
Workshop voor raadsleden

Maak tijd voor Publieke 
Waarden en Risico’s
Een dialoog en meer over risicosturing binnen het 
gemeentelijk domein 

Achtergrond
Hoe kan ik als raadslid of bestuurder over de nieuwe beleidsdoelen in debat? Wat maakt deze tot succes? Waar 
liggen de publieke risico’s in de samenleving, voor burger, bedrijf, natuur? Wat kunnen we leren van de afgelo-
pen 4 jaar? 

Het besturen van een gemeente is erop gericht publieke waarden, zoals zij in het democratisch proces door de 
burgers worden gekozen en zijn overeengekomen, in de raads- en collegeprogramma’s te realiseren. 

Publieke waarden zijn (bijvoorbeeld) leefbaarheid, veiligheid, goede zorg, adequaat projectmanagement, 
gezonde financiën. In de huidige dynamiek van trends en ontwikkelingen gaat veel goed, maar worden burger, 
bedrijf en samenleving toch ook met publieke risico’s geconfronteerd. 

Met het Regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst en een nieuwe gemeentelijke bestuursperiode in het voor-
uitzicht is er veel te doen. 

Als volksvertegenwoordiger en bestuurder gaat u aan de slag in antwoord op vragen als:
• Hoe kan ik de komende bestuursperiode 2018-2022 aan de slag met de voorliggende vraagstukken? Waar 

moet ik op letten als het om de realisatie van beleidsdoelen gaat?
• Hoe leer ik de belangrijkste financiële kaders en begrenzingen? Waar moet ik op letten? Wat zijn krachten, 

regels en voorschriften die van belang zijn?
• Hoe krijg ik inzicht in de samenhang tussen doelen van mijn gemeente en de wijze waarop ik eigenlijk effec-

tief kan sturen?
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Dit vraagt om stuurmanskunst van raadsleden en raden. Dat begint bij goed inzicht en overzicht in de mogelijk-
heden van risicosturing binnen het gemeentelijke domein. 

Deze interactieve workshop beoogt dit.

Doelstelling workshop
VNG Academie en PRIMO bieden in deze interactieve workshop overzicht in en antwoord op vragen door 
al-doende-te-laten-leren onder begeleiding van experts en ervaringsdeskundigen op het gebied van risicostu-
ring voor bestuurders en raadsleden op het grensvlak van bestuurlijke en ambtelijke doelen enerzijds en 
publieke risico’s anderzijds. (het grensvlak van beleidsdoelen en publieke risico’s). U krijgt antwoord op vragen 
als:
• Wat is er al bekend over wat werkt en wat niet? Waar knelt het en waar loopt het soepel? Waar liggen publie-

ke risico’s op de loer? Waar is het allemaal in kannen en kruiken en loopt het soepel?
• Hoe kan ik als raadslid mij voorbereiden om het leren debatteren over de realisatie van nieuwe beleidsdoe-

len maar ook over het bespreken van de mogelijke of feitelijke risico’s voor burgers, bedrijven, samenleving 
en de natuurlijke omgeving.

De opzet en werkwijze van de workshop 
De interactieve workshop is een samenwerking tussen VNG Risicobeheer en PRIMO Nederland en biedt u de 
mogelijkheid om uw deskundigheid en vaardigheid te bevorderen, zodat u volwaardig en beslagen ten ijs kunt 
deelnemen aan het debat.

Wij bieden u in een interactieve workshop in 3 onderdelen:

1 Oriëntatie op risicomanagement.  
Wat zijn de risico’s? Wat kunnen, willen of moeten we deze risico’s? Inzicht wordt gegeven in aard en in definitie. 
Een algemeen overzicht van de huidige publieke risico’s wordt gegeven. 

De workshop neemt u mee in de dynamiek en discussie van bestuurlijk Nederland in de afgelopen twee jaar en 
belicht relevante kwetsbaarheden en gevoeligheden, successen én zeperds, innovatie, leiderschap en bruik-
baarheid voor de komende bestuursperiode. 

Kort wordt ingegaan op het palette aan beschikbare denkkaders, methoden en technieken, die geschikt zijn 
voor risicomanagement. 

De workshop geeft inzicht in de laatste (wetenschappelijke) inzichten in het vak risicomanagement.

2 Verdieping op vraagstukken. 
Inzicht in de belangrijkste elementen van goede publieke sturing, de achtergronden van het ontstaan van risi-
co’s en hoe deze kennis te benutten bij het uitvoeren van beleid. 

We belichten kort de wereld van het besturen en managen van risico’s en wat u kunt doen als raadslid om met 
de raad scherp aan de wind te varen. Dit doen we aan de hand van actuele inhoudelijke onderwerpen zoals 
projectmanagement, klimaatstress, energietransitie, cybersecurity, sociaal domein en omgevingswet. 

Wat zijn de basics waarover u dient te beschikken om te kunnen verdiepen en om te kunnen sturen op resulta-
ten en verkleining van risico’s op de beleidsagenda. 

Het gaat ook in op het lef om de onzekerheden te durven duiden en deze in dialoog te brengen.

3 Dialoog met de raad. 
Er is ruimte voor vragen en waar mogelijk een kort dialoog over specifieke projecten, plannen of programma’s. 
Veel gestelde vragen zijn: 
• Hoe werkt de risicoparagraaf in de begroting? 



• Wat is eigenlijk weerstandsvermogen en wat kan ik als raadslid hiermee? 
• Welke krachten werken op majeure projecten en programma’s? 
• Waar liggen de risico’s in de zorg die nog om een oplossing vragen? Welke krachten werken hier op de te-

korten waar zo’n 30% van de gemeenten nog mee worstelt? 
• Waar liggen de uitdagingen voor cyber- en privacy-veiligheid en wat zijn scenario’s voor aanpak? 
• Wat zijn zaken waar ik op moet letten als het gaat om klimaatrisico’s? 
• Hoe richten we de publieke-private samenwerkingen beter in en hoe sturen we effectief op de verbonden 

partijen in deze? 
• Wie zijn eigenlijk de belangrijkste spelers op het publieke veld en wat is hun rol in het behalen van 

beleidsdoelen?

Investering 
De totaal investering voor de workshop bedraagt € 4.750,- excl. 21% btw, inclusief voorbereiding en uitvoering. 

De gemeente kan de btw terugvorderen via het btw-compensatiefonds.

De workshopbegeleiders
• de heer C. Ravensbergen, adviseur Risicomanagement, lid van de directie Risicobeheer VNG, thans voorzit-

ter van het Genootschap voor Risicomanagement, promovendus op het gebied van risicomanagement en 
verzekeren, initiator en voorzitter van het Risicoplatform Overheden Risicomanagement;

• de heer J.P. Kruf oprichter en directeur van PRIMO Nederland, tevens president van PRIMO Europe. Hij is lid 
van het Nationaal Netwerk Risicomanagement, lid van de Raad van Advies van de Master Risicomanagement 
in Twente, partner St. Thomas University Risk Leadership en lector Public GRC aan Malta University.  

Daarbij wordt geput uit het netwerk van de VNG en PRIMO en deelnemende gemeenten. 

De digitale intake en evaluatie
Voor de aanvang van de workshop vindt er een digitale intake plaats waarna de workshopbegeleiders het pro-
gramma van de workshop kunnen aanpassen. Na afloop van de workshop voeren VNG Academie en PRIMO 
Nederland een digitale evaluatie uit onder de raadsleden. De workshopbegeleiders evualeren met de organi-
satie over opzet, inrichting en resultaat.

Incompany – maatwerk
Deze workshop wordt uitsluitend als maatwerk en incompany aangeboden. 

Informatie
Voor meer informatie over de logistiek en organisatie van de workshop kunt u contact opnemen via 
vngacademie@vng.nl of admin@primonederland.eu
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