geëvalueerd, waarom een maatregel niet heeft gewerkt, of juist wel, 
hierdoor wordt het bewustzijn op scherp gezet. De beheersmaatregelen moeten worden 
goedgekeurd evenals dit het geval is bij de Alliantie en de gemeente Gouda. 

 
10. Gemeenschappelijke taal risicomanagement.  

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeente Stichtse Vecht worden de risico’s niet omschreven in combinatie met 
medewerkers van verschillende achtergronden zoals in de nota gesteld is. Binnen de gemeente 
Arnhem worden de risico’s zo omschreven dat deze voor iedereen binnen de organisatie begrepen 
worden en ieder raakvlak binnen de organisatie weet hoe deze behandelt moeten worden. Dit is 
eveneens zo binnen de gemeente Gouda en woningcorporatie de Alliantie. Hierdoor weten de 
medewerkers wat een risico inhoudt en wordt er getracht er voor te zorgen dat er misverstanden 
omtrent risico’s worden voorkomen.  

 
11. Omgaan met tegenvallers.  

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen alle vier de organisaties wordt er rekening gehouden met tegenvallers inzake risico’s. Zo 
hebben de gemeenten de beschikking over de weerstandscapaciteit, welke bestaat uit onder andere 
de algemene reserve, bedrijfsreserve en onbenutte belastingcapaciteit. De Alliantie hanteert niet 
het begrip ‘weerstandscapaciteit’, maar heeft een calamiteitenpot, welke is samengesteld uit trends 
en analyses uit het verleden.  

 
12. Weerstandscapaciteit. 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de ambtelijke organisaties is het verplicht om een inzicht te geven in de risico’s in 
combinatie met de weerstandscapaciteit. De tegenvallers worden voornamelijk gedekt uit de 
algemene reserve. Daarnaast wordt op basis van de capaciteit en de risico’s het 
weerstandsvermogen getoond. De Alliantie maakt gebruik van een calamiteitenpot die is 
samengesteld uit trends uit het verleden en analyses waarop het bedrag gebaseerd is.  De gemeente 
Gouda heeft besloten om latent beschikbaar capaciteit niet mee te nemen (bijvoorbeeld stille 
reserve) dit wordt pas meegenomen als er een besluit genomen is tot een verkoop. 
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13. Scholing medewerkers. 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen alle vier de organisaties is er ruimte voor scholing, zowel op persoonlijk als op groepsniveau. 
Binnen de gemeente Arnhem volgen de risicomanagers cursussen met betrekking tot het 
risicogestuurd werken. Daarnaast is men in gesprek met een extern bedrijf om een eenduidige risk 
appetite te ontwikkelen binnen de organisatie.  Inzake NARIS worden de personen die hiermee 
werken geïnstrueerd (gemeente Arnhem). 

 
14. Knelpunten risicomanagement 

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeente Stichtse Vecht worden het lage risicobewustzijn, de passieve risicohouding (we 
doen het, omdat het moet “verplichting”) en het ontbreken van de evaluatie op effectiviteit en 
efficiency op de beheersmaatregelen als belangrijkste knelpunten gezien. Binnen de gemeente 
Gouda wordt als knelpunt gezien dat er verbandsanalyses uitgevoerd kunnen worden om de risico’s 
nog beter in kaart te brengen, waardoor er nog beter gestuurd kan worden op de risico’s. De 
Alliantie heeft de wens om een software aan te schaffen, omdat het maken van analyses 
arbeidsintensief is, maar door een software moet het geen registrerende functie worden. De 
gemeente Arnhem stelt dat de stappen die bijbehoren bij het risicogestuurd werken structureel 
uitgevoerd moeten blijven worden, daarnaast is er de wens om nog meer te investeren in het 
risicobewustzijn bij de medewerkers, waardoor er organisatiebreed nog meer aandacht is. Hierdoor 
kan men een nog betere risico inschatting maken wat weer profijt heeft op het realiseren van 
doelstellingen.  

 
15. Verankering risicomanagement  

Stichtse Vecht  Arnhem  Gouda  De Alliantie  

Binnen de gemeente Stichtse Vecht heerst er een passieve risicohouding, waardoor het 
risicobewustzijn laag is. De gemeente Gouda is in 2012 effectief gestart met de invoering van het 
strategisch risicomanagement. Sindsdien is er meer beleving en komt risicomanagement steeds 
vaker op de agenda voor. In de werkprocessen is dit ingebed, mede door middel van de gesprekken 
en de uitleg waarom risicomanagement draagvlak in de organisatie heeft gekregen. Hierdoor is het 
risicobewustzijn aanwezig en is er een actieve risicohouding. Binnen de gemeente Arnhem is het 
risicobewustzijn hoog. De verankering is terug te zien mede doordat men een aparte afdeling heeft 
voor risicomanagers die adviseren, coördineren en controleren. Ook wordt de gemeente Arnhem 
gezien als voorloper met betrekking tot de organisatie van het risicomanagement door de 
risicoperceptie en het risicobewustzijn. Binnen de Alliantie is er ook verankering, dit komt mede 
door de TAB-matrix, hierin valt af te leiden wie er verantwoordelijk is voor elk deel van het product 
of proces. Hierbij zijn ook de product en proces risico’s onderscheiden en worden regelmatig 
gesprekken gevoerd waardoor de perceptie en het bewustzijn hoog blijven. 
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6.2 Evaluatie  
Op basis van de factoren die besproken zijn is te concluderen dat er binnen de organisaties 
overeenkomsten zijn, maar het meest opvallende heeft betrekking op de beleving en het uitvoeren 
van het risicomanagement dat wordt nagestreefd. Binnen de gemeente Stichtse Vecht is dit laag, in 
tegenstelling tot de andere organisaties. Door middel van mijn observaties en uit de interviews is 
gebleken dat bij de andere organisaties actief omgegaan wordt met het risicomanagement. Zo 
worden er evaluaties ingepland en worden bij investeringen afwegingen gemaakt om tot een 
optimaal resultaat te komen. Ook het feit dat het risicomanagement belegd is binnen een aparte 
afdeling kan een voordeel zijn, zodat de medewerkers die hiermee bezig zijn voldoende kennis 
hebben en daadwerkelijk in het onderwerp geïnteresseerd zijn. Daarnaast is uit onderzoek en de 
interviews gebleken dat de efficiency en effectiviteit op de beheersmaatregelen niet of nauwelijks 
worden geëvalueerd binnen de gemeente Stichtse Vecht in tegenstelling tot de andere organisaties. 
Hierdoor kan het risicomanagement zich niet optimaal inbedden binnen de gemeente Stichtse Vecht. 
Risicomanagement moet leiden tot verbeteringen, maar als het cyclische proces niet consequent 
wordt uitgevoerd blijft men in een vicieuze cirkel ronddraaien met de zelfde problemen. Dit houdt in 
dat er niet van fouten uit het verleden wordt geleerd. Een vereiste in het risicovolwassenheidsmodel 
is dat er lering wordt getrokken van ontwikkelingen uit het verleden.  
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7. Analyses 
In dit hoofdstuk worden analyses uitgevoerd op basis van het risicomanagementproces model en het 
risk maturity model (RMM). Op basis daarvan kan er een inschatting gemaakt worden waar en hoe 
de gemeente Stichtse Vecht er voor staat met betrekking tot de gemeenten Gouda en Arnhem en 
woningcorporatie de Alliantie. In paragraaf 7.1 tot en met 7.4 wordt het risicomanagementmodel 
van Claassen besproken en de toepassing op de Stichtse Vecht. In paragraaf 7.5 wordt het RMM-
model getoetst op de organisaties. Tot slot in paragraaf 7.6 een evaluatie van het hoofdstuk. 

7.1 Risicomanagementprocesmodel  
In deze paragraaf wordt het risicomanagementprocesmodel van Claassen (2012) belicht. Het proces 
biedt volgens Claassen houvast voor de implementatie van de cyclus die doorlopen moet worden en 
tevens de link legt met het verbeteren van het risicomanagement.  Het model, welke is voorzien met 
een regelkring voorziet niet alleen in de uitvoering van de activiteiten die gerelateerd zijn aan het 
risicomanagement, maar ook in de beoordeling en verbetering van de effectiviteit en efficiency.  Het 
model van Claassen is als volgt weer te geven: 

Figuur 24. Risicomanagementprocesmodel.

  

Bron: Claassen, 2012. 

7.2 Factoren  
Centraal staat het ERM, wat staat voor Enterprise risk management. Enterprise risk management 
gaat uit van een cyclisch proces (procesmatige aanpak) om onzekerheden (gebeurtenissen)die effect 
hebben op de organisatie te identificeren, te beheersen en de procesmatige aanpak continue te 
verbeteren. Er zijn wel een aantal voorwaarden die volgens Claassen aan ERM worden gesteld. Dit 
zijn er drie namelijk: 

- Betrokkenheid en bereidheid van het personeel om het risicomanagement structureel een 
plek te geven (inbedding).  

- Communicatie tussen de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het 
risicomanagement. 

- Een gemeenschappelijke ‘risicotaal’. 
 
7.2.1 Inventariseren risico’s 
De eerste stap binnen het risicomanagementprocesmodel van Claassen is het inventariseren van de 
risico’s. Dit houdt in dat de mogelijke gebeurtenissen of acties in kaart gebracht worden die het 
behalen van organisatiedoelstellingen kunnen beïnvloeden. 
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7.2.2 Beoordelen risicoprofiel  
Na het inventariseren volgt de volgende stap in het risicomanagementprocesmodel van Claassen. Dit 
is het beoordelen van het risicoprofiel. Hierin worden de risico’s ingeschat op omvang en 
waarschijnlijk (kans*impact). Claassen beschouwt risico’s als het product van het effect van een 
bepaalde gebeurtenis en de verwachte frequentie waarmee die gebeurtenis zich voordoet (Claassen, 
2012). 

7.2.3 Toepassen risicomanagementstrategie 
Zodra het risicoprofiel opgemaakt is zal er bepaald moeten worden hoe de organisatie wenst om te 
gaan met de risico’s die geïnventariseerd zijn. Claassen stelt dat er vier wijze zijn hoe er met de 
geïnventariseerde risico’s kan worden omgegaan, dit is vermijden, verminderen (reduceren), 
overdragen (verzekeren) en accepteren. Daarnaast stelt Claassen dat de risicostrategieën, de 
verantwoordelijkheden en bevoegden en het toepassingsgebied met betrekking tot het 
risicomanagement veelal gedocumenteerd worden binnen het risicobeleid (Claasseen,2009). 
Hieronder worden de strategieën kort toegelicht.  

-Accepteren: als een risico geaccepteerd wordt, wordt een eventuele financieel nadelig gevolg 
gedekt door middel van de weerstandscapaciteit.  

Het accepteren van een risico hoeft niet in te houden dat een risico niet beïnvloedbaar is, maar dat 
het risico op het moment van bepaling geaccepteerd wordt en er geen beheersmaatregel voor is 
geformuleerd. Dit kan natuurlijk ten alle tijden veranderen, waardoor het beleid rondom het risico 
wijzigt.  

