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Programma

• Korte introductie (Johan Luiks) 

• Aanleiding voor het nieuwe kader: GS-Onderzoek 2020 Risicomanagement

– Conclusies

• Het nieuwe kader: Integraal Risicomanagement 2020

– Het kader in 5 stellingen => interactie met de deelnemers 

– De essentie samengevat

– Uitgangspunten voor het nieuwe kader

– Verschillen oude en nieuwe kader 

– ISO 31000 als basis, met 6 risicostappen en 3 vragen

– Evaluatiekader voor integraal risicomanagement
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Aanleiding nieuwe kader:

GS-onderzoek 2020 Risicomanagement



GS-onderzoek 2020: conclusies

Het verschil tussen de huidige situatie (IST) en de wenselijke situatie (SOLL) ten aanzien van het risicomanagement op 

basis van de uitgevoerde GAP-analyse zit met name in:

• Onvoldoende samenhang tussen het risicomanagement en doelgerichtheid (Provinciale Staten), doeltreffendheid 

(Gedeputeerde Staten) en doelmatigheid (ambtelijke organisatie).

• Het risicomanagement wordt vooral benut voor verantwoording (achteraf) en nog onvoldoende als kans voor meer 

sturing richting doelen (vooraf).

• Het risicomanagement wordt te ingewikkeld gemaakt, met een te eenzijdige focus op het financiële 

weerstandsvermogen.

• Er is onduidelijkheid over de positionering van het risicomanagement, zit het bijvoorbeeld bij bedrijfsvoering of 

moet het ingebed zijn in de hele organisatie.

• Er is onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en eigenaarschap van het risicomanagement (wie is 

waarvan).

• Er is gebrek aan een bepaalde basiskennis van het risicomanagement.

• Er wordt onvoldoende urgentie ervaren om het risicomanagement (zelf) toe te passen.
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Het nieuwe kader: 

Integraal

risicomanagement 2020



Het kader in vijf stellingen

EENS of ONEENS: 

1. Geen regels, maar principes voor risicomanagement vormen de basis voor integraal risicomanagement binnen de 

Provincie Utrecht.

2. Integraal risicomanagement gaat in de eerste plaats over het realiseren van doelen, in plaats van over risico’s. 

3. Integraal risicomanagement biedt hiermee kansen op sturing en versterkt het doelgericht, doeltreffend en 

doelmatig werken vanuit respectievelijk Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie.

4. De provincie voert integraal risicomanagement uit door risicogestuurd werken in te voeren.

5. Risicogestuurd werken vraagt om het ontwikkelen en tonen van risicoleiderschap van iederéén in de organisatie: 

bestuurders, management en medewerkers.
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De essentie van het nieuwe kader

1. De principes, kaders en processtappen uit de ISO 31000 richtlijn uit 2018 voor risicomanagement vormen de 

basis voor integraal risicomanagement binnen de Provincie Utrecht.

2. Integraal risicomanagement gaat over het realiseren van doelen door het effectief en kosten-efficiënt omgaan met 

onzekerheden, risico’s en kansen.

3. Integraal risicomanagement biedt hiermee kansen op sturing en versterkt het doelgericht, doeltreffend en 

doelmatig werken vanuit respectievelijk Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de ambtelijke organisatie.

4. De provincie voert integraal risicomanagement uit door risicogestuurd te werken: het uitvoeren van de 

6 risicostappen en 3 vragen in alle bestaande processen, activiteiten, diensten, opgaven, programma's en 

projecten, waardoor integraal risicomanagement een minimum aan extra inspanning kost.

5. Risicogestuurd werken vraagt om het ontwikkelen en tonen van risicoleiderschap van iedereen in de organisatie: 

bestuurders, management en medewerkers.
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Uitgangspunten voor het nieuwe kader

1. Het beleids- en uitvoeringskader samenvoegen tot één nieuw kader, met als bijlage de Kernnota 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

2. Het weerstandsvermogen is een overkoepelende, financiële beheersmaatregel. Daarom is de Kernnota 

Weerstandsvermogen en Risicobeheersing een afgeleide van het nieuwe kader (en niet andersom). 

