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Disclaimer
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij
elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Accent Organisatie Advies.

Risicomanagement in het jaarverslag van woningcorporaties

Inleiding

Risicomanagement is een belangrijk onderdeel van het strategisch management van elke
organisatie. Ook voor woningcorporaties is goed risicomanagement en het weloverwogen nemen
van risico’s van groot belang om de (soms ambitieuze) strategische doelstellingen op verantwoorde
wijze te realiseren. Bestuurders en Raden van Commissarissen zijn zich hiervan bewust en besteden
steeds nadrukkelijker aandacht aan risicomanagement. Risicomanagement vormt daarnaast steeds
meer een centraal onderdeel in de toetsing en beoordeling door externe partijen zoals de accountant,
het WSW, de Aw en de visitatiecommissie.
Elke woningcorporatie is verplicht om zich in het jaarverslag te verantwoorden over het
risicomanagement.
Verantwoording
Nu 2018 op zijn einde loopt komt het moment van verantwoorden er weer aan. Voor ons was
aanleiding om de huidige verantwoording op het onderwerp risicomanagement in de jaarverslagen
te analyseren op inhoud en diepgang. In totaal hebben wij de risicoparagraaf van 40 jaarverslagen
van 2017 gelezen. Dit was een mix van grote en kleine corporaties verspreid over het gehele land.
De analyse geeft inzicht in de verantwoording over de actuele risico’s, de mate van risicobereidheid
en de ontwikkeling van de risicocultuur. Dit tezamen schetst tevens een beeld van de volwassenheid
van het risicomanagement bij woningcorporaties ultimo 2017.
Risicomanagement paragraaf
Bij het analyseren van de jaarverslagen hebben wij de richtlijnen van de Raad voor de
Jaarverslaggeving (RJ400) in ogenschouw genomen. Volgens de RJ hoort het bestuursverslag een
risicomanagement paragraaf te bevatten met daarin:
1.	een beschrijving van (strategische) risico’s en onzekerheden
2.	Risico’s die in het afgelopen boekjaar een belangrijke impact hebben gehad
3.	De bereidheid om risico’s en onzekerheden al dan niet af te dekken (risicobereidheid)
4.	Getroffen maatregelen om risico’s te beheersen, en een uiteenzetting indien geen maatregelen
getroffen zijn voor een belangrijk risico
5.	Verwachte impact van risico’s op de resultaten e/o financiële positie
6. Verbeteringen die in het systeem van risicomanagement zijn of worden aangebracht
7.	(Bij voorkeur) toelichting op de verankering van het systeem van risicomanagement in de
organisatie en de genomen maatregelen (soft controls) ter beïnvloeding van de cultuur, het
gedrag en de motivatie van medewerkers
Onze bevindingen naar aanleiding van het onderzoek hebben wij in dit artikel opgetekend. Als
bestuurder en/of controller kunt u deze analyse gebruiken als benchmark en als inspiratie om uw
jaarverslaglegging en de volwassenheid van uw risicomanagement tegen het licht te houden.

Samenvattende cijfers en observaties

Alvorens wij dieper ingaan op de inhoud van de jaarverslagen geven wij u een overzicht van de
feiten en cijfers voor alle aspecten van de RJ400. Vrijwel alle woningcorporaties hebben een aparte
paragraaf over risicomanagement opgenomen. Alleen bij enkele kleine corporaties was dit nog
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niet het geval. Deze paragraaf beschrijft in de meeste gevallen de strategische risico’s, de wijze van
beheersing en de doorgevoerde en/of geplande verbeteringen in het risicomanagement. De risico’s
die een grote impact hebben gehad in het boekjaar worden in incidentele gevallen expliciet vermeld.
Bij de meeste corporaties is dit impliciet onderdeel van het overzicht van belangrijke risico’s.
Impact strategische risico’s
Over de risicobereidheid en de verwachte impact van risico’s op de financiële positie wordt veel
minder gerapporteerd. Hoewel ruim de helft van de corporaties iets schrijft over scenarioanalyses
en stress testing, geeft dit in veel gevallen geen duidelijk beeld van de mogelijke impact van de
benoemde strategische risico’s op de resultaten van de corporatie. Het goed in kaart brengen van
de mogelijke impact vraagt dat er voor de belangrijkste, moeilijk beheersbare strategische risico’s
scenario’s worden doorgerekend. Vanuit deze scenario’s kan de corporatie eventueel een risicobuffer
op de financiële ratio’s bepalen. Dit geeft (mede) uitdrukking aan de risicobereidheid.
Risicocultuur en soft controls
Rapporteren over risicocultuur en soft controls is niet verplicht, maar wel gewenst volgens de RJ400.
Slechts 1 op de 3 corporaties zegt in haar jaarverslag ‘iets’ over risicocultuur.
Grafiek 1: Samenvattende uitkomsten onderzoek
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In de onderstaande hoofdstukken is dieper ingegaan op de strategische risico’s, de risicobereidheid,
de financiële impact (scenario’s en risicobuffers) en de risicocultuur en soft controls.