- Verminderen: door een risico af te dekken door een beheersmaatregel, dit kan bijvoorbeeld zijn 
middels van een voorziening, worden de gevolgen van een risico vermindert. Ook kan het risico 
vermindert worden door de kern van het probleem aan te pakken. Hierdoor vervalt of vermindert de 
oorzaak van het risico.  

-Overdragen: dit kan door het beleid dat een risico met zich meebrengt, uit te laten voeren door een 
andere betrokken partij, die daarbij ook de financiële risico’s overneemt. Hierbij is te denken aan 
bijvoorbeeld een verzekeraar of een ontwikkelaar. 

-Vermijden: bij vermijden wordt geen enkel risico geaccepteerd. Zodra bij deze strategie een risico 
ontdekt wordt, wordt het beleid beëindigd of anders vorm gegeven. Naast het beleid kunnen ook de 
werkprocessen worden aangepast, zodat de relevante risico’s gemeden worden.  

7.2.4 Inrichting beheersingsprocessen en monitoren 
Op basis van de strategie die gekozen is wordt er bij deze stap nagegaan op welke wijze de risico’s 
het best beheerst kunnen worden. Om inzicht te krijgen in de effectiviteit en efficiency van de 
beheersmaatregelen die gekozen zijn moet er gerapporteerd worden (monitoren). Deze rapportages 
kunnen als onderdeel van de evaluatie dienen, die betrekking hebben op het gehele cyclische proces 
(Claassen, 2012). 

7.2.5 Continu verbeteren 
Het continu verbeteren heeft betrekking op de evaluatie van het cyclische proces. Dit kan 
handvatten bieden tot aanpassingen van het beleid, de doelstellingen van de organisatie en de 
gekozen beheersmaatregelen(Claassen, 2012). Hierdoor blijft het risicomanagement onder de 
aandacht, waardoor het risicomanagement zich blijft ontwikkelen en kan inspelen op veranderingen 
binnen en buiten de organisatie. 
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7.3 Vergelijking factoren risicomanagementprocesmodel Claassen Stichtse Vecht 
In deze paragraaf wordt het risicomanagementprocesmodel getoetst op de gemeente Stichtse Vecht. 

7.3.1 ERM 
Binnen de gemeente Stichtse Vecht heerst er onder het ambtelijk personeel een laag 
risicobewustzijn wat zorgt voor een passieve risicohouding. Dit komt doordat risicomanagement als 
een bijzaak wordt gezien “we doen het omdat het moet”. Het management ziet wel de kansen van 
een gedegen risicomanagement, maar de concernstaf waar het risicomanagement belegd is wordt 
door capaciteitsgebrek niet als urgent ervaren. Toch vertoond het team financiën binnen de Stichtse 
Vecht toch ook wel de betrokkenheid en bereidheid.  Dit komt mede doordat zij een coördinerende 
rol hebben inzake het risicomanagement. Zo wordt bijvoorbeeld de paragraaf van het 
weerstandsvermogen op deze afdeling samengesteld in samenwerking met de coördinator op de 
concernstaf. Stichtse Vecht heeft voor ogen dat risico’s bottom-up worden ontdekt, maar door de 
passieve risicohouding en het lage risicobewustzijn is dit niet goed mogelijk. De communicatie tussen 
de partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van het risicomanagement is aanwezig.  Zo is 
risicomanagement een gesprekspunt tussen de afdelingshoofden (risico eigenaren) en de directeur 
bedrijfsvoering, maar door het lage risicobewustzijn en de passieve houding is het mogelijk dat 
bepaalde risico’s en/of kansen niet worden opgemerkt. De risicotaal binnen de gemeente Stichtse is 
niet eenduidig, zo komt het voor dat risico’s door het ambtelijk personeel anders geïnterpreteerd 
worden. In de nota risicomanagement die van toepassing is op de gemeente Stichtse Vecht wordt 
gesproken over medewerkers van verschillende vakgebieden bij het formuleren en bespreken van 
het risico, zodat er eenzelfde risicoperceptie kan ontstaan en er een gemeenschappelijke taal 
gecreëerd wordt. Dit wordt niet tot sporadisch uitgevoerd, maar het hoort wel binnen de organisatie 
aanwezig te zijn.  

7.3.2 Inventariseren risico’s  
Binnen de gemeente Stichtse Vecht worden de risico’s geïdentificeerd door de medewerkers, welke 
in combinatie met de leidinggevende(risico eigenaren/afdelingshoofden) worden gerankt. Daarnaast 
was er voorgenomen om personen met verschillende achtergronden ingezet zouden worden, 
waardoor subjectiviteiten zoveel mogelijk beperkt zouden blijven en het risico van verschillende 
invalshoeken belicht zou worden, waardoor het risico op verschillende vlakken een juiste 
interpretatie zou krijgen. Dit aspect ontbreekt vooralsnog. Naast de ‘eigen’ risico’s wordt NARIS ook 
gebruikt als instrument voor de inventarisatie van de risico’s. Zo’n 80% van de gemeenten gebruikt 
dit instrument. Hierin staan onder andere de risico’s die aaneengesloten gemeenten hebben. Op 
basis hiervan wordt er bekeken of de risico’s die zich ergens ander voordoen ook van toepassing zijn 
op de gemeente Stichtse Vecht.  

7.3.3 Beoordelen risicoprofiel  
Binnen de gemeente Stichtse Vecht worden de risico’s in kansklassen onderverdeeld die ontwikkeld 
zijn door NARIS. De score die uit NARIS komt is gebaseerd op het risicogewicht. De variabelen die 
worden toegekend gebeurt op basis van gevoel. Door middel van het ontwikkelen van een 
eenduidige risicoperceptie zou ervoor kunnen zorgen dat men in de gehele organisatie dezelfde 
‘maatstaaf’ gebruiken. Hierdoor ontstaat er een zuiverder beeld en worden de documenten 
betrouwbaarder. 
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7.3.4 Toepassen risicomanagementstrategie  
Op basis van het risicoprofiel dat geschetst is wordt de toe te passen strategie gekozen. Dit houdt in 
dat er bekeken wordt welke strategie het best bij het risico past. Binnen de gemeente Stichtse Vecht 
liggen de verantwoordelijkheden vast in de nota risicomanagement. Deze nota is onder andere 
vastgesteld door de raad. De primaire eigenaars van de risico’s zijn de afdelingshoofden en de 
projectleiders, welke ook de beheersmaatregelen formuleren indien er wordt gekozen voor het 
beheersen van de risico’s en dit zelf te doen. De verantwoordelijkheid binnen de organisatie met 
betrekking tot de het risicomanagement ligt binnen de concernstaf. Eerder werd genoemd dat er 
binnen de concernstaf het risicomanagement niet goed ingebed is, waardoor er getwijfeld kan 
worden aan de zuiverheid binnen de gehele organisatie.  

7.3.5 Inrichten beheersingsprocessen  
Binnen de gemeente Stichtse Vecht worden de risico’s beheerst door de afdelingshoofden en binnen 
projecten zou dit moeten gebeuren door de projectleiders. Dit zijn tevens de primaire risico 
eigenaren. De maatregelen worden gekoppeld aan de risico’s, welke geïnventariseerd zijn en 
waarvoor besloten is beheersmaatregelen te formuleren. Het formuleren van beheersmaatregelen 
wordt gedaan door de afdelingshoofden en de programmamanagers. In vergelijking met de andere 
organisaties wordt er geen akkoord gegeven van een coördinator voor de beheersmaatregel. 
 
7.3.6 Monitoren 
Binnen de gemeente Stichtse Vecht is er naar voren gekomen dat er niet gerapporteerd wordt over 
de effectiviteit en efficiency van beheersmaatregelen. Dit komt onder andere omdat er binnen de 
gemeente geen evaluaties met betrekking tot de beheersmaatregelen plaatsvinden. Risico’s worden 
wel besproken, maar aan het eind van de planning en control cyclus is er vaak geen inzicht welke 
beheermaatregelen daadwerkelijk gewerkt hebben, waardoor er geen juist inzicht verkregen wordt. 

7.3.7 Continu verbeteren  
Nu er duidelijk geworden is dat er binnen de gemeente Stichtse Vecht niet gerapporteerd wordt over 
de efficiency en de effectiviteit van de beheersmaatregelen ontbreekt er een schakel in het cyclische 
proces. Hierdoor vinden er geen aanpassingen van het beleid, doelstellingen of de 
beheersingsmaatregelen plaats, waardoor het continu verbeteren van het risicomanagement ook 
achterwege blijft, omdat er geen tot weinig evaluaties plaatsvinden.  
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7.4 Samenvatting risicomanagementprocesmodel 
In de tabel hieronder zijn alle organisaties beoordeeld op basis van het model van Claassen. Op basis 
van de gegevens uit hoofdstuk vijf (organisatie van het risicomanagement bij de Alliantie en de 
gemeenten Gouda en Arnhem) is er invulling gegeven aan het model. Een vinkje staat voor de 
aanwezigheid van de factor binnen de organisatie en een kruis staat voor de afwezigheid van de 
desbetreffende factor binnen de organisatie. 
 
Figuur 25. Factoren van het risicomanagementprocesmodel. 
Stappen Stichtse Vecht Gouda Arnhem De Alliantie 

ERM         /                                           

Inventariseren risico’s                                                    

Inrichting beheersingsprocessen                                                    

Beoordelen risicoprofiel                                                   

Toepassen 
risicomanagementstrategie 

                                                

Monitoren                                                  

Continu verbeteren                                                  

7.5 Risicovolwassenheidsmodel  
Het risicovolwassenheidsmodel (RMM) is als hulpmiddel ontworpen om het niveau van het 
risicomanagement binnen een organisatie te bepalen. Op basis van een aantal kenmerken per niveau 
zal er geanalyseerd worden op welk niveau de verschillende organisaties zitten. Ook geeft het RMM 
een aantal handvatten om er voor te zorgen dat de organisatie een hoger niveau kan bereiken. 
Waardoor het risicomanagement vooruit gaat (verbeteren). Daarnaast worden er ook mogelijke 
valkuilen in kaart gebracht.  

Figuur 26. Risk Maturity Model. 

 

Bron: (Rims, 2016) 
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Bovenstaande figuur is ook om te zetten in het volgende model, welke welbevonden is door de 
universiteit van Twente.  

 

Figuur 27. Niveaus van het RMM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De niveaus worden hieronder kort toegelicht.  

7.5.1 Ad Hoc  
Ad hoc is het laagste niveau binnen het RMM. Op dit niveau is men binnen de organisatie niet 
bewust dat een gedegen beleid van risicomanagement noodzakelijk is. Doordat er geen bewustzijn is 
zorgt dit er voor dat er een ongestructureerde aanpak is inzake het risicomanagement. Ook is er 
binnen de organisatie geen leercultuur.  Dit houdt in dat er niet van eerdere fouten geleerd wilt 
worden mede doordat er geen evaluaties plaatsvinden. Binnen dit niveau wordt er pas gereageerd 
als er daadwerkelijk een gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Binnen de organisatie zijn er bepaalde 
personen die de expertise bezitten om een gedegen beleid omtrent risicomanagement te voeren. Dit 
zijn bijvoorbeeld projectleiders die met hun opgedane ervaringen inzichten hebben verkregen. Als zij 
de organisatie verlaten, verlaat ook de expertise de organisatie. Er kan gesteld worden dat het 
niveau één succes afhankelijk is van individuen in een organisatie (Dekker, 2010).  

