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Dit	  is	  een	  niet	  volledig	  en	  niet	  gevalideerd	  voorbeeld	  met	  een	  indeling	  zoals	  die	  
voor	  iedere	  organisatie	  specifiek	  en	  uniek	  gemaakt	  wordt.	  
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1. INLEIDING	  

	  
De	  inleiding	  geeft	  aan	  wat	  de	  plaats	  en	  het	  belang	  is	  van	  het	  beheersingskader	  

Dit	  risicobeheersingskader	  is	  het	  raamwerk	  waarmee	  de	  Raad	  van	  Bestuur	  (RvB)	  van	  	  

XXXXXXXXXX	  op	  integrale	  wijze	  de	  risico’s	  waaraan	  XXXXXXXXXX	  bloot	  staat	  beheerst.	  

Risico’s	  zijn	  bedreigingen	  voor	  de	  doelstellingen	  van	  de	  organisatie.	  Integraal	  betekent	  dat	  vanuit	  een	  centrale	  
visie	  en	  aanpak	  wordt	  gestuurd	  op	  risicobeheersing,	  en	  dat	  met	  een	  hoge	  mate	  van	  zekerheid	  gesteld	  kan	  
worden	  dat	  alle	  materiële	  risico’s	  beheerst	  worden.	  Integraal	  betekent	  ook	  dat	  alle	  risicogebieden	  worden	  
afgedekt	  (strategisch,	  operationeel,	  wet-‐	  en	  regelgeving	  en	  rapportage).	  Integraal	  betekent	  niet	  dat	  alle	  details	  
over	  risico	  en	  risicobeheersing	  aan	  de	  RvB	  bekend	  hoeven	  te	  zijn.	  	  

Integraal	  risicomanagement	  vanuit	  een	  eenduidig	  beheersingskader	  is	  nodig	  om:	  

1. risicobeheersing	  op	  een	  effectieve	  en	  efficiënte	  wijze	  vorm	  te	  geven.	  Effectief:	  doen	  we	  de	  goede	  dingen,	  
die	  bijdragen	  aan	  het	  halen	  van	  onze	  doelstellingen?	  Efficiënt:	  doen	  we	  niet	  te	  veel	  en	  doen	  we	  het	  zo	  slim	  
mogelijk?	  

2. de	  RvB	  	  in	  de	  gelegenheid	  te	  stellen	  om	  verantwoording	  te	  dragen	  en	  af	  te	  leggen	  over	  de	  opzet	  en	  
werking	  van	  het	  interne	  risicobeheersingssysteem	  (zie	  de	  Zorgbrede	  Governancecode)	  	  

De	  RvB	  is	  eigenaar	  van	  het	  risicobeheersingskader	  en	  kan	  het	  onderhoud	  delegeren	  aan	  gespecialiseerde	  
functies	  in	  de	  organisatie.	  

Voor	  alle	  medewerkers	  binnen	  XXXXXXXXXX	  is	  het	  risicobeheersingskader	  het	  richtpunt	  om	  hun	  eigen	  
processen	  en	  werkzaamheden	  uit	  oogpunt	  van	  risicobeheersing	  op	  een	  verantwoorde	  en	  doeltreffende	  manier	  
in	  te	  richten.	  De	  sturing	  hierop	  vindt	  plaats	  via	  de	  lijn	  en	  is	  primair	  de	  verantwoordelijkheid	  van	  de	  RvB	  en	  het	  
management.	  	  

………….	  

	  

2. SAMENVATTING	  

	  
In	  dit	  hoofdstuk	  worden	  de	  belangrijkste	  aspecten	  van	  het	  beheersingssysteem,	  in	  samenhang,	  	  samengevat.	  
Dat	  kan	  bijvoorbeeld	  grafisch	  worden	  ondersteund.	  