3. De doelstelling en uitgangspunten van het nieuwe kader expliciet maken: een eenvoudige handreiking voor 

risicogestuurd werken op alle niveaus en in alle onderdelen van de organisatie, risicoverantwoordelijkheid is aan 

doelverantwoordelijkheid gekoppeld, op basis van de principes van ISO 31000 (2018).

4. Het nieuwe kader sterk vereenvoudigen, inkorten en concreet maken ten opzichte van de bestaande kaders (geen 

'handboek risicomanagement’). Een passende en toegankelijke vorm kiezen.

5. Indeling in doelgerichtheid, doeltreffendheid en doelmatigheid (en de bijbehorende risicoverantwoordelijkheid) 

handhaven:

a. Doelgerichtheid - PS eindverantwoordelijk: wat is het maatschappelijk vraagstuk en welke impact willen wij met 

en voor de verschillende stakeholders bereiken?

b. Doeltreffendheid - GS eindverantwoordelijk: welke resultaten willen wij met onze samenwerkingspartners 

bereiken?

c. Doelmatigheid - CMT eindverantwoordelijk: worden de producten en diensten (output) van de ambtelijke 

organisatie op een kosten- en tijdefficiënte wijze tot stand gebracht?
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Belangrijkste verschillen oude – nieuwe kader

1. Eén nieuw kader, met aparte hoofdstukken voor het beleids- en uitvoeringskader, heldere 

verantwoordelijkheden en als bijlage de Kernnota Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

2. Omslag van focus van integraal risicomanagement van Financiën naar de lijnorganisatie: doelverantwoordelijkheid 

= risicoverantwoordelijkheid. 

3. Alleen significante restrisico's worden door Financiën beheerst via onder andere het weerstandsvermogen, alle 

overige risico's worden door de lijnorganisatie beheerst.

4. Eenvoud, flexibiliteit en maatwerk via de 6 risicostappen en 3 vragen, met software toepassingen waar het 

meerwaarde levert.

5. De ISO 31000 voor risicomanagement uit 2009 als basis is vervangen door de actuele richtlijn uit 2018.
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Principes uit ISO 31000 (2018): basis voor het nieuwe kader
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Uitwerking ISO 31000-principes

Vanuit de uitgewerkte principes omvat het richtinggevend kader voor integraal risicomanagement drie uitgangspunten 

van PS voor GS: 

1. GS stellen nadere richtlijnen vast voor de ambtelijke organisatie voor de inrichting, werking en monitoring van het 

integraal risicomanagement. Deze richtlijnen vormen het praktijkgerichte uitvoeringskader en zijn uitgewerkt in 

hoofdstuk 3. 

2. Binnen de ambtelijke organisatie wordt door middel van risicogestuurd werken met risicoleiderschap effectief 

omgegaan met risico’s en kansen. Hiervoor worden de zes risicostappen en drie risicovragen uit paragraaf 3.4 

benut. 

3. Relevante risico-informatie vanuit risicogestuurd werken wordt geregistreerd, geactualiseerd en gearchiveerd, 

zodat deze informatie beschikbaar is voor tijdige en volledige bestuurlijke en managementinformatievoorziening. 
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Integraal risicomanagement: uitvoering van 6 stappen en 3 vragen
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CASUS: wie durft een relevant risico te analyseren met de 3 risicovragen? 



Integraal risicomanagement: evaluatiekader
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Nr. Kenmerken Criteria

1 Doelen zijn leidend voor de toepassing van zes 

risicostappen

a. Heldere doelen zijn in alle organisatieonderdelen het uitgangspunt voor 

risicomanagement.

b. Alle zes risicostappen worden navolgbaar uitgevoerd: dit volgt uit notulen, 

rapportages, gesprekken.

2 Risicomanagement is gebaseerd op principes en is 

flexibel maatwerk

a. ISO 31000 principes zijn leidend voor een flexibele uitvoering van de 6 

risicostappen.

b. De zes risicostappen worden flexibel uitgevoerd met balans tussen 

standaardisatie en variatie.