7.5.2 Initieel  
Binnen een niveau twee organisatie wordt er geëxperimenteerd met risicomanagement. Dit kan zijn 
door een aantal individuen binnen een aantal projecten. Er is nog geen richtlijn om 
risicomanagement te implementeren bij alle projecten.  De organisatie ziet de voordelen van een 
gedegen risicomanagement. Daarnaast is er binnen de organisatie de intentie om te leren van 
ervaringen uit het verleden. Het risicomanagement begint bij niveau twee zijn vorm te krijgen, maar 
is nog niet ingebed in de organisatie (Dekker, 2010).  

7.5.3 Herhaald 
Op dit niveau heeft de organisatie het risicomanagement geïmplementeerd. Dit houdt in dat het 
beleid geïntegreerd is in de werkprocessen en projecten. Daarnaast zijn de voordelen van 

Ad Hoc 

Initieel 

Herhaald 

Managed 
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risicomanagement in elke laag van de organisatie bekend. Ook wordt er binnen een niveau drie 
organisatie een risicodossier bijgehouden, waardoor ervaringen uit het verleden gebruikt kunnen 
worden bij de beheersing van de risico’s. Daarnaast is er binnen de organisatie een expert op het 
gebied van risicomanagement aanwezig (geschoold). Een niveau drie organisatie kan het 
risicomanagement als goed doordacht beschouwen. De risico’s worden bijgehouden en 
inventarisatie vind plaats, waardoor de risico’s herijkt worden. Door de controle en begeleiding  van 
de risicomanager binnen de organisatie kan het risicomanagement zich steeds meer ontwikkelen 
(Dekker, 2010).  

7.5.4 Beheren  
Binnen een niveau vier organisatie is er binnen elke laag van de organisatie een risicobewuste cultuur 
ontwikkeld. De ontwikkelingen met betrekking tot de risico’s worden continu verwerkt. Hierdoor 
kunnen de processen in de organisatie steeds verbeteren. Er wordt binnen de organisatie geleerd 
van voorvallen uit het verleden. Ook is er in tegenstelling tot niveau drie een aparte afdeling voor 
risicomanagers. Die hierbij adviseren, coördineren en controleren. Daarnaast wordt scholing inzake 
risicomanagement aanbevolen en aangeboden, waardoor het personeel up-to-date blijft met de 
ontwikkelingen inzake het risicomanagement. Het risicomanagementproces vind continu en 
gestructureerd plaats. Binnen een niveau vier wordt het cyclische proces van risicomanagement 
herhaald, waardoor de organisatie alert blijft en kansen ziet. Het risicomanagement is in niveau vier 
organisatie ingebed en zorgt voor een belangrijke bijdrage omtrent het realiseren van de 
organisatiedoelstellingen (Dekker, 2010).  

7.5.5 Inzichten in de niveaus van de externe partijen  
In deze paragraaf worden de niveaus van de gemeenten Arnhem en Gouda belicht. Ook wordt het 
niveau van woningcorporatie getoond. Dit is gedaan op basis van de kenmerken van de RMM niveaus 
die in de bijlage (bijlage I) getoond zal worden. De hoofdkenmerken zijn definitie, cultuur, proces, 
ervaring en toepassing. 

Gouda 
Binnen de gemeente Gouda wordt risicomanagement in elk proces toegepast inclusief de projecten. 
Daarnaast heeft men richtlijnen opgesteld die door de gehele organisatie bekend zijn. Ook heeft men 
de urgentie van het risicomanagement uitgelegd, waardoor er draagvlak gecreëerd is. Uit de 
fieldresearch is toch gebleken dat het risicobewustzijn nog verder vergroot moet worden, zodat een 
proactieve aanpak mogelijk is en men een voorsprong kan nemen op meer organisaties met 
betrekking tot het risicomanagement. Op basis van de cultuur die binnen de gemeente Gouda heerst 
kan er gesteld worden dat risicomanagement geaccepteerd wordt (er is draagvlak). Er wordt 
daarnaast gerapporteerd over de risico’s en de beheersmaatregelen worden op effectiviteit en 
efficiency getoetst. Daarnaast is risicomanagement in ontwikkeling en wordt het maken van fouten 
geaccepteerd. Op basis van de processen die binnen de gemeente Gouda omschreven zijn is 
risicomanagement ingebed binnen de dagelijkse werkzaamheden en de projecten. Daarnaast is er 
een vaste communicatiestructuur tussen de betrokken partijen binnen het risicomanagement. 
Binnen de organisatie zijn er een aantal werknemers die specifiek zijn opgeleid in de toepassing van 
het risicomanagement en is er de wens om te werken met hulpmiddelen die het risicomanagement 
kunnen ondersteunen. Op basis hiervan kan er geanalyseerd worden op basis van kwalitatieve als 
kwantitatieve gegevens, waardoor het cyclische proces continu verbeterd blijft worden.  

Op basis van de kenmerken van het RMM is de gemeente Gouda een niveau drie organisatie.  
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Arnhem  
Binnen de gemeente Arnhem heerst er een risicobewuste cultuur. Men is proactief bezig met de 
aanpak van risico’s en kansen. De gemeente Arnhem is op dit moment een voorbeeld met betrekking 
tot het risicomanagement voor andere organisaties en wilt dit in de toekomst ook graag blijven. Het 
hogere management ziet de urgentie van een gedegen risicomanagement, dus zij lopen hierin ook 
voorop om de urgentie te blijven benadrukken. Daarnaast heerst er binnen de organisatie het idee 
dat fouten gemaakt mogen worden, maar dat er wel van de fout geleerd moet worden. Het 
risicomanagement is ingebed in de processen binnen de organisatie, daarnaast worden deze 
processen steeds geëvalueerd, waardoor aanpassingen zich kunnen voordoen. Binnen de gemeente 
Arnhem is er een open cultuur waardoor de stap naar het management minder groot is dan bij 
gesloten organisaties. De gemeente Arnhem is bezig met het risicogestuurd werken in te voeren. 
Men heeft de wens dat er op den duur geen aparte afdeling voor risicomanagement meer nodig is. 
Om dit te bereiken zorgt de gemeente Arnhem voor scholing om het personeel de fijnste kneepjes 
van de risicomanagement vaardigheden te laten beheersen.  De gemeente Arnhem is bestempeld als 
een voorloper inzake risicomanagement. Hierdoor probeert de gemeente steeds zichzelf te 
verbeteren, zodat dit in de toekomst ook zo blijft. De nieuwste methoden en technieken worden 
binnen de gemeente Arnhem getest, om zo een betrouwere risicodatabase te creëren. Met deze 
gegevens kan de risico analyse zo goed mogelijk worden uitgevoerd en hierdoor kunnen de 
beheersmaatregelen op maat geformuleerd worden. De kans dat deze beheersmaatregelen effectief 
en efficiënt zijn wordt vergroot.  

Op basis van de kenmerken van het RMM is de gemeente Arnhem een niveau vier organisatie. 

Alliantie  
Binnen woningcorporatie de Alliantie is risicomanagement in de verschillende processen ingepast 
door onder andere de TAB-matrix en de fase rapportages. Organisatiebreed zijn brede richtlijnen 
geformuleerd. Binnen de Alliantie is er draagvlak voor het risicomanagement, dit komt mede door de 
urgentie die vanaf bovenaf gezien wordt. Hierdoor wordt het risicomanagement door ieder binnen 
de organisatie geaccepteerd. Het management verwacht rapportages over de risico’s die binnen de 
projecten en bedrijfsvoering hebben plaatsgevonden. Binnen de organisatie heerst er een sfeer dat 
er van fouten geleerd moet worden, dus slecht nieuws met betrekking tot risico’s wordt 
geaccepteerd. De Alliantie maakt onderscheid in product en proces risico’s waardoor de variabelen 
van de risico’s onderscheiden kunnen worden. De Alliantie stelt de projecten af op de competenties 
van de projectleiders. Binnen de Alliantie zijn er verschillende personen die de kneepjes inzake het 
risicomanagement beheersen. Deze geven advies, coördineren en controleren. Op basis van de 
rapportages en overleggen binnen de organisatie kan het cyclische proces steeds verder 
geïntegreerd en verbeterd worden. Op basis van de kenmerken van het RMM niveau, kan de Alliantie 
beschouwt worden als een niveau drie organisatie.  

7.5.6 RMM niveau gemeente Stichtse Vecht en ontwikkeling  
Binnen deze paragraaf wordt het niveau van de gemeente Stichtse Vecht op basis van de kenmerken 
van het RMM niveau getoond. Daarnaast wordt er geschetst op welke manieren men een niveau kan 
stijgen en wat mogelijke valkuilen zijn hierbinnen.  

Stichtse Vecht  
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Binnen de organisatie worden diverse stappen uit het risicomanagement wel uitgevoerd (niet 
structureel) en is men bewust van de voordelen binnen de organisatie, maar er is geen optimale 
implementatie van het risicomanagement over de gehele organisatie. Het management stimuleert 
risicomanagement, maar men reageert in de ambtelijke organisatie veelal als het kwaad al geschied 
is of er een explicit vraagstuk naar voren komt. Hierdoor wordt er als het ware achter de feiten aan 
gelopen. De expertise binnen de organisatie strekt zich niet verder dan een aantal individuen binnen 
de organisatie die hier ervaring mee hebben. De Stichtse Vecht maakt ook gebruik van hulpmiddelen 
inzake het risicomanagement. Hierbij kan gedacht worden aan NARIS, maar dit wordt niet optimaal 
gebruikt, wel worden de risico’s op basis van de indicatoren van NAR gekwalificeerd. Ook gebruikt 
men het programma voor het inventariseren van risico’s bij aangesloten gemeenten (benchmarking). 
Op basis van de kenmerken van het RMM niveau, kan de gemeente Stichtse Vecht beschouwd 
worden als een niveau twee organisatie.  

Op dit niveau kunnen zich een aantal valkuilen voordoen: 

- Doordat er binnen het risicomanagementproces door de verschillende partijen niet 
consequent gehandeld wordt kunnen er onzuivere resultaten ontstaan. 

- De beleving van het risicomanagement moet niet alleen aanwezig zijn bij de bedreven 
medewerkers, maar moet zich uitstrekken over de gehele organisatie, anders kan er geen 
volledige inbedding plaatsvinden.  

- Voor een structurele inbedding van risicomanagement kan de expertise van externe partijen 
werken en moet er niet alleen gefocust worden op interne partijen. 

 
Deze valkuilen kunnen worden opgelost door onder andere: 

- Als het draagvlak binnen de organisatie vergroot wordt en men binnen de organisatie de 
urgentie gaat zien, zal men bedreven en pro actief te werk gaan inzake het 
risicomanagement.  

- Als de successen die tot stand zijn gekomen door risicomanagement gevierd worden wordt 
de rest van de organisatie zich ervan bewust dat risicomanagement een meerwaarde heeft 
en een positief effect heeft op de organisatie.  Hierdoor raken medewerkers gemotiveerd.  

- Stel een duidelijke richtlijn op voor het gebruik van risicomanagement binnen de afdelingen 
binnen de organisatie. Zo is er duidelijk wie of wat verantwoordelijk is en kan men 
aangesproken worden. 