	  

	   4	   	  

	  
	  

figuur	  1	  schematische	  weergave	  beheersingskader	  
	  

3. BEHEERSINGSMAATREGELEN	  OP	  ORGANISATORISCHNIVEAU	  

Voorbeelden:	  

MET	  BETREKKING	  TOT	  DE	  ORGANISATIE(STRUCTUUR)	  EN	  GOVERNANCE:	  

• statuten	  waarin	  is	  vastgelegd	  hoe	  de	  verantwoordelijkheden	  en	  bevoegdheden	  van	  directie,	  
aandeelhouders	  zijn	  geregeld;	  

• directiereglement,	  RvC	  reglement	  waarin	  de	  taken	  en	  bevoegdheden	  nader	  zijn	  uitgewerkt;	  	  
• formele	  organisatiestructuur	  waaruit	  de	  hiërarchische	  en	  functionele	  relatie	  tussen	  de	  verschillende	  

functies	  blijkt.	  	  
• Uit	  de	  beschreven	  processen	  blijken	  de	  noodzakelijke	  functiescheidingen.	  	  

MET	  BETREKKING	  TOT	  DE	  GEWENSTE	  CULTUUR:	  	   	  

• Gedragsregels	  die	  bij	  directie	  en	  alle	  medewerkers	  bekend	  en	  gekend	  zijn;	  
• Klokkenluiderregeling	  die	  waarborgt	  dat	  signalen	  vanuit	  de	  organisatie	  veilig	  gemeld	  kunnen	  worden	  

MET	  BETREKKING	  TOT	  DE	  VEREISTE	  COMPETENTIES:	   	  

• functieprofielen	  
• inschalings-‐	  beoordelings-‐	  en	  beloningsysteem	  	  
• MD	  (management	  development)	  programma	  	  

Vanuit	  de	  missie	  en	  visie	  wordt	  geïdentificeerd	  welke	  belangrijke	  beheersingsmaatregelen	  voor	  de	  
XXXXXXXXXX	  randvoorwaardelijk	  zijn.	  Dit	  zijn	  uitgangspunten	  van	  visie	  en	  beleid	  die	  vertaald	  zijn	  in	  specifieke	  
processen,	  procedures	  en	  spelregels	  die	  te	  allen	  tijde	  worden	  gehandhaafd.	  Er	  wordt	  in	  dit	  hoofdstuk	  ook	  
beschreven	  hoe	  die	  verantwoordelijkheid	  is	  geborgd.	  
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• Opleidingsprogramma	  
• (Wettelijke)	  keurmerken:	  bijvoorbeeld	  HACCP	  
• Kaders	  voor	  kwaliteits/procesbeheersing	  al	  dan	  niet	  met	  certficering:	  bijvoorbeeld	  ISO.	  

Kader	  voor	  IT	  govenance	  en	  informatiebeveiliging:	  bijvoorbeeld	  ITIL	  of	  Cobit	  

4. STRATEGISCHE	  RISICOBEHEERSING	  

…….	  

…….	  

…….	  

• 	  	  
	  

5. TACTISCHE	  RISICO	  BEHEERSING	  

………	  

………	  

	  

6. OPERATIONELE	  RISICOBEHEERSING	  

………	  

……...	  

	  

7. TAKEN	  EN	  VERANTWOORDELIJKHEDEN	  MET	  BETREKKING	  TOT	  RISICOBEHEERSING	  

Op	  basis	  van	  de	  visie,	  missie	  en	  core	  values	  wordt	  in	  dit	  hoofdstuk	  beschreven	  is	  hoe	  de	  jaarlijkse	  strategische	  
planning	  onder	  leiding	  van	  de	  RvB	  plaatsvindt	  en	  hoe	  (inclusief	  de	  risicobereidheid)	  invulling	  wordt	  gegeven	  
aan	  de	  tactische	  en	  operationele	  risicobeheersing	  

