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Managementsamenvatting
De essentie van onze sectorverkenning én de handreiking hebben wij beschreven in de 
managementsamenvatting (leestijd 10 min). Met het lezen van de managementsamenvatting krijgt 
u op hoofdlijnen de uitkomsten en de meest relevante conclusies mee. Een meer gedetailleerde 
uitwerking leest u in de daaropvolgende hoofstukken.

Hoofdstuk 1 – Relevante sectorale ontwikkelingen ten aanzien van integraal risicomanagement
In dit hoofdstuk nemen wij u inleidend mee in onze visie en de thema’s die in onze ogen een 
relevante ontwikkeling vormen voor het integraal risicomanagement in de gezondheidszorg. 
Daarbij belichten wij specifiek de onderzochte Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)- en 
Gehandicaptenzorg (GHZ)-sector. Wij duiden hiermee het belang van adequate risicobeheersing 
vanuit het zogenaamde socialformance-, conformance- en performance perspectief.

Hoofdstuk 2 – Onderzoeksopzet en werkwijze
In hoofdstuk 2 beschrijven wij de relevantie, de doelstelling en de onderzoeksvragen. Vervolgens 
geven wij een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksopzet en werkwijze aan de hand waarvan 
wij een antwoord geven op de onderzoeksvragen en komen tot de handreiking aan de sector.

Hoofdstuk 3 – De uitkomsten van de sectorverkenning 
De uitkomsten van het bureauonderzoek beschrijven wij in hoofdstuk 3. Deze uitkomsten hebben 
wij achtereenvolgens als volgt gerubriceerd: om te beginnen geven wij in hoofdstuk 3.1 een overall 
beeld van beide sectoren met het gemiddelde volwassenheidsniveau van de 21 onderzochte 
zorginstellingen. Vervolgens zijn in paragraaf 3.2 de gemiddelde scores per risicokwadrant 
weergegeven inclusief een duiding van deze scores. In paragraaf 3.3 vergelijken wij het IRM-
volwassenheidsniveau tussen de VVT- en GHZ-sector, waarbij zowel de overall uitkomsten als de 
uitkomsten per risicokwadrant zijn opgenomen. Ten slotte is een vergelijking opgenomen tussen de 
verschillende omvangsklassen (klein-midden-groot) waarbij opnieuw zowel de overall uitkomsten 
zijn opgenomen als per risicokwadrant een vergelijking is gemaakt.

Hoofdstuk 4 – Het antwoord op de onderzoeksvragen en een concreet stappenplan
In hoofdstuk 4 geven wij aan de hand van de uitkomsten in hoofdstuk 3 concreet antwoord op 
de drie deelvragen. Vervolgens beschrijven wij een aantal concrete stappen waarmee individuele 
zorginstellingen het IRM-volwassenheidsniveau binnen de termijn van een jaar kunnen verhogen.

Hoofdstuk 5 – Onze handreiking voor een relevante en transparante verantwoording van het 
gevoerde integrale risicomanagement
Ten slotte geven wij mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek en onze aanbevelingen  
in hoofdstuk 4 een concrete handreiking voor een relevante en transparante verantwoording  
van het gevoerde integrale risicomanagement in de jaarverslaggeving en om de besluitvorming  
te versterken.

De gezondheidszorg is een essentiële sector binnen onze samenleving. Zorginstellingen zijn 
essentiële en relevante maatschappelijke instellingen. In deze sectorverkenning richten wij ons 
op zorginstellingen binnen de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) en de sector 
Gehandicaptenzorg (GHZ). Iedere instelling binnen deze sectoren heeft haar eigen karakteristieken 
en focus. Wat ze allemaal gemeen hebben is dat ze er zijn voor de mensen, hun verwanten en als 
geen ander de zorgvraag vraag van hun cliënten kennen. De zorgprofessionals in deze instellingen 
hebben echt hart voor de mens. Om met hart en ziel de cliënten te kunnen helpen c.q. verzorgen, 
is het ook van belang om de bedrijfsvoering goed geregeld te hebben. Passend bij de cultuur 
en omvang van de organisatie. Het borgen van de kwaliteit van zorg en een duurzaam gezonde 
bedrijfsvoering is dan ook van maatschappelijk belang. In onze visie draagt adequaat integraal 
risicomanagement (IRM) hieraan bij door het bewustzijn van het risico- en rendementsdenken te 
laten doorwerken in de besluitvorming en de dagelijkse praktijk. 

Niet voor niets is er in toenemende mate aandacht voor het belang van IRM. Zowel de sector 
zelf (met de Governancecode Zorg) als de toezichthouders (het Kader Goed Bestuur van de 
Nederlandse Zorgautorisatie (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stellen steeds 
scherpere kaders, verwachtingen en eisen vast voor zorginstellingen. Steeds meer ook voor 
beheerste en integere bedrijfsvoering en met focus op gedrag en cultuur. 

Wij, strategisch adviesbureau AethiQs en Verstegen accountants en adviseurs, zien in onze praktijk 
dat zorginstellingen in de VVT-sector en de GHZ-sector zich iedere dag vol overgave richten op hun 
maatschappelijke rol. Tegelijkertijd zien wij dat veel van deze zorginstellingen vragen hebben over 
hoe ze risicomanagement kunnen opnemen in hun strategie en (zorg)processen, zonder dat het een 
bureaucratisch proces wordt. 

Vanuit onze liefde voor maatschappelijk relevante sectoren en het vakgebied risicomanagement 
dragen wij graag bij aan de verdere ontwikkeling van de VVT- en GHZ- sector. Wij geloven oprecht 
dat elke organisatie reeds een bepaalde mate van risico- en rendementsdenken heeft. Wij zien 
echter ook dat dit nog niet is geëxpliciteerd dan wel dat het te instrumenteel is opgezet, waardoor 
het zijn waarde verliest. De waarde van risicomanagement is het versterken van besluitvorming. 

Wij hebben bureauonderzoek gedaan naar de ontwikkeling van het vakgebied risicomanagement. 
Hierbij hebben wij gekeken naar de jaar- en kwaliteitsverslagen van de VVT- en GHZ-instellingen. 
Op basis van deze verkenning bieden wij de zorgsector een handreiking waarmee (transparantie 
over) relevantie en doelmatigheid van risicomanagement verder kan worden versterkt, indien dit 
past bij de ambitie van de sectoren en individuele instellingen.

Inleiding Leeswijzer
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Wij zijn onafhankelijke relevantieadviseurs die betekenis geven aan 
relevantiewaarde voor onze klanten. Een van onze expertises die in het 
hart ligt van onze dienstverlening is integraal risicomanagement. Wij 
werken cross-sectoraal in de gezondheidszorg en daarbuiten.

Risico’s zijn verschillend van aard en impact, maar hebben een belangrijke 
gemene deler: zij confronteren mensen en organisaties en vragen om 
besluitvorming. Besluitvorming die past bij het risicoprofiel waarin is 
vastgelegd binnen welke bandbreedtes risico’s aanvaardbaar zijn. Niet 
om ondernemerschap te beperken, maar om weloverwogen en beheerst 
kansen te kunnen benutten die bijdragen aan het realiseren van de 
strategie en legitimiteit van de organisatie. Voor een organisatie met 
hoogwaardig integraal risicomanagement is dat een vanzelfsprekendheid. 

Is dit ook een vanzelfsprekendheid in de gezondheidszorg? En specifiek 
bij instellingen voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en de 
Gehandicaptenzorg?

Verstegen accountants en adviseurs is een middelgroot 
accountantskantoor. Onze kernwaarden zijn professionaliteit, ruimte voor 
persoonlijke ontwikkeling en samenwerking met andere professionals zoals 
AethiQs. In onze dienstverlening staan kwaliteit en zorgvuldigheid voorop.

Ons kantoor heeft een uniek specialisme binnen de publieke sector. Wij 
focussen ons op de driehoek ‘V-G-Z’. Dit staat voor Volkshuisvesting, 
Gemeenten en Zorg. Er is een sterke interactie tussen deze drie sectoren 
en wij signaleren veel gemeenschappelijke thema’s.

Verstegen verricht de accountantscontrole (of beoordeling) van de 
jaarrekening voor ruim 200 zorgorganisaties. Deze organisaties kennen een 
variatie in omvang (omzet van nog geen 200 duizend euro tot meer dan 
200 miljoen euro) en complexiteit.

Hallo, wij zijn AethiQs Hallo, wij zijn Verstegen

Jochem Sluis
Partner AethiQs

John Wisse
Partner Verstegen Accountants en Adviseurs
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De gezondheidszorg is een essentiële sector binnen onze samenleving. Een primaire 
levensbehoefte waaraan maatschappelijk zeer veel waarde wordt gehecht. In dit 
onderzoeksrapport geven wij, vanuit onze liefde voor maatschappelijk relevante organisaties én 
het vak risicomanagement, inzichten voor en een handreiking om de relevantie en doelmatigheid 
van risicomanagement binnen de sector Verzorging, Verpleging en Thuiszorg (VVT) en de sector 
Gehandicaptenzorg (GHZ) te versterken.

Relevantie van dit onderzoek
Er is binnen de gezondheidszorg in toenemende mate aandacht voor het belang van integraal 
risicomanagement (IRM). Zowel de sector zelf als de toezichthouders stellen steeds scherpere 
kaders, verwachtingen en eisen vast richting zorgorganisaties. In de Governancecode Zorg1 
is vastgelegd dat de Raad van Bestuur van zorgorganisaties verantwoordelijk is voor goed 
risicobeheer. In het Kader Goed Bestuur2 wordt van zorgbesturen en Raden van Toezicht 
verwacht dat zij zorgen voor een adequate interne risicobeheersing. In onze praktijk zien wij dat 
zorgorganisaties zoekende zijn naar een passende en relevante invulling van deze kaders. 

Doel van dit onderzoek
Vanuit onze liefde voor de sector en het vak risicomanagement bieden wij de sector een 
handreiking voor de inrichting en verantwoording van het integraal risicomanagement (IRM). Deze 
handreiking biedt concrete aanbevelingen die helpen om het risicomanagement in zorgorganisaties 
te versterken. Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van een bureauonderzoek van 
openbare documenten van 21 zorginstellingen over 2019 en 2020.

Verschillende drijfveren voor adequate risicobeheersing voor de gezondheidszorg
Wij onderkennen drie belangrijke drijfveren om risicomanagement in te richten: 

Performance
Om te zorgen voor onder andere een hoge cliënttevredenheid over de kwaliteit van de geleverde 
zorg en de dienstverlening daaromheen, stellen zorginstellingen een eigen missie, visie, strategie 
en set van doelstellingen vast. Dit geeft een intrinsieke motivatie om risicomanagement te laten 
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. Hiermee is de eigen visie bepalend.

Socialformance
Zorginstellingen voorzien in een eerste levensbehoefte van mensen. Zorginstellingen hebben (samen 
met andere stakeholders) een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de beschikbaarheid en 
kwaliteit van zorg te borgen. Dit is een sociale drijfveer om risicomanagement te laten bijdragen aan 
het invullen van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het maatschappelijk belang is leidend.

Conformance
Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid is het logisch dat er kaders zijn en wet- en 
regelgeving bestaat waar zorginstellingen aan moeten voldoen. Concrete voorbeelden zijn de 
Wet langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet 
zorg en dwang en de Wet toelating zorginstellingen. De manier waarop zorginstellingen in het 
risicomanagement rekening houden met en voldoen aan wettelijke verplichtingen en eisen van 
toezichthouders noemen wij het conformance perspectief. In deze context zijn juist ook de kaders 
voor goed bestuur zoals het Kader Goed Bestuur en de Governancecode Zorg van belang.

Vraagstelling van dit onderzoek
Volgend uit de doelstelling hebben wij onszelf de volgende vragen gesteld:

1. Welk volwassenheidsniveau voor IRM blijkt uit de jaarverslagen 2019 en 2020 van de 
geïncludeerde zorginstellingen?

2. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het IRM binnen zorginstellingen, 
kijkend naar de vier RAVC-risicokwadranten (Risicogovernance, Risicostrategie, Risicoprocessen 
en Risicobewustzijn), binnen de door ons gehanteerde onderzoeksopzet?

3. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het transparant 
verantwoorden over de integrale risicobeheersing in het jaar- of kwaliteitsverslag?

De onderzoeksopzet voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen
Om tot een beantwoording van bovenstaande vraagstelling te komen hebben wij een 
bureauonderzoek uitgevoerd. Hierin zijn de openbaar beschikbare documenten van 21 
zorginstellingen over 2019 en 2020 beoordeeld aan de hand van de Risk Appetite Value Chain
(RAVC)-methodiek. Met de RAVC-methodiek zijn de relevante elementen (risicokwadranten) van 
risicomanagement geïdentificeerd. Deze RAVC-risicokwadranten zijn vervolgens beoordeeld 
op basis van een cross-sectoraal volwassenheidsmodel. De uitkomst is een gemiddeld 
volwassenheidsniveau van het risicomanagement per zorginstelling, per RAVC-risicokwadrant.

In onze visie dient risicomanagement door een holistische lens te worden bekeken, waarbij 
integraal management van alle relevante aspecten de doelstelling is. Die relevante aspecten van 
risicomanagement in een organisatie zijn: 

• de governance-structuur, de besluitvorming die daarbinnen plaatsvindt en het bijbehorende 
beleid;

• de strategie en de vertaling daarvan naar een risicoprofiel;
• de processen waarmee risicomanagement wordt geïmplementeerd;
• het bewustzijn, het gedrag, de cultuur en het lerend vermogen van de organisatie. 

Managementsamenvatting

  1 De Governancecode Zorg, Brancheorganisaties Zorg, 2017
 2 Kader Goed Bestuur. IGJ & NZa, juli 2020.
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Bovenstaande aspecten komen terug in de vier kwadranten die in de Risk Appetite Value Chain 
(RAVC)-methodiek3 worden gehanteerd om het risicomanagementsysteem (zowel de systeem- als 
de menskant) inzichtelijk en bestuurbaar te maken. De vier kwadranten dienen op een doelmatige 
manier te worden ingericht zodat zij bijdragen aan het realiseren van (strategische) doelstellingen, 
binnen het gewenste risicoprofiel. Hieronder beschrijven wij de essentie en relevantie van de vier 
kwadranten.

Risicogovernance
Risicogovernance is het inrichtingsvraagstuk volgens het principe: structuur volgt strategie. Hoe 
mandateert en delegeert een organisatie de rollen zodanig dat iedereen verantwoordelijkheid 
neemt voor risicomanagement en er tegelijkertijd sprake is van samenhang tussen de verschillende 
rollen in de gehele keten van assurance? Zodat er geen zaken dubbel worden gedaan of juist 
worden gemist? En is in de governance geborgd dat er een onafhankelijke beoordeling van de 
bedrijfsvoering plaatsvindt zodat het risicoprofiel binnen de vastgestelde grenzen blijft?

Risicostrategie
Risicostrategie is het methodologische vraagstuk. Heeft de organisatie een methodologie (een 
zogenaamde blauwdruk) voor risicomanagement die het verbindt met de mensen en strategie 
van de organisatie? Zodat risicomanagement ook waarde kan toevoegen. Zonder verbinding 
met de mensen binnen de organisatie, het primaire proces en strategische doelstellingen mist 
risicomanagement relevantie voor de organisatie.

Risicoprocessen
Risicoprocessen raken het implementatievraagstuk. Welke processen zijn nodig om zodanig comfort 
rondom en control te krijgen op de bedrijfsvoering en risico’s dat de organisatie haar strategische 
doelen blijft realiseren? Zijn de processen van zodanige kwaliteit dat zij die managementinformatie 
opleveren waaraan behoefte is om de besluitvorming te versterken?

Risicobewustzijn
Risicobewustzijn is het gedragsvraagstuk. Welk leiderschap en gedrag is nodig én gewenst om 
consistent te werken aan gemeenschappelijke doelen? Daarbij continu lerend van de dynamiek 
die men in de praktijk tegenkomt. Is er een risicocultuur die wordt gevoed door het uitdragen van 
doelstellingen en kernwaarden door de leiding van de organisatie? Het gaat om het creëren van 
een zelfreflecterende en zelflerende organisatie vanuit risicomanagement bezien.

Wij hebben op basis van de jaar- en kwaliteitsverslagen van de geïncludeerde zorginstellingen 
bovenstaande risicokwadranten gescoord aan de hand van een cross-sectoraal gehanteerd model 
voor bepaling van het volwassenheidsniveau van het IRM. In de volgende paragraaf lichten wij dit 
model nader toe.
 

  3 https://www.ag-ai.nl/download/31606-Whitepaper+-+Holistisch+Risicomanagement.pdf
    https://nl.wikipedia.org/wiki/Risk_appetite#cite_note-avrotros-3
    https://aethiqs.nl/kennis/ 
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Cross-sectorale toepassing van volwassenheidsmodel 
De RAVC-methodiek wordt toegepast door verschillende bedrijven in diverse sectoren, waaronder 
de financiële sector, de drinkwatersector en de mediasector. In de financiële sector houdt De 
Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de volwassenheid van risicomanagement en heeft hiervoor 
een onderbouwd en transparant volwassenheidsmodel ontwikkeld. 
Wij hebben dit volwassenheidsmodel als uitgangspunt genomen, gerelateerd aan de RAVC-
methodiek en aangepast aan de sector. Zo hebben wij het verwerkt tot een normenkader voor 
risicomanagement in de gezondheidszorg. 
Per risicokwadrant zijn er uitgangspunten en vragen opgesteld aan de hand waarvan de jaar- en 
kwaliteitsverslagen zijn beoordeeld. Per vraag kan een minimale score van 1 en een maximale score 
van 4 worden toegekend. De toelichting bij deze scores zijn hieronder weergegeven.
Omdat voor een maximale score van 4 ook de ‘werking’ moet kunnen worden vastgesteld kan er op 
basis van een bureauonderzoek een maximale score van 3 worden gegeven.

Figuur 1. ‘Beschrijving van de verschillende IRM-volwassenheidsniveaus’. 
 
De score per risicokwadrant is de gemiddelde score van alle individuele vragen bij het betreffende 
kwadrant. De overall score is de gemiddelde score van de vier risicokwadranten. Hierbij wegen 
alle individuele vragen en alle risicokwadranten even zwaar mee. Passend bij de holistische 
uitgangspunten en relevantie van alle vier de kwadranten. 
 
Cross-sectorale benchmark 
Binnen de eerdergenoemde sectoren wordt verondersteld dat een volwassenheidsniveau van 3 
een minimale vereiste is voor een adequate risicobeheersing. Wij bevelen aan om ook binnen 
de gezondheidszorg het volwassenheidsniveau van 3 als minimaal ambitieniveau te hanteren. 
Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met proportionaliteit.   

Disclaimer
Wij realiseren ons terdege dat de gehanteerde onderzoeksopzet niet op basis van een volledig en 
uitputtend onderzoek naar het bestaan en de werking van het IRM binnen de gehele sector tot 
stand is gekomen. Jaar- en kwaliteitsverslagen zijn retrospectief en doen niet altijd recht aan de 
feitelijke situatie. Wij pretenderen dan ook niet volledig te zijn, wij beschrijven in onze rapportages 
een ‘verkenning’ van de sector. Evenwel zijn wij ervan overtuigd dat de in dit rapport beschreven 
bevindingen en aanbevelingen een relevante handreiking bieden om het volwassenheidsniveau 
van het IRM binnen de VVT- en GHZ-sector naar een hoger niveau te brengen. In de volgende 
paragraaf beschrijven wij de bevindingen en conclusies op hoofdlijnen. 

Onze bevindingen en aanbevelingen op hoofdlijnen 
1. Welk volwassenheidsniveau voor IRM blijkt uit de jaarverslagen 2019 en 2020 van de 

geïncludeerde zorginstellingen?

 De onderzochte zorginstellingen scoren gemiddeld een 1,3 op een schaal van 4. Het hoogst 
gescoorde volwassenheidsniveau voor een zorginstelling binnen het onderzoek is een 2. Het 
laagst gescoorde volwassenheidsniveau voor een zorginstelling binnen het onderzoek is een 1. 

 Geen van de instellingen voldoet aan de cross-sectorale benchmark. 
 Op basis van onze visie en onderzoeksopzet verbinden wij hieraan de volgende conclusies:

A. Er is voor VVT- en GHZ-instellingen relatief veel ruimte voor het verbeteren van het 
IRM en daarmee van de socialformance van de organisatie als het gaat om het behalen 
van de maatschappelijke doelstellingen. Denk hierbij aan de sectorale thema’s, zoals 
beschreven in paragraaf 1.1, die concrete risico’s vormen voor het behalen van de 
maatschappelijke doelstellingen.

B. VVT- en GHZ-instellingen tonen onvoldoende aan te voldoen aan de eisen en 
verwachtingen in het Kader Goed Bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) en de Governancecode Zorg. Er is daarmee voor VVT- en GHZ-instellingen relatief 
veel ruimte voor het verbeteren van het IRM vanuit het conformance perspectief.

C. Er is voor VVT- en GHZ-instellingen relatief veel ruimte voor het verbeteren van het 
IRM en daarmee voor de performance van de organisatie als het gaat om het behalen 
van de organisatiedoelstellingen. Denk hierbij aan de sectorale thema’s, zoals 
beschreven in paragraaf 1.3, die concrete risico’s vormen voor het behalen van de 
organisatiedoelstellingen. 

D. Vanuit het holistische perspectief zien wij dat zowel de systeemkant als de 
menskant onvoldoende zijn ontwikkeld. De systeemkant (Risicogovernance 1,5 
en Risicoprocessen 1,2) scoort licht beter dan de menskant (Risicostrategie 1,2 en 
Risicobewustzijn 1,2).

 

Niveau 1

ZWAK

Niet bestaand 
of Ad hoc

Niet bestaand of incidenteel = 
het niveau waarop problemen 
pas worden opgelost als ze 
zich voordoen. 