- Zorg voor scholing inzake risicomanagement. Hierdoor raken steeds meer medewerkers 
bedreven en kan men van elkaar leren. Hierdoor kan het cyclische proces zich blijven 
verbeteren.  

7.6 Evaluatie 
Op basis van de analyses die zijn uitgevoerd is gebleken dat de gemeente Stichtse Vecht op basis van 
het model van Claassen de eerste vier stappen binnen het proces erkent, maar de laatste twee, 
welke niet onbelangrijk zijn voor het cyclische proces en de continue verbetering worden weinig tot 
niet uitgevoerd. Op basis van het risicovolwassenheidmodel is gebleken dat de gemeente Stichtse 
Vecht een niveau twee organisatie is. De gemeente Arnhem is een niveau vier organisatie, zij 
erkennen dit zelf ook, maar risicomanagement is niet iets dat eenmalig is. Het moet continu onder de 
aandacht zijn, waardoor het zich blijft ontwikkelen. De Alliantie en de gemeente Gouda zijn niveau 
drie organisaties. Om naar niveau vier te groeien zijn er nog een aantal ontwikkelstappen nodig. Op 
basis van de vergelijkingen, interviews, observaties en knelpunten zal er in volgend hoofdstuk een 
conclusie worden geformuleerd met daarbij een aantal aanbevelingen. 
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8. Conclusie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt de hoofdvraag van het onderzoek besproken (8.1), met daarbij eventuele 
aanbevelingen (8.2) die kunnen worden gebruikt om het risicomanagement binnen de gemeente 
Stichtse Vecht te verbeteren.  

8.1 Conclusie 
In dit onderzoek stond de volgende vraag centraal: ‘Op welke wijze kan de gemeente SV (Stichtse 
Vecht) het huidige risicomanagement(systeem) verbeteren?’ 

Deze hoofdvraag werd hierbij ondersteund door een aantal deelvragen namelijk:  

- Op welke manier heeft de gemeente SV het risicomanagement op dit moment formeel 
geregeld? 

- Hoe is de organisatie van het risicomanagement bij de andere gemeenten/bedrijven?  
- Wat zijn de kenmerkende overeenkomsten en verschillen in vergelijking met deze 

gemeenten/bedrijven?  
- Hoe staat de gemeente SV er voor in vergelijking met de andere gemeenten en bedrijven op 

basis van de inbedding en de risicovolwassenheid? 

Het onderzoek is tot stand gekomen door het risicomanagement binnen de gemeente Stichtse Vecht 
te vergelijken met drie andere organisaties die voorlopen met betrekking tot het risicomanagement. 
Deze organisaties waren de gemeente Gouda, de gemeente Arnhem en woningcorporatie de 
Alliantie. Op basis van deelvraag één is nagegaan hoe het risicomanagement binnen de gemeente 
Stichtse Vecht op dit moment georganiseerd zou moeten zijn. Uit onderzoek is gebleken dat het 
risicomanagement op papier naar behoren geregeld is, maar door middel van observaties en de 
interne gestructureerde interviews is gebleken dat er geen verankering van het risicomanagement is. 
Op de werkvloer heerst er een passieve risicohouding en is er een laag risicobewustzijn, waardoor 
risico’s niet of te laat worden geïdentificeerd. Daarnaast is risicomanagement een meer 
registrerende functie binnen de gemeente Stichtse Vecht, waardoor er sprake is van risicobeheer. 
Het is daarom van belang om duidelijkheid te scheppen inzake de risico-acceptatie binnen de 
organisatie en dat de richtlijnen nageleefd worden door nog meer draagvlak te creëren. Op basis van 
deelvraag twee is de organisatie van het risicomanagement bij de meewerkende organisaties aan dit 
rapport besproken. De gegevens zijn verzameld door middel van gestructureerde interviews, 
observaties en documentatie. Op basis van de gegevens is te zien dat het risicomanagement binnen 
de organisatie verankerd is, men is bewust van de toegevoegde waarde van een gedegen 
risicomanagement. Dit is mede gecreëerd door het formuleren van de urgentie van een gedegen 
beleid. Hierdoor is er een actieve risicohouding en is er een hoger risicobewustzijn. In deelvraag drie 
zijn factoren van het risicomanagement van de organisaties met elkaar vergeleken. Op basis van de 
vergelijkingen die hier aan het licht zijn gekomen kan gesteld worden dat de overeenkomsten 
voornamelijk voortkomen uit de intenties van het risicomanagement. Qua inbedding loopt de 
gemeente Stichtse Vecht achter op de organisaties. Dit heeft vooral te maken met het feit dat 
risicomanagement onder de aandacht moet blijven binnen de organisatie. Dit kan door gesprekken 
aan te gaan, een risicomanager met een coördinerende, controlerende en adviserende rol in te 
voeren of scholing inzake risicomanagement te bevorderen. In de laatste deelvraag is de gemeente 
Stichtse Vecht beoordeeld op basis van twee modellen, namelijk het risicomanagementprocesmodel 
van Claassen en het Risk Maturity Model. Hieruit is gebleken dat de gemeente Stichtse Vecht de 
eerste vier stappen van Claassen uitvoert. De andere organisaties maken wel de regelkring compleet. 
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Op basis van het RMM-model is gebleken dat de Alliantie evenals de gemeente Gouda een niveau 3 
organisatie is (herhaald). De gemeente Arnhem wordt binnen Nederland bestempeld als best 
practice voor risicomanagement. Op basis van de bevindingen die ik heb gedaan en de toetsing van 
de factoren van het RMM (in de bijlage) is men in te delen als een niveau 4 organisatie (managed).  

In de volgende paragraaf worden aanbevelingen gedaan hoe de gemeente Stichtse Vecht het 
risicomanagement zou kunnen verbeteren.  

8.2 Aanbevelingen 
Het succes van risicomanagement hangt af van de beleving en de middelen die men als organisatie 
ter beschikking heeft. In deze paragraaf worden aanbevelingen gedaan voor de verbetering van het 
huidige risicomanagement binnen de gemeente Stichtse Vecht.  

- Draagvlak vergroten (gesprekken) 
Het succes van risicomanagement is afhankelijk van de medewerkers binnen de organisatie. Binnen 
de gemeente Stichtse Vecht is het opvallend dat er een passieve risicohouding en laag risicobewust- 
zijn heerst. Dit komt mede, omdat medewerkers niet de urgentie zien of er laconiek met 
risicomanagement wordt omgegaan. Dit komt doordat men denkt ‘het komt toch wel goed’. Men 
moet zich bewust zijn van de gevolgen als er een risico daadwerkelijk optreedt en deze niet 
geïnventariseerd is, waar dit wel zou moeten zijn.  
 
-Doelstellingen vieren 
Binnen de organisatie moeten de doelstellingen op organisatorisch, afdelings en persoonlijk niveau 
duidelijk zijn. Risicomanagement is een tool waarmee doelstellingen behaald kunnen worden. 
Daarnaast geeft een Balance Score Card inzicht in de doelstellingen en zijn deze helder in beeld. Op 
basis van het vieren van doelstellingen die tot stand zijn gekomen door een juiste inventarisatie en 
beoordeling van risico’s ziet men binnen de organisatie de toegevoegde waarde van het 
risicomanagement. 
 
-Applicatiebeheerder NARIS 
 NARIS wordt binnen de gemeente niet optimaal gebruikt. Er is veel meer mogelijk binnen de 
software. Binnen de gemeente Arnhem is er een applicatiebeheerder aanwezig. Deze persoon houdt 
zich onder andere bezig met de laatste ontwikkelingen tot het programma en onderhoudt het 
systeem. Daarnaast is deze persoon geïnteresseerd in de software en daar heeft de organisatie 
profijt van (hierbij is te denken aan de zuivere berekening van het weerstandsvermogen). Binnen de 
gemeente Stichtse Vecht wordt NARIS vooral als registrerende functie gezien. Waardoor 
risicomanagement een registrerende functie wordt. Door NARIS optimaal te gebruiken kunnen 
analyses en resultaten zuiverder tot stand komen. 
 
- Controller of risicomanager  
Binnen de gemeente Stichtse Vecht  is risicomanagement belegd binnen de concernstaf. Dit is ook 
het geval bij de gemeente Gouda. Dit hoeft dus geen mankement te zijn. Binnen de concernstaf van 
de gemeente Gouda heeft de desbetreffende persoon zich verdiept en scholing gevolgd met 
betrekking tot risicomanagement en vindt het een interessant onderwerp, waardoor hij beleving in 
het werk heeft. Op basis hiervan kan hij de medewerkers binnen de organisatie aansturen op basis 
van zijn adviserende, controlerende en coördinerende kwaliteiten. Bij de gemeente Stichtse Vecht 
ligt de prioriteit van de ‘eindverantwoordelijke’ niet bij risicomanagement en dat is ook bekend. Een 
andere persoon verantwoordelijk maken zou kunnen helpen bij het herstructureren van het 
risicomanagement. Beleggen bij meerdere personen is ook een mogelijkheid. Een aparte afdeling 
inrichten zoals bijvoorbeeld de gemeente Arnhem kan ook uitkomst bieden. Hierdoor wordt 
risicomanagement niet als bijzaak gezien, maar als een volwaardig onderwerp binnen de organisatie. 
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- Projectrapportages/projectplannen 
Op dit moment is er binnen de gemeente Stichtse Vecht geen lijn bij projecten met betrekking tot de 
risico’s. Volgens het ambtelijk personeel worden projectplannen (risico’s) niet opgesteld. Op basis 
van het invoeren van tussenrapportages blijven de risico’s bespreekbaar en in kaart. Ook blijven de 
beheersmaatregelen onder de aandacht. Deze kunnen net als bij de Alliantie geaccordeerd worden 
door de risicomanager of de controller. Aan de hand van faserapportages blijven de risico’s evenals 
de beheersmaatregelen onder de aandacht en kunnen er evaluaties plaatsvinden. 
 
-Efficiency en effectiviteit  
Uit de interviews binnen de gemeente Stichtse Vecht is gebleken dat er niet of nauwelijks 
gecontroleerd wordt op de efficiency en effectiviteit van de beheersmaatregelen die worden 
geformuleerd. Hierdoor is er binnen de gemeente Stichtse Vecht onduidelijkheid of de 
beheersmaatregel daadwerkelijk gewerkt heeft. Op basis van het evalueren (monitoren) van de 
beheersmaatregelen kan er een dossier opgebouwd worden, waardoor er geleerd kan worden van 
fouten en positieve punten uitgelicht kunnen worden. Hierdoor leert de organisatie waardoor de 
professionaliteit en het bewustzijn toeneemt.   
 
Om te groeien van niveau 2 (initieel) naar niveau drie (herhaalbaar) heeft het RMM model een aantal 
punten geformuleerd, namelijk: 

• Het versterken van de steun die vanuit de organisatie wordt gegeven aan de individuen/ 
teams die zich bezig houden met het risicomanagementproces kan er voor zorgen dat het 
draagvlak uitgebreid wordt.  

• Als er wordt gezorgd voor cursussen van experts om zo de kennis over risicomanagement 
binnen de organisatie te vergroten kan het risicomanagement zich blijven ontwikkelen. 