Strategische risico’s 2017

Het maken van een strategische risicoanalyse is inmiddels gemeengoed binnen de corporatiesector.
In 85% van de jaarverslagen is een strategische risicoanalyse opgenomen. De strategische
risicoanalyse is binnen de corporatiesector bepaald geen afvinklijstje. Hoewel wij getracht hebben
risico’s te groeperen, zagen we toch ruim 80 verschillende risico’s in 40 jaarverslagen1. Iedere
corporatie formuleert dus zelf zijn strategische risico’s, die soms ook heel specifiek zijn voor de
omgeving waarin de corporatie actief is. Gemiddeld vermelden corporaties 9 (strategische) risico’s in
het jaarverslag.
1	We hebben alle risico’s die zijn genoemd in het hoofdstuk risicomanagement meegenomen als ‘strategische’ risico’s in
deze analyse. Hieraan ligt de aanname ten grondslag dat een corporatie risico’s alleen opneemt in het jaarverslag als ze
voor de corporatie ‘van strategisch belang’ zijn.
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Wet- en regelgeving
Uit de strategische risico’s die corporaties noemen, destilleren wij de volgende rode draad. In de
externe omgeving is met name de wet- en regelgeving reden tot zorg. Voor de corporatiesector is
de overheid de afgelopen jaren niet altijd een betrouwbare partner geweest. Er zijn veel en grote
veranderingen doorgevoerd met de implementatie van de Woningwet, maar ook de regelgeving met
betrekking tot fiscaliteit heeft grote invloed. Daar komt bij dat de overheid druk uitoefent op de sector
als het gaat om duurzaamheid en betaalbaarheid van woningen (passend toewijzen).
Kwetsbare bewoners
Een andere grote zorg bij de corporaties is het groeiende aantal kwetsbare bewoners in
corporatiewoningen. Dit heeft impact op de leefbaarheid van wijken en brengt veiligheidsissues met
zich mee. Verschillende corporaties verwachten een toename van de sociale onrust in wijken met
veel huurwoningen.
Marktontwikkelingen
De derde rode draad betreft de marktontwikkelingen. Bouw- en ontwikkelkosten nemen in rap tempo
toe, bouwlocaties en aannemers zijn maar beperkt beschikbaar en men volgt de renteontwikkelingen
met argusogen.
Ontwikkelingsvraagstukken
De risico’s in de interne organisatie geven inzicht in organisatieontwikkelingsvraagstukken die
er liggen in de sector. De grootste zorg is het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance).
Dit is niet verrassend aangezien veranderende wet- en regelgeving het grootste risico is in de
externe omgeving. De definitieve regelgeving is bovendien vaak laat beschikbaar, waardoor
tijdelijke implementatie een uitdaging is. Veel woningbouwcorporaties legden in 2017 de focus op
compliance. De meeste corporaties die dit risico opnemen in hun jaarverslag geven aan dat zij het
risico goed tot zeer goed beheersen. Andere risico’s die geregeld terugkomen zijn:
a. ICT en informatiebeveiliging
b. Organisatiecultuurverandering
c. Personeel- en arbeidsmarktrisico
d. Projectontwikkeling- en onderhoudsrisico
e. Fraude/integriteitsrisico’s
Cultuurverandering
Woningcorporaties zijn aan het moderniseren en cultuurverandering is een thema bij veel
corporaties. Zij willen wendbaarheid, flexibiliteit en absorptievermogen vergroten en meer ‘netwerken’
en klantgericht zijn. Veel corporaties die cultuurverandering op de strategische agenda hebben staan,
hebben ook personeel- en arbeidsmarktrisico’s opgenomen in de strategische risicoanalyse. Er is
voor een aantal vakgebieden merkbaar krapte op de arbeidsmarkt en het imago van de sector op de
arbeidsmarkt is niet erg sterk.