Niveau 3

VOLDOENDE

Gestructureerd en 
geformaliseerd

Geformaliseerd en 
gestructureerd = het niveau 
waarbij de belangrijkste 
processen/maatregelen 
zijn gestandaardiseerd en 
geformaliseerd.

Niveau 2

ONVOLDOENDE

Reproduceerbaar en 
informeel

Partieel en informeel = het 
niveau waarbij de organisatie 
zover geprofessionaliseerd is 
dat gebruik wordt gemaakt 
van kennis die eerder is 
opgedaan. Beslissingen 
worden genomen op basis 
van ervaring, maar zijn 
partieel en veelal informeel. 

Niveau 4

STERK

Geïmplementeerd en 
periodiek geëvalueerd

Geïmplementeerd en 
periodiek geëvalueerd = het 
niveau waarbij de kwaliteit 
van het ontwikkelproces 
wordt gemeten zodat het kan 
worden bijgestuurd.

Legenda Volwassenheidsniveau
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2. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het IRM binnen 
zorginstellingen, kijkend naar de vier RAVC-risicokwadranten (Risicogovernance, 
Risicostrategie, Risicoprocessen en Risicobewustzijn), binnen de door ons gehanteerde 
onderzoeksopzet?

Voor Risicogovernance
• Expliciete toetsing van de Risicogovernance aan het Kader Goed Bestuur van de IGJ en de 

Governancecode Zorg. 
• Explicitering dat er een risicomanagementbeleid is uitgewerkt en dat dit beleid is 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
• Expliciete toelichting op hoe de taken en activiteiten binnen risicomanagement zijn verdeeld 

binnen de organisatie.
• Expliciet benoemen dat er een functionaris is die vanuit een onafhankelijke positie, op 

integrale wijze, de risicobeheersing uitdaagt (challenged) en faciliteert.
 In essentie is het hierbij van belang dat iemand in de organisatie: i. het bestuur, 

management en andere medewerkers (risico-eigenaren) ondersteunt en faciliteert om 
hun risicomanagement activiteiten (identificatie, beoordeling, beheersing, monitoring, 
rapportage en evaluatie) uit te voeren, ii. risico-eigenaren inhoudelijk uitdaagt en hun input 
integraal beoordeelt vanuit het risicoprofiel van de organisatie en iii. toeziet dat de risico-
eigenaren hun activiteiten conform het risicomanagementbeleid (processen) uitvoeren.

Voor Risicostrategie
• Expliciete en uitgewerkte koppeling van risicomanagement aan de algemene strategie van 

de instelling, met ambities en doelen, zodat duidelijk wordt hoe risicomanagement bijdraagt 
aan de verwezenlijking van deze strategie. 

• Expliciete uitwerking van risico’s in de primaire processen, dus zorginhoudelijke risico’s. Juist 
deze risico’s zijn relevant voor (de cliënten van) een zorginstelling.

• Explicitering van de risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantie. Door vooraf te 
bepalen welke uitgangspunten en stoepranden4 relevant zijn om risico’s wel of niet te 
accepteren (strategisch kader), ontstaat voor de gehele organisatie een heldere prioritering 
en daarmee focus op de meest relevante risico’s.

Voor Risicoprocessen
• Explicitering van methodieken en processen en een toelichting op hoe deze bijdragen aan 

een focus op relevantie in het risicomanagement.
• Explicitering van de manier waarop risicomanagementinformatie een rol speelt bij de 

besluitvormingsprocessen (met name van de Raad van Bestuur).
• Explicitering dat de instelling periodiek het risicomanagement evalueert om te borgen dat 

het risicomanagement relevant en doelmatig is.

4  Zie definitielijst voor nadere uitleg hierover in de bijlage.

• Expliciet oordeel over de relevantie en doelmatigheid van risicomanagement: werkt het 
risicomanagement zodanig dat het op effectieve en efficiënte wijze bijdraagt aan het 
realiseren van ambities en doelen? 

Voor Risicobewustzijn
• Explicitering van de kernwaarden die de risicocultuur vormen.
• Explicitering van gedragsgerichte, zachte maatregelen (‘soft controls’) waarmee sturing wordt 

gegeven aan de risicobeheersing en risicocultuur.
• Explicitering van de voorbeeldfunctie van de Raad van Bestuur en de rol van de Raad van 

Toezicht als het gaat om het uitdragen van de gewenste risicocultuur en naleving van het 
risicomanagementbeleid, conform de (risico)strategie.

• Explicitering van hoe de Raad van Bestuur in besluitvormingsprocessen het 
risicomanagement laat doorwerken en daarbij de risicostrategie consequent toepast.

3. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het transparant 
verantwoorden over de integrale risicobeheersing in het jaar- of kwaliteitsverslag?

 Zorginstellingen hebben geen wettelijke plicht tot het publiceren van een jaarverslag, de 
meeste zorginstellingen publiceren daarom alleen een kwaliteitsverslag en de jaarrekening. 
Ongeacht de wijze van verantwoording achten wij het van belang op een transparante wijze 
verantwoording af te leggen over de wijze waarop de gezondheidszorg – en daarbinnen de 
individuele zorginstellingen - haar risicobeheersing heeft ingericht. 

 Op basis van de onderzochte jaar- en kwaliteitsverslagen concluderen wij dat de 
sectoren er nog onvoldoende in slagen om op een transparante wijze verantwoording 
af te leggen richting haar stakeholders. In hoofdstuk 5 doen wij een handreiking aan 
de sectoren waarmee de individuele zorginstellingen hun voordeel kunnen doen bij 
de totstandkoming van toekomstige verantwoording. De essentie is om niet alleen te 
beschrijven wat er aan risicomanagement wordt gedaan, maar juist te focussen op de vraag 
waarom risicomanagement van belang is vanuit de verschillende perspectieven en hoe de 
individuele instelling hier een relevante invulling aan geeft voor haar stakeholders.

 Desgewenst hanteert iedere zorginstelling bij het implementeren van deze handreiking haar 
eigen snelheid op basis van de ambitie en het absorptieniveau van de organisatie, waarbij 
rekening dient te worden gehouden met proportionaliteit. Tegelijkertijd zien wij vanuit onze 
kennis en ervaring een deels generiek stappenplan, dat wij graag delen.
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Opstellen risicoprofiel & 
-ambitie voor relevante 

invulling en uitvoering van 
het IRM beleid

Traject risicocultuur & Taal

IRM Beleid opstellen
Update taken, rollen en 
verantwoordelijkheden

Blauwdruk 
risicomanagemencycli

Uitvoering 
PDCA cycli

Sessies met de 
Organisatie onderdelen voor 
een relevante operationele 

cyclus

Volwassenheidsniveau
1,3

Verantwoording op niveau 2

Structurele uitvoering risicomanagementcycli

Volwassenheidsniveau
2

Ons stappenplan voor de implementatie van onze aanbevelingen voor een individuele zorginstelling 
binnen de VVT- of GHZ-sector
Uiteraard bepaalt iedere zorginstelling zelf welk volwassenheidsniveau zij nastreeft. De IGJ en de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben immers - nog - geen norm gesteld. In onze visie zou 
het voor iedere zorginstelling, gelet op de aard, omvang en maatschappelijke relevantie, passend 
zijn de eerder beschreven cross-sectorale benchmark - een IRM-volwassenheidsniveau 3 – als 
streefwaarde te hanteren. 

Op basis van het reeds aanwezige volwassenheidsniveau en onze ervaring verwachten wij dat 
iedere zorginstelling binnen één jaar een volwassenheidsniveau van 2 kan realiseren. Daarmee 
zouden zowel de individuele zorginstellingen als de sector in zijn geheel in de adequate 
risicobeheersing. Het tijdspad voor de vervolgstappen naar een volwassenheidsniveau van 3 en/
of 4 zijn sterk afhankelijk van de ambitie, de omvang en het absorptieniveau van de individuele 
zorginstelling, waarbij rekening dient te worden gehouden met proportionaliteit.  

De eerste belangrijke stappen om tot het volwassenheidsniveau te geraken hebben wij hieronder 
schematisch weergegeven. Hierbij hebben wij het sectorgemiddelde van 1,3 als startpunt gesteld 
en onze sectorbrede aanbevelingen als uitgangspunt genomen. In paragraaf 4.2 hebben wij deze 
stappen nader uitgeschreven. Iedere zorginstelling kan hiermee, op basis het ambitieniveau en 
passend bij het absorptieniveau van de organisatie, op haar eigen wijze invulling geven aan het 
stappenplan.

Figuur 2. ‘Het stappenplan naar een volwassenheidsniveau van 2 vanuit het huidige 
sectorgemiddelde volwassenheidsniveau van 1,3 op een schaal van 4’.

Wilt u na het lezen van deze managementsamenvatting meer verdieping op het onderwerp? Dan 
vindt u in de volgende hoofdstukken een meer gedetailleerde uitwerking. Indien u een studie of 
inspiratiemiddag wenst te organiseren over het vak risicomanagement en hoe het bijdraagt aan uw 
doelstellingen, dan luisteren wij graag naar uw verhaal. Vertel het ons.

mailto:hallo@aethiqs.nl?subject=Informatieaanvraag


18 Sectorverkenning Gezondheidszorg  Sectorverkenning Gezondheidszorg  19

1. Relevante sectorale 
ontwikkelingen ten 
aanzien van integraal 
risicomanagement

In onze dagelijkse praktijk zien wij dat zorginstellingen goed zicht hebben op de sectorale 
ontwikkelingen en deze ook benoemen in strategische beleidsstukken. Denk hierbij aan de impact 
van de Coronacrisis, de betaalbaarheid en bekostiging van zorg, demografische ontwikkelingen, 
het personeelstekort, IT en klimaat. In onze sectorverkenning zien wij deze thema’s echter maar 
beperkt terug en/of niet expliciet worden gekoppeld aan de risicobeheersing en verantwoording. 
Zowel vanuit het maatschappelijk perspectief, het voldoen aan wet- en regelgeving als vanuit de 
performance doelstellingen van de organisatie is de adequate risicobeheersing van deze thema’s 
echter cruciaal.
In dit hoofdstuk nemen wij u inleidend mee in onze visie en de thema’s die on onze ogen relevante 
ontwikkeling vormen voor het integraal risicomanagement in de gezondheidszorg. Daarbij 
belichten wij specifiek de onderzochte Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)-sector en de 
Gehandicaptenzorg (GHZ)-sector.

Achtereenvolgens beschrijven wij:
1.1 De maatschappelijke relevantie van de sectoren. Dit beschrijven wij aan de hand van de 

omvang, het draagvlak, de kwaliteit en toegankelijkheid en de economische baten van de 
sector. Hiermee beogen wij het belang te duiden van adequate risicobeheersing vanuit het 
‘socialformance perspectief’ (zie bijlage 1). 

1.2 De toenemende aandacht voor integraal risicomanagement (IRM) vanuit de sector en de 
toezichthouders. Hiermee beogen wij het belang te duiden van adequate risicobeheersing 
vanuit het ‘conformance perspectief’ (zie bijlage 1). 

1.3 De belangrijke sectorale thema’s en ontwikkelingen die een potentiële risico’s vormen voor 
het behalen van de strategische doelstellingen van de individuele zorginstellingen. Hiermee 
beogen wij het belang te duiden van adequate risicobeheersing vanuit het ‘performance 
perspectief’ (zie bijlage 1). 

1.1 De zorgsector is maatschappelijk relevant
De maatschappelijke relevantie van de gezondheidszorg, en van de VVT- en GHZ-sector in 
het bijzonder, lijkt evident. Desalniettemin hechten wij er waarde aan in deze paragraaf het 
maatschappelijk belang van de sectoren en zorginstellingen nader te duiden. 

Omvang van de sectoren
Op basis van cijfers van het CBS5 waren er in 2019, 992 VVT-ondernemingen met minimaal 10 
werknemers of meer dan 700 duizend euro omzet, was deze sector goed voor bijna 442.000 
arbeidsplaatsen6 en gaven wij als samenleving ruim 20,2 miljard euro uit aan de sector7. In 
hetzelfde jaar waren er in de GHZ 458 ondernemingen, 191.000 arbeidsplaatsen en gaven we als 
samenleving 11,4 miljard euro uit aan deze sector. 

Draagvlak en solidariteit
Het vertrouwen in, en het maatschappelijk draagvlak voor solidariteit in de Nederlandse 
gezondheidszorg is hoog8. De Nederlandse burger is trots op de gezondheidszorg, zo blijkt uit 
onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Met name bij hoger opgeleiden is dit het 
geval; bij hen is het vertrouwen in de medisch-specialistische zorg ook het hoogst. Tegelijkertijd 
hebben mensen ook zorgen als het gaat om ouderenzorg9, gehandicaptenzorg en geestelijke 
gezondheidszorg. De hoge werkdruk, het tekort aan personeel, de lange wachtlijsten, bureaucratie 
en de macht van de zorgverzekeraars worden daarbij als grootste zorgen genoemd. Ruim 80% 
van de Nederlandse samenleving vindt dat de overheid meer geld zou moeten uitgeven aan de 
laatstgenoemde sector(en)10.

Kwaliteit en toegankelijkheid
De Nederlandse gezondheidszorg kent drie belangrijke pijlers: de kwaliteit, de toegankelijkheid 
en de betaalbaarheid. Op de betaalbaarheid van de gezondheidszorg komen wij in paragraaf 
1.3 uitgebreid terug. In deze paragraaf beschrijven wij de kwaliteit en toegankelijkheid van de 
Nederlandse gezondheidszorg. Vanuit internationaal perspectief en op basis van de waardering 
die cliënten de geleverde zorg geven, lijkt de sector de hoge mate van vertrouwen in en het grote 
maatschappelijk draagvlak waar te maken op basis van hun prestaties. 

Internationaal perspectief
Een belangrijke benchmark voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg binnen 
Europa is de Health Consumer Index van het Health Consumer Powerhouse. Nederland staat in 
deze benchmark sinds 2005 consistent in de top 3. In de laatst verrichte benchmark in 2018 staat 
Nederland tweede11. 

De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg wordt verder onderbouwd door de 
tevredenheidscijfers van de ontvangen zorgverlening en de rapportages van de sectorale 
toezichthouders. 

5 https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83652NED/table?fromstatweb 
6 Omdat één persoon meerder banen kan hebben is het aantal arbeidsplaatsen gelijk of hoger dan het aantal personen 
 werkzaam in de sector (zoals beschreven in paragraaf 1.3-iii). Bron CBS.
7 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/24/zorguitgaven-stegen-in-2019-met-5-2-procent
8 Sociaal-Economische Raad. ‘Zorg voor de toekomst. Over de toekomstbestendigheid van de zorg’. Juni 2020
9 Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), ‘Burgergerperspectieven’. 2019-1
10 Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), ‘Burgergerperspectieven’. 2019-4
11 Health Consumer Powerhouse. ‘Euro Health Consumer Index’. 2018
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Cliëntenervaring en toezicht
Op Zorgkaart Nederland12 geven cliënten, bewoners en verwanten de volgende waardering aan de 
VVT- en GHZ-instellingen.

VVT
• De Nederlandse verpleeghuizen en verzorgingshuizen krijgen, op basis van 67.889 

waarderingen, gemiddeld een 8,1 op een schaal van 10 (8,1/10).
• De Nederlandse thuiszorgorganisaties krijgen, op basis van 75.051 waarderingen, een 

gemiddelde waardering van een 8,8/10.

GHZ
• De Nederlandse zorginstellingen die zorg en wonen leveren voor mensen met een beperking 

krijgen, op basis van 2.837 waarderingen, gemiddeld een 7,6/10.
• De Nederlandse zorginstellingen zie overige zorg en ondersteuning aan mensen met een 

beperking leveren krijgen, op basis van 1.638 waarderingen, gemiddeld een 7,9/10.
• De Nederlandse zorginstellingen die dagbesteding voor mensen met een beperking leveren, 

worden op basis van 280 waarderingen, gemiddeld gewaardeerd met een 8,3/10.

Ter vergelijking worden de ziekenhuizen in Nederland, op basis van 37.835 waarderingen, gemiddeld 
gewaardeerd met een 8,2/10 en de huisartsenpraktijken krijgen, op basis van 17.558 waarderingen, 
gemiddeld een 8,0/10. Hieruit kan worden geconcludeerd dat zorggebruikers in Nederland in 
het algemeen tevreden zijn over de dienstverlening. Waarbij er kleine verschillen zijn tussen de 
verschillende sectoren.

De positieve cijfers voor de VVT-sector worden bevestigd door cijfers uit onderzoek van de 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)13. Zij bezocht alle verpleeghuizen in Nederland in de 
periode 2019-2020 en kwam tot de conclusie dat ruim drie kwart van de cliënten nabijheid, 
geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers ervaart.

Andere belangrijke bevindingen van de IGJ:
• Ongeveer drie kwart van de zorgorganisaties laat cliënten waar mogelijk zelf de regie voeren 

over hun leven en welbevinden.
• Bij de meeste zorgorganisaties kennen zorgmedewerkers de cliënt en zijn wensen en 

behoeften.
• Ruim de helft van de zorgorganisaties zorgt dat er voldoende deskundige zorgmedewerkers 

beschikbaar zijn, passend bij de aanwezige cliënten en de zorg die zij nodig hebben.
• Iets meer dan de helft van de zorgorganisaties bewaakt, beheerst en verbetert systematisch 

de kwaliteit en veiligheid van de zorg.
• Ongeveer drie kwart van de zorgorganisaties schept de voorwaarden voor een cultuur 

gericht op leren en verbeteren.

De VVT- en GHZ-sector maken het vertrouwen waar wanneer we kijken naar de resultaten in 
termen van kwaliteit en toegankelijkheid. Men is tevreden over kwaliteit en toegankelijkheid van 
de dienstverlening, en ook in internationale context scoren zij goed. Maatschappelijke relevantie 
van de onderzochte sectoren komen ook tot uiting in de economische baten. Wat levert de 
gezondheidszorg ons op in economische zin? 

Economische baten
De gezondheidszorg is met een omvang van 13,1% van het bruto binnenlands product (2019)14 
een van de grootste economische sectoren van Nederland. De sector is daarnaast de op een na 
grootste werkgever in Nederland, na de bedrijfseconomische en administratieve-sector en vóór de 
technische sector15. In 2020 was zo’n 14% van de beroepsbevolking werkzaam in de zorg16. 

In vergelijking met andere economische sectoren voegt de gezondheidszorg veel waarde toe. Zo 
hebben preventie en verbeterde zorgverlening de afgelopen decennia gezorgd voor een toename 
in levensverwachting van ongeveer 5 jaar. Belangrijke preventieve ontwikkelingen zijn hierbij 
het Rijksvaccinatieprogramma, bevolkingsonderzoeken en de reductie van het tabaksgebruik. 
Bij de verbeterde zorgverlening in de ‘cure’ en ‘care’ hebben met name de verbeteringen in de 
behandeling van bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en kanker en investeringen in de ouderenzorg 
geleid tot de snelle stijging van de levensverwachting17.

Deze toename in de volksgezondheid en levensverwachting stimuleren de economische welvaart in 
Nederland door een hogere arbeidsproductiviteit en een hogere participatiegraad. 

De Sociaal Economische Raad (SER) onderschrijft deze bijdrage en maakt tegelijkertijd twee 
kanttekeningen bij deze economische baten. Ten eerste staat de gezondheidszorg als sector 
redelijk op zichzelf. Vergeleken met andere economische sectoren leiden investeringen in de zorg, 
zoals in technologie en in vastgoed, minder tot een toenemende vraag buiten de eigen sector. 
Bovendien is de gezondheidszorg grotendeels premie-gefinancierd. Dit houdt in dat de financiën 
die de gezondheidszorg nodig heeft om goed te kunnen functioneren in andere economische 
sectoren verdiend moeten worden. De gezondheidszorg functioneert daarom, ondanks de omvang 
van de sector, minder als gangmaker voor de Nederlandse economie. 

12 https://www.zorgkaartnederland.nl
13 https://www.igj.nl/zorgsectoren/verpleeghuiszorg/verpleeghuiszorg-in-beeld#igj-sib-aandacht-voor-persoonsge 

14 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/24/zorguitgaven-stegen-in-2019-met-5-2-procent 
15 https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/werkenden/beroepen-van-werkenden
16 Sociaal-Economische Raad. ‘Zorg voor de toekomst. Over de toekomstbestendigheid van de zorg’. Juni 2020
17 Mackenbach,J.P., L.Slobbe,C.W.N.Looman, A.vanderHeide,J.J.Polder(2011) Sharpupturnoflifeexpectancyin the Netherlands: 
   effect of more health care for the elderly?, European Journal for Epidemiology (2011)
18 Sociaal-Economische Raad. ‘Zorg voor de toekomst. Over de toekomstbestendigheid van de zorg’. Juni 2020
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Relevantie voor de gezondheidszorg
Bovenstaande beschrijft het maatschappelijk belang van de gezondheidszorg en daarbinnen 
specifiek van de VVT- en GHZ-sector vanuit verschillende oogpunten. In onze visie is er sprake 
van een grote mate van wederkerigheid in beheersing van de risico’s voor de strategische 
doelstellingen van de individuele zorginstellingen en de maatschappelijke doelstellingen voor de 
gezondheidszorg. Wanneer individuele zorginstellingen onvoldoende en/of inefficiënt inspelen 
op maatschappelijke ontwikkelingen heeft dit tegelijkertijd een impact op de strategische 
doelstellingen van de organisatie en op de maatschappelijke doelstellingen: de betaalbaarheid, 
toegankelijkheid en kwaliteit van de gezondheidszorg. Adequaat integraal risicomanagement 
draagt bij aan de integere en beheerste bedrijfsvoering, aan het behalen van de (strategische) 
organisatiedoelstellingen en daarmee aan de maatschappelijke relevantie van de zorginstelling 
én de gezondheidszorg als geheel. 
Hiermee beogen wij het belang te duiden van adequate risicobeheersing vanuit het socialformance 
perspectief. In de volgende paragrafen beschrijven wij aanvullende sectorale thema’s en de 
voor het IRM relevante ontwikkelingen vanuit het conformance perspectief (1.2) en performance 
perspectief (1.3).