• Indien de organisatie zorgt voor genoeg budget kan dit helpen bij het inbedden van 
risicomanagement, hierbij moet gedacht worden aan trainingen, risico informatie databases 
of hulpmiddelen om risico’s te beoordelen.  

• Het toepassen van risicomanagement binnen een aantal projecten kan helpen om de 
voordelen te laten zien. Hierdoor worden bij opeenvolgende projecten projectplannen 
opgesteld, omdat de meerwaarde van deze plannen worden gezien door de medewerkers. 

• Als ervoor gezorgd wordt dat de successen die tot stand zijn gekomen door juiste 
inschattingen (risicomanagement) gevierd worden wordt de rest van de organisatie zich 
ervan bewust dat risicomanagement werkt en een positief effect heeft op de organisatie.  

• Als er verplicht wordt dat de projectmanagers risicomanagement routinematig gebruiken 
wordt er op basis van de rapportages een dossier gevormd, waardoor er van ervaringen uit 
het verleden geleerd kan worden.  
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Bijlage I Kenmerken RMM niveaus  
 

             1              2              3               4 

Definitie  Niet bewust van de 
noodzaak voor RM. 
 

Geen gestructureerde 
aanpak m.b.t. RM. 
Reactie gestuurd 
management- proces. 
 

Weinig tot geen moeite 
om te leren van 
eerdere projecten.  

Er wordt door een 
aantal mensen binnen 
de organisatie 
geëxperimenteerd met 
RM. 
 

Geen gestructureerde 
aanpak voor het 
gebruik van RM.  

Bewust van de 
positieve baten van 
RM, maar er wordt 
gebruik gemaakt van 
een ineffectieve 
implementatie van RM. 

RM wordt in elk proces 
van de organisatie 
toegepast. 
 

RM wordt bij alle 
projecten toegepast.  

Er zijn organisatie 
brede richtlijnen 
opgesteld. 
 

De baten van RM 
worden door de gehele 
organisatie begrepen.  

Risico bewuste cultuur 
met een proactieve 
aanpak van risico’s is 
aanwezig in elk deel 
van de organisatie.  

Actief gebruik van risico 
informatie om de 
processen binnen de 
organisatie te 
verbeteren en een 
voorsprong te nemen 
op andere organisaties.  

 

Cultuur Geen besef van risico’s. 
 

Geen aansturing vanuit 
het hogere 
management. 
 

Niet open staan voor 
veranderingen binnen 
de processen. 
 

Met projecten 
doorgaan ondanks dat 
deze enorm risico 
gevoelig zijn.  

RM wordt gezien als 
een extra proces met 
variabele baten. 
 

Het hogere 
management 
stimuleert RM, maar 
verplicht de toepassing 
van RM niet.   

RM wordt alleen 
toegepast op 
toegewezen projecten.  

Iedereen binnen de 
organisatie heeft de 
richtlijn voor RM 
geaccepteerd. 
 

De baten van RM 
worden herkend en 
gewaardeerd 

. Het hogere 
management verwacht 
risico verslagen bij 
projecten. 
 

Toegewezen 
hulpmiddelen voor RM.  

“Slecht nieuws” risico 
informatie wordt 
geaccepteerd.  

Het hogere 
management geeft het 
goede voorbeeld door 
zelf ook RM toe te 
passen. 
 

Een proactieve houding 
ten opzichte van RM 
wordt aangemoedigd 
en beloond.  

Binnen de organisatie 
wordt het idee dat 
mensen fouten maken 
geaccepteerd.  

Proces Geen eenduidig proces. 

 

 
Geen RM plan of een 
ander soort richtlijn. 
 

Geen specifieke 
processen, maar in 
sommige processen zit 
RM verwerkt. 

De effectiviteit van het 
proces is heel erg 
afhankelijk de 
ervaringen van het 
projectteam en van de 

Het RM proces wordt 
bij bijna bij elk project 
toegepast. 
 

Het RM proces is 
opgenomen in het 
kwaliteitssysteem.  

RM staat centraal in de 
processen van de 
gehele organisatie. 
 

Regelmatige evaluaties 
over het proces en 
eventuele 
aanpassingen in het 
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Weinig tot geen 
pogingen om RM toe te 
passen. 
 

Pogingen tot het 
gebruik van RM 
worden alleen gemaakt 
als de klant er om 
vraagt.  

 

 

 

 

eventuele externe 
steun.  

Betrokken personeel is 
samengebracht een 
team. 

 

Actieve allocatie en 
management van de 
RM budgetten op elk 
niveau van de 
organisatie. 
Externe RM steun is 
bijna niet meer nodig.  

De risico variabelen zijn 
verzameld in één 
document. 
Informele 
communicatie tussen 
de werkvloer en het 
hogere management  

 

proces doorvoeren.  

 

Routinematig de risico 
variabelen gebruiken 
met een consequente 
feedback voor 
eventuele verbetering.  

De klanten en 
leveranciers worden 
betrokken in het RM 
proces.  

Directe formele 
communicatie tussen 
de werkvloer en het 
hogere management.  

 

Ervaring De risico aanleidingen 
worden niet begrepen. 
 

Geen ervaring met 
risico procedures.  

De ervaring is beperkt 
tot enkele individuen 
welke een klein beetje 
training hebben gehad.  

 

Een aantal werknemers 
zijn basis opgeleid in de 
toepassing van RM. 
De ontwikkeling en 
gebruik van specifieke 
processen en 
hulpmiddelen voor RM.  

iedereen kan de basis 
vaardigheden van RM 
toepassen. 
De ervaringen van 
voorgaande projecten 
zijn opgenomen in het 
proces. Regelmatige 
training van het 
personeel voor het 
verbeteren van de RM 
vaardigheden.  

Toepassing Geen gestructureerde 
toepassing. 
 

Geen toegewezen RM 
hulpmiddelen tot de 
beschikking.  

Geen uitvoering van 
een risico analyse.  

De hulpmiddelen 
worden niet 
consequent gebruikt. 
 

Er wordt alleen een 
methodiek toegepast 
voor de risico analyse.  

 

Routinematige en 
consequente 
toepassing van RM bij 
alle projecten(incl. 
analyse).  

Toegewezen RM 
hulpmiddelen voor een 
project. 
Hulpmiddelen en 
methodieken zijn 
geïntegreerd in het 
proces. 
 

Ideeën over RM 
worden toegepast bij 
alle activiteiten. 
De beslissingen worden 
genomen aan de hand 
van de mogelijk risico’s.  

Gebruik van de 
nieuwste hulpmiddelen 
en methodieken 
(analyses met database 
als doel). 
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 Bijlage II interviews extern  
Interview risicomanagement. Dhr Radjoe Hoelasie. Senior controller. Gemeente Gouda 

 

Basis (is uw organisatie bekend met het fenomeen risicomanagement?)  

- Sinds wanneer is risicomanagement een aandachtspunt binnen de organisatie? (CV95/BBV04) 
Risicomanagement is van alle tijden. Het  CV95, en het BBV04 zijn de ‘spelregels’ waaraan de verschillende gemeenten 
gebonden zijn. De gemeente Gouda ongeveer 5 jaar geleden gestart met een doorontwikkeling dat moet leiden tot 
een gedegen risicomanagement beleid. De ‘voormalige manier van het beheersen van risico’s voldeed niet, dus is er 
een ommekeer geweest. Bij de gemeente Gouda ambieert men het strategisch risicomanagement. De nieuwe 
spelregels vanuit de gemeente die hiervoor gelden zijn opgenomen in de nota ‘ risicomanagement en het 
weerstandsvermogen’.  

- Wat is de aanleiding hiervoor geweest?  
Er kunnen twee aanleidingen worden aangewezen, namelijk;  

1. De financiële situatie van de gemeente Gouda was zorgelijk, dit werd voornamelijk toegeschreven aan de 
resultaten van de grondexploitaties.  

2. Bij de voormalige  methode werd gebruik gemaakt van hulptabellen. Een van de effecten van het gebruik van 
hulptabellen is dat de berekening van het risicokapitaal niet geheel zuiver tot stand komt en veel discussies 
oproept.  

- Is er draagvlak voor het invoeren van risicomanagement gecreëerd, indien ja,  zijn er hier voor nog speciale acties 
ondernomen?  

Het is een lang en taai traject geweest. Op ambtelijk niveau zijn er veel overleggen geweest. Daarnaast moest aan elke 
laag, informatie verstrekt worden (o.a. algemeen directeuren, B&W, gemeenteraad). Hierop kwam van elke laag 
feedback en moest het geheel worden aangepast. Het nut, de noodzaak en de urgentie moesten bij iedere laag in 
kaart gebracht worden. Er zijn vele overleggen en gesprekken gevoerd, waardoor het nut, de noodzaak en de urgentie 
voor ieder duidelijk is geworden.  

Beleidsmatige inbedding in de organisatie (Is er documentatie opgesteld rondom het risicomanagement?) 

- Hoe is het beleid rondom risicomanagement vastgelegd (nota)?  
Dit is vastgelegd in de nota risicomanagement, deze is geactualiseerd en vastgesteld door de gemeenteraad eind 2014.  

- Is het risicomanagement centraal of decentraal belegd, en zijn er hierbij risico eigenaren benoemd?  
Dit is belegd bij de Concernstaf. De concernstaf is een stafafdeling en deze is als het ware gelinkt aan de 
gemeentesecretaris(centraal). De ambtelijke organisatie voert het beleid echter uit (decentraal), dus het is  een 
combinatie van centraal (regie en coördinatie) en decentraal (uitvoering) belegd. De afdelingshoofden zijn het eerste 
aanspreekpunt, dit zijn tevens de risico eigenaren.  

- Hoe wordt er gerapporteerd over de risico’s (p&c) en welke documenten vallen hieronder? 
Er wordt op hoofdlijnen (top-10 risico’s) gerapporteerd in 2 documenten, namelijk in de jaarrekening en 
programmabegroting.  Ook worden er risicokaarten opgesteld . Op een risicokaart zijn o.a. de beheersmaatregelen  en 
een kans/impact tabel opgenomen. Daarnaast wordt er op ambtelijk niveau een gross lijst (brutolijst) gehanteerd, 
waarbij door middel van gesprekken de lijst kan worden geactualiseerd. Ook wordt door middel van berekeningen de 
impact van de risico’s herijkt.  

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

Elke handeling van een willekeurige ambtenaar moet erop gericht zijn risicobewust te zijn. De collega’s van de 
vakafdelingen moeten goed inzicht hebben in de risico’s. Daarnaast worden er regelmatig met de medewerkers 
gesprekken gevoerd. Ook gebruikt de gemeente Gouda benchmarks om pijnpunten in kaart te brengen. De afdeling 
Concernstaf doet daarnaast onderzoeken (audits) met een ‘risicobril’.  Bepaalde thema’s zoals de verbonden partijen 
en sociaal domein worden apart belicht. 
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- Welk  beleid hanteert uw organisatie inzake risicomanagement? En  op welke wijze neemt het risicomanagement 
een structurele plaats in het beleid van de organisatie?  