Risicobereidheid

Ruim de helft van de door ons bekeken jaarverslagen zegt ‘iets’ over de risicobereidheid van de
organisatie. Of een corporatie uitspraken doet over de risicobereidheid lijkt niet gerelateerd te zijn aan
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de omvang van de corporatie. In alle onderzochte categorieën (XS tot en met XL) ligt het percentage
corporaties dat over risicobereidheid rapporteert tussen de 45% en 65%. De uitspraken variëren van
beargumenteerde beschrijvingen van de risicobereidheid op verschillende deelgebieden tot slechts
het benoemen dat men de risicobereidheid heeft bepaald. Daar waar de algemene risicohouding uit
het jaarverslag is op te maken, valt op dat de sector behoudend is als het gaat om risico’s nemen.
Bij de corporaties die inzicht geven in hun algemene risicohouding is deze in 75% van de gevallen
defensief (of laag) en in 15% van de gevallen zelfs risico mijdend. Vanuit de optiek dat er gewerkt
wordt met maatschappelijk kapitaal, en onder invloed van hetgeen is gebeurd in de sector, is men
niet (meer) bereid risico’s te nemen.
Grafiek 2: Algemene risicohouding van corporaties
die uitspraken doen over hun risicobereidheid
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Bij de corporaties die inzicht geven in hun algemene risicohouding is deze in 75% van de gevallen
defensief (of laag) en in 15% van de gevallen zelfs risico mijdend. Vanuit de optiek dat er gewerkt
wordt met maatschappelijk kapitaal, en onder invloed van hetgeen is gebeurd in de sector, is men
niet (meer) bereid risico’s te nemen.
Corporaties met een risiconeutrale houding benadrukken dat zij niet alleen in risico’s denken, maar
ook in kansen en daar gerichte afwegingen in maken.
Grafiek 3: Inhoud risicobereidheid statements van
corporaties die uitspraken doen over hun risicobereidheid
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De risicobereidheid-uitspraken zijn in veel gevallen algemeen van aard of gaan in op de (lage)
risicobereidheid ten aanzien van de financiële gezondheid van de corporaties. Ook het voldoen aan
wet- en regelgeving (compliance) komt regelmatig terug. Over de risicobereidheid op andere
(strategische) thema’s wordt slechts sporadisch een uitspraak gedaan. Dit is opmerkelijk, want juist
op terreinen als ‘duurzaamheid’ en ‘leefbaarheid’ is veel discussie over de positie van corporaties en
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kan een corporatie lokaal het verschil maken. Het feit dat deze thema’s in de risicobereidheid weinig
terug komen wekt de indruk dat risicomanagement bij woningbouwcorporaties nog sterk gekoppeld
is aan financiën en compliance.
Slechts twee corporaties geven aan dat ze de risicobereidheid per strategische doelstelling bepalen.
Dit is van belang om de link tussen risicomanagement en de strategie goed te kunnen leggen.

Kwantificeren van de impact van (strategische)
risico’s

Voor het rapporteren van de verwachte impact van risico’s op de resultaten en/of financiële positie
ligt het voor de hand om gebruik te maken van scenarioanalyses. Wij verwachten dat (vrijwel) iedere
corporatie scenario’s doorrekent als onderdeel van de begrotingscyclus. Uit de jaarverslagen blijkt
dit echter niet. Slechts 55% van de bekeken jaarverslagen geeft enig inzicht in de manier waarop
de corporatie met scenario analyses werken en hoe de verbinding met risicomanagement wordt
gemaakt.
Grafiek 4: Toepassen scenario analyse
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Als we daar inhoudelijk naar kijken, dan valt op dat de koppeling tussen strategische risico’s en
scenario’s bij 2 van de 3 corporaties wel wordt gelegd, maar dat er weinig inzicht wordt gegeven in
de gehanteerde scenario’s en de uitkomsten van de scenario’s.
Slechts 2 corporaties leggen een koppeling tussen de uitkomsten van de scenario analyse en de
benodigde hoogte van de financiële ratio’s (risicobuffers).

Risicocultuur en soft controls

De aandacht voor risicocultuur en soft controls groeit binnen woningcorporaties. 1 op de 3
jaarverslagen schenkt op enigerlei wijze aandacht aan risicocultuur en/of soft controls. Die aandacht
beperkt zich in de meeste gevallen tot ‘bewustzijn van het belang van een gezonde risicocultuur’.
Specifieke activiteiten
Enkele corporaties rapporteren over specifieke activiteiten die in 2017 zijn ontplooid gericht op de
verbetering van de risicocultuur. Enkele voorbeelden van dergelijke activiteiten zijn:
-	Prestatieafspraken met de bestuurder over de voorbeeldfunctie en de bijdrage aan het stimuleren
van specifieke cultuuraspecten binnen de corporatie.
-	Dialoog met de RvC over risicocultuur en soft controls en de gewenste verbeteringen daarin.
-	Dilemma workshops met medewerkers over integriteitskwesties
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Hard en soft controls
Bij de grotere corporaties wordt er wat vaker iets geschreven over de risicocultuur en de soft controls
dan bij de kleinere corporaties. Hoewel er bij goed risicomanagement balans is tussen de aandacht
voor hard controls en de aandacht voor soft controls is dit in de risicomanagement paragraaf van
woningcorporaties nog niet het geval. Wij verwachten dat de aandacht voor dit thema de komende
jaren zal toenemen en dat de jaarverslagen op dit punt specifieker zullen worden.

Samenvatting en conclusie

Bijna alle woningcorporaties hebben een risicoparagraaf opgenomen in hun jaarverslag. De
RJ400 schrijft voor welke elementen hierin moeten terugkomen. We constateren dat nog niet
alle corporaties hier met voldoende diepgang invulling aan geven. Daar waar de elementen
wel terugkomen, is er nog ruimte voor inhoudelijke verbetering. De oorzaak voor het ontbreken
van transparantie op sommige elementen ligt vermoedelijk in het volwassenheidsniveau van
het risicomanagement. Onze ervaring vanuit de adviespraktijk is dat het risicomanagement bij
corporaties verder versterkt kan worden, met name daar waar het gaat om het integreren van
risicomanagement in de strategische sturing. Deze constatering komt ook naar voren uit de analyse
van de jaarverslagen.
Als we inhoudelijk kijken naar de verslagen, dan valt de lage risicobereidheid van corporaties op.
Het lijkt wel of ‘risico’ een beladen woord is in relatie tot de maatschappelijke opdracht van een
corporatie. En dit terwijl het vermijden van risico’s in zichzelf misschien wel het grootste risico is. De
kramp van de lage risicobereidheid is misschien wel de grootste belemmering voor het realiseren
van de (maatschappelijke) doelstelling en de zo gewenste cultuurverandering. Als compliance en
financiën de boventoon voeren zal het gedrag van medewerkers niet snel flexibel, wendbaar en
klantgericht zijn.
Een risiconeutrale houding kan een gezonde risicohouding zijn, ook voor een maatschappelijke
instelling. Zelfs een wat meer offensief profiel is maatschappelijk uit te leggen, als dit betekent dat de
corporatie haar nek durft uit te steken om huurders te helpen en een proactieve bijdrage wil leveren
aan de verduurzamingsopgave die Nederland heeft. Een offensief profiel kan een gunstige invloed
hebben op de betaalbaarheid van woningen (bijvoorbeeld door toepassen van innovaties) en dus van
grote maatschappelijke waarde zijn. Een gedegen dialoog over risicobereidheid in het bestuur en met
de RvC vormt hiervoor de basis.
Aan de kwantitatieve kant hebben woningcorporaties veel mogelijkheden om met scenario’s te
werken en op die manier de impact van risico’s inzichtelijk te maken. Transparantie hierover in het
jaarverslag is nog beperkt.
De risicocultