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Aanleiding

 Kwaliteit Jaarverslagen 2014
o.a. Risicoparagraaf

 Financiële resultaten 2014 en 2015
- oppotten?
- onzekerheid?
- voorzichtigheid?
- ondeskundigheid?

 Stand van zaken
bij deelnemers
workshop?



Definitie risico

Onzeker voorval, dat consequenties voor het 
bereiken van de doelen van de organisatie kan 
hebben. 

Een risico is een feit dat of een ontwikkeling die, 
in meer of mindere mate het bereiken van de 
doelen van het samenwerkingsverband in de weg 
staat, dan wel de continuïteit van het 
samenwerkingsverband bedreigt.

Tijd, plaats, aard en omvang niet bekend.



Voorbeelden risico’s

 Welke risico’s ervaren deelnemers?



Risicomanagement

 Het inventariseren, analyseren en beheersen van 
risico’s

 Beheersmaatregelen bepalen en implementeren

 Omvang weerstandsvermogen onderbouwen en zo 
beperkt mogelijk houden

 Financiële verrassingen voor aangeslotenen 
voorkomen

 Resultaat én proces



Rubricering risico’s

 langs de lijn van de begroting: baten, verplichte afdrachten en 
voorgenomen activiteiten

 onderverdeeld naar strategische, tactische en operationele 
risico’s

 in lijn met te onderscheiden domeinen: onderwijs, governance, 
bedrijfsvoering, financiën, personeel, communicatie, facilitair 
en omgevingsfactoren

 naar risico’s die voortvloeien uit
- beleid swv
- beleid van de (landelijke en gemeentelijke) overheid  
- bedrijfsvoering van het samenwerkingsverband



Beheersmaatregelen

 Algemene beheersmaatregelen

 Specifieke beheersmaatregelen



Algemene beheersmaatregelen

 De beleidsplannen (Ondersteuningsplan en jaarplannen) zijn 
concreet. De beoogde resultaten zijn volgbaar, te monitoren.  

 De (meerjaren)begroting is van goede kwaliteit. Er zijn duidelijke, 
verifieerbare aannames toegepast en de koppeling met de 
inhoudelijke plannen is volgbaar. 

 De meerjarenbegroting wordt periodiek bijgesteld, zodat 
aangesloten van het verband kunnen anticiperen op eventuele 
veranderingen. De continuïteit van het verband is sterk gelegen in 
de kwaliteit van de meerjarenbegroting, meer nog dan in het 
weerstandsvermogen.

 Periodieke tussentijdse rapportages geven goed inzicht in de 
(tussentijdse) realisatie van de inhoudelijke en de financiële 
doelstellingen.  

 Er wordt gewerkt met vormen van monitoring en het genereren 
van ervaringscijfers.

 De werkprocessen zijn geborgd; er is een beschreven en 
geïmplementeerde administratieve organisatie/interne beheersing 
(AO/IB).

 De besluitvormingsprocessen zijn van kwalitatief goed niveau.
 Er zijn verzekeringen afgesloten.



Specifieke beheersmaatregelen

 Maandelijks rapporteren over uitputting 
arrangementen

 Arrangementen evalueren

 Maandelijkse analyse Kijkglazen

 Gesprekkencyclus implementeren

 Scholen aanspreken op basisondersteuning

 Met residentiële instellingen afspraken maken over 
uitwisseling informatie

 Etc.







Weerstandsvermogen

 Doelen
- Schokken in exploitatie opvangen

- Continuïteit van het swv waarborgen

 Hoe hoog 
- Kengetallen schoolbesturen onbruikbaar

- Voor SWV-en geen algemene norm te formuleren

 Twee methoden
- wegen en kwantificeren

- risicoprofiel bepalen



Wegen en kwantificeren



Risicoprofiel bepalen



Wanneer?

 Bij het opstellen van de (meerjaren)begroting 
(najaar)
- risicoparagraaf

 Bij het opstellen van het jaarverslag (voorjaar)
- continuïteitsparagraaf

 Bij tussentijdse rapportages (beknopt)



Functies eigen vermogen

 Financieringsfunctie (nauwelijks aan de orde bij 
meeste swv)

 Transactiefunctie (aan de orde bij swv)

 Bufferfunctie (risico’s opvangen, daar heeft de notitie 
betrekking op)



Afsluiting

 Slotvragen

 Conclusies