Het beleid van de gemeente is gewaarborgd in de nota risicomanagement.  Hierin staan de spelregels van 
risicomanagement. Risicomanagement neemt een structurele plaats in; in het bestuursakkoord wordt 
risicomanagement benoemd. De structurele inbedding komt tot uitdrukking doordat risicomanagement is gekoppeld 
aan de p&c cyclus. Een opvallende spelregel die de gemeente  heeft ingevoerd is dat elke manager risico’s tot 50.000 
euro zelf moet oplossen. De gedachte erachter is dat managers ‘getriggerd’ worden actief om te gaan met 
risicomanagement.   

Procesmatige inbedding in de organisatie (hoe is het risicomanagement integraal georganiseerd?) 

- Hoe ziet het risicomanagementproces (in stappen) in uw organisatie eruit? 
Dit betreft 6 stappen. Namelijk: kader en strategie, risico inventarisatie en –identificatie, risico analyse, beheersen van 
risico’s, monitoren, toezicht en toetsing en tot slot verbetering. 

- Is het gevoerde risicomanagement gebaseerd op een risicomanagementmodel? (zoals COSO-ERM of ISO 31000) 
Het gehanteerde risicomanagement heeft op bepaalde vlakken een correlatie met het COSO-ERM en ISO. De 
gemeente Gouda wil een toekomst bestendig risicomanagement voeren, en groeien volgens het 
volwassenheidsmodel.  

- Op welke wijze inventariseert u de risico’s? en hoe worden risico’s bij projecten beheerst? Is er ook een go/no go 
moment bepaald bij projecten? Is er vooraf bepaald welke risico omvang acceptabel is (risk appetite)?  

Er wordt gewerkt met risicokaarten per afdeling. Ook worden ontwikkelingen zoals de wet en regelgeving in de gaten 
gehouden. Daarnaast vinden er regelmatig overleggen plaats, waardoor de risico’s herijkt worden. Door deze 
gesprekken wordt er geprobeerd dat ieder een zelfde maatstaaf(risicoperceptie) gebruikt inzake de risico’s. Bij 
projecten wordt de IFLO methode (percentage van de boekwaarde als risicokapitaal) gebruikt. In een projectomgeving 
wordt er bij elke fase een go/no go moment bepaald. Er zijn altijd groepen met een verschillende risk appetite. Dit zit 
in de aard van de persoon, maar door onderling af te stemmen wordt naar een oplossing toegewerkt. Op dit moment 
is de dekkingsgraad 90 procent, maar bij een gedegen beleid kan dit lager. 

- Hoe wordt er omgegaan met de geïnventariseerde risico’s?  
Nadat de risico’s zijn opgehaald, worden de risico’s gevalideerd. Naast ‘negatieve’ risico’s worden ook de positieve 
getoond. Op basis hiervan worden beheersmaatregelen inclusief eigenaar geformuleerd. Ook is het proces van 
risicomanagement geformuleerd dat het voor iedereen toegankelijk is.  

- Op welke wijze wordt het risicoprofiel beoordeeld?  
De ontwikkelingen (trends) worden geanalyseerd in vergelijking met de voorgaande jaren. Er wordt nagegaan wat er is 
gebeurd. Er wordt vervolgens afgewogen wat zal de schade van de organisatie zijn als er niets gedaan zal worden. Bij 
deze inschatting wordt gebruik gemaakt van het kans/impact berekening voor het risicokapitaal.  

- Op welke wijze worden tegenvallers die voortkomen uit de risico’s gedekt?  
De opzet is dat enkel risico’s waarbij geen voorziening is getroffen als risicokapitaal wordt opgenomen en daarmee ten 
laste komt aan de algemene reserve. 

Software (welke software hanteert uw organisatie inzake het risicomanagement?)  

- Welke software hanteert uw organisatie als hulpmiddel inzake het risicomanagement?  
Op dit moment is Gouda aan het zoeken naar een pakket waarin onder ander de btw, vennootschapsbelasting en 
interne controle zijn geïmplementeerd. Dus op dit moment gebruikt men Excel. Hierin worden analyses gemaakt 
(Monte Carlo). Van belang is dat software slechts een hulpmiddel is om doelstellingen te bereiken. Investeren aan 
risicobewustzijn van medewerkers levert vaak winst op. Voorkomen moet worden dat software een registrerende 
functie vervuld.  

- Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en wordt dit programma optimaal gebruikt, waarom wel/waarom 
niet? 

Op dit moment heeft de gemeente Gouda nog geen software aangeschaft. Wel zijn er voorbereidende handelingen 
verricht. Er is een wensenlijst waaraan de software moet voldoen (technische- en functionele eisen, meerdere 
gebruikers, gebruiksvriendelijk). Een gecombineerd pakket heeft dus de voorkeur. Excel wordt op dit moment gebruikt 
als programma om de benodigde analyses te kunnen uitvoeren.  
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- Is er een applicatiebeheerder?  
Op dit moment niet nodig, maar als het uiteindelijke pakket er is, is validatie van de gegeven informatie, regisseren van 
het proces op digitale wijze,  het continue inventariseren van de risico’s nodig. Hiervoor is een beheerder nodig omdat 
de omgeving continue en daarmee de risico’s continue wijzigt.  

- Doet uw organisatie aan scholing inzake de software die gekoppeld is aan het risicomanagement?  
Ja, de partij die gekozen zal worden, zal de functionele eisen tonen die nodig zijn om het systeem te beheersen. De 
mensen die met de software werken moeten hierin geïnteresseerd zijn. Zo kan het zich over de gehele organisatie 
uitbreiden (olievlek principe). Hierdoor kunnen nog meer mensen enthousiast raken.  

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (wat zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personen binnen 
de organisatie?)  

- Hoe zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld voor het beheersen van de risico’s over de 
organisatie/de managers en medewerkers (indien centraal/ decentraal)? en wie draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor het risicobeheersingsproces?  

Het college is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van de gemeente Gouda met daarbij het gehele risicoprofiel 
(beleid). De directie is integraal verantwoordelijk. De afdelingshoofden zijn verantwoordelijk voor de risico’s op 
zijn/haar afdeling. De functionaris en de controller haalt per directie de informatie van de risico’s op en rapporteert 
hierover aan de afdelingshoofden en directeuren.  

- Op welke wijze worden de beheersingsprocessen ingericht? En hoe worden de risico’s beheerst? (ontwerpen 
maatregelen, toewijzen controle-eigenaren, implementeren maatregelen) 

Zodra er besloten is het desbetreffende risico af te dekken. De risico’s worden beheerst door beheersmaatregelen die 
door de controller worden goedgekeurd. Daarnaast wordt er bepaald wie er verantwoordelijk is voor desbetreffende 
beheersmaatregel, zo is ten alle tijden duidelijk wie er verantwoordelijk is.  

Evaluatie (voor een continue verbetering inzake risicomanagement is evaluatie benodigd)  

- Is risicomanagement een vast agendapunt in de gesprekken tussen algemeen directeur en andere directeuren?  
Ja, er zijn continue gesprekken, bij elke investering of afweging,  wordt er bekeken of er risico’s zijn.  

- Worden de genomen maatregelen tegen de risico’s (risicobeheersingsmaatregelen)gecontroleerd/geëvalueerd op 
hun effectiviteit en efficiency? 

Ja, er wordt continue bekeken of de beheersmaatregel het gewenste effect heeft gehad. Mocht dit niet het geval zijn 
dan wordt dit geëvalueerd omen in overleg nieuwe beheersmaatregelen geformuleerd. 

- Het evalueren kan aanleiding geven tot aanpassing van het beleid en de doelstellingen van de organisatie. Hoe 
vindt deze plaats binnen uw gemeente? (opvolgen verbetervoorstellen, optimaliseren management rapportage)?  

Mocht er door de evaluatie pijnpunten aan het licht komen, dan worden deze nader onderzocht. Hieruit kan het 
proces verbeterd worden om er voor te zorgen dat  de aan te leveren stukken,  intern en extern van zuivere aard 
kunnen  zijn. Het evalueren (in dit geval van beleid) heeft geleid tot de conclusie dat het wellicht niet handig is om 
twee methodieken (Monte Carlo en IFLO) naast elkaar te gebruiken. Binnenkort volgt er een discussienota hierover.  

- Hoe vaak wordt er geëvolueerd?  
Continue, anders wordt risicomanagement een registrerende functie.  

Beleving ( eigen beelden en meningen vanuit de organisatie) 

- Is er verankering van risicomanagement in de gehele organisatie en waaraan is dit af te leiden? 
Als  ik terugkijk naar pak weg 3 jaar geleden is risicomanagement veel meer gaan leven. Er is meer beleving en 
risicomanagement komt steeds vaker voor op de agenda.  In economisch krappe tijden wordt sterk gestuurd op geld, 
dus moeten de juiste inventarisaties en beslissingen worden genomen. De mensen raken meer vertrouwd met het 
risicomanagement.  Verankering is er dus wel, maar er zijn altijd nog verbeterstappen te maken naar het strategisch 
risicomanagement wat de gemeente Gouda voor ogen heeft. In de nota is een korte- en lange termijn ontwikkeling 
geschetst.  

- Wat zijn kenmerken van goed risicomanagement volgens u? Welk  van deze kenmerken heeft uw organisatie? 
Het moet evenwichtig goed zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het voor iedereen (procesmatig) begrijpbaar moet zijn en 
het de beleidsmatige visie een heldere visie weergeeft. Daarnaast is het bottom-up up organiseren belangrijk (hiermee 
betrek je de mensen en creëer je draagvlak). Ook is het benoemen van voordelen belangrijk, zodat men weet 
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waarvoor men het doet. Gouda heeft de waarom vraag aan de medewerkers uitgelegd, waardoor men zich beter  
verbonden voelt met risicomanagement. Door mensen te mobiliseren ontstaat de eerder genoemde olievlek werking. 

- Op welke punten kan het risicomanagement binnen de organisatie verbeterd worden? 
Dit kan door middel van verbandanalyses uit te voeren, waar komen de risico’s vandaan (wat is de verhaallijn)? En 
waaruit zijn deze opgebouwd? Uit welke factoren bestaat het bedrag?  Meer inzicht betekent dat gerichter 
beheersmaatregelen kunt treffen en dus beter kunt sturen.  

- Wat wordt er gedaan – of wat is er mogelijk – om die knelpunten op te lossen? 
Er worden procesoptimalisaties uitgevoerd, ook wordt er bekeken of er gestopt moet worden met bepaalde 
activiteiten. De IFLO methode wordt ter discussie gesteld, zodat de projecten nog beter beheerst kunnen worden.  

Interview risicomanagement. Jan kees Gijsbers (team kennis, risicomanagementproces) De Alliantie 

 

Basis (is uw organisatie bekend met het fenomeen risicomanagement?)  

- Sinds wanneer is risicomanagement een aandachtspunt binnen de organisatie? (CV95/BBV04) 
De alliantie is een fusieclub, die actief is in vier  regio’s. Risicomanagement is van alle tijden, maar is echt op gang 
gekomen na de reorganisatie in 2012. Iedere regio had aparte afdelingen, maar nu is er van elke afdeling maar een 
(centralisatie).  

- Wat is de aanleiding hiervoor geweest?  
Schaalvergroting is hier de aanleiding voor geweest. Daarnaast hebben calamiteiten zich in het verleden voorgedaan.  