In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  beschreven	  op	  welke	  wijze	  de	  strategische	  sturing	  uitmondt	  in	  tactische	  plannen	  en	  
risicobeheersing.	  Het	  tactisch	  niveau	  is	  het	  niveau	  waarop	  entiteiten/afdelingen/business	  units,	  met	  
normaalgesproken	  een	  horizon	  van	  1	  jaar,	  invulling	  geven	  aan	  de	  strategie	  van	  XXXXXXXXXX.	  Focus	  ligt	  daarbij	  
op	  ontwikkeling	  van	  omzet,	  kosten,	  kwaliteit	  en	  de	  realisatie	  van	  projecten	  met	  een	  impact	  op	  de	  strategische	  
doelen	  van	  XXXXXXXXXX.	  	  	  
Beschreven	  worden	  de	  methode	  en	  instrumenten	  van	  planning	  en	  beheersing	  en	  hun	  plek	  in	  de	  P&C	  cyclus.	  

In	  dit	  hoofdstuk	  wordt	  op	  basis	  van	  de	  processenblauwdruk	  van	  XXXXXXXXXX	  beschreven	  op	  welke	  wijze	  voor	  	  
de	  operationele	  gebieden	  (hoofdprocessen)	  beschreven	  hoe	  risico’s	  worden	  geïnventariseerd,	  en	  geëvalueerd	  
en	  op	  welke	  wijze	  beheersingsmaatregelen	  worden	  ontworpen	  en	  geïmplementeerd.	  
Er	  wordt	  ook	  aangeven	  welke	  instrumenten	  daarbij	  worden	  gebruikt	  en	  wat	  hun	  plek	  is	  in	  de	  P&C	  cyclus.	  
	  
Een	  belangrijk	  startpunt	  is	  de	  (h)erkenning	  van	  uniforme/organisatie	  brede	  processen	  en	  proceseigenaren,	  dan	  
wel	  belangrijke	  verschillen	  tussen	  processen	  die	  leiden	  tot	  verschillende	  procesblauwdrukken	  	  	  
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Een	  voorbeeld	  (Schematisch)	  van	  de	  wijze	  waarop	  dit	  weergegeven	  kan	  worden	  	  is	  opgenomen	  in	  figuur	  2.	  

	  

Figuur	  2:	  functies	  en	  rollen	  

	  

8. MONITORING	  EN	  RAPPORTAGE	  

……..	  

……..	  

Planning & Control

Uitvoering
processen

RvB

Risico-
management

Interne Controle

Kwaliteits-
management

Incidentmelding
(zorggerelateerd) 

Advisium

Raad van Toezicht

3e lijn: onafhankelijke
beoordeling

2e lijn: 
ondersteuning, 
toetsing en 
bewaking

1e lijn: eigen 
verantwoordelijkheid

In	  het	  voorgaande	  is	  beschreven	  welke	  type	  risicobeheersingsmaatregelen	  op	  welke	  niveaus	  uitgewerkt	  zijn.	  In	  
dit	  hoofdstuk	  wordt	  ingegaan	  op	  de	  wijze	  waarop	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  uitvoering	  van	  deze	  
beheersingsmaatregelen	  is	  georganiseerd	  en	  hoe	  binnen	  die	  structuur	  die	  verantwoordelijkheid	  gegeven	  en	  
genomen	  wordt.	  

Het	  sluitstuk	  van	  het	  beheersingskader	  is	  de	  beschrijving	  van	  de	  wijze	  waarop	  XXXXXXXXXX	  permanent	  
vaststelt	  dat	  het	  beheersingskader	  wordt	  nageleefd	  en	  verbeterd	  waar	  nodig.	  	  Onderscheid	  wordt	  gemaakt	  in:	  
Zelfevaluaties	  (1e	  en	  2	  lijn)	  en	  audits	  (door	  3elijn	  en	  door	  externen).	  Ook	  de	  wijze	  waarop	  over	  de	  risico’s	  en	  
risicobeheersing	  verantwoording	  wordt	  afgelegd	  (intern	  en	  extern),	  wordt	  hier	  beschreven.	  