1.2 Toenemende aandacht voor risicomanagement binnen de sector
Kader Goed Bestuur 
In juli 2020 presenteerden de IGJ en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gezamenlijk het 
nieuwe Kader Goed Bestuur19. In het vernieuwde kader is een aantal verwachtingen en 
verantwoordelijkheden ten aanzien van goed bestuur aangescherpt. Met het aangescherpte toezicht 
wordt beoogd dat besturen beter aanspreekbaar en in control zijn ten aanzien van maatschappelijke 
doelstellingen als kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. Bestuurders moeten hierbij meer 
leiderschap tonen dan nu het geval is, beter weten waar risico’s zich voordoen en hierop acteren. 
Controle en monitoring zijn daarbij de basis van een continu leerproces. Transparante communicatie 
over de prestaties, kwaliteit, kosten en beschikbaarheid (wachttijden) door de zorginstellingen stellen 
cliënten beter in staat om keuzes te maken ten aanzien van hun zorgvraag.

Zo gaan de toezichthouders het bestuur van zorginstellingen kritischer beoordelen ten aanzien van 
gedrag en cultuur en de systemen waarmee het bestuur richting geeft, controleert en bijstuurt. Er 
wordt meer focus gelegd op een professionele, controleerbare bedrijfsvoering. De toezichthouders 
verwachten daarbij een heldere visie en een adequaat beheerssysteem ten aanzien van de kwaliteit 
van zorg en interne risico’s.

Ook is de rol van de Raad van Toezicht explicieter beschreven. De IGJ en NZa verwachten van de 
interne toezichthouders:

• een investering in een eigen toezichtsvisie en het formuleren van doelstellingen en acties;
• meer aandacht voor risicomanagement met specifieke aandacht voor gedrag en cultuur;
• oog voor het maatschappelijk belang over de grenzen van de eigen organisatie heen;

• diversiteit en vakmanschap;
• borging van hun onafhankelijkheid en het voorkomen van vermenging van belangen;
• transparante en afgewogen besluitvorming en openbare verantwoording.

Naast de toenemende verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht en explicietere 
verwachtingen van zorgbesturen gaan de IGJ en NZa kritisch kijken naar:

• de deskundigheid en medezeggenschap van cliëntenraden;
• het inzicht in de organisatie-specifieke risico’s voor alle stakeholders;
• horizontaal toezicht, dit wil zeggen een proactieve samenwerking van zorginstelling en 

zorgverzekeraar om ex ante de kwaliteit en correctheid van declaraties te verbeteren.
Het uitgangspunt is niet méér toezicht, maar béter toezicht. Hieronder volgt een aantal belangrijke 
aandachtspunten dat in onze visie bijdraagt aan beter bestuur en toezicht.

Fundament
Bij het implementeren van het Kader Goed Bestuur binnen de bestuurlijke cycli is het belangrijk 
om drie niveaus te borgen, te weten die van bestuurder, bestuur en besturing. U legt hiermee een 
stevig fundament voor een relevante en succesvolle implementatie.

1. Bestuurder: Iemand binnen uw bestuur zal dit onderwerp in zijn/haar portefeuille moeten 
krijgen. Zo is er altijd een gericht aanspreekpunt en eigenaarschap.

2. Bestuur: Het bestuur moet aanspreekbaar en accountable zijn op de resultaten. Een 
collectieve visie is hierbij cruciaal.

3. Besturing: Het gaat hierbij om het betekenisvol implementeren van processen en techniek 
en de borging ervan in de bestuurlijke cycli. Hoe zorgt u voor het juiste bewustzijn en de 
juiste beleving in de organisatie?

AQ – Attitude Quotiënt
De toenemende aandacht voor gedrag en cultuur vraagt om relevant leiderschap. In onze ogen 
wordt de Attitude Quotiënt - vrij vertaald uw attitude naar anderen én naar het onderwerp - aan 
de bestuurstafel hierbij steeds belangrijker. Traditioneel zijn IQ, EQ en SQ20 goed vertegenwoordigd 
in de gezondheidszorg. Maar AQ is een steeds essentiëlere waarde voor de zorgbestuurder. 
Persoonlijke aandacht voor de andere leden van het bestuur, buiten de vakinhoud om, maakt 
onderdeel uit van het nieuwe normaal. De menselijke maat in besturen en uw bijdrage hieraan; 
daar draait het in toenemende mate om.

Expertise en proportionaliteit
Aantoonbaar de juiste kennis en kunde borgen binnen uw organisatie is een belangrijk criterium 
voor de IGJ en NZa. Afhankelijk van de professionaliteit en omvang van uw organisatie zal dit 
gemakkelijk of ingewikkeld blijken. Proportionaliteit is hierbij gewenst. In onze ogen doen 
toezichthouders er goed aan het beheerssysteem te beoordelen al naar gelang de aard, omvang en 
complexiteit van de organisatie. Op welke wijze borgt u de juiste expertise binnen uw organisatie?

19  Kader Goed Bestuur. Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Juli 2020 20  https://aethiqs.nl/wees-je-eigen-voorzitter/
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Governancecode Zorg
Ook vanuit de sector zelf is er al enige jaren toenemende aandacht voor het onderwerp 
risicomanagement. Met de Governancecode Zorg proberen de brancheorganisaties de sector te 
faciliteren bij het zo inrichten van de governance dat deze bijdraagt aan het waarborgen
van goede zorg, het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het 
vergroten van het maatschappelijk vertrouwen21. 

Evenals het Kader Goed Bestuur benadrukt de Governancecode Zorg het belang van goede risico-
rendementsafwegingen in de bestuurlijke besluitvorming en de expliciete rol die adequaat 
risicomanagement hierbij speelt. 

Hoewel de Governancecode ‘principle based’ is, is deze niet vrijblijvend. Wij zien in de dagelijkse 
praktijk ook dat Raden van Toezicht kritisch toezien op de toepassing van de code en dat in 
de jaarverslagen uitvoerig wordt beschreven hoe zorginstellingen aan deze principes voldoen. 
Specifiek ten aanzien van het IRM zien wij dit echter onvoldoende expliciet terug. 

Aansluiting bij de in deze handreiking gehanteerde methodologie
De in de code onder principe 5 ‘Goed Bestuur’ beschreven taken en verantwoordelijkheden van 
de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht sluiten direct aan op de door ons gehanteerde 
onderzoeksopzet en de risicokwadranten: Risicogovernance, Risicostrategie, Risicoprocessen en 
Risicobewustzijn (zie hoofdstuk 2: ‘onderzoeksopzet en werkwijze’) 

In de code staat:
5.4.1 De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s (kwadrant 
Risicogovernance) verbonden aan de strategie en de verschillende activiteiten van de 
zorgorganisatie (kwadrant Risicostrategie), het handelen van medewerkers (kwadrant 
Risicobewustzijn) en de maatschappelijke positionering van de zorgorganisatie. De Raad van 
Bestuur draagt zorg voor goede en hanteerbare interne risicobeheersings- en controlesystemen 
(kwadrant Risicoprocessen), de bemensing daarvan en de werking van die systemen.
5.4.2. De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses en de werking 
van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht (kwadrant Risicostrategie), dit mede in 
het licht van de strategie en de effecten van die beheersing op de regeldichtheid in de organisatie.

Mede op basis van de toenemende verwachtingen en eisen vanuit de sector en de IGJ en NZa zien 
wij de volgende ontwikkelingen ten aanzien van het risicomanagement in onze dagelijkse praktijk.

Risicomanagement in de praktijk
Zoals in de introductie beschreven, herkennen wij in onze dagelijkse praktijk dat er ook bij 
zorginstellingen zelf een toenemende mate van bewustzijn is ten aanzien van het belang en de 

meerwaarde van adequate beheersing van de risico’s. Tegelijkertijd zien wij dat veel van deze 
zorginstellingen vragen hebben over hoe ze risicomanagement kunnen opnemen in hun strategie 
en (zorg)processen, zonder dat het een bureaucratisch proces wordt. Vaak wordt er impliciet, en 
soms onbewust, al enorm veel aan risicomanagement gedaan. Denk hierbij aan alle processen en 
procedures die zijn ingericht bij de financiële administratie en voor het borgen van de kwaliteit en 
veiligheid van zorg. 

Bij de andere organisatieonderdelen, en met name in het primaire proces, zien wij 
terughoudendheid voor risicomanagement uit angst voor nog weer meer ‘afvinklijsten’ en 
procedures bij hun werkzaamheden. Op zich begrijpen wij deze weerstand; dit gezien de 
toegenomen administratieve druk voor zorgprofessionals in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd is 
deze terughoudendheid ten aanzien van het integraal risicomanagement in onze ogen niet nodig. 
Twee belangrijke aandachtspunten om een dergelijke weerstand te voorkomen zijn:
i. Het stellen van relevantie boven volledigheid. 
ii. Het creëren van een gezamenlijke ambitie en begrip ten aanzien van risicomanagement. 
Beide komen nader aan de orde bij onze bevindingen en aanbevelingen in de hoofdstukken 3 en 4. 

Integraal risicomanagement moet uiteindelijk van meerwaarde zijn voor het primaire proces en 
ook als zodanig ervaren worden door de medewerkers. Dat geldt niet alleen voor zorginstellingen 
maar voor organisaties in andere sectoren. Binnen andere sectoren, en binnen de gezondheidszorg 
ook bij verschillende ziekenhuizen, zien wij dat er daarom een verschuiving plaatsvindt vanuit 
het dominante financiële perspectief naar een integraal perspectief. Recent hebben wij deze, en 
andere, veranderende denkwijzen in het risicomanagement beschreven in ons E-book. 

Relevantie voor de gezondheidszorg
Met het beschrijven van de relevante ontwikkelingen ten aanzien van risicomanagement in de 
gezondheidszorg, zowel in theorie als in de praktijk, en bezien vanuit zowel de sector zelf als 
vanuit de verwachtingen van de sectorale toezichthouders, beogen wij het belang te duiden 
van adequate risicobeheersing vanuit het conformance perspectief. In de volgende paragraaf 
beschrijven wij aanvullende sectorale thema’s en de voor het IRM relevante ontwikkelingen vanuit 
het performance perspectief (1.3).

1.3 Sectorale thema’s
In onze dagelijkse praktijk zien wij belangrijke sectorale thema’s en ontwikkelingen die 
potentiële risico’s vormen voor het behalen van de strategische doelstellingen van de individuele 
zorginstellingen. In deze paragraaf beschrijven wij deze thema’s waarin wij per thema de essentie 
en relevantie voor de VVT- en GHZ-sector beschrijven.

21 De Governancecode Zorg, Brancheorganisaties Zorg, 2017

https://aethiqs.nl/kennis/
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i. Corona

Zware belasting op de gehele sector
De gezondheidszorg is zwaar getroffen door de coronacrisis. Bestuurders en medewerkers stonden 
voor bijzonder complexe keuzes, ervaarden hoge werkdruk en kenden veel onzekerheid. Het aantal 
besmettingen, sterfgevallen en het hoge ziekteverzuim typeren hoe hard de VVT- en GHZ-sector zijn 
geraakt.

Besmettingen en sterfgevallen 
In totaal zijn er, tot en met medio juni 2021, in de VVT-sector 41.956 cliënten besmet en zijn 8.601 
cliënten (ruim 20%) overleden aan corona22. In de GHZ waren dat er respectievelijk 7.219 en 123 
(1,7%)23. Onderstaand is het verloop van de besmettingen en sterfgevallen in beide sectoren 
weergegeven. Hierbij valt een aantal zaken op.

Binnen de verpleeghuizen volgden de besmettingen en overlijdensgevallen sterk de drie ‘golven’ 
zoals die in de gehele samenleving zichtbaar waren. Hoewel de derde golf de meeste besmettingen 
gaf, was het aantal sterfgevallen in de eerste golf het hoogst.

Figuur 3. ‘Het aantal besmettingen binnen verpleeghuizen’.

22 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/verpleeghuiszorg
23 https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/gehandicaptenzorg
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Figuur 4. ‘Het aantal sterfgevallen binnen verpleeghuizen’.

De GHZ bleef lange tijd gespaard van besmettingen; pas na de zomer van 2020 nam het aantal 
besmettingen in de gehandicaptenzorg flink toe, in lijn met de tweede en derde golf. De piek lag 
hierbij rond de jaarwisseling.  

Figuur 5. ‘Het aantal besmettingen binnen de GHZ-sector’.

Het aantal sterfgevallen in de GHZ lag relatief laag gedurende de gehele periode en liet een 
wisselende trend zien.
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Figuur 6. ‘Het aantal sterfgevallen binnen de GHZ-sector’.

Ziekteverzuim
Dat de coronacrisis een zware belasting is (geweest) voor de medewerkers in de zorgsector spreekt 
onder meer uit het ziekteverzuim. Deze was in het eerste kwartaal van 2021 (6,8%) het hoogst 
in 20 jaar tijd24. Een jaar eerder, in het eerste kwartaal van 2020, lag het verzuim met 5,2% reeds 
significant hoger dan in 2019 (4,7%). Deze verschillen waren in het tweede kwartaal (4,5% tegen 4,3% 
in 2019), in het derde kwartaal (4,4% tegen 4,0% in 2019) en in het vierde kwartaal (4,9% tegen 4,5% 
in 2019) van 2020 aanmerkelijk kleiner. In de VVT-sector (intramuraal) was het verzuim in het eerste 
kwartaal van 2021 met 8,2% veruit het hoogst. 

Figuur 7. ‘De ontwikkeling van het ziekteverzuim per kwartaal vanaf medio 2015 (CBS)’.

Overige impact corona
Zowel in onze dagelijkse omgang met zorginstellingen als bij het bestuderen van de jaarverslagen 
zien wij een aantal interessante en relevante onderwerpen terug naar aanleiding van de 
coronacrisis.

 Het positieve effect op de samenwerking en versnelde inrichting van de IT-infrastructuur
 De coronacrisis heeft de sterktes en zwaktes van veel organisaties blootgelegd. Later 

in dit hoofdstuk zullen wij nader ingaan op bijvoorbeeld het gebrek aan een goede 
IT-infrastructuur en problemen rondom de toegankelijkheid van data die meerdere 
zorginstellingen parten speelden. Gelukkig gaf het ook een aantal belangrijke positieve 
leerpunten. Het positieve effect op de samenwerking is daarvan wellicht de belangrijkste. 
Gedurende de crisis zagen veel zorginstellingen de saamhorigheid en samenwerking zowel 
intern (tussen de verschillende organisatieonderdelen en afdelingen) als extern (met andere 
zorginstellingen én overige stakeholders zoals gemeenten, zorgkantoren, zorgverzekeraars 
en veiligheidsregio’s) sterk verbeteren. Nu de ‘gezamenlijke vijand’ steeds beter onder 
controle lijkt, is het van belang om deze voordelen te bestendigen. Dit mede met het oog op 
het maatschappelijk belang en regionalisering van de gezondheidszorg. Hierover later in dit 
hoofdstuk meer.

 In jaar- en kwaliteitsverslagen zien wij geen evaluaties van de crisisorganisatie en 
governance terug!

 Wat ons opvalt, is dat wij in geen van de kwaliteits- en jaarverslagen een expliciete 
evaluatie van het crisismanagement en/of de crisisorganisatie teruglezen. Dit betekent 
uiteraard niet dat deze niet heeft plaatsgevonden. In onze ogen is het verstandig om deze 
expliciet en transparant te verantwoorden richting de stakeholders. En zeker ook richting 
de toezichthouders zoals IGJ en NZa. Uit andere sectoren kennen wij het fenomeen dat 
toezichthouders na een crisis steeds dichter naar instellingen en besturen toekomen om 
zo in meer inzicht te kunnen krijgen en waar nodig tijdig in te kunnen grijpen. Een goed 
voorbeeld hiervan zijn de strengere eisen ten aanzien van solvabiliteit, crisisplannen en 
risicomanagement die De Nederlandsche Bank (DNB) de financiële sector oplegde na de 
kredietcrisis.

 De essentie van een goede evaluatie zit in de tijdigheid en de gedegenheid ervan vanuit 
verschillende perspectieven (bestuur, medewerkers, cliënten en maatschappij). Details 
verschillen per crisis. Focus dient op de grote lijnen te zijn. Wat ging er goed? Wat heeft u 
gemist? Was de formatie van het calamiteitenteam in orde? Wat was de rol en het mandaat 
van de verschillende stakeholders? Beschikten de juiste personen over de juiste informatie? 
Neem hierin in ieder geval de besluitvormingsprocessen, communicatie- en escalatielijnen 
en regionale afspraken mee. Tijdige evaluatie biedt rust en guidance in een volgende 
crisissituatie.

24  https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/welvaart-in-coronatijd/gezondheid-in-coronatijd
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 Het wegvallen van bepaalde type zorg (denk hierbij aan dagbestedingsactiviteiten) door 
de coronamaatregelen heeft in veel gevallen de wensen/behoeften van cliënten en 
medewerkers duidelijk gemaakt. Veel zorgbestuurders zagen hierin een onderbouwing van 
hun zorgvisie en gekozen strategie. Anderen zagen zich genoodzaakt deze juist te herijken. 
Welke impact had de coronacrisis op uw zorgvisie?

 Anders denken over risico’s. 
• De coronacrisis is een goed voorbeeld van het feit dat het een illusie is om te 

veronderstellen dat alle risico’s in een risicoregister zijn te beschrijven. Volledigheid 
bestaat niet en moet ook geen doel op zich zijn. Het gaat erom de meest relevante 
risico’s voor uw organisatie te identificeren. Dat houdt ook de beheersing van deze 
risico’s behapbaar en reëel. 

• Veel zorginstellingen moesten bijzonder ingewikkelde keuzes maken, zonder volledige 
informatie over de consequenties van die keuzes. Dit leidde in veel gevallen tot 
grote morele dilemma’s bij bestuurders en in veel gevallen (denk aan sluiting van 
zorginstellingen voor bezoek en de inzet van beschermende middelen) tot onbegrip 
van medewerkers, cliënten en/of verwanten. Achteraf bezien had het onbegrip vaak te 
maken met een verschil in risicoperceptie en met overwegingen in de besluitvorming 
die niet transparant waren. Veel zorgbestuurders geven aan hierdoor een sterker belang 
te hechten aan betrouwbare informatie voor de risico-inschatting, het expliciet maken 
van de risico-rendementsafwegingen bij besluitvorming en transparante communicatie 
hierover aan in- en externe stakeholders.

Relevantie voor de gezondheidszorg
In deze paragraaf beschreven wij de significante impact van de coronacrisis op de VVT- en GHZ-
sector. Deze ontwikkelingen hebben (in)direct ook invloed op de hierna beschreven ontwikkelingen 
ten aanzien van de kostenontwikkeling en personeelstekorten. Daarmee hebben wij mede een 
beeld geschetst van het potentiële risico dat een pandemie vormt voor het behalen van de 
strategische doelstellingen van zorginstellingen. Naar de toekomst is een goede inrichting van 
de crisisorganisatie cruciaal om bij een onverhoopte volgende pandemie meer rust en guidance 
te ervaren. Hoewel iedere crisis uniek is en verschilt in aard, omvang en complexiteit laat de 
coronacrisis zien dat een actueel, adequaat en bij de organisatie passende crisisorganisatie 
essentieel is voor het effectief beheersen en beperken dan dergelijke risico’s. 

ii. Kostenontwikkeling
In 2020 heeft het RIVM een uitgebreid onderzoek gepubliceerd naar de verwachte kostentoename 
voor de komende 40 jaar. De belangrijkste uitkomst is dat de kosten voor de gezondheidszorg naar 
verwachting tot 2060 met gemiddeld 2,8% per jaar toenemen25. Ongeveer twee derde daarvan komt 
door andere factoren dan de vergrijzing. De komende jaren komen steeds meer mensen steeds

25 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). ‘Toekomstverkenning zorguitgaven 2015-2060. 
    Kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Deel 1: 
    toekomstprojecties’. 2020.

eerder in aanraking met de zorg. Dat komt door nieuwe mogelijkheden om ziekten vroegtijdig 
op te sporen en door toenemende medische kennis. Ook worden mensen langer en intensiever 
behandeld dan vroeger. Bovendien worden voor die behandelingen steeds meer nieuwe, vaak 
dure, technologieën of geneesmiddelen ingezet, zoals bij kanker. 

Hoewel het meeste geld naar de zorg in ziekenhuizen gaat (groeit met gemiddeld 2,8% per jaar 
naar 96 miljard euro), nemen verhoudingsgewijs de uitgaven aan de VVT- en GHZ-sector sterker 
toe. In het geval van de ouderenzorg zijn deze effecten met name het gevolg van de vergrijzing. In 
deze sector stijgen de uitgaven van bijna 17 miljard euro in 2015 naar ruim 70 miljard euro in 2060. 
Dat is meer dan een verviervoudiging (en een gemiddelde groei van 3,2% per jaar). Ziekenhuiszorg 
en ouderenzorg zijn in 2060 samen goed voor 57% van de totale zorguitgaven. In 2015 was dit nog 
iets minder dan 51%. Ook de gehandicaptenzorg groeit in een vergelijkbaar, zij het een iets lager, 
tempo dan de ouderenzorg; van iets meer dan 9 miljard euro in 2015 naar bijna 30 miljard euro in 
2060, een gemiddelde groei van 2,7% per jaar. 