3 Risico-eigenaarschap is helder en navolgbaar in 

procesrollen en merkbaar in gedrag

a. Voor elke rol is de verantwoordelijkheid voor een of meer risicostappen helder.

b. Vanuit hun rol nemen personen merkbaar verantwoordelijkheid voor die 

risicostappen.

4 Met functionele omvang is risicomanagement 

integraal onderdeel van activiteiten

a. De zes risicostappen worden uitgevoerd binnen bestaande werkwijzen, 

procedures, activiteiten.

b. Onzekerheden, risico’s én kansen worden expliciet besproken in reguliere 

overleggen.

5 Vanuit de risicobereidheid worden keuzes gemaakt 

voor risicobeheersing

a. Risicobereidheid is expliciet: helder is welke risicogevolgen wel, deels of niet 

acceptabel zijn.

b. Gemaakte keuzes voor risicobeheersing zijn onderbouwd en de uitvoering ervan is 

navolgbaar.



Vragen
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Arjan Meerkerk

KERNNOTA WEERSTANDSVERMOGEN 

EN RISICOBEHEERSING 2020



23-11-2020 16

Inhoud

De robuustheid van de financiële positie 
van de provincie Utrecht is onder meer opgenomen in de 
paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing van de Begroting en Jaarrekening:  

1. Weerstandscapaciteit en de risico’s
(artikel 11 lid 1 & lid 2a t/m 2c BBV )

2. Financiële kengetallen 
(voortkomend uit commissie Depla)
(artikel 11 lid 2d en lid 3 BBV)



23-11-2020 17

Inhoud

Quiz: 

Hoeveel % van het benodigd weerstandsvermogen vertegenwoordigt de top 10 
risico’s in Begroting 2021? 

Welke kengetallen staan conform BBV verplicht in Begroting 2021?



1. Weerstandscapaciteit en risico’s

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- Weerstandscapaciteit: 

De middelen en mogelijkheden waarover de provincie beschikt of kan beschikken om niet 

begrote kosten te dekken

- Risico’s: 

Alle risico’s waarover geen maatregelen zijn getroffen en die van materiele betekenis kunnen 

zijn in relatie financiële positie 
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A. Weerstandscapaciteit = reserve weerstandsvermogen

Incidentele weerstandscapaciteit = saldireserve + reserve weerstandsvermogen

B. Benodigd weerstandsvermogen = 

1. Risico’s zullen in de praktijk niet tegelijk plaatsvinden

Het benodigd weerstandvermogen kan lager zijn dan de totale waarde van alle risico’s

2. Benodigd weerstandvermogen wordt berekend met behulp van een Monte Carlo risicosimulatie       

in het provinciebreed risicomanagementsoftwarepakket.

Er wordt gerekend met een zekerheidspercentage 90% (landelijke norm).  

Hoe groter de zekerheid, hoe hoger het benodigd weerstandscapaciteit 

C. Ratio weerstandsvermogen = 

Weerstandscapaciteit (reserve weerstandsvermogen) / benodigd weerstandsvermogen23-11-2020 19

1. Weerstandscapaciteit en risico’s 



Hoogte reserve weerstandsvermogen conform Kernnota Weerstandsvermogen en 

Risicobeheersing =

a. aangevuld of afgeroomd tot een afgerond bedrag van € 45 miljoen of

b. het dichtstbijzijnde lagere of hogere bedrag om te voldoen aan de bandbreedte van de ratio 

weerstandsvermogen, die ligt tussen de 1.4 en 2.0.
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1. Weerstandscapaciteit en risico’s 



Netto-risico 

In paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing zijn de top10 risico’s & top3 dalers of 

stijgers van risico’s toegelicht.

Risico = kans van optreden x impact 
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1. Weerstandscapaciteit en risico’s
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1. Weerstandscapaciteit en risico’s



De kengetallen geven inzicht in de weerbaarheid en flexibiliteit van de Begroting en de 

Jaarrekening.

Beoordeling van de onderlinge verhouding tussen de kengetallen in relatie tot de financiële 

positie is opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

De statussen Gezond, Neutraal en Risicovol zijn signaalwaarden, dus geen normering.
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2. Financiële kengetallen



Begroting 2021
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2. Financiële kengetallen