- Is er draagvlak voor het invoeren van risicomanagement gecreëerd, indien ja,  zijn er hier voor nog speciale acties 
ondernomen?  

Nee, geen speciale acties. Het risicomanagement is top-down gecreëerd. Door schaalvergroting (meer financiën) 
dienden zich vraagstukken voor. Doordat van bovenaf de urgentie wordt gezien, ziet de rest van de organisatie de 
urgentie ook.  

Beleidsmatige inbedding in de organisatie (Is er documentatie opgesteld rondom het risicomanagement?) 

- Hoe is het beleid rondom risicomanagement vastgelegd (nota)?  
Dit is vastgelegd in onze nota (visie risicomanagement). Hierin worden onder andere product en proces risico’s 
onderscheiden.  

- Is het risicomanagement centraal of decentraal belegd, en zijn er hierbij risico eigenaren benoemd?  
Centraal zijn het de directeuren die verantwoordelijk zijn , en decentraal doet men het door projecten/opdrachten  
themagericht uit te besteden (decentraal). Ieder thema heeft zijn eigen risico’s.   

- Hoe wordt er gerapporteerd over de risico’s (p&c) en welke documenten vallen hieronder?  
In het  jaarverslag wordt erover gerapporteerd en daarbij ieder kwartaal wordt er over de risico’s gerapporteerd. Ook 
wordt er bij ieder project in fasen gerapporteerd om zo een no go/go moment te bepalen, waardoor tussentijdse 
evaluatie kan plaatsvinden.  

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

De risico’s zijn onderverdeeld in product en proces risico’s. Hierdoor is men continue met risico’s bezig. Hier hanteert 
men een systematiek genaamd GOTIK (geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit). In uitzonderlijke gevallen wordt 
er ook rekening gehouden met de factor duurzaamheid.   

- Welk  beleid hanteert uw organisatie inzake risicomanagement? En  op welke wijze neemt het risicomanagement 
een structurele plaats in het beleid van de organisatie?  

Bij een onderneming zoekt men risico’s (meer) op als bij overheidsinstanties. Een onderneming is gericht op het maken 
van winsten. Wel moeten de plussen en minnen tegen elkaar afgewogen worden, zodat een gedegen besluit 
geformuleerd kan worden. Het risicomanagement neemt een structurele plaats in, in de organisatie door onder 
andere de TAB matrix (procesmatige inbedding). De alliantie is niet gericht op het maken van winsten, maar op een 
degelijke bedrijfsvoering. Zij richt zich zonder winst oogmerk op het bouwen, beheren en verhuren van betaalbare 
woonruimte (sociale woningbouw). 
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Procesmatige inbedding in de organisatie (hoe is het risicomanagement integraal georganiseerd?) 

- Hoe ziet het risicomanagementproces (in stappen) in uw organisatie eruit? 
Het proces bestaat uit vijf stappen. Namelijk: uitvoeren van een integrale risicoanalyse, kiezen van 
beheersmaatregelen, uitvoeren van beheersmaatregelen, evalueren van beheersmaatregelen en tot slot het 
actualiseren van de risicoanalyse. 

- Is het gevoerde risicomanagement gebaseerd op een risicomanagementmodel? (zoals COSO-ERM of ISO 31000) 
Het is gebaseerd op de RISMAN methodiek, die onder andere gebruikt wordt bij het Rijks Vastgoed Bedrijf. 

- Op welke wijze inventariseert u de risico’s? en hoe worden risico’s bij projecten beheerst? Is er ook een go/no go 
moment bepaald bij projecten? Is er vooraf bepaald welke risico omvang acceptabel is (risk appetite)?  

Bij projecten worden fase rapportages gemaakt, hierbij wordt een no go/go met akkoord gehanteerd, waarom wel of 
niet doorlaten gaan per fase.  Inventarisatie wordt door middel van de risicokaart en de analyse gehanteerd, op basis 
hiervan wordt een risicokwalificatie gemaakt. 

- Hoe wordt er omgegaan met de geïnventariseerde risico’s?  
Er wordt bekeken of beheersmaatregelen nuttig zijn (meer voordeel dan de kosten die gemaakt moeten worden). Dan 
worden de beheersmaatregelen geadviseerd, waarvoor toestemming nodig is om deze door te zetten. Aan iedere 
beheersmaatregel wordt een persoon toegewezen. 

- Op welke wijze wordt het risicoprofiel beoordeeld?  
Het risicoprofiel wordt beoordeeld door middel van de uitkomst van de risicoanalyse, de risicoprofielen worden afgestemd 
op competenties van uitvoerende medewerkers en de projectleiding. 

- Op welke wijze worden tegenvallers die voortkomen uit de risico’s gedekt?  
Vanuit de calamiteitenpot worden de tegenvallers gedekt. 

Software (welke software hanteert uw organisatie inzake het risicomanagement?)  

- Welke software hanteert uw organisatie als hulpmiddel inzake het risicomanagement?  
Excel, wordt gebruikt,  maar zelf formats gecreëerd waarmee geanalyseerd wordt. Voordeel van Excel is flexibel en 
inrichten hoe het zelf naar beste gewerkt kan worden. 

- Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en wordt dit programma optimaal gebruikt, waarom wel/waarom 
niet? 

Iedereen kan er mee werken, het is flexibel aan te passen naar wens. Een nadeel is de bewaking van documentatie.  

- Is er een applicatiebeheerder?  
Nee, op dit moment niet. 

- Doet uw organisatie aan scholing inzake de software die gekoppeld is aan het risicomanagement?  
Nee, is niet nodig op dit moment. Mocht er ooit een software aangeschaft worden dan behoort dit zeker voor de 
mogelijkheden want de alliantie staat voor kwalitatief hoogwaardige medewerkers.  

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (wat zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personen binnen 
de organisatie?)  

- Hoe zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld voor het beheersen van de risico’s over de 
organisatie/de managers en medewerkers (indien centraal/ decentraal)? en wie draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor het risicobeheersingsproces?  

De eindverantwoordelijke zijn de directeuren en die rapporteren aan de bestuurder, de medewerkers zijn verbonden 
aan het proces door middel van de Tab matrix en die taken die hieruit voortvloeien zijn zij verantwoordelijk voor 
inclusief de risico’s. 

- Op welke wijze worden de beheersingsprocessen ingericht? En hoe worden de risico’s beheerst? (ontwerpen 
maatregelen, toewijzen controle-eigenaren, implementeren maatregelen) 

Risico’s worden beheerst door beheersmaatregelen die nodig zijn,  bij projecten en tussentijdse rapportages. Hier 
worden personen aan toegewezen waardoor er ten alle tijden duidelijkheid is. 
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Evaluatie (voor een continue verbetering inzake risicomanagement is evaluatie benodigd)  

- Is risicomanagement een vast agendapunt in de gesprekken tussen algemeen directeur en andere directeuren?  
Ja, bij bespreking van de kwartaalverslagen wordt hierover gesproken, per fase verslagen (project individueel). Bij 
afdelingsoverleggen wordt er ook over risico’s gesproken.  

- Worden de genomen maatregelen tegen de risico’s (risicobeheersingsmaatregelen)gecontroleerd/geëvalueerd op 
hun effectiviteit en efficiency? 

Ja, dit wordt gemeten door middel van de fases en bij oplevering wordt bekeken of het gewerkt heeft.  

- Het evalueren kan aanleiding geven tot aanpassing van het beleid en de doelstellingen van de organisatie. Hoe 
vindt deze plaats binnen uw gemeente? (opvolgen verbetervoorstellen, optimaliseren management rapportage) 

Bij het terugkijken op het project worden alle fasen geëvalueerd en teruggekoppeld naar de stuurgroep, is het 
structureel? Of eenmalig wat is er in de toekomst te doen?  

- Hoe vaak wordt er geëvolueerd?  
Per project wordt er in fasen geëvalueerd, het aantal van deze fasen ligt onder andere aan de moeilijkheidsgraad. 
Daarnaast wordt er door de directeuren en de desbetreffende projectleiders informatie over de risico’s uitgewisseld. 
Ten alle tijden als er behoefte is aan informatievoorziening. 

Beleving ( eigen beelden en meningen vanuit de organisatie) 

- Is er verankering van risicomanagement in de gehele organisatie en waaraan is dit af te leiden? 
Ja, er is verankering door middel van de TAB matrix. Hierin valt af te lezen wie of wat verantwoordelijk is voor elk deel 
van het project/proces. Ook worden proces en product risico’s onderscheiden van elkaar. Ook zijn er regelmatig 
gesprekken, waardoor de risicoperceptie hoog is. 

- Wat zijn kenmerken van goed risicomanagement volgens u? Welk  van deze kenmerken heeft uw organisatie? 
Er moet draagvlak zijn in de gehele organisatie. Dit is bereikt door de procesmatige inbedding binnen de Alliantie. Ook 
worden risico’s geëvalueerd waardoor men dezelfde maatstaven gebruikt voor het ‘raten’ van de risico’s.  

- Op welke punten kan het risicomanagement binnen de organisatie verbeterd worden? 
Het is arbeidsintensief om analyses te maken. Een software aanschaffen behoort tot de mogelijkheden, maar dit moet 
niet ten koste gaan van het bewustzijn of dat risicomanagement een registrerende functie wordt.  

- Wat wordt er gedaan – of wat is er mogelijk – om die knelpunten op te lossen? 
Er is een afdeling business intelligence, hierbij kan men wensen doorgeven. Hierbij is te denken wat er verbeterd kan 
worden in de organisatie op alle gebieden, dus ook op het gebied van risicomanagement. 

Interview risicomanagement. Antoine Nikkessen, Risicomanager. Gemeente Arnhem. 

 

Basis (is uw organisatie bekend met het fenomeen risicomanagement?)  

- Sinds wanneer is risicomanagement een aandachtspunt binnen de organisatie? (CV95/BBV04) 
Bij de gemeente Arnhem was er zo’n 10 jaar geleden al sprake van risicoanalyses op het gebied van grondexploitaties 
(kleinschalig). Sinds de reorganisatie die heeft plaatsgevonden in 2012 is binnen de gemeente Arnhem 
risicomanagement ingebed binnen het gebied van financial control (auditing en risicomanagement). 

- Wat is de aanleiding hiervoor geweest?  
De reorganisatie in 2012 is hiervoor de aanleiding geweest. Men wilde het risicomanagement in een breder context 
plaatsen en niet alleen op het gebied van grondexploitaties. 

- Is er draagvlak voor het invoeren van risicomanagement gecreëerd, indien ja,  zijn er hier voor nog speciale acties 
ondernomen?  

Nee, geen speciale acties. Het risicomanagement is geformaliseerd in functies (coördinerende en adviserende rol), dus 
er is draagvlak voor risicomanagement. Daarnaast wordt er benadrukt dat risicomanagement kansen kan bieden 
(onzekerheid met een positief gevolg voor het realiseren van de doelstellingen).   

 

 72 



Beleidsmatige inbedding in de organisatie (Is er documentatie opgesteld rondom het risicomanagement?) 

- Hoe is het beleid rondom risicomanagement vastgelegd (nota)?  
Dit is vastgelegd in de nota auditing & risicomanagement (2013), waarin de expliciete rol van risicomanagement wordt 
beschreven. 