Figuur 8. ‘Toekomstprojectie zorguitgaven voor afzonderlijke sectoren, 2015- 2060’. Bron: RIVM.
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Huidige kostenniveau
In 2019 stegen de uitgaven aan de VVT-sector met 6,9% tot 20,2 miljard euro26, waar er door het 
RIVM voor deze sector een gemiddelde groei van 3,2% werd verwacht. De belangrijkste redenen 
voor deze stijging zijn i. ‘de kwaliteitsgelden’ (1,2 miljard euro in 2019), ii. de toename van het aantal 
verleende dagen zorg aan mensen in een verpleeghuis (+3%) en iii. het aantal verleende dagen zorg 
aan mensen met een volledig pakket thuis (VPT) (+15%). In dezelfde periode stegen de kosten voor 
de gehandicaptenzorg met 5,8% naar 11,4 miljard euro, waar er door het RIVM voor deze sector een 
gemiddelde groei van 2,7% werd verwacht.

Relevantie voor de gezondheidszorg
Het RIVM verwachtte in 2020, rekening houdend met een jaarlijkse reëel economische groei van 
1,7%, dat de uitgaven aan de gezondheidszorg als percentage van ons bruto binnenlands product 
van 2015 tot 2060 zullen toenemen van 12,7% naar 19,6%. Per inwoner betekent dit een toename 
van 5.100 euro naar bijna 15.800 euro per jaar. Ruim driemaal zo veel. Op basis van de gerealiseerde 
groei in 2019 stijgen de kosten nog sneller dan door het RIVM wordt voorspeld. Daarmee komt 
de financiële houdbaarheid van het zorgstelsel verder onder druk en worden beleidsbepalers in 
toenemende mate voor ingewikkelde keuzes gesteld en zal dit waarschijnlijk leiden tot toenemende 
verwachtingen richting zorginstellingen voor het beheersen van de kosten. Deze toenemende 
vraag/eis om kostenbeheersing vormt een reële bedreiging voor financiële robuustheid en het 
investeringspotentieel van zorginstellingen in relatie tot de strategische doelstellingen. 

iii. Ontwikkeling van personeel(stekorten)
Waar de toenemende uitgaven aan zorg als het ware nog een keuze biedt, geldt dit niet voor de 
vraag wie de toenemende behoefte naar zorg gaat leveren. In 2020 waren er ongeveer 1,4 miljoen 
werknemers in de zorg- en welzijnssector. De SER27 verwacht dat dit er in totaal ongeveer 2 miljoen 
zijn in 2040; een toename van ruim 30 duizend werknemers per jaar. Wanneer deze prognose 
uitkomt, betekent dit dat een kwart van alle werkenden actief is in de zorg- en welzijnssector. Op 
dit moment is dat 1 op de 7 werkenden. 

26 https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/24/zorguitgaven-stegen-in-2019-met-5-2-procent 
27 Sociaal-Economische Raad. ‘Zorg voor de toekomst. Over de toekomstbestendigheid van de zorg’. Juni 2020

28 https://prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/totaal-zorg-en-welzijn--breed-/
29 https://prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/verpleging-en-verzorging/
30 https://prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/thuiszorg/
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Figuur 10. ‘Prognose van het arbeidsmarkttekort in 2020 en 2030’. Bron: prognosemodel  
Zorg & Welzijn.

Bovenstaande figuur toont het personeelstekort in 2020 en het verwachte personeelstekort in 2030 
per branche28. Hierbij is duidelijk te zien dat de verpleging en verzorging (oranje) voor de grootste 
uitdaging staan de komende jaren. Ook de thuiszorg (bruin) en de gehandicaptenzorg (donkerblauw) 
zijn hier getoond. In de komende paragrafen zoomen wij nader in op de VVT- en GHZ-sector. 

Ontwikkelingen VVT-sector
Wanneer wij inzoomen op de VVT-sector wordt er in 2030 voor de verpleging en verzorging een 
arbeidsvraagtoename verwacht (het aantal werknemers is in unieke personen dat benodigd is 
gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van de zorgvraag) van 48,9%. Een toename van 320.800 
in 2020 naar 477.600 in 203029. In dezelfde periode verwacht het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport (VWS) dat het aantal werknemers in de verpleging en verzorging met slechts 34,7% 
toeneemt. In totaal wordt er in 2030 een personeelstekort verwacht van 75 duizend werknemers in 
de verpleging en verzorging.

In de thuiszorg volgen de cijfers eenzelfde trend, echter liggen de verschillen daar iets minder ver 
uit elkaar. VWS verwacht hier een arbeidsvraagtoename van 23,7%, van 161.100 in 2020 naar 199.200 
in 203030. In diezelfde periode wordt er in de thuiszorg een toename van 17,2% aan werknemers 
verwacht. In totaal wordt er in 2030 een personeelstekort verwacht van ruim 21.000 werknemers  
de thuiszorg.
 
Ontwikkelingen GHZ-sector
Ook in de gehandicaptenzorg is er sprake van een personeelstekort op dit moment. Met name 
voor complexe gehandicaptenzorg is het tekort aan goed gekwalificeerd personeel hardnekkig. 

Figuur 9. ‘Toekomstprojectie 
cumulatieve zorguitgaven naar 
afzonderlijke sectoren, 2015- 2060’. 
Bron: RIVM.
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De komende jaren verwacht VWS echter een vrij gelijkmatige trend31. Zo voorziet zij in de 
gehandicaptenzorg een arbeidsvraagtoename van 1,7%, van 186.500 in 2020 naar 189.600 in 2030. De 
toename aan werknemers in deze sector in diezelfde periode houdt een vrijwel gelijke trend aan 
van 1,8%. Het personeelstekort in 2020 in de gehandicaptenzorg – ongeveer 4.100 – blijft daarmee 
vrijwel gelijk met een tekort van zo’n 3.900 zorgprofessionals in 2030.

Relevantie voor de gezondheidszorg
De ontwikkeling van het personeelstekort vormt op verschillende manieren een relevant risico voor 
de strategische doelstellingen van de organisatie. Ten eerste, zullen de de beschreven trends – 
wanneer zij zich manifesteren - de toch al hoog ervaren werkdruk in de VVT- en GHZ-sector verder 
laten toenemen en zal de arbeidsmarkt in steeds grotere mate de toegankelijkheid van zorg voor 
patiënten beperken. 
Ten tweede, bepalen de personeelskosten op dit moment al voor zo’n 75% de totale kosten voor 
VVT- en GHZ-instellingen32. Bij een toenemend personeelstekort en de daarmee gepaard gaande 
verwachte toename in financiële arbeidsvoorwaarden zal het aandeel van de personeelskosten 
vermoedelijk steeds zwaarder drukken op de exploitatie van zorginstellingen. 

iv. Passende Zorg en regionale samenwerking 
Eind 2020 brachten de NZa en Zorginstituut Nederland (ZIN) samen een actieplan33 uit voor het 
behoud van goede en toegankelijke zorg in Nederland. Kort samengevat betekent ‘Passende 
Zorg’ dat zorgaanbieders zorg verlenen die bewezen zinnig is (op basis van de laatste 
wetenschappelijke inzichten). 

Passende Zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt én gaat over gezondheid 
in plaats van over ziekte. Van Passende Zorg kan pas sprake zijn in combinatie met de juiste 
organisatie van de zorg. Dat betekent dat ook de bekostiging (op basis van kwaliteit en niet op 
basis van productie), de risicoverevening, de zorginkoop en het pakketbeheer de juiste prikkels 
moeten bevatten voor Passende Zorg. In de ogen van de NZa en ZIN moeten er betere incentives 
komen voor domein overstijgende samenwerking, preventie en gezonde leefstijl.

Relevantie voor de gezondheidszorg
Passende Zorg en regionale samenwerking vormt op verschillende manieren relevant risico voor de 
strategische doelstellingen van de organisatie. 

Om te beginnen gaat samenwerking niet (meer) om het organiseren van schaalgrootte of de 
positionering ten opzichte van andere marktpartijen. Het gaat om complementariteit in het 
beantwoorden van de zorgvraag en het effectief en efficiënt voldoen aan maatschappelijke 
behoeften en verwachtingen binnen een regionaal ecosysteem.

Transitie en transitierisico’s
Zorginstellingen zullen vanuit de huidige situatie een transitie moeten maken naar de gewenste 
situatie van ‘Passende Zorg binnen een regionaal ecosysteem’.
Deze transitie kent een drietal kritische succesfactoren: 
• Stakeholdermanagement (regie nemen en leiderschap) 
• Complexiteitmanagement
• Projectmanagement
Beluister onze podcast over ‘transitiemanagement in de gezondheidszorg’

v. Technologie en digitalisering
De afgelopen jaren is er binnen de gezondheidszorg sprake van een sterke toename van technologie 
en digitale zorgtoepassingen en zijn data steeds beter toegankelijk. Dit maakt dat datamanagement 
een steeds centralere positie inneemt in bestuurlijke cycli, juist ook binnen de VVT- en GHZ-sector. 
De coronacrisis gaf deze ontwikkeling een exponentiële impuls. Mede in het licht van de toenemende 
kosten (zie ook ii. Kostenontwikkeling) ligt er een ingewikkelde opdracht voor de sector. Digitale 
zorgtoepassingen kunnen de zorg aanmerkelijk goedkoper maken. Denk aan de recente casus waarbij 
Lelyzorg met behulp van VirtueleThuiszorg de uren van de wijkverpleging met 39% reduceerde en 
daarbij de tevredenheid van de cliënten zag stijgen34. Tegelijkertijd moet worden geborgd dat de 
inzet van deze nieuwe en vaak dure technologie niet juist leidt tot duurdere zorg. Zo waarschuwde 
scheidend VGZ-bestuurder Ab Klink bij zijn afscheid35 voor de gevolgen die deze trend met zich 
meebrengt: nieuwe verdienmodellen en de introductie van nieuwe spelers als Amazon en Google.

Relevantie voor de gezondheidszorg
Naast een goede balans tussen het realiseren van kostenreductiedoelstellingen door digitale 
zorgtoepassingen en het risico op juist duurdere zorg door nieuwe technologie zijn er in ieder 
geval nog twee andere relevante risico’s die de toenemende technologische mogelijkheden en 
digitalisering met zich meebrengen voor de strategische doelstellingen van de organisatie. 

Dataprivacy en -veiligheid
Data over de gezondheid van cliënten is zeer privacygevoelige data. Niet voor niets schrijft de 
Autoriteit Persoonsgegevens (AP) voor dat iedere cliënt het recht heeft om te bepalen en te 
controleren wie toegang heeft tot zijn of haar persoonlijke gegevens36.

31 https://prognosemodelzw.databank.nl/dashboard/dashboard-branches/gehandicaptenzorg/ 
32 Op basis van jaarverslagen zorginstellingen 2020
33 NZa & ZIN: ‘Samenwerken aan Passende Zorg’. November 2020.

34  https://www.zorgvisie.nl/39-procent-minder-uren-per-client-door-virtuelethuiszorg/?utm_
medium=email&utm_source=20210623+zorgvisie+nieuwsbrief+-+dagelijks&utm_campaign=NB_
Zorgvisie&tid=TIDP883347X1FCC22A59E194997A619D9268307F295YI4&reauth=1   

35  https://www.zorgvisie.nl/ab-klink-opmars-google-en-amazon-bedreigt-kostenbeheersing-in-de-zorg/
36  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/wat-zijn-persoonsgegevens 

De maatschappelijke relevantie en het behalen van de strategische 
doelstellingen van een zorginstelling zal steeds meer afhangen van 

de effectiviteit, wendbaarheid en innovatiekracht van de andere 
partijen binnen het ecosysteem. 

https://soundcloud.com/user-652866831-615804633/wvdlvhv-9-met-gerko-moens-over-transitiemanagement-in-de-gezondheidszorg
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Wanneer de databeveiliging niet goed op orde is, leidt dit potentieel tot forse reputatie- en/of 
financiële schade. Boetes van de AP zijn fors, denk hierbij aan het OLVG en Haga Ziekenhuis die 
respectievelijk 440.000 euro en 350.000 euro boete kregen voor het niet op orde hebben van de 
databeveiliging37. Maar ook wanneer u bijvoorbeeld met gijzelsoftware te maken krijgt, zal het 
afkopen hiervan mogelijk tot forse financiële schade leiden. 

Datakwaliteit en toegankelijkheid
De uitbraak van de coronacrisis heeft ons ook geleerd dat datakwaliteit en de toegankelijkheid 
hiervan niet altijd goed op orde zijn bij zorginstellingen. En dat terwijl het cruciaal is voor de 
kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. In het voorjaar van 2020 werkte bijna heel 
Nederland plotseling vanuit huis. Bij VVT- en GHZ-instellingen was dit niet anders. En niet alleen de 
medewerkers van de bedrijfsvoering, ook veel behandelaren werkten vanuit huis. Iets wat daarvoor 
door velen als zeer onwaarschijnlijk was gehouden. Mede daarom duurde het vaak vrij lang voordat 
de juiste infrastructuur er lag om de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening te waarborgen. 
Nu het er ligt, dient het goed onderhouden te worden en geüpdatet te worden. 

Naar de toekomst toe is de kwaliteit van de data om meerdere redenen cruciaal. 
a. In de vorige paragraaf hebben wij de ontwikkelingen ten aanzien van Passende Zorg 

en regionale samenwerking beschreven. Datakwaliteit speelt hierbij een essentiële rol. 
Voor de bekostiging van de geleverde zorg zal de kwaliteit van deze dienstverlening 
van doorslaggevende betekenis zijn. Zonder goede datakwaliteit zal een zorginstelling 
onvoldoende in staat zijn de kwaliteit aantoonbaar te maken en niet of onvoldoende 
betaald krijgen voor haar dienstverlening.

b. Datakwaliteit is cruciaal om een adequate lerende organisatie vorm te geven. Een goed 
voorbeeld hiervan is het leren van calamiteiten en incidenten. Vaak worden val- en 
medicatie-incidenten ongestructureerd en in zogenoemde open velden geregistreerd. Met 
nieuwe technieken als machine learning kan uit deze data de juiste informatie worden 
gehaald en kan men leren van deze incidenten. De kwaliteit van deze data moet dan 
echter wel op orde zijn. Helaas is het onze ervaring dat dit bij veel zorginstellingen nog 
onvoldoende is om een optimaal lerende organisatie te realiseren.

Bovenstaande risico’s leggen nieuwe vraagstukken op uw bestuurstafel. Hoe maakt u data 
relevant voor uw organisatie en cliënt? En hoe richt u dit op een integere en beheerste wijze 
in? Goed datamanagement, een duidelijke visie op deze ontwikkelingen en een adequate 
inbedding in uw IRM zijn hierbij cruciaal. Vorig jaar schreven wij in een blog over een aantal 
belangrijke stappen die u kunt zetten om adequaat datamanagement in te richten en daarmee 
bovenstaande risico’s te beheersen.

vi. Duurzaamheid, compliance- en klimaatrisico’s
De zorgsector stoot jaarlijks 11 megaton CO2 uit, dit is ruim 7% van de totale CO2-uitstoot in 
Nederland38. Bijna 40% van de CO2-uitstoot in de gezondheidszorg wordt veroorzaakt door 
energieverbruik, 22% door reisbewegingen van patiënten en medewerkers en 18% als gevolg van 
vervuiling door medicijngebruik. De overige 22% zit hem in kleinere onderdelen als papiergebruik, 
medische apparatuur en water. Als wij puur kijken naar de bijdrage van energie uit gebouwen dan 
levert de VVT-sector (32%) de grootste bijdrage aan deze uitstoot. Gevolgd door de ziekenhuissector 
(28%) en de gehandicaptenzorg (17%).

Relevantie voor de gezondheidszorg
Over het algemeen zien wij dat zorgbestuurders zich in toenemende mate bewust zijn van de 
potentiële impact van de verschillende duurzaamheidsvraagstukken op de bedrijfsvoering van hun 
zorginstelling. Een aantal belangrijke benoemen wij hieronder. 

Compliance risico’s
Sinds een aantal jaren is er nationale en Europese wetgeving waaraan ook zorginstellingen zich 
dienen te houden. Denk hierbij aan:

• Bedrijven (op holding niveau) met meer dan 250 FTE, 43 miljoen euro balanstotaal of 
meer dan 50 miljoen euro omzet zijn verplicht te voldoen aan de Europese Energie-
Efficiency Richtlijn (EED) en een energie-auditverslag in te dienen bij de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO).

• Op locatieniveau zijn organisaties verplicht om voor de panden met meer dan 50.000 
kWh of 25.000 m3 gasverbruik te voldoen aan de Informatieplicht energiebesparing en de 
energiebesparingsplicht. 

Klimaatrisico’s
Voor iedere zorgorganisatie geldt dat klimaatontwikkelingen een directe impact hebben op de 
bedrijfsvoering. Dit reikt verder dan het terugdringen van de CO2-footprint en de eventuele 
impact op de reputatie van uw organisatie. Zo is er potentieel sprake van impact op uw 
essentiële producten en toeleveranciers. De vraag is of zij als gevolg van klimaatverandering nog 
toekomstbestendig kunnen blijven produceren. Welke grondstoffen zijn duurzaam beschikbaar? En 
tegen welke kosten? Met deze vragen als uitgangspunt heeft de Green Deal Duurzame Zorg als een 
van de speerpunten dat circulair inkopen een vast criterium wordt bij het inkopen van voeding, 
geneesmiddelen, medische en verzorgende hulpmiddelen, bedrijfskleding, wasgoed, facilitaire 
producten en bouwmaterialen.

37  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/publicaties/boetes-en-sancties 38 https://aethiqs.nl/de-gezamenlijke-opdracht-om-de-gezondheidszorg-duurzamer-te-maken/

https://aethiqs.nl/actuariele-dienstverlening-is-relevant-voor-zorginstellingen/
https://aethiqs.nl/kennis-zorgsector/
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Hoofdstuk 1 samengevat
In dit eerste hoofdstuk hebben wij u inleidend meegenomen in onze visie en de thema’s 
die in onze ogen relevante ontwikkeling vormen voor het integraal risicomanagement in de 
gezondheidszorg en specifiek in de onderzochte VVT- en GHZ-sector.
Wij hebben hiermee het belang van adequate risicobeheersing geduid vanuit het socialformance, 
conformance en performance perspectief. In het volgende hoofdstuk beschrijven wij de 
onderzoeksopzet en werkwijze van deze sectorverkenning.  
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In dit hoofdstuk lichten wij de gebruikte onderzoeksopzet toe. Wij beschrijven achtereenvolgens 
de relevantie, het doel en de vraagstelling van deze sectorverkenning. Ook gaan wij in op onze 
werkwijze (analyse van jaar- en kwaliteitsverslagen) en sluiten wij af met een beschrijving van de 
methodologie die wij hebben toegepast. 
 
2.1 Relevantie van deze verkenning
In het voorgaande hoofdstuk hebben wij uitvoerig stilgestaan bij de maatschappelijke relevantie 
van de gezondheidszorg en de meerwaarde van een adequate risicobeheersing vanuit de 
verschillende perspectieven socialformance, conformance en performance. In bijlage 1 is een 
nadere toelichting op de genoemde drie drijfveren opgenomen.  
Wij zien veel zorginstellingen zich vol overgave richten op hun maatschappelijke taak en in 
toenemende mate het belang van adequaat integraal risicomanagement ervaren. 
Tegelijkertijd zien wij dat veel van deze zorginstellingen vragen hebben over hoe ze 
risicomanagement kunnen opnemen in hun strategie en (zorg)processen, zonder dat het een 
bureaucratisch proces wordt.

Vanuit onze liefde voor maatschappelijk relevante sectoren en het vakgebied risicomanagement 
dragen wij graag bij aan de verdere ontwikkeling van de VVT- en GHZ- sector. Wij geloven oprecht 
dat elke organisatie reeds een bepaalde mate van risico- en rendementsdenken heeft. Wij zien 
echter ook dat dit nog niet is geëxpliciteerd dan wel dat het te instrumenteel is opgezet, waardoor 
het zijn waarde verliest. 

Het vak risicomanagement is een relatief jong vak. Bestuurders zijn inmiddels steeds meer bekend 
met de terminologieën en basisprincipes van risicomanagement. Uit ons onderzoek blijkt dat 
besturen de belangrijke risico’s vaak wel identificeren. Aan de andere kant stellen wij vast dat er 
veel verbeterpotentieel zit in de volwassenheid van het risicomanagement.

De verantwoordelijkheid voor het realiseren van dit verbeterpotentieel ligt grotendeels 
in de handen van de driehoek: professionals uit het vak, normatieve toezichthouders en 
de zorgbestuurders. Allen dienen zich te realiseren dat ze medeverantwoordelijk zijn voor 
de ontwikkeling van integraal risicomanagement en vanuit hun eigen rol zorgorganisaties 
hiermee kunnen helpen. Deze driehoek dient echter vanaf de basis versterkt te worden door 
zorgbestuurders en zorgprofessionals.

Indien dit niet of onvoldoende gebeurt, zullen de toezichthouders normatief hun introductie 
doen. Wij zien ook dat de ‘driehoek’ soms een ‘vierkant’ wordt doordat de sector zelf de handen 
ineenslaat en er sectorale codes ontstaan.

 

Figuur 11. ‘sectorale stakeholderdriehoek en stakeholdervierkant in relatie tot integraal 
risicomanagement’.

Ook de zorgsector heeft met de Governancecode Zorg laten zien dat het in staat is om 
zelfregulerend op te treden. Dit heeft als voordeel dat de organisatie (lees: de bestuurder) zelf aan 
het stuur zit. 

Natuurlijk kijken de IGJ en NZa als toezichthouders mee, en hebben zij met het Kader Goed Bestuur 
een handreiking aan de sector gegeven. Echter, de mate van zelfreflectie en kracht komt vanuit 
de sector zelf en niet vanuit externe normatieve gedragsregels of de wettelijk opgelegde taak. 
In andere sectoren zien wij dat guidance van toezichthouders kan leiden tot een compliance-
gedreven afvinkcultuur waarin de intrinsieke motivatie ontbreekt om met risicomanagement 
waarde toe te voegen aan de organisatie. Een belangrijke doelstelling van deze handreiking is dan 
ook dat het voldoende handvatten geeft voor de onderzochte sectoren en door deze sectoren zelf 
wordt opgepakt om de toegevoegde waarde van integraal risicomanagement te versterken.

