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AAN Leden van de Commissie BEM 

VAN GS-gedeputeerde Verbeek-Nijhof 

DOORKIESNUMMER Mw. I. Jautze tel. 030-2582616 

ONDERWERP Beantwoording vraag en opvolging toezegging Groenlinks kaders risicomanagement 

 

Geachte leden van de commissie BEM, 

 

In de vergadering van de Commissie BEM van 5 september 2016 is bij de behandeling van agendapunt 2.2 

Statenvoorstel Beleidskader integraal risicomanagement (2016BEM76) door mevrouw Boelhouwer van 

Groenlinks de vraag gesteld op welke wijze soft controls worden meegenomen in de risico-analyses. Hierbij de 

door mij toegezegde schirftelijke beantwoording.  

 

Control is iets anders dan controle. Controle houdt in dat de werkzaamheden nog een keer worden gedaan om te 

bepalen of het goed is uitgevoerd. Bij control gaat het over de beheersing van de kwaliteit van de interne 

organisatie. Dat hangt samen met sturing: wat wordt van medewerkers verwacht en hoe doen ze hun werk? Er 

wordt in de theorie vaak een onderscheid gemaakt tussen hard en soft control en tussen tight en loose control. 

Deze begrippen worden vaak door elkaar gehaald. In de praktijk is sprake van een mengvorm van deze 

verschillende soorten van control. 

 

Hard control staat voor meetbare afspraken en richtlijnen die moeten worden nageleefd. Voorbeelden zijn 

handboeken, procedure beschrijvingen, functieprofielen en wetgeving. Soft control gaat over maatregelen die van 

invloed zijn op motivatie, loyaliteit, integriteit, inspiratie en normen en waarden van medewerkers. Het gaat bij 

hard & soft controls in essentie om de mate van sturing van HOE medewerkers hun werk moeten doen. Zorgen 

dat medewerkers in de keten allemaal werken met hetzelfde eindresultaat voor ogen is een vorm van soft control. 

Het verschil tussen loose control en tight control hangt samen met de mate waarin medewerkers eigen 

bewegingsvrijheid krijgen. Het gaat hier om de mate van sturing op WAT van medewerkers wordt verwacht. Het 

bevorderen van meer horizontale sturing door en voor medewerkers op basis van hun professionaliteit is een 

vorm van loose control. 

 

We zien een ontwikkeling dat er meer aandacht is voor het toepassen van soft controls en loose controls om als 

organisatie adequaat te kunnen handelen. Deze ontwikkeling is terug te vinden in de  principes uit het 

Beleidskader Integraal Risicomanagement 2016 waar een set normen en waarden zijn opgenomen die adequaat 

risico-alert handelen bevorderen. Met deze principes worden systeem-, structuur en procedurele kenmerken 

('hard controls') onderscheiden alsook houding, gedrag, kennis en vaardigheden ('soft controls') in het kunnen 

omgaan met risicobeheersing en de benodigde kennis en vaardigheden om risico's te kunnen beheersen. Met 

name de principes h. (‘houdt rekening met menselijke en culturele factoren’) en i. (‘is transparant en sluit niemand 

uit’) hebben betrekking op soft controls. Denk daarbij aan het bevorderen van een open cultuur van uitspreken, 

bespreken, afspreken en aanspreken ter voorkoming van groepsdenken en tunnelvisie, het (h)erkennen van de 

complexiteit van de in- en externe netwerkorganisatie, de borging van een veilige en respectvolle omgeving, de 

voorbeeldfunctie van het management in risicobeheersing. Ook de veranderde mindset over risico’s (‘kans op 

sturing’) is een voorbeeld van soft control. In het Uitvoeringskader Integraal Risicomanagement 2016 zijn soft 

controls als onderdeel van het risicovolwassenheidsniveau verder uitgewerkt voor zes competenties 

(voorbeeldgedrag management, aanpassingsvermogen, stressbestendigheid, transformatie, empathie, reflectie) 

en vertaald in de uitgangspunten voor de praktijk van het risico-gestuurd werken. 

 



 
 
 
 

2 
 

Samengevat bieden de kaders voldoende handvatten om soft-controls mee te nemen in de risico-analyses en bij 

de implementatie van de kaders in de komende vier jaar (na vier jaar worden de kaders herzien) zal dit dan ook 

worden meegenomen. 

 

 