- Is het risicomanagement centraal of decentraal belegd, en zijn er hierbij risico eigenaren benoemd?  
Het risicomanagement is centraal belegd bij de afdeling financial control van het cluster Intern Advies. De cluster 
managers en de programma managers zijn de risico eigenaren. Uitvoering vind op ambtelijk niveau plaats. Dus 
centraal en decentraal een belangrijke rol.  

- Hoe wordt er gerapporteerd over de risico’s (p&c) en welke documenten vallen hieronder?  
Rapportage vindt plaats op verschillende manieren, zo wordt er bij raadsvoorstellen een risicoparagraaf opgenomen, 
evenals bij het jaarverslag, business cases en project plannen, dus is in de gehele organisatie ingebed (bij iedere 
handeling/werkzaamheid risico bewust handelen). Ook is er een project management bureau die risicoanalyses 
uitvoert, en beheersmaatregelen in kaart brengt. 

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

De p&c cyclus zit verwerkt in het jaarverslag. Ook worden 2x per jaar de budgethouders met business controllers 
bijeen geroepen om de risico’s te actualiseren. De risicomanagers hebben een coördinerende rol hierin.  

- Welk  beleid hanteert uw organisatie inzake risicomanagement? En  op welke wijze neemt het risicomanagement 
een structurele plaats in het beleid van de organisatie?  

Risicomanagement behoort de doelstellingen van de organisatie te realiseren, dit moet tot stand komen door wel 
overwogen keuzes. Dit is het best mogelijk door risicomanagement in het proces op te nemen.  Risicomanagement 
probeert men in de bestaande processen in te calculeren, van voorstellen aan de raad en het B&W tot de dagelijkse 
werkzaamheden (inbedding overal). 

Procesmatige inbedding in de organisatie (hoe is het risicomanagement integraal georganiseerd?) 

- Hoe ziet het risicomanagementproces (in stappen) in uw organisatie eruit? 
De gemeente Arnhem heeft de wens om het Risicogestuurd Werken (M. Van Staveren) in te voeren. Hierbij is gebruikt 
gemaakt van de 6 stappen die men in deze literatuur voorschrijft. Identificeren, analyseren, prioriteren, 
beheersmaatregelen treffen, evalueren en verbeteren. 

- Is het gevoerde risicomanagement gebaseerd op een risicomanagementmodel? (zoals COSO-ERM of ISO 31000) 
Het is gebaseerd op de COSO kubus, maar wij als gemeente  (gemeente Arnhem) zijn van plan om op korte termijn de 
ISO31000 te hanteren, dit omdat het voorgeschreven wordt in de literatuur van het risico gestuurd werken en hierover 
reeds tijdens de scholing over is gesproken. 

- Op welke wijze inventariseert u de risico’s? en hoe worden risico’s bij projecten beheerst? Is er ook een go/no go 
moment bepaald bij projecten? Is er vooraf bepaald welke risico omvang acceptabel is (risk appetite)?  

Inventariseren wordt op verschillende manieren gedaan. Zo wordt er geïnventariseerd op basis van groepen (groep 
sessies, wat is de doelstelling? En wat kan er misgaan bij het bereiken van de doelstellingen). Daarnaast wordt er ook 
gebruikt gemaakt van interviews, deskstudies en in mindere maten benchmarking. Bij projecten wordt er een go/no go 
moment bepaald, maar er zal altijd geprobeerd worden een project doorgang te geven door (extra) 
beheersmaatregelen te treffen, zodat het project toch doorgang kan vinden. De gemeente Arnhem is met BDO een 
risk appetite aan het ontwikkelen (wat is acceptabel en wat niet?). Op dit moment hanteert de gemeente een vereiste 
van 75%-90% inzake het weerstandsvermogen. 
 

- Hoe wordt er omgegaan met de geïnventariseerde risico’s?  
Risicomanagement wordt als een cyclisch proces gezien, als de risico’s zijn geïnventariseerd worden de  andere 
stappen in werking gezet die wij binnen de gemeente hanteren. Dit leidt tot een continue verbetering van het 
risicomanagement binnen de gemeente en dat is waar wij naar streven. 

- Op welke wijze wordt het risicoprofiel beoordeeld?  
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Op basis van het risicoprofiel wordt het weerstandsvermogen berekend, dit wordt gedaan binnen de tool Naris. Op dit 
moment hanteren wij een percentage van 75-90% voor het weerstandsvermogen. Daarnaast worden de grootse 
risico’s (top 10) getoond in het jaarverslag en de rest in de bijlagen (ongeveer 60 risico’s totaal).  

- Op welke wijze worden tegenvallers die voortkomen uit de risico’s gedekt?  
De tegenvallers worden gedekt uit het weerstandsvermogen, en dan wel voornamelijk uit de algemene reserve en de 
bedrijfsreserve.  

Software (welke software hanteert uw organisatie inzake het risicomanagement?)  

- Welke software hanteert uw organisatie als hulpmiddel inzake het risicomanagement?  
Als tool wordt Naris gebruikt. 

- Wat zijn de voor- en nadelen van deze keuze en wordt dit programma optimaal gebruikt, waarom wel/waarom 
niet? 

Een voordeel is dat de tool mooie overzichten kan laten zien en qua onderbouwing is het maatschappelijk 
geaccepteerd. Een nadeel is dat het systeem misbruikt kan worden, door al dan niet risico’s op te voeren, zodat er een 
rooskleurigere analyse ontstaat. Binnen de gemeente wordt de tool Naris optimaal gebruikt, zeker op het gebied van 
de verbonden partijen.  

- Is er een applicatiebeheerder?  
Ja, deze is er.  

- Doet uw organisatie aan scholing inzake de software die gekoppeld is aan het risicomanagement?  
Binnen de gemeente Arnhem is er ruimte voor scholing. Systemen zijn instrumenteel, het moet een hulpmiddel blijven 
en geen registrerende functie, zodat risicomanagement onder de aandacht blijft van de mensen, dit kan door steeds 
gesprekken te blijven voeren. Hierdoor kan de effectiviteit verbeteren en zal het gehele proces steeds kritisch worden 
belicht. 

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden (wat zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de personen binnen 
de organisatie?)  

- Hoe zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld voor het beheersen van de risico’s over de 
organisatie/de managers en medewerkers (indien centraal/ decentraal)? en wie draagt de 
eindverantwoordelijkheid voor het risicobeheersingsproces?  

Primair zijn de projectleiders, clustermanagers en programma managers verantwoordelijk (inclusief 
beheersmaatregelen). De risicomanager heeft hierbij een begeleidende/adviserende en coördinerende rol. De 
concerncontroller is eindverantwoordelijk op concern niveau. In de gehele ‘piramide’ staat de wethouder financiën 
bovenaan inzake risico’s (m.n. het weerstandsvermogen ten opzichte van de risicoparagraaf).  

- Op welke wijze worden de beheersingsprocessen ingericht? En hoe worden de risico’s beheerst? (ontwerpen 
maatregelen, toewijzen controle-eigenaren, implementeren maatregelen) 

De gemeente Arnhem werkt met risico registers, hierin staan de bevindingen, risico’s, aanbevelingen, maatregelen 
(BRAM). 

Evaluatie (voor een continue verbetering inzake risicomanagement is evaluatie benodigd)  

- Is risicomanagement een vast agendapunt in de gesprekken tussen algemeen directeur en andere directeuren?  
Risicomanagement is een vast agendapunt, ook wordt er een risicoparagraaf verwacht bij formele voorstellen aan het 
college en de raad. 

- Worden de genomen maatregelen tegen de risico’s (risicobeheersingsmaatregelen)gecontroleerd/geëvalueerd op 
hun effectiviteit en efficiency? 

Ja, zo wordt er bij projecten een analyse na het project uitgevoerd in samenwerking met de risicomanagers. Hierin 
wordt het traject als het ware geëvalueerd, mochten er bevindingen aan het licht komen dan worden de projectleiders 
door de risicomanagers geattendeerd. Op organisatiebreed niveau gaat de gemeente Arnhem investeren om nog meer 
betrokkenheid bij risico’s te creëren. 
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- Het evalueren kan aanleiding geven tot aanpassing van het beleid en de doelstellingen van de organisatie. Hoe 
vindt deze plaats binnen uw gemeente? (opvolgen verbetervoorstellen, optimaliseren management rapportage) 

Aanpassingen gebeurt wel, de risicomanagers geven ongevraagd advies zodat andere personen zelf ook gaan 
nadenken en inzichten verkrijgen zodat er aanpassingen plaats kunnen vinden. Ook worden analyses uitgevoerd op 
verschillende trajecten, om zo verbeteringen aan te brengen. 

- Hoe vaak wordt er geëvolueerd?  
Bij projecten wordt er standaard geëvalueerd. Daarnaast laten de risicomanagers intern zelf hun evaluatie los op 
bijvoorbeeld het jaarverslag en hierop vind een terugkoppeling door naar de bedrijfsvoerders. 

Beleving ( eigen beelden en meningen vanuit de organisatie) 

- Is er verankering van risicomanagement in de gehele organisatie en waaraan is dit af te leiden? 
Ja, er is verankering. Zo zijn er 4 risicomanagers (3fte) in dienst. Het risicobewustzijn is goed, maar het doel is om het 
nog meer organisatiebreed uit te rollen. Daarnaast wordt de gemeente Arnhem gezien als een voorbeeld op het 
gebied van risicomanagement.  

- Wat zijn kenmerken van goed risicomanagement volgens u? Welk  van deze kenmerken heeft uw organisatie? 
Goed risicomanagement is een cyclisch proces. Daarnaast is het van belang om de dialoog te blijven voeren over 
risico’s, waardoor deze expliciet worden gemaakt. Een belangrijk punt is dat op basis van de expliciete risico’s keuzes 
worden gemaakt. Een belangrijke keuze is ook gewoon om risico’s te accepteren zonder beheersmaatregelen te 
nemen.  

- Op welke punten kan het risicomanagement binnen de organisatie verbeterd worden? 
De zes stappen die wij hanteren moeten structureel worden uitgevoerd, en nog meer investeren in risicobewustzijn bij 
medewerkers van de gemeente Arnhem, waardoor er organisatiebreed nog meer aandacht is om bewust op basis van 
een risico inschatting keuzes te maken op de doelstellingen te realiseren. 

- Wat wordt er gedaan – of wat is er mogelijk – om die knelpunten op te lossen? 
De risicomanagers doen voorstellen (hoe staat het er voor en wat is de rol van ons?). Risicomanagement is niet van de 
risicomanagers, maar van de managers zelf (hoort een kwaliteit/tool van een manager te zijn). Het ultieme doel is dat 
er geen aparte afdeling voor risicomanagers hoort te zijn, maar meer alleen een coördinerende rol heeft. Dit zou 
betekenen dat iedereen het zo beheerst dat een aparte afdeling niet meer  nodig is.  

Bijlage III interviews intern  
Interviews intern, op aanvraag beschikbaar. 

Geïnterviewde personen: 

- Natascha veldhuis  
- Harry van der Hoef 
- Guusje Schreven 
- Erwin Lelieveld  
- Eva de Ruiter 
- Mathea Buckx 
- Anouk Kerseboom  
- Esther Wierda  
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