2.2 Doel van dit onderzoek
Vanuit onze liefde voor de sector en het vak risicomanagement bieden wij de sector een 
handreiking voor de inrichting en verantwoording van het integraal risicomanagement (IRM). Deze 
handreiking biedt concrete aanbevelingen die helpen om het risicomanagement in zorgorganisaties 
te versterken. Deze handreiking is tot stand gekomen op basis van een bureauonderzoek van 
openbare documenten van 21 zorginstellingen over 2019 en 2020.

2.3 Vraagstelling van dit onderzoek
Volgend uit de doelstelling hebben wij onszelf de volgende vragen gesteld:

1. Welk volwassenheidsniveau voor IRM blijkt uit de jaarverslagen 2019 en 2020 van de 
geïncludeerde zorginstellingen?

2. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het IRM binnen 
zorginstellingen, kijkend naar de vier RAVC-risicokwadranten (Risicogovernance, 
Risicostrategie, Risicoprocessen en Risicobewustzijn), binnen de door ons gehanteerde 
onderzoeksopzet?

3. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het transparant 
verantwoorden over de integrale risicobeheersing in het jaar- of kwaliteitsverslag?

!
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Om een antwoord te kunnen geven op de deelvragen vanuit de drie perspectieven (socialformance, 
conformance en performance) hebben wij de hierna beschreven methodologie toegepast. 
Hierbij hebben wij de verwachtingen vanuit het Kader Goed Bestuur en de Governancecode Zorg 
gerelateerd aan de Risk Appetite Value Chain (RAVC)-methodiek39 en beoordeeld op basis van een 
cross-sectoraal toegepaste methode voor het bepalen van het IRM-volwassenheidsniveau.

2.4 De onderzoeksopzet voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen
Om tot een beantwoording van bovenstaande vraagstelling te komen hebben wij een 
bureauonderzoek uitgevoerd. Hierin zijn de openbaar beschikbare documenten van 21 
zorginstellingen over 2019 en 2020 beoordeeld aan de hand van de Risk Appetite Value Chain 
(RAVC)-methodiek waarin relevante elementen van risicomanagement worden geïdentificeerd 
en een cross-sectorale toepassing van het volwassenheidsmodel waarmee het niveau van het 
risicomanagement kan worden bepaald.

In onze visie dient risicomanagement door een holistische lens te worden bekeken, waarbij 
integraal management van alle relevante aspecten de doelstelling is. Die relevante aspecten van 
risicomanagement in een organisatie zijn: 

• de governance-structuur, de besluitvorming die daarbinnen plaatsvindt en het bijbehorende 
beleid;

• de strategie en de vertaling daarvan naar een risicoprofiel;
• de processen waarmee risicomanagement wordt geïmplementeerd;
• het bewustzijn, het gedrag, de cultuur en het lerend vermogen van de organisatie. 

Bovenstaande aspecten komen terug in de vier kwadranten die in de Risk Appetite Value Chain 
(RAVC)-methodiek40 worden gehanteerd om het risicomanagementsysteem (zowel de systeem- als 
de menskant) inzichtelijk en bestuurbaar te maken. De vier kwadranten dienen op een doelmatige 
manier te worden ingericht zodat zij bijdragen aan het realiseren van (strategische) doelstellingen, 
binnen het gewenste risicoprofiel. 

Holistische blik op risicomanagement
Holisme41 is gerelateerd aan complexiteit welke vooral centraal staat in de wetenschappelijke 
netwerk- en systeemtheorie. De systeemtheorie is een multidisciplinaire theorie over de 
systematische beschouwing van structuren in de natuur, wetenschap of maatschappij. Het is 
gericht op de complexiteit die onder andere tot uitdrukking komt in de onderlinge afhankelijkheid 
tussen en binnen systemen. Gelet op deze onderlinge afhankelijkheden, dient er samenhang en 
samenspel tussen onderwerpen te zijn in besluitvormingsprocessen. Ook dient er samenhang te 
zijn tussen de menskant en de systeemkant van risicomanagement. De menskant is behavioural 

riskmanagement, en dan met name het samenspel tussen individuele risicohoudingen 
die een bepaalde trade-off tussen risico en rendement behelzen en in gezamenlijkheid de 
gedragsdynamiek binnen een organisatie bepalen. De systeemkant bestaat uit governance en 
processen. Vanuit de samenhang tussen de mens- en de systeemkant kan de zelfreflecterende en 
zelfverbeterende organisatie worden gerealiseerd.

De mens is de cruciale schakel binnen risicomanagement. Mensen belichamen een organisatie, 
en daarmee het vermogen tot reflectie en verbetering. En dus moet de mens het startpunt en 
het eindpunt van het risicomanagement zijn én blijven. Dit is alleen mogelijk als de organisatie 
een gemeenschappelijk doel heeft en een passend normenkader dat leidt tot een goede 
verstandhouding tussen management, medewerkers, klanten en andere stakeholders. Deze 
verstandhouding kunnen wij ook uitdrukken in (organisatie) legitimiteit: wat is het bestaansrecht 
van de organisatie? Organisatielegitimiteit kan worden geconcretiseerd in continuïteit enerzijds. 
Dus in hoeverre is het duurzame bestaan van de organisatie geborgd? Wordt dit bestaan voldoende 
gesteund door de in- en externe stakeholders. En in geloofwaardigheid anderzijds. In hoeverre zijn 
de missie, visie en strategie van de organisatie geloofwaardig en worden deze ondersteund door de 
in- en externe stakeholders?42

Kortom, zowel de mens- als de systeemkant zijn van belang om risicomanagement een rol 
te geven in het verkrijgen van organisatielegitimiteit. De mens- en de systeemkant zijn in de 
RAVC-methodiek uitgewerkt in vier kwadranten. De menskant komt met name naar voren in 
Risicostrategie en Risicobewustzijn, terwijl Risicogovernance en Risicoprocessen invulling geven 
aan de systeemkant. 

Risicogovernance
Risicogovernance is het inrichtingsvraagstuk volgens het principe: structuur volgt strategie. Hoe 
mandateert en delegeert een organisatie de rollen zodanig dat iedereen verantwoordelijkheid 
neemt voor risicomanagement en er tegelijkertijd sprake is van samenhang tussen de verschillende 
rollen in de gehele keten van assurance? Zodat er geen zaken dubbel worden gedaan of juist 
worden gemist? En is in de governance geborgd dat er een onafhankelijke beoordeling van de 
bedrijfsvoering plaatsvindt zodat het risicoprofiel binnen de vastgestelde grenzen blijft?

Uitgangspunten
• Er is een functionaris die vanuit een integraal perspectief met een onafhankelijke en 

deskundige blik challenget en faciliteert richting bestuur, management en andere risico-
eigenaren.

• Mandateren en delegeren. Er is een duidelijke rolverdeling die bestuur, management en 
medewerkers activeert om risicomanagement uit te voeren.

• Het bestuur heeft voldoende kennis van risicomanagement, zodat het bestuur de 
organisatie op dit vlak kan challengen.

39 https://www.ag-ai.nl/download/31606-Whitepaper+-+Holistisch+Risicomanagement.pdf
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Risk_appetite#cite_note-avrotros-3 en https://aethiqs.nl/kennis/ 
40 https://www.ag-ai.nl/download/31606-Whitepaper+-+Holistisch+Risicomanagement.pdf
 https://nl.wikipedia.org/wiki/Risk_appetite#cite_note-avrotros-3 en https://aethiqs.nl/kennis/
41 https://www.ag-ai.nl/download/31606-Whitepaper+-+Holistisch+Risicomanagement.pdf

42  Suchman, M.C., (1995) Managing Legitimacy: Strategic and Institutional Approaches, Academy of Management Review, 
 volume 20, No. 3
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• De Raad van Toezicht heeft een formele rol in het IRM.
• Het bestuur neemt specifieke acties om de belangrijkste risico’s te identificeren. Daarom is 

er een bewuste top-down- en/of bottom-up-inrichting van het risicomanagement.

Risicostrategie
Risicostrategie is het methodologische vraagstuk. Heeft de organisatie een methodologie (een 
zogenaamde blauwdruk) voor risicomanagement die het verbindt met de mensen en strategie 
van de organisatie? Zodat risicomanagement ook waarde kan toevoegen. Zonder verbinding 
met de mensen binnen de organisatie, het primaire proces en strategische doelstellingen mist 
risicomanagement relevantie voor de organisatie.

Uitgangspunten
• De zorginstelling heeft een risicoprofiel (bestaande uit risicohouding, risicobereidheid en risico- 

tolerantie, risico’s en beheersing) dat is afgeleid van de algemene missie, visie en strategie.
• Er is een door het bestuur bekrachtigd risicobeleid.
• Er wordt periodiek gecommuniceerd met stakeholders over risicomanagement.

Risicoprocessen
Risicoprocessen raken het implementatievraagstuk. Welke processen zijn nodig om zodanig comfort 
rondom en control te krijgen op de bedrijfsvoering en risico’s dat de organisatie haar strategische 
doelen blijft realiseren? Zijn de processen van zodanige kwaliteit dat zij die managementinformatie 
opleveren waaraan behoefte is om de besluitvorming te versterken?

Uitgangspunten
• Risicomanagementprocessen zijn beschreven en worden periodiek geëvalueerd. 
• Het bestuur is in staat om in een bedrijfsvoeringsverklaring verantwoordelijkheid te nemen 

voor risicomanagement. 
• Er zijn eigenaren aangewezen voor de risicomanagementprocessen.
• Het bestuur evalueert periodiek de opzet en werking van risicomanagementprocessen, waar 

nodig leidt dit tot effectieve bijsturing.
• Het bestuur beschikt over geschikte, tijdige, actuele, accurate en toegankelijke 

risicomanagementinformatie.
• De risicobeheerfunctie heeft een actieve en onafhankelijke inbreng in de besluitvorming van 

het bestuur.
• Periodiek wordt getoetst of de risicobeheersing in lijn is met het gewenste risicoprofiel.

Risicobewustzijn
Risicobewustzijn is het gedragsvraagstuk. Welk leiderschap en gedrag is nodig én gewenst om 
consistent te werken aan gemeenschappelijke doelen? Daarbij continu lerend van de dynamiek 
die men in de praktijk tegenkomt. Is er een risicocultuur die wordt gevoed door het uitdragen van 
doelstellingen en kernwaarden door de leiding van de organisatie? Het gaat om een creëren van 
een zelfreflecterende en zelflerende organisatie vanuit risicomanagement bezien.

Uitgangspunten
• Het bestuur draagt het gewenste risicoprofiel en de gewenste risicocultuur uit, zodat dit 

richting de organisatie duidelijke verwachtingen schept.
• Risicomanagement is een constante factor bij bestuursvergaderingen. 
• Risicomanagement speelt een expliciete rol bij de besluitvorming van het bestuur.
• Risico’s worden gemanaged vanuit een gemeenschappelijk gedragen en gewenst 

risicoprofiel.
• Het bestuur begrijpt de samenhang tussen verschillende risico’s.

De RAVC-methodiek in relatie tot het Kader Goed Bestuur en de Governancecode Zorg
Onderstaande tabel dient ertoe de verbinding tussen de door ons gehanteerde RAVC-methodiek 
en de toezichtkaders te expliciteren.

Figuur 12. ‘Explicitering relatie RAVC-methodiek en het Kader Goed Bestuur en de Governancecode Zorg’.

Risicogovernance
(Inrichtingsvraagstuk)

Risicostrategie
(Methodologisch vraagstuk)

Risicoprocessen
(Proces- en monitoringsvraagstuk)

Risicobewustzijn
(Bewustzijnsvraagstuk)

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico’s 

De Raad van Bestuur bespreekt en verantwoordt regelmatig de risicoanalyses 
en de werking van de risicobeheersingssystemen met de Raad van Toezicht

Het bestuur weet waar zich risico’s voordoen en welke thema’s aandacht 

De Raad van Bestuur zorgt voor goede en hanteerbare interne 
risicobeheersings- en controlesystemen,  

De organisatorische randvoorwaarden waarmee een bestuurder richting 
geeft, controleert en bijstuurt op het gebied van:
• Kwaliteit en veiligheid: onder andere de interne risicobeheersing 
 en de veilige melding van incidenten en interne audits
• Ordelijke en controleerbare bedrijfsvoering
• Correcte registratie en declaratie
• Transparantie

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het handelen van medewerkers

Bestuurders leggen transparante verantwoording af

Bestuurders zijn omgevingsbewust en participatief

Bestuurders zijn doelgericht en doelmatig

Bestuurders zijn open en integer

Bestuurders zijn lerend en zelfreinigend

Risk Appetite Value Chain (RAVC) Kader Goed Bestuur & Governancecode Zorg43

43 Governancecode Zorg: art. 5.4.1 en art. 5.4.2; Kader Goed Bestuur pg. 8-14.
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Naast de indeling in de vier kwadranten hebben wij elke vraag uit het DNB-model beoordeeld en 
waar nodig herschreven zodat de vraagstukken verband houden met de gezondheidszorg. Het 
eindresultaat is een lijst met vragen waarmee de volwassenheid van risicomanagement van een 
zorginstelling kan worden beoordeeld. Per vraag kan een minimale score van 1 en een maximale 
score van 4 worden toegekend. De toelichting bij deze scores zijn hieronder weergegeven.
Omdat voor een maximale score van 4 ook de ‘werking’ moet kunnen worden vastgesteld kan er op 
basis van een bureauonderzoek een maximale score van 3 worden gegeven.

Figuur 13. ‘Beschrijving van de verschillende IRM-volwassenheidsniveaus’.

Cross-sectorale benchmark
Binnen de eerdergenoemde sectoren wordt verondersteld dat een volwassenheidsniveau van 3 
een minimale vereiste is voor een adequate risicobeheersing. Wij bevelen aan om ook binnen 
de gezondheidszorg het volwassenheidsniveau van 3 als minimaal ambitieniveau te hanteren. 
Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden met proportionaliteit. 

2.5 De gehanteerde werkwijze 
Op basis van de vragenlijst hebben wij de openbare documenten van 21 zorginstellingen (over 
2019 en 2020) doorlopen. Wij hebben onderzocht in hoeverre de jaarverslagen inzicht geven in de 
verschillenden vraagstukken van de vragenlijst. 

De analyses zijn verwerkt in Excel. Hierin zijn de toegekende cijfers onderbouwd met argumenten 
en verwijzingen naar relevante onderdelen van het betreffende jaarverslag. De zorginstellingen zijn 
verdeeld over onze adviseurs (zie hoofdstuk 6).

Voordat wij aan het onderzoek begonnen, spraken wij over de onderzoeksdoelen en 
onderzoeksvragen die op elkaar afgestemd moesten worden. Deze bespreking was bedoeld om te 
waarborgen dat alle betrokken adviseurs een gelijk beeld van de vragenlijst en de doelstelling van 
het onderzoek hebben. Hiermee borgen wij uniformiteit in de uitkomsten van de analyses.

Wij hebben op basis van de jaar- en kwaliteitsverslagen van de geïncludeerde zorginstellingen 
bovenstaande risicokwadranten gescoord aan de hand van een cross-sectoraal gehanteerd model 
voor bepaling van het volwassenheidsniveau van het IRM. Hierna lichten wij dit model nader toe.

Cross-sectorale toepassing van volwassenheidsmodel
De RAVC-methodiek wordt toegepast door verschillende bedrijven in diverse sectoren, waaronder 
de financiële sector, de drinkwatersector en de mediasector. In de financiële sector houdt De 
Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op de volwassenheid van risicomanagement en heeft hiervoor 
een onderbouwd en transparant volwassenheidsmodel ontwikkeld. 
Wij hebben dit volwassenheidsmodel als uitgangspunt genomen, gerelateerd aan de RAVC-
methodiek en aangepast aan de sector. Zo hebben wij het verwerkt tot een normenkader voor 
risicomanagement in de gezondheidszorg. 

Het volwassenheidsmodel van de DNB onderscheidt drie pijlers: (1) governance en cultuur, (2) 
strategie en (3) processen. Wij hebben de indeling van de vragen binnen de drie pijlers van het 
DNB-model geordend naar een indeling die correspondeert met de vier kwadranten van de RAVC-
methodiek: (1) Risicogovernance, (2) Risicostrategie, (3) Risicoprocessen en (4) Risicobewustzijn. De 
splitsing van governance en cultuur naar Risicogovernance en Risicobewustzijn is gemaakt omdat 
wij vinden dat de menselijke kant van het risicomanagement het start- én het eindpunt is. Mensen 
kunnen alleen handelen naar dingen waarover een bewustzijn is. Risicobewustzijn is binnen de 
RAVC-methodiek dan ook een cruciaal onderwerp dat altijd in het middelpunt staat en een eigen 
focus nodig heeft.

Niveau 1

ZWAK

Niet bestaand 
of Ad hoc

Niet bestaand of incidenteel = 
het niveau waarop problemen 
pas worden opgelost als ze 
zich voordoen. 

Niveau 3

VOLDOENDE

Gestructureerd en 
geformaliseerd

Geformaliseerd en 
gestructureerd = het niveau 
waarbij de belangrijkste 
processen/maatregelen 
zijn gestandaardiseerd en 
geformaliseerd.

Niveau 2

ONVOLDOENDE

Reproduceerbaar en 
informeel

Partieel en informeel = het 
niveau waarbij de organisatie 
zover geprofessionaliseerd is 
dat gebruik wordt gemaakt 
van kennis die eerder is 
opgedaan. Beslissingen 
worden genomen op basis 
van ervaring, maar zijn 
partieel en veelal informeel. 

Niveau 4

STERK

Geïmplementeerd en 
periodiek geëvalueerd

Geïmplementeerd en 
periodiek geëvalueerd = het 
niveau waarbij de kwaliteit 
van het ontwikkelproces 
wordt gemeten zodat het kan 
worden bijgestuurd.

Legenda Volwassenheidniveau
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Iedere analyse is door toepassing van het vier-ogenprincipe geverifieerd. Na een eerste 
beoordeling heeft een tweede beoordeling plaatsgevonden om er zeker van te zijn dat de analyses 
van de verschillende zorginstellingen vergelijkbaar zijn. Bovendien heeft het gehele projectteam 
een aantal keren gereflecteerd op de toebedeling van scores, om ook op deze wijze te borgen dat 
de verschillende analyses op dezelfde wijze zijn uitgevoerd.

Berekening van de scores
Wij hebben het volwassenheidsniveau van elke zorginstelling per kwadrant berekend. Het 
volwassenheidsniveau per risicokwadrant is de gemiddelde score van alle individuele vragen per 
het betreffende kwadrant. De overall score is de gemiddelde score van de vier risicokwadranten. 
Hierbij wegen alle individuele vragen en alle risicokwadranten even zwaar mee. Passend bij de 
holistische uitgangspunten en relevantie van alle vier de kwadranten.

Onderzoeksresultaten zijn geanonimiseerd
Dit onderzoek is gebaseerd op openbare bronnen die door de zorginstellingen beschikbaar zijn 
gesteld. Wij hebben een zorgvuldig proces doorlopen om tot onze bevindingen te komen, en wij 
willen de resultaten ook op een zorgvuldige wijze transparant maken. Dat betekent dat wij inzicht 
geven in de resultaten zonder in dit rapport te expliciteren welke scores horen bij welke specifieke 
zorginstelling. De scores van een specifieke zorginstelling delen wij enkel met de betreffende 
zorginstelling, indien daar behoefte aan is.

Hoofdstuk 2 samengevat
De essentie van dit hoofdstuk ligt in de onderzoeksopzet die is gebruikt om tot 
volwassenheidsscores te komen. Hierbij is de RAVC-methodiek met de vier kwadranten 
Risicogovernance, Risicostrategie, Risicoprocessen en Risicobewustzijn, de methodiek die de 
mens- en systeemkant van risicomanagement verbindt. De relevantie is dat dit een kader geeft 
waarbinnen de onderzoeksresultaten kunnen worden geïnterpreteerd. In het volgende hoofdstuk 
beschrijven wij de resultaten van ons onderzoek.
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3.1 Overall uitkomsten
In dit hoofdstuk beschrijven wij de uitkomsten en belangrijkste conclusies van het 
bureauonderzoek. Vervolgens geven wij in hoofdstuk 4 concreet antwoord op de drie deelvragen. 

Wij starten met de resultaten op sectorniveau. Onderstaande afbeelding geeft het totaaloverzicht 
van het volwassenheidsniveau van de onderzochte zorginstellingen voor Verzorging, Verpleging en 
Thuiszorg (VVT) en voor Gehandicaptenzorg (GHZ) in 2019 en 2020 weer. De uitkomsten zijn hierbij 
geanonimiseerd weergegeven.
Het gemiddelde volwassenheidsniveau per instelling is het ongewogen gemiddelde van de 
resultaten binnen de vier risicokwadranten. In de volgende paragrafen gaan wij nader in op 
het volwassenheidsniveau per risicokwadrant. Ten slotte geven wij in paragrafen 3.6 en 3.7 een 
vergelijking tussen respectievelijk de gemiddelde scores van de VVT ten opzichte van de GHZ en de 
verschillende omvangsklassen, te weten ‘klein’, ‘midden’ en ‘groot’. 

Figuur 14. ‘overall gemiddelde IRM-volwassenheidsniveau per instelling voor de jaren 2020 en 2019’.
 
In de bovenstaande grafiek geven de blauwe balken onze beoordeling van de VVT- en GHZ-
instellingen in 2020 weer en de groene balken doen dit voor 2019. Het maximale IRM-
volwassenheidsniveau in het gehanteerde model is een 4. De gele stippellijn reflecteert het 
sectorgemiddelde IRM-volwassenheidsniveau (1,3) in het jaar 2020. De groene stippellijn geeft 
de gewenste streefwaarde voor het IRM-volwassenheidsniveau (3) weer op basis van de cross-
sectorale benchmark. 

3. De uitkomsten van  
de sectorverkenning Wij zien in 2020, ten opzichte van 2019, geen significant verschil in de scores van de instellingen. 

Van de onderzochte zorg-instellingen scoort minder dan de helft boven het gemiddelde. Dertien 
zorginstellingen scoren onder het sectorgemiddelde. De instelling met de beste beoordeling scoort 
gemiddeld een IRM-volwassenheidsniveau van 2, de laagste een 1.

In de volgende paragraaf zullen wij nader ingaan op het IRM-volwassenheidsniveau per 
risicokwadrant. Hierbij zullen wij aan de hand van Risicogovernance, Risicostrategie, 
Risicoprocessen en Risicobewustzijn een gedetailleerde uitleg geven van de scores en de 
bijbehorende conclusies.

3.2 Risicogovernance
Onderstaande afbeelding geeft de IRM-volwassenheidsscores ten aanzien van de Risicogovernance 
van de onderzochte instellingen weer. Hierbij hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe deze zich ten 
opzichte van elkaar en ten opzichte van de streefwaarde verhouden. Hierin zijn de scores van 2019 
en 2020 weergegeven.

Figuur 15. ‘gemiddelde IRM-volwassenheidsniveau Risicogovernance per instelling voor de jaren 
2020 en 2019’.

De belangrijkste observaties en conclusies op basis van de uitkomsten zijn:
• Geen van de instellingen scoort op of boven de streefwaarde van 3. Voor alle instellingen  

is er voldoende ruimte om (de transparante verantwoording over) Risicogovernance  
te versterken.

• Dertien instellingen scoren onder het sectorgemiddelde van 1,5. Daarnaast zijn er vier 
instellingen die wel boven het sectorgemiddelde maar niet boven een 2 scoren. De best 
beoordeelde instelling scoort een gemiddelde van 2,6, de laagste score is een 1.

• De scores voor 2020 zijn vrijwel gelijk aan de scores voor 2019.  
• Het sectorgemiddelde van 1,5 maakt Risicogovernance het kwadrant waarop het beste  

is gescoord.
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De relatief lage scores (op basis van bureaustudie) zijn vooral te verklaren door het ontbreken van 
onderstaande items in de onderzochte documenten:

• Expliciete toetsing van het risicomanagement aan het Kader Goed Bestuur en de 
Governancecode Zorg. 

• Explicitering dat er een risicomanagementbeleid is uitgewerkt en dat dit is goedgekeurd 
door de Raad van Bestuur.

• Expliciete toelichting op hoe de taken en activiteiten binnen risicomanagement zijn verdeeld 
binnen de organisatie.

• Expliciet benoemen dat er een functionaris is die vanuit een onafhankelijke positie, op 
integrale wijze, de risicobeheersing uitdaagt (challenget) en faciliteert.

 In essentie is het hierbij van belang dat iemand in de organisatie: 
i. het bestuur, management en andere medewerkers (risico-eigenaren) ondersteunt 

en faciliteert om hun risicomanagement activiteiten (identificatie, beoordeling, 
beheersing, monitoring, rapportage en evaluatie) uit te voeren;

ii. risico-eigenaren inhoudelijk uitdaagt en hun input integraal beoordeelt vanuit het 
risicoprofiel van de organisatie; en 

iii. toeziet dat de risico-eigenaren hun activiteiten conform het risicomanagementbeleid 
(processen) uitvoeren.

3.3 Risicostrategie
Onderstaande afbeelding geeft de IRM-volwassenheidsscores ten aanzien van de Risicostrategie 
van de onderzochte instellingen weer. Hierbij hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe deze zich ten 
opzichte van elkaar en ten opzichte van de streefwaarde verhouden. Hierin zijn de scores van 2020 
en 2019 weergegeven.

Figuur 16. ‘gemiddelde IRM-volwassenheidsniveau Risicostrategie per instelling voor de jaren  
2020 en 2019’.

De belangrijkste observaties en conclusies op basis van de uitkomsten zijn:
• Geen van de instellingen scoort op of boven de streefwaarde van 3. Voor alle instellingen is 

er voldoende ruimte om (de transparante verantwoording over) Risicostrategie te versterken.
• De sector scoort gemiddeld een 1,2 binnen dit kwadrant. Veertien instellingen scoren onder 

dit gemiddelde. Daarnaast zijn er zes instellingen die wel boven het sectorgemiddelde maar 
niet boven een 2 scoren. De best beoordeelde instelling scoort een 2, de laagste score is een 1. 

• De scores voor 2020 zijn vrijwel gelijk aan de scores voor 2019. 

De relatief lage scores zijn vooral te verklaren door het ontbreken van onderstaande items in de 
onderzochte documenten:

• Een expliciete en uitgewerkte verbinding van het risicomanagement met de algemene 
strategie van de instelling, met ambities en doelen, zodat duidelijk wordt hoe 
risicomanagement bijdraagt aan de verwezenlijking van deze strategie. 

• Een expliciete uitwerking van risico’s in de primaire processen, dus zorginhoudelijke risico’s. 
Juist deze risico’s zijn relevant voor (de cliënten van) een zorginstelling.

• Een explicitering van de risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantie. Door vooraf 
te bepalen welke uitgangspunten en stoepranden relevant zijn om risico’s wel of niet te 
accepteren (strategisch kader), ontstaat voor de gehele organisatie een heldere prioritering 
en daarmee focus op de meest relevante risico’s.

3.4 Risicoprocessen
Onderstaande afbeelding geeft de IRM-volwassenheidsscores ten aanzien van de Risicoprocessen 
van de onderzochte instellingen weer. Hierbij hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe deze zich ten 
opzichte van elkaar en ten opzichte van de streefwaarde verhouden. Hierin zijn de scores van 2020 
en 2019 weergegeven.

Figuur 17. ‘gemiddelde IRM-volwassenheidsniveau Risicoprocessen per instelling voor de jaren  
2020 en 2019’.
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De belangrijkste observaties en conclusies op basis van de uitkomsten zijn:
• Geen van de instellingen scoort op of boven de streefwaarde van 3. Voor alle instellingen is er 

voldoende ruimte om (de transparante verantwoording over) Risicoprocessen te versterken.
• De sector scoort gemiddeld een 1,2 binnen dit kwadrant. Vijftien instellingen scoren onder of 

gelijk aan dit gemiddelde. De overige zes instellingen scoren wel boven het sectorgemiddelde 
maar niet boven een 2. De best beoordeelde instelling scoort gemiddeld een 1,8, de laagste 
score is een 1. 

• De scores voor 2020 zijn vrijwel gelijk aan de scores voor 2019. 

De relatief lage scores zijn vooral te verklaren door het ontbreken van onderstaande items in de 
onderzochte documenten:

• Explicitering van methodieken en processen en een toelichting op hoe deze bijdragen aan een 
focus op relevantie in het risicomanagement.

• Explicitering van de manier waarop risicomanagementinformatie een rol speelt bij de 
besluitvormingsprocessen (met name van de Raad van Bestuur).

• Explicitering dat de instelling periodiek het risicomanagement evalueert om te borgen dat het 
risicomanagement relevant en doelmatig is (bijdraagt aan de vooraf bepaalde ambities en doelen).

• Expliciet oordeel over de relevantie en doelmatigheid van risicomanagement: werkt het 
risicomanagement zodanig dat het op effectieve en efficiënte wijze bijdraagt aan het realiseren 
van ambities en doelen? 

3.5 Risicobewustzijn
Onderstaande afbeelding geeft de IRM-volwassenheidsscores ten aanzien van de Risicoprocessen van 
de onderzochte instellingen weer. Hierbij hebben wij inzichtelijk gemaakt hoe deze zich ten opzichte 
van elkaar en ten opzichte van de streefwaarde verhouden. Hierin zijn de scores van 2020 en 2019 
weergegeven.

Figuur 18. ‘gemiddelde IRM-volwassenheidsniveau Risicobewustzijn per instelling voor de jaren  
2020 en 2019’.

De belangrijkste observaties en conclusies op basis van de uitkomsten zijn:
• Geen van de instellingen scoort op of boven de streefwaarde van 3. Voor alle instellingen 

is er voldoende ruimte om (de transparante verantwoording over) Risicobewustzijn te 
versterken.

• De sector scoort gemiddeld een 1,2 binnen dit kwadrant. Vijftien instellingen scoren 
onder of gelijk aan dit gemiddelde. De overige zes instellingen scoren wel boven het 
sectorgemiddelde maar niet boven een 2. De best beoordeelde instelling scoort gemiddeld 
een 2, de laagste score is een 1. 

• De scores voor 2020 zijn vrijwel gelijk aan de scores voor 2019. 

De relatief lage scores zijn te verklaren door het ontbreken van onderstaande items in de 
onderzochte documenten:

• Explicitering van de kernwaarden die de risicocultuur vormen.
• Explicitering van gedraggerichte, zachte maatregelen (‘soft controls’) waarmee sturing wordt 

gegeven aan de risicobeheersing en risicocultuur.
• Explicitering van de voorbeeldfunctie van de Raad van Bestuur en het management 

als het gaat om het uitdragen van de gewenste risicocultuur en naleving van het 
risicomanagementbeleid, conform de (risico)strategie.

• Explicitering van hoe de Raad van Bestuur in besluitvormingsprocessen het 
risicomanagement laat doorwerken en daarbij de Risicostrategie consequent toepast.

3.6 Benchmark VVT- en GHZ-sector
Onderstaande afbeelding geeft de IRM-volwassenheidsscores van de VVT-instellingen en de GHZ-
instellingen binnen de vier risicokwadranten weer. Dit betreft de scores voor het jaar 2020.

Figuur 19. ‘gemiddelde IIRM-volwassenheidsniveau van de VVT-instellingen en de GHZ- instellingen 
binnen de vier risicokwadranten in 2020’.
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De belangrijkste observaties en conclusies op basis van de uitkomsten zijn:
• Het gemiddelde van de vier kwadranten ligt voor beide sectoren (VVT 1,4 en GHZ 1,1) 

niet heel ver uit elkaar. Het grootste verschil tussen beide sectoren zien wij terug bij de 
Risicogovernance, met een 1,6 versus een 1,3 voor de GHZ. In het algemeen hebben beide 
sectoren nog veel ruimte om tot een betere score te komen.

• De VVT-sector scoort op ieder risicokwadrant een hoger volwassenheidsniveau dan de  
GHZ-sector.  

• Wat opvalt is dat beide subsectoren vrijwel gelijk scoren op het kwadrant Risicostrategie. 
Voor de VVT is dit de laagste score, de GHZ scoort op dit kwadrant licht beter dan op de 
kwadranten Risicoprocessen en Risicobewustzijn.

3.7 Benchmark op basis van omvangsklassen
In deze paragraaf duiden wij de gemiddelde volwassenheidsniveaus van de onderzochte 
instellingen gerubriceerd naar omvang op basis van de omzet in 2020.44

Figuur 20. ‘gemiddelde IIRM-volwassenheidsniveau per omvangsklasse binnen de vier 
risicokwadranten in 2020’.

De belangrijkste observaties en conclusies op basis van de uitkomsten zijn:
• Er zijn geen noemenswaardige verschillen in gemiddeld IRM-volwassenheidsniveau tussen 

de kleinere en middelgrote zorginstellingen. Dit geldt voor ieder risicokwadrant en daarmee 
ook voor de overall score.  

• Grotere zorginstellingen scoren op ieder risicokwadrant een hoger volwassenheidsniveau. 
Met name binnen het kwadrant Risicogovernance is er een uitgesproken verschil (1,9 versus 
1,3). Op alle overige kwadranten scoren de grotere zorginstellingen een 1,4 terwijl de kleinere 
en middelgrote instellingen een 1,1 scoren (met uitzondering van een 1,2 in het kwadrant 
Risicoprocessen voor de kleine zorginstellingen). De verschillen zijn - logischerwijs – te 
verklaren uit de omvang van beschikbare middelen en overhead om de verschillende 
functies binnen de organisatie expliciet en onafhankelijk in te richten. Tegelijkertijd zien 

44 Klein: € 0-60 mln. omzet. Midden: € 60-110 mln. omzet. Groot: meer dan € 110 mln. omzet.

wij in de praktijk dat kleinere instellingen uitstekend in staat zijn om dergelijke functies 
adequaat en proportioneel in te richten. De omvang van de organisatie is in onze optiek dan 
ook geen excuus voor het ontbreken van een expliciete en adequate inrichting van het IRM. 

Hoewel de verschillen in volwassenheidsniveau bij grotere zorginstellingen in onze optiek 
logisch en verklaarbaar zijn, is de omvang van de organisatie geen argument om een ander 
volwassenheidsniveau na te streven gelet op de aard en maatschappelijke relevantie van iedere 
zorginstelling. Uiteraard is een verschil in tempo bij het realiseren van de ambitie passend bij de 
verschillen in absorptieniveau van individuele zorginstellingen. 

Hoofdstuk 3 samengevat
In dit hoofdstuk hebben wij de uitkomsten en belangrijkste conclusies van het bureauonderzoek 
beschreven. Het sectorgemiddelde IRM-volwassenheidsniveau is hierbij een 1,3 in het jaar 2020. 
Wij zien in 2020, ten opzichte van 2019, geen significant verschil in de scores van de instellingen. 
De instelling met de beste beoordeling scoort gemiddeld een IRM-volwassenheidsniveau van 2, 
de laagste een 1. Geen van de onderzochte instellingen scoort daarmee de gewenste streefwaarde 
voor het IRM-volwassenheidsniveau (3) op basis van de cross-sectorale benchmark.
De onderzochte instellingen scoren gemiddeld het hoogste volwassenheidsniveau (1,5) op het 
kwadrant Risicogovernance. De overige risicokwadranten scoren een gemiddelde van 1,2. De VVT-
sector scoort op ieder risicokwadrant een hoger volwassenheidsniveau dan de GHZ-sector. Grotere 
zorginstellingen scoren op ieder risicokwadrant een hoger volwassenheidsniveau. Met name binnen 
het kwadrant Risicogovernance is er een uitgesproken verschil (1,9 versus 1,3). Op alle overige 
kwadranten scoren de grotere zorginstellingen ook hoger, echter is het verschil met de kleinere 
en middelgrote instellingen minder groot. Er zijn geen noemenswaardige verschillen in gemiddeld 
IRM-volwassenheidsniveau tussen de kleinere en middelgrote zorginstellingen.
In het volgende hoofdstuk geven wij, op basis van de in dit hoofdstuk gepresenteerde uitkomsten, 
een concreet antwoord op de drie deelvragen. 
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In dit hoofdstuk geven wij aan de hand van de uitkomsten in hoofdstuk 3 een concreet antwoord 
op de drie deelvragen. Vervolgens beschrijven wij een aantal concrete stappen waarmee 
individuele zorginstellingen het IRM-volwassenheidsniveau binnen een termijn van een jaar 
kunnen verhogen.

4.1 Het antwoord op de onderzoeksvragen
1. Welk volwassenheidsniveau voor IRM blijkt uit de jaarverslagen 2020 en 2019 van de 

geïncludeerde zorginstellingen?

 De onderzochte zorginstellingen scoren gemiddeld een 1,3 op een schaal van 4. Het hoogst 
gescoorde volwassenheidsniveau voor een zorginstelling binnen het onderzoek is een 2. Het 
laagst gescoorde volwassenheidsniveau voor een zorginstelling binnen het onderzoek is een 
1. Geen van de instellingen voldoet aan de cross-sectorale benchmark van 3. 

 Op basis van onze visie en onderzoeksopzet verbinden wij hieraan de volgende conclusies:
• Er is voor VVT- en GHZ-instellingen relatief veel ruimte voor het verbeteren van het 

IRM en daarmee van de socialformance van de organisatie als het gaat om het behalen 
van de maatschappelijke doelstellingen. Denk hierbij aan de sectorale thema’s, zoals 
beschreven in paragraaf 1.1, die concrete risico’s vormen voor het behalen van de 
maatschappelijke doelstellingen.

• VVT- en GHZ-instellingen tonen onvoldoende aan te voldoen aan de eisen en 
verwachtingen in het Kader Goed Bestuur van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ) en de Governancecode Zorg. Er is daarmee voor VVT- en GHZ-instellingen relatief 
veel ruimte voor het verbeteren van het IRM vanuit het conformance perspectief.

• Er is voor VVT- en GHZ-instellingen relatief veel ruimte voor het verbeteren van het 
IRM en daarmee voor de performance van de organisatie als het gaat om het behalen 
van de organisatiedoelstellingen. Denk hierbij aan de sectorale thema’s, zoals 
beschreven in paragraaf 1.3, die concrete risico’s vormen voor het behalen van de 
organisatiedoelstellingen. 

• Vanuit het holistische perspectief zien wij dat zowel de systeemkant als de menskant 
onvoldoende zijn ontwikkeld. De systeemkant (Risicogovernance 1,5 en Risicoprocessen 
1,2) scoort licht beter dan de menskant (Risicostrategie 1,2 en Risicobewustzijn 1,2).

4. Het antwoord op de 
onderzoeksvragen en een 
concreet stappenplan

2. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het IRM binnen 
zorginstellingen, kijkend naar de vier RAVC-risicokwadranten (Risicogovernance, 
Risicostrategie, Risicoprocessen en Risicobewustzijn), binnen de door ons gehanteerde 
onderzoeksopzet?

Voor Risicogovernance
• Expliciete toetsing van de Risicogovernance aan het Kader Goed Bestuur van de IGJ en de 

Governancecode Zorg. 
• Explicitering dat er een risicomanagementbeleid is uitgewerkt en dat dit beleid is 

goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
• Expliciete toelichting op hoe de taken en activiteiten binnen risicomanagement zijn 

verdeeld binnen de organisatie.
• Expliciet benoemen dat er een functionaris is die vanuit een onafhankelijke positie, op 

integrale wijze, de risicobeheersing uitdaagt (challenget) en faciliteert. In essentie is het 
hierbij van belang dat iemand in de organisatie: i. het bestuur, management en andere 
medewerkers (risico-eigenaren) ondersteunt en faciliteert om hun risicomanagement 
activiteiten (identificatie, beoordeling, beheersing, monitoring, rapportage en evaluatie) uit 
te voeren, ii. risico-eigenaren inhoudelijk uitdaagt en hun input integraal beoordeelt vanuit 
het risicoprofiel van de organisatie en iii. toeziet dat de risico-eigenaren hun activiteiten 
conform het risicomanagementbeleid (processen) uitvoeren.

Voor Risicostrategie
• Expliciete en uitgewerkte koppeling van risicomanagement aan de algemene strategie 

van de instelling, met ambities en doelen, zodat duidelijk wordt hoe risicomanagement 
bijdraagt aan de verwezenlijking van deze strategie. 

• Expliciete uitwerking van risico’s in de primaire processen, dus zorginhoudelijke risico’s. 
Juist deze risico’s zijn relevant voor (de cliënten van) een zorginstelling.

• Explicitering van de risicohouding, risicobereidheid en risicotolerantie. Door vooraf te 
bepalen welke uitgangspunten en stoepranden45 relevant zijn om risico’s wel of niet te 
accepteren (strategisch kader), ontstaat voor de gehele organisatie een heldere prioritering 
en daarmee focus op de meest relevante risico’s.

Voor Risicoprocessen
• Explicitering van methodieken en processen en een toelichting op hoe deze bijdragen aan 

een focus op relevantie in het risicomanagement.
• Explicitering van de manier waarop risicomanagementinformatie een rol speelt bij de 

besluitvormingsprocessen (met name van de Raad van Bestuur).
• Explicitering dat de instelling periodiek het risicomanagement evalueert om te borgen dat 

het risicomanagement relevant en doelmatig is.

45 Zie definitielijst voor nadere uitleg hierover.
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• Expliciet oordeel over de relevantie en doelmatigheid van risicomanagement: werkt het 
risicomanagement zodanig dat het op effectieve en efficiënte wijze bijdraagt aan het 
realiseren van ambities en doelen? 

Voor Risicobewustzijn
• Explicitering van de kernwaarden die de risicocultuur vormen.
• Explicitering van gedragsgerichte, zachte maatregelen (‘soft controls’) waarmee sturing 

wordt gegeven aan de risicobeheersing en risicocultuur.
• Explicitering van de voorbeeldfunctie van de Raad van Bestuur en de rol van de Raad van 

Toezicht als het gaat om het uitdragen van de gewenste risicocultuur en naleving van het 
risicomanagementbeleid, conform de (risico)strategie.

• Explicitering van hoe de Raad van Bestuur in besluitvormingsprocessen het 
risicomanagement laat doorwerken en daarbij de risicostrategie consequent toepast.

3. Welke verbeterpunten zijn er op basis van onze verkenning voor het transparant 
verantwoorden over de integrale risicobeheersing in het jaar- of kwaliteitsverslag?

 Zorginstellingen hebben geen wettelijke plicht tot het publiceren van een jaarverslag, de 
meeste zorginstellingen publiceren daarom alleen een kwaliteitsverslag en de jaarrekening. 
Ongeacht de wijze van verantwoording achten wij het van belang op een transparante wijze 
verantwoording af te leggen over de wijze waarop de gezondheidszorg – en daarbinnen de 
individuele zorginstellingen - haar risicobeheersing heeft ingericht. 

 Op basis van de onderzochte jaar- en kwaliteitsverslagen concluderen wij dat de sectoren 
er nog onvoldoende in slagen om op een transparante wijze verantwoording af te leggen 
richting hun stakeholders. In hoofdstuk 5 doen wij een handreiking aan de sectoren 
waarmee de individuele instellingen hun voordeel kunnen doen bij de totstandkoming 
van toekomstige verantwoording. De essentie is om niet alleen te beschrijven wat 
er aan risicomanagement wordt gedaan, maar juist te focussen op de vraag waarom 
risicomanagement van belang is vanuit de verschillende perspectieven en hoe de 
individuele instelling hier een relevante invulling aan geeft voor haar stakeholders.

Desgewenst hanteert iedere zorginstelling bij het implementeren van deze handreiking haar eigen 
snelheid op basis van de ambitie en het absorptieniveau van de organisatie, waarbij rekening dient 
te worden gehouden met proportionaliteit. Tegelijkertijd zien wij vanuit onze kennis en ervaring 
een deels generiek stappenplan, en dat delen wij graag.

4.2 Ons stappenplan voor de implementatie van onze aanbevelingen voor een individuele 
zorginstelling binnen de VVT- of GHZ-sector

Uiteraard bepaalt iedere zorginstelling zelf welk volwassenheidsniveau zij nastreeft. De IGJ en de 
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben immers - nog - geen norm gesteld. In onze visie zou 
het voor iedere zorginstelling, gelet op de aard, omvang en maatschappelijke relevantie, passend 
zijn de eerder beschreven cross-sectorale benchmark - een IRM-volwassenheidsniveau 3 – als 
streefwaarde te hanteren. 
Op basis van het reeds aanwezige volwassenheidsniveau en onze ervaring verwachten wij dat 
iedere zorginstelling binnen één jaar een volwassenheidsniveau van 2 kan realiseren. Daarmee 
zouden zowel de individuele instellingen als de sectoren een grote stap zetten in adequate 
risicobeheersing. Het tijdspad voor de vervolgstappen naar een volwassenheidsniveau van 3 en/
of 4 zijn sterk afhankelijk van de ambitie, de omvang en het absorptieniveau van de individuele 
zorginstelling, waarbij rekening dient te worden gehouden met proportionaliteit.  

De eerste belangrijke stappen om tot het volwassenheidsniveau te geraken hebben wij hieronder 
schematisch weergegeven. Hierbij hebben wij het sectorgemiddelde van 1,3 als startpunt gesteld en 
onze sectorbrede aanbevelingen als uitgangspunt genomen. Iedere zorginstelling kan hiermee, op 
basis van het ambitieniveau en passend bij het absorptieniveau van de organisatie, op haar eigen 
wijze invulling geven aan het stappenplan.

Figuur 21. ‘Het stappenplan naar een volwassenheidsniveau van 2 vanuit het huidige 
sectorgemiddelde volwassenheidsniveau van 1,3 op een schaal van 4’.
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Figuur 22. ‘Uitgewerkt stappenplan naar een volwassenheidsniveau van 2 vanuit het huidige 
sectorgemiddelde volwassenheidsniveau van 1,3 op een schaal van 4’. 

Op basis van de uitkomsten, de in dit hoofdstuk beschreven aanbevelingen en onze kennis 
en ervaring doen wij in het volgende hoofdstuk een concrete handreiking voor een relevante 
en transparante verantwoording van het gevoerde integrale risicomanagement in het jaar- of 
kwaliteitsverslag.

Aanbeveling  Hoe Wie Tijdsinvestering Resultaat 

Strategisch 
Opstellen van een 
strategisch risicoprofiel 
en risicoambitie 

Gezamenlijke sessie  
RvB met 2de echelon 
managers 

Een dagdeel 

Een gedragen risicoprofiel ter 
bespreking met RvT. Profiel + 
ambitie dienen als kaders voor 
gedrag en cultuur binnen uw 
organisatie 

    Uw volwassenheidsniveau = 1,6 

Inrichting  
Positionering 
risicobeheerfunctie 

Opstellen blauwdruk 
RvB met 2de echelon 
managers 

PM - uren 
Positionering op orde voor de 
borging en integraliteit van IRM 

Inrichting 
Creëer een structurele 
positie in de gehele 
keten van het risico- en 
rendementsdenken  

Opstellen blauwdruk 
Beleidsmedewerkers 
i.s.m. 
risicobeheerfunctie 

PM - uren 

Risico- en rendementsdenken 
verweven in de dagdagelijkse 
bedrijfsvoering en prominent op 
de agenda als middel om 
maatschappelijk relevant te 
profileren = gefundeerde keuzes 
maken 

Inrichting 
Taak- en rolverdeling in 
de gehele keten  

Opstellen blauwdruk 
Beleidsmedewerkers 
i.s.m. 
risicobeheerfunctie 

PM - uren 
De taak- en rolverdeling is 
dusdanig dat het elkaar versterkt 
bij het streven naar integraliteit  

Strategisch/ Inrichting 
Integraal beschrijven 
van 3 
risicomanagementcycli  

Opstellen blauwdruk 
Beleidsmedewerkers 
i.s.m. 
risicobeheerfunctie 

PM - uren 

Duidelijke integrale 
risicomanagementcycli 
(strategisch, operationeel en 
thematisch) incl. een lerende 
organisatie t.a.v. IRM 

    Uw volwassenheidsniveau = 1,75 

Bewustzijn 
Integreer het 
‘risicobewustzijn’ in 
reguliere sessies 
binnen de organisatie  

Sessies met de 
verschillende staven, 
organisatieonderdelen 

Risicobeheerfunctie 
met afvaardiging van 
verschillende 
organisatie- 
onderdelen 

2-3 uur per 
organisatieonderdeel 

Verhoogd risicobewustzijn, 
betrokkenheid vanuit primaire 
processen en verhoogde 
relevantie van uw IRM 

    Uw volwassenheidsniveau = 1,9 

Processen 
Identificatie van de 
relevante risico’s + 
expliciet de 
beoordeling, risico-
reactie, monitoring, 
rapportagelijnen en 
evaluaties 

Uitvoeren van de 
processen binnen de 
risicomanagementcyclus 
zoals vastgelegd binnen 
de IRM-blauwdruk. 

Risico-eigenaren 
uitvoerend 
taakverantwoordelijk. 
Met challengende rol 
van de 
risicobeheerfunctie.  

Reeds aanwezig; waar 
nodig aanpassen op 
integraliteit en 
aanvulling vanuit 
organisatieonderdelen.  
 

Transparante, aantoonbaar 
werkende IRM-cycli. Een lerende 
organisatie. 

Processen 
Neem stakeholders 
mee in de ontwikkeling 
van uw IRM  

Verantwoorden aan RvT 
in Planning & 
Controlcyclus. Externe 
verantwoording middels 
jaarwerk. 

RvB en 
risicobeheerfunctie 

Reeds aanwezig; waar 
nodig aanpassen op 
integraliteit en 
aanvulling vanuit 
organisatie-onderdelen.  
 

Transparante, aantoonbaar 
werkende IRM-cycli.  
Een lerende organisatie. 
Draagvlak voor IRM-beleid en -
ambitie. 

    Uw volwassenheidsniveau = 2,0 

Stappenplan:
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In dit hoofdstuk geven wij een handreiking voor een relevante en transparante verantwoording 
over risicomanagement in uw jaar- of kwaliteitsverslag. Zorgaanbieders bevinden zich in een 
constante dialoog met de buitenwereld. Verantwoording afleggen is een belangrijk onderdeel van 
deze dialoog. 

De traditionele manier klassieke manier van verantwoorden is het jaarverslag dan wel het 
bestuursverslag. Dit is echter sinds 2016 niet meer verplicht is voor stichtingen met een toelating 
zorginstellingen (WTZi). Wij zien dan ook dat veel zorginstellingen geen jaarverslag meer opstellen 
maar een kwaliteitsverslag of een beknopte ‘publieksvriendelijke’ versie van het jaarverslag maken. 

“Het jaarverslag komt terug in beeld als 
jaarlijks verplicht verantwoordingsinstrument.” 

Martijn de Laat, Verstegen Accountants en Adviseurs

In het kielzog van de aanstaande Wet Toetreding Zorgaanbieders werkt het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) namelijk aan een nieuwe set verslaggevingsvoorwaarden 
ter vervanging van de huidige ‘Regeling Verslaggeving WTZi’. In deze nieuwe set 
verslaggevingsvoorwaarden, genaamd ‘Regeling Jaarverantwoording Wet marktordening 
gezondheidszorg’ komt de verplichting tot het opstellen van een bestuursverslag na afloop van een 
boekjaar weer terug. Bepalend hierbij is dat VWS kiest voor de aansluiting op de Richtlijn voor de 
Jaarverslaggeving 400 ‘het bestuursverslag’. De Regeling Jaarverantwoording Wet marktordening 
gezondheidszorg is nog niet in definitieve vorm gepubliceerd door VWS. Bij het verschijnen van 
deze handreiking ligt het concept van de Regeling ter consultatie voor aan de marktpartijen. 

Ongeacht de wijze van verantwoording achten wij het – vanuit alle drie de drijfveren (zie bijlage 1)
van belang op een transparante wijze verantwoording af te leggen over de wijze waarop de 
gezondheidszorg – en daarbinnen de individuele zorginstellingen - haar risicobeheersing heeft 
ingericht. De essentie is om niet alleen te beschrijven wat er aan risicomanagement wordt gedaan, 
maar juist te focussen op de vraag waarom risicomanagement van belang is vanuit de verschillende 

5. Onze handreiking voor een 
relevante en transparante 
verantwoording van 
het gevoerde integrale 
risicomanagement

perspectieven en hoe de individuele instelling hier een relevante invulling aan geeft voor haar 
stakeholders.

De RJ 400, maar ook het Kader Goed Bestuur en de Governancecode Zorg, geven hiervoor bepalingen. 
Op de hiernavolgende pagina’s treft u onze handreiking aan. Om deze handreiking overzichtelijk 
te maken en te laten aansluiten op onze analyse hebben wij deze ingedeeld naar onze vier RAVC-
kwadranten: Risicogovernance, Risicostrategie, Risicoprocessen en Risicobewustzijn. Per kwadrant 
geven wij de kernpunten die volgen uit enerzijds de combinatie van de RAVC-methodiek (inclusief 
de samenhang met het Kader Goed Bestuur en de Governancecode Zorg, zoals expliciet gemaakt in 
figuur 12 in hoofdstuk 2) en het volwassenheidsmodel en anderzijds de RJ 400.110. Deze kernpunten 
hebben wij vertaald naar een handreiking voor uw jaar- of kwaliteitsverslag.

Risicogovernance
(Inrichtings- 
vraagstuk)

RAVC -kwadrant

• Is risicomanagement 
onderdeel van een 
duidelijke, in beleid 
vastgelegde, rolverdeling op 
het niveau van bestuur en 
management?

• Is er voldoende 
onafhankelijkheid, 
deskundigheid en 
countervailing power 
in het bestuur en bij de 
risicomanagementfunctie?

• Is er op bestuursniveau 
voldoende aandacht voor 
risico’s?

Kernpunten vanuit de 
RAVC-methodiek en het 
volwassenheidsmodel

RJ 400.110c: “De rechtspersoon geeft bij 
voorkeur aan op welke wijze het systeem 
van risicomanagement is verankerd in de 
organisatie (…).”

Kernpunten vanuit RJ 400.110a t/m c (aan de 
hand van geselecteerde onderdelen)

• Geef de lezer van uw jaarverslag 
een indruk van de rolverdeling voor 
risicomanagement. Verwijs daarbij naar 
uw risicomanagementbeleid, dit indien 
u een dergelijk beleid expliciet heeft 
uitgewerkt en vastgesteld. Ga in op wie 
de eigenaren zijn van de verschillende 
risicomanagementprocessen, welke functies 
verantwoordelijk zijn voor de risicobeheersing 
(mandateren van bevoegdheden en delegeren 
van taken), welke functie verantwoordelijk 
is voor integraal risicomanagement en het 
faciliteren en ‘challengen’ van de risico-
eigenaren en de rol van de centraal toetsende 
functionarissen zoals de IC-functionaris, de 
kwaliteitsfunctionaris en andere “interne 
controleurs’. 

•  Maak aan de lezer van uw jaarverslag 
duidelijk hoe de onafhankelijkheid, 
deskundigheid en countervailing power zijn 
geborgd. Beschrijf dat u een governance 
(zoals functiescheidingen, rapportage- en 
escalatie lijnen) heeft ingericht om de 
onafhankelijkheid en countervailing power te 
borgen. Beschrijf dat u deskundigheid inzake 
risicomanagement borgt (met bijvoorbeeld 
competentiematrices, functieprofielen en 
permanente educatie).

• Geef de lezer van uw jaarverslag een 
indruk van de manier waarop u als bestuur 
(en management) van de organisatie 
aandacht heeft voor risico’s (bijvoorbeeld 
‘risicomanagement is een standaard 
agendapunt tijdens vergaderingen’).

Onze handreikingen voor uw jaar- of 
kwaliteitsverslag 
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Figuur 23. ‘onze handreiking voor uw jaarverslaggeving op basis van de RJ 400.110 en de RAVC-
methodiek’. 

Hoofdstuk 5 samengevat
Wij hebben u in dit afsluitende hoofdstuk een handreiking gegeven voor een relevante en 
transparante verantwoording over risicomanagement in uw jaar- of kwaliteitsverslag. Wilt u meer 
weten? Neem dan contact met ons op. Wij luisteren naar uw verhaal en drinken graag een kop 
koffie om kennis te delen en kennis te maken. 

Risicostrategie
(Methodologisch 
vraagstuk)

• Is er een risicoprofiel 
(inclusief risicohouding, 
risicobereidheid, 
risicotolerantie, risico’s en 
beheersing) bepaald die 
aansluit op de generieke 
missie, visie en strategie van 
de organisatie?

• Is er een door het bestuur 
vastgesteld beleid waarin 
het risicoprofiel en het 
risicomanagementsysteem 
zijn beschreven?

• Wordt over het risicoprofiel 
en -beleid op structurele 
wijze gecommuniceerd met 
stakeholders?

RJ 400.110a: “Artikel 2:391 lid 1 BW bepaalt 
dat de rechtspersoon in het jaarverslag een 
beschrijving opneemt van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden waarmee de 
rechtspersoon wordt geconfronteerd. Het 
gaat (…) om een selectie en weergave van de 
belangrijkste risico’s en onzekerheden (…).”

RJ 400.110b: “Bij de identificatie van selectie 
van de voornaamste risico’s en onzekerheden 
zijn in ieder geval de volgende categorieën 
van belang: 
Strategie - Hieronder vallen risico’s en 
onzekerheden, vaak met een externe 
oriëntatie/ontstaansgrond, die een 
belemmering vormen om de strategie en/of 
de businessplannen van de rechtspersoon te 
realiseren en invloed kunnen hebben op de 
langetermijndoelstellingen. (…)
Operationele activiteiten - Dit zijn risico’s 
en onzekerheden die de effectiviteit en 
efficiëntie van de operationele activiteiten van 
een rechtspersoon beïnvloeden en daarmee 
vooral betrekking hebben op de processen 
binnen de rechtspersoon en van invloed 
kunnen zijn op de kortetermijndoelstellingen.”

RJ 400.110c: “(…) dient de rechtspersoon 
een beschrijving op hoofdlijnen te geven 
van de bereidheid risico’s en onzekerheden 
al dan niet af te dekken (de zogenoemde 
risicobereidheid of ‘risk appetite’).”

• Maak in het jaarverslag transparant hoe 
uw risicoprofiel aansluit op uw missie, 
visie en strategie. Het is van belang om 
daarbij onderscheid te maken tussen uw 
risicobereidheid en de feitelijke risico’s 
die u identificeert. Ten eerste dient uw 
risicobereidheid logisch te volgen uit uw 
missie, visie en strategie. Beargumenteer 
daarom uw risicobereidheid vanuit uw 
missie, visie en strategie en koppel de 
risicobereidheid expliciet aan elementen 
uit deze missie, visie en strategie. Ten 
tweede dienen uw belangrijkste risico’s in 
logisch verband te staan met uw strategie. 
Hiervoor is een expliciete koppeling nodig, 
bijvoorbeeld door de strategische risico’s te 
relateren aan de strategische doelstellingen.

• Maak de lezer van uw jaarverslag 
duidelijk welke risicocategorieën u in uw 
risicomanagementbeleid heeft beschreven 
en onderbouw de selectie van de risico’s 
die u voor het jaarverslag van belang acht. 
In deze onderbouwing benoemt u expliciet 
de (mogelijke) impact op uw strategische 
doelstellingen.

• Geef de lezer van uw jaarverslag een indruk 
van de communicatie over uw risicoprofiel 
en risicomanagementbeleid. Geef (eventueel 
per stakeholder) aan wat het doel van de 
communicatie is en in welke frequentie de 
communicatie plaatsvindt.

Risicoprocessen
(Proces- en 
monitorings-
vraagstuk)

• Is er een volledige 
risicomanagementcyclus 
aantoonbaar ingericht 
(inclusief eigenaarschap per 
onderdeel), die bestaat uit 
risico-identificatie, risico-
inschatting, het bepalen 
van beheersmaatregelen, 
het uitvoeren van 
beheersmaatregelen, en 
monitoren en evalueren, 
waarbij het risicoprofiel 
consequent wordt 
toegepast?

• Beschikt het bestuur 
(en het management) 
over adequate 

RJ 400.110c: “Daarnaast dient de 
rechtspersoon de volgende informatie te 
verschaffen: 
een beschrijving van de maatregelen die zijn 
getroffen ter beheersing van de voornaamste 
risico’s en onzekerheden, zo mogelijk 
met een kwalitatieve beschrijving van de 
verwachte effectiviteit van de genomen 
maatregelen. Indien voor één of meer van de 
voornaamste risico’s en onzekerheden geen 
beheersingsmaatregelen zijn getroffen, dient 
dit feit te worden uiteengezet; 
een beschrijving van de verwachte ‘impact’ op 
de resultaten en/of financiële positie indien 
één of meer van de voornaamste risico’s 
en onzekerheden zich zouden voordoen, zo 
mogelijk gebaseerd op gevoeligheidsanalyses; 
een beschrijving van de risico’s en 
onzekerheden die in afgelopen boekjaar een 
belangrijke ‘impact’ op de rechtspersoon 
hebben gehad, en de gevolgen daarvan voor 
de rechtspersoon; en 
of, en zo ja welke, verbeteringen in het 
systeem van risicomanagement van de 
rechtspersoon zijn of worden aangebracht.

De rechtspersoon geeft bij voorkeur 
aan op welke wijze het systeem van 
risicomanagement is verankerd in de 
organisatie (…).”

• Maak duidelijk hoe uw 
risicomanagementsysteem in het algemeen 
werkt (door een samenvatting van de 
verschillende onderdelen die beschrijft hoe en 
door welke functie(s) deze worden toegepast).

• Geef een concretisering van de 
risicobeheersing voor de belangrijkste 
risico’s die u heeft geselecteerd voor het 
jaarverslag. Met expliciete verwijzing naar 
uw (risicomanagement)rapportages en 
andere informatiebronnen geeft u aan 
welke risico’s (mogelijk of daadwerkelijk) 
belangrijke impact hebben (inclusief een 
korte duiding van deze impact, waarbij een 
koppeling aan de strategische doelstellingen 
en risicotolerantiegrenzen is aan te 
raden) en welke actie/beheersing u daar 
tegenoverstelt. Geef een korte duiding van 
de belangrijkste maatregelen die voor deze 
risico’s gelden en benoem dan expliciet hoe de 
beheersmaatregelen de kans en/of impact van 
het risico verminderen (verwachte effectiviteit). 
Wij doen de suggestie om de inschatting van 
bruto en netto risico’s te visualiseren in een 
zogenaamde ‘heatmap’. Dit ondersteunt u bij 
de beschrijving van de verwachte effectiviteit. 

• Geef de lezer een indruk van de manier waarop 
de organisatie risicomanagementinformatie in 
kaart brengt en onderbouw hoe dit het bestuur 
en management helpt bij de besluitvorming en 
bedrijfsvoering. 

• Voeg, op termijn, een positieve 
bedrijfsvoeringsverklaring toe waarin het 
bestuur vanuit de periodieke toets op opzet, 
bestaan en werking van risicomanagement 
een onderbouwing geeft op (1) de mate van 
zekerheid die het bestuur heeft over de 
aantoonbare werking van alle vastgelegde 
beheersmaatregelen en (2) de mate waarin 
de verschillende onderdelen van het 
risicomanagementsysteem doelmatig zijn 
ingericht.

Risicobewustzijn • Is er aantoonbaar sprake 
van een ‘tone at the top’ 
waarmee het bestuur (en 
management) de gewenste 
risicocultuur uitdraagt 
(sturend op houding en 
gedrag met ‘soft controls’) 
en een ‘commitment’ op alle 
niveaus in de (dagelijkse) 
werkzaamheden?

• Wordt risicomanagement-
informatie aantoonbaar en 
structureel meegenomen 
in de besluitvorming en 
bedrijfsvoering?

• Is er een eenduidig 
risicoprofiel waarnaar wordt 
gehandeld?

RJ 400.110c: “De rechtspersoon geeft bij 
voorkeur aan op welke wijze het systeem 
van risicomanagement is verankerd in 
de organisatie en welke maatregelen de 
rechtspersoon heeft genomen (‘soft controls’) 
ter beïnvloeding van de cultuur, het gedrag en 
de motivatie van zijn werknemers”

• Maak de lezer van uw jaarverslag 
duidelijk welke activiteiten het bestuur en 
management ontplooien om de gewenste 
risicocultuur te realiseren (bijvoorbeeld door 
trainingen en instructies aan medewerkers). 
Wellicht bent u zelfs in staat om een indruk 
te geven van de mate waarin uw organisatie 
erin slaagt de gewenste risicocultuur te 
realiseren?

• Geef de lezer van uw jaarverslag 
een concreet voorbeeld van het 
afgelopen jaar waaruit blijkt dat 
risicomanagementinformatie tot een 
versterking van de besluitvorming en/of 
bedrijfsvoering heeft geleid en beschrijf 
beknopt langs welke structurele aanpak 
uw organisatie deze toegevoegde waarde 
probeert te realiseren.

• Maak de lezer van uw jaarverslag 
duidelijk welke activiteiten het bestuur 
en management ontplooien om in de 
organisatie een eenduidig beeld van het 
risicoprofiel te realiseren en daarnaar 
te handelen (bijvoorbeeld periodieke 
herijking van het risicoprofiel in het 
bestuur en management, en instructies aan 
medewerkers). 

RAVC -kwadrant Kernpunten vanuit de 
RAVC-methodiek en het 
volwassenheidsmodel

Kernpunten vanuit RJ 400.110a t/m c (aan de 
hand van geselecteerde onderdelen)

Onze handreikingen voor uw jaar- of 
kwaliteitsverslag 

RAVC -kwadrant Kernpunten vanuit de 
RAVC-methodiek en het 
volwassenheidsmodel

Kernpunten vanuit RJ 400.110a t/m c (aan de 
hand van geselecteerde onderdelen)

Onze handreikingen voor uw jaar- of 
kwaliteitsverslag 
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Bijlagen
Bijlage 1. Drie drijfveren voor risicomanagement
De uitdagingen waar zorginstellingen voor staan vragen om een gedegen, beheerste en integere 
bedrijfsvoering.46 Er staat immers maatschappelijk belang op het spel. Zorginstellingen moeten 
daarom enerzijds integer gedrag aan de dag leggen, rekening houdend met maatschappelijke 
waarden en normen die al dan niet in wet- en regelgeving zijn vervat. En anderzijds moeten zij 
‘in control’ zijn op de belangrijkste risico’s door deze op een acceptabel niveau te beheersen. 
Gedegen risicomanagement dat op een relevante wijze wordt toegepast, is dan ook een kwestie 
van basishygiëne. Wij onderkennen drie drijfveren om risicomanagement in te richten: deze zijn in 
de afbeelding hieronder weergegeven en lichten wij graag toe.

Performance
Om te zorgen voor onder andere een hoge cliënttevredenheid over de kwaliteit van de geleverde 
zorg en de dienstverlening daaromheen, stellen zorginstellingen een eigen missie, visie, strategie 
en set van doelstellingen op. Dit geeft een intrinsieke motivatie om risicomanagement te laten 
bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen. 

Conformance
Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid is het logisch dat er wet- en regelgeving is 
waar zorginstellingen rekening mee moeten houden. Concrete voorbeelden zijn de Wet langdurige 
zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet zorg en dwang en 
de Wet toelating zorginstellingen maar ook het Kader Goed Bestuur en de Governancecode Zorg. 
De manier waarop zorginstellingen in het risicomanagement rekening houden met hun wettelijke 
verplichtingen en eisen van toezichthouders is conformance.

Socialformance
Zorginstellingen voorzien in een eerste levensbehoefte van mensen. Zorginstellingen hebben 
(samen met andere stakeholders) een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de 
beschikbaarheid en kwaliteit van zorg te borgen. Dit is een drijfveer om risicomanagement te laten 
bijdragen aan het invullen van deze maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

Essentie van de drie drijfveren
Hoewel er onderscheid te maken is tussen de drie drijfveren, is het vaak een combinatie van deze 
drie die daadwerkelijk de opzet, het bestaan en de werking van het risicomanagement in een 
organisatie drijft. Tussen organisaties onderling zijn vaak verschillen waarneembaar in de accenten 
die daarbij worden gelegd. En in de loop der tijd kunnen accenten ook veranderen.

Relevantie van de drie drijfveren
De drie drijfveren zijn relevant omdat zij een rol spelen in de (intrinsieke) motivatie om 
een doelmatige implementatie van risicomanagement te bewerkstelligen en daarmee de 
besluitvorming te versterken. Wij geloven in het credo ‘relevantie boven volledigheid’ en een 
expliciete koppeling aan de missie, visie en strategie van de organisatie om tot doelmatig 
risicobeheer te komen. Belangrijker dan een uitputtende lijst met risico’s is het om de grootste 
risico’s te beheersen. En bovendien om risico’s vanuit een expliciet risicoprofiel te beoordelen, 
met name kijkend naar de risicohouding, risicobereidheid, risicotolerantie, acceptabele 
risiconiveaus en beheersmaatregelen als normenkader. In de besluitvormingsprocessen dient 
een transparante afweging tussen risico en rendement te worden gemaakt, met oog voor de 
verschillende (maatschappelijke) belangen van stakeholders en de verschillende (wettelijke) taken 
en verplichtingen die volgen uit de maatschappelijke functie van een zorginstelling.

46 Dit is een van de concepten die ook in de definitielijst is opgenomen. Deze definitielijst geeft voor diverse concepten 
   die in dit rapport zijn gebruikt een definitie.
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Bijlage 2. Definitielijst

De bedrijfsvoering dient beheerst en integer te zijn. Het aspect 
‘beheerst’ impliceert dat er voldoende maatregelen moeten worden 
genomen om relevante risico’s zodanig te beheersen dat zij passen 
in een gewenst risicoprofiel. Het aspect ‘integer’ impliceert dat 
gedragingen moeten passen binnen de eigen waarden en normen 
van de organisatie. Bovendien dient rekening gehouden te worden 
met maatschappelijke waarden en normen, zoals deze ook kunnen 
blijken uit wet- en regelgeving (concrete voorbeelden zijn de Wet 
langdurige zorg, de Zorgverzekeringswet, de Wet maatschappelijke 
ondersteuning, de Wet zorg en dwang en de Wet toelating 
zorginstellingen). Hierbij dient ook rekening gehouden te worden 
met proportionaliteit (staan middelen in verhouding tot doelen), wat 
geconcretiseerd kan worden in aard (om welke activiteiten gaat het 
en wat is daarvan het (maatschappelijk) belang), omvang (hoe groot 
is de organisatie), complexiteit (welke mate van afhankelijkheid en 
samenhang tussen factoren) en sensitiviteit (in welke mate is er 
vertrouwen vanuit de toezichthouder).

Het volwassenheidsniveau geeft aan hoe volledig het 
risicomanagementsysteem van een organisatie is ingericht. Daarbij 
worden vier aspecten bekeken, namelijk: Risicogovernance, 
Risicostrategie, Risicoprocessen en Risicobewustzijn. Voor deze 
aspecten wordt bepaald in hoeverre opzet, bestaan en werking 
volledig en aantoonbaar zijn gerealiseerd. Het is belangrijk om als 
organisatie zelf een bepaald volwassenheidsniveau als ambitie 
te kiezen. Waar de toezichthouder in de financiële sector een 
volwassenheidsniveau van 3 hanteert, is er in de zorgsector geen 
norm bepaald. 

Integraal risicomanagement (IRM) begint bij de holistische 
benadering die oog heeft voor zowel de mens- als de systeemkant 
van risicomanagement. Het gaat erom de relevantie en 
doelmatigheid van het risicomanagement als toegevoegde waarde in 
de organisatie te laten werken. In de werking is IRM het interactieve 
proces van het opstellen van de strategie en hieraan gekoppeld het 
risicoprofiel en de risicobereidheid, het identificeren van risico’s, het 
opstellen en implementeren van het beleid voor risicobeheersing, 
tot aan de uitvoering en monitoring en terugkoppeling over risico’s 
en beheersmaatregelen. Daarnaast dient ook periodiek te worden 
geëvalueerd in hoeverre het risicomanagement doelmatig is. 
Dat wil zeggen in hoeverre het bijdraagt aan het realiseren van 
doelstellingen. 

Beheerste en integere 
bedrijfsvoering

Volwassenheidsniveau

Integraal risicomanagement

Specifieke organisatiedoelen en risicotoleranties worden vertaald 
naar onderliggende stuur- en handelingsindicatoren. Dit kunnen 
Key Performance Indicators (KPI) en/of Key Risk Indicators (KRI) 
zijn. Hier ligt ook een kans om te ontstapelen door geen aparte 
KPI’s en KRI’s te definiëren: in plaats daarvan is het nuttig om voor 
stuurindicatoren zowel de performance als risico’s te expliciteren. 
De organisatiedoelstellingen worden van algemeen naar specifiek 
vertaald, zodat ze uiteindelijk beschrijven welke handelingen 
het resultaat veroorzaken. Hiermee wordt de directe link tussen 
de benodigde handelingen op de werkvloer en het uiteindelijk 
gewenste resultaat inzichtelijk gemaakt. 

Strategisch risicomanagement: in deze cyclus gaat het om de 
vertaling van de missie, visie, strategie en strategische doelstellingen 
naar een strategisch risicomanagementnormenkader bestaande 
uit de risicohouding, risicobereidheid, risicotolerantie, strategische 
risico’s en beheersmaatregelen. Dit normenkader wordt ook wel het 
(gewenste) risicoprofiel genoemd.
Strategische risico’s zijn risico’s ten opzichte van de strategische 
doelstellingen van een organisatie.
Met het bepalen van de strategische risico’s ontstaat inzicht in 
wat de belangrijkste gebeurtenissen zijn die impact hebben op de 
strategische doelstellingen en missie van de organisatie.

Operationeel risicomanagement richt zich op het inzichtelijk maken 
en beheersen van de operationele risico’s en de incidenten, zodat 
deze beheerst kunnen worden binnen het gewenste risicoprofiel. 
Operationele risico’s zijn de risico’s die processen in de 
bedrijfsvoering kunnen verstoren. Het is daarom belangrijk om 
inzicht te hebben in de processen.

Thematisch risicomanagement richt zich op het inzichtelijk maken 
en beheersen van thematische risico’s.
Thematische risico’s betreffen een ‘deep-dive’ op een bepaald 
thema, zoals IT, business continuity, integriteit, en privacy.

Stuurindicator (KPI/KRI)

Strategisch 
risicomanagement/ 
strategische risico’s

Operationeel 
risicomanagement/ 
operationele risico’s

Thematisch 
risicomanagement/ 
thematische risico’s
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Het Risk Appetite Value Chain-model (RAVC-model) is een 
gestructureerd denk- en werkmodel, dat zijn waarde in de 
praktijk van verschillende organisaties en sectoren heeft 
bewezen. Het RAVC-model helpt bij het integreren van het 
risicomanagement binnen de organisatie en verbindt risicohouding 
en risicobereidheid aan de strategische doelstellingen. Dit 
(wetenschappelijk) onderbouwd model geeft praktische handvatten 
om de risicohouding en risicobereidheid tastbaar en meetbaar 
te maken en het integraal risicomanagement in te bedden in vier 
kwadranten: Risicogovernance, Risicostrategie, Risicoprocessen en 
Risicobewustzijn. De definities van deze kwadranten zijn ook in deze 
definitielijst opgenomen.

Het RAVC-model begint vanuit de menskant van risicomanagement 
(gedrag, cultuur en leiderschap in de organisatie, kortom behavioural 
riskmanagement) zonder de systeemkant (governance en processen) 
uit het oog te verliezen.

Het RAVC model maakt gebruik van vijf domeinen om verschillende 
inhoudelijke aspecten van bedrijfsvoering in een organisatie te 
onderscheiden:

• Besturingsfilosofie
• Kapitaalmanagement
• Reputatiemanagement
• Product, Markt, Klant, Organisatie (PMCO)
• Technologie en innovatie

De definities van deze domeinen zijn ook in deze definitielijst 
opgenomen.
 
De kern betreft hier: besturingsfilosofie. Dit gaat over de besturing 
van een organisatie, waarbij gedrag, leiderschap, houding, cultuur en 
governance belangrijke ingrediënten zijn. 

De kern van dit domein betreft de financiële huishouding van een 
organisatie. Hierbij valt te denken aan (niet limitatief): solvabiliteit, 
weerstandvermogen, liquiditeit, rentabiliteit, vermogensbeheer, 
balansmanagement, kosten en begroting. 

De kern betreft hier reputatie. Dit valt uiteen in onder meer 
compliance, integriteit, imago en identiteit. Het is hiermee een van 
de vijf niet-financiële Risk Appetite Domeinen in het RAVC-denken. 

De kern betreft hier de volgende onderdelen: Producten, Markt, Klant 
en Organisatie (PMCO). Hierbij valt te denken aan de verschillende 
doelgroepen en de wijze waarop de uitvoering (operations) via 
bijvoorbeeld processen in de gehele keten van een organisatie is 
georganiseerd.

Het gaat hier om de strategische inzet en de mate van innovatie, 
en om het beheer en onderhoud van de Information Technology 
(IT) die de organisatie gebruikt; het beheer van de datakwaliteit, de 
bescherming tegen cyberrisico’s en de inbreuken op privacy die met 
databeheer kunnen samenhangen.

Een goede risicorapportage geeft in weinig pagina’s een zo compleet 
mogelijk beeld van de risico’s en de mate van beheersing daarvan. 
Aan de hand van vooraf door de organisatie zelf vastgestelde 
grenswaarden kan ook grafisch worden weergegeven hoe de 
organisatie ervoor staat. 

De risicohouding is een belangrijk element in het behavioural 
riskmanagement. Het gaat er bij de risicohouding om hoe het risico-
rendementsdenken ligt verankerd in een persoon en hoe dit een 
rol speelt in de besluitvorming. De risicohouding expliciteert de 
grondhouding ten aanzien van risico en rendement, volgens de 
classificatie Nul – Kritisch – Gebalanceerd – Opportuun – Maximaal. 
Deze schaal gaat geleidelijk van risicomijdend naar risicozoekend. 
Deze menskant van risicomanagement is fundamenteel voor 
besluitvormings- en besturingsprocessen. 

De risicobereidheid geeft met principes uitdrukking aan 
wat het bestuur van waarde en belang acht. Het zijn de 
zogenaamde stoepranden waaraan beleid en uitvoering 
moeten voldoen. Risicobereidheid is daarmee van tevoren 
vastgelegd voor besluitvorming- en besturingsprocessen. De 
risicobereidheidsprincipes worden uitgewerkt in een risicotolerantie 
(zie definitie hieronder), die passend moet zijn bij de risicohouding.

Risk Appetite Value Chain 
(RAVC)

Besturingsfilosofie
(Gedrag, Leiderschap  
& Cultuur)

Kapitaalmanagement
(Solvabiliteit, Liquiditeit & 
Rentabiliteit)

Reputatiemanagement 
(Imago, identiteit & 
Integriteit)

Product, Markt, Klant, 
Organisatie (PMCO)
(Producten/diensten & 
Organisatieprocessen)

Technologie en innovatie
(IT-strategie, beheer en 
onderhoud & innovatie)

Risicorapportage

Risicohouding

Risicobereidheid
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Concretisering van risicobereidheidsprincipes, door normerende 
streefwaarden en grenzen te bepalen. Zogezegd de hoogte/dikte 
van stoepranden die door de risicobereidheidsprincipes zijn gelegd. 
De hoogte en dikte van de stoepranden dienen aan te sluiten op de 
vastgestelde risicohouding om zo een coherent geheel te vormen. 
Deze normeringen/ indicatoren zijn essentieel om concreet te toetsen 
of de uitvoering voldoet aan door het bestuur vastgestelde normering. 

Enerzijds het normenkader voor risicomanagement, bestaande 
uit missie, visie, strategie, risicohouding, risicobereidheid en 
risicotolerantie. Anderzijds de strategische risico’s en beheersing. 
In de operationele risicomanagementcyclus en de thematische 
risicomanagementcyclus dienen de operationele en thematische 
risico’s te worden beheerst conform het gewenste risicoprofiel.

Een tool om de geclassificeerde risico’s in kaart te brengen, is 
een risico-heatmap. Deze wordt ook wel de risicomatrix genoemd 
en bestaat uit een veld met twee assen. Op de horizontale as 
staat de waarschijnlijkheid. Vaak wordt dit ingedeeld in drie of 
vijf classificaties, variërend van zeer onwaarschijnlijk tot zeer 
waarschijnlijk, of weergegeven in percentages. Op de verticale 
as wordt de impact geduid, wederom meestal in drie of vijf 
classificaties. Hier kan worden gedacht aan kwalificaties als zeer 
laag tot zeer hoog, of minimaal tot catastrofaal. Het gaat er niet om 
dat risicoscores tot (meerdere) decimalen achter de komma worden 
vergeleken, het gaat erom dat er een globaal beeld ontstaat van de 
belangrijkste risico’s die geprioriteerde aandacht moeten hebben.

Het proces van incidentenmanagement richt zich op het definiëren, 
identificeren, registreren, rapporteren, monitoren, beoordelen en 
evalueren van issues en incidenten, teneinde de bedrijfsvoering te 
verbeteren. Het proces wordt beschreven in een incidentenprocedure. 
In een incidentenregister wordt bijgehouden welke issues/ incidenten 
zich voordoen en hoe de organisatie hiermee omgaat. Dit betreft 
risicomanagement in het momentum. Er is ook risicomanagement 
ex-post: terugblikkend aan de hand van rapportages over resultaten 
die in het (nabije) verleden zijn gerealiseerd. En risicomanagement 
ex-ante kijkt vooruit, door (bijvoorbeeld middels scenariodenken) 
toekomstige risico’s en hun effecten in te schatten en waar nodig van 
risicobeheersing te voorzien.

Risicotolerantie

Risicoprofiel

Risico-heatmap

Incidentenmanagement, 
incidentenregister, 
incidentenprocedure

Kans*impact zijn de twee dimensies die een rol spelen in het 
tastbaar maken van risico’s. Kans meet de waarschijnlijkheid dat een 
risico een organisatie negatief beïnvloedt. Impact meet het effect 
op de organisatie als het risico werkelijkheid wordt. Een valkuil voor 
risicomanagement is dat het zich met name op de kans en impact 
van risico’s richt, zonder de risico’s in relatie tot (strategische) 
doelstellingen en het gewenste risicoprofiel te bezien waardoor er 
geen relevantie en doelmatigheid in het risicomanagement is.

De kans en impact van een risico zonder dat het (verwachte) effect 
van de bijbehorende beheersmaatregelen is meegewogen.

Beheersmaatregelen zijn (organisatorische, technische en gedrags-) 
interventies die ertoe leiden dat de geïdentificeerde risico’s worden 
beheerst binnen het normenkader van het bestuur, zodat de 
doelstellingen behaald kunnen worden. Er moet ook een proces zijn 
waarmee wordt toegezien op de effectiviteit en doelmatigheid van 
beheersmaatregelen. kan de werking van beheersmaatregelen en 
hun bijdrage aan het realiseren van (strategische) doelstellingen 
worden aangetoond?  

De kans en impact van een risico nadat het (verwachte) effect van 
de bijbehorende beheersmaatregelen is meegewogen. Ten opzichte 
van het netto risico dient te worden bepaald of dit een acceptabel 
risiconiveau heeft, gelet op het gewenste risicoprofiel. Indien het 
netto risico niet binnen het gewenste risicoprofiel past, dient de 
afweging te worden gemaakt of er extra beheersing nodig is.

Risicogovernance is het inrichtingsvraagstuk. In dit kwadrant worden 
er onder anderen de volgende vragen beantwoord: Hoe verdeelt een 
organisatie de rollen zodanig dat iedereen verantwoordelijkheid 
neemt voor risicomanagement en tegelijkertijd samenhang is tussen 
de verschillende rollen? En er geen zaken dubbel worden gedaan 
of juist worden gemist? En is in de governance geborgd dat er een 
onafhankelijke beoordeling van de bedrijfsvoering plaatsvindt zodat 
het risicoprofiel binnen de bepaalde grenzen blijft? Daarbij is ook 
de keten van assurance van belang: hoe verkrijgt de organisatie 
assurance over activiteiten die zijn onder- of uitbesteed?

Kans*impact

Bruto risico

Beheersmaatregelen

Netto risico

Risicogovernance
(inrichtingsvraagstuk)
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Risicostrategie is het methodologische vraagstuk. In dit kwadrant 
worden onder andere de volgende vragen beantwoord: Heeft de 
organisatie een methodologie voor risicomanagement die het 
verbindt met de mensen en strategie van de organisatie, zodat 
risicomanagement ook waarde kan toevoegen? Zonder koppeling aan 
de mensen en strategische doelstellingen mist risicomanagement 
relevantie voor de organisatie. 

Risicoprocessen raakt het implementatievraagstuk. In dit 
kwadrant worden onder andere de volgende vragen beantwoord: 
Welke processen zijn nodig om zodanig grip te krijgen op de 
bedrijfsvoering en risico’s dat de organisatie strategische doelen 
blijft realiseren? Zijn de processen van zodanige kwaliteit dat zij de 
managementinformatie opleveren waaraan behoefte is? 

Risicobewustzijn is het gedragsvraagstuk. In dit kwadrant worden 
onder andere de volgende vragen beantwoord: Welk gedrag is nodig 
en gewenst om consistent te werken aan gemeenschappelijke 
doelen, daarbij steeds lerend van de dynamiek die men in 
de praktijk tegenkomt? Is er een cultuur van strategisch- en 
risicobewustzijn die wordt gevoed door het uitdragen van 
doelstellingen en kernwaarden vanuit de leiding van de organisatie? 

De verantwoordelijke voor het risico die het risico monitort door 
kwalitatieve of kwantitatieve hulpmiddelen en indicatoren, en die 
eventuele nieuwe risico’s identificeert en daarover rapporteert. 

De op schrift gestelde en door het bestuur bekrachtigde waarden, 
normen, doelstellingen, principes, methoden en procedures die 
worden ingezet in het risicomanagement van de organisatie.

Risicocultuur, of risk culture, omvat het geheel van normen, de 
houding en het gedrag van individuen en groepen in de organisatie 
die bepalen hoe zij omgaan met het identificeren, begrijpen, 
bespreken en acteren op de risico’s waarmee de organisatie 
geconfronteerd wordt dan wel die de organisatie neemt. 

Risicostrategie 
(methodologisch vraagstuk)

Risicoprocessen
(implementatievraagstuk)

Risicobewustzijn 
(bewustzijnsvraagstuk) 

Risico-eigenaar

Risicobeleid

Risicocultuur
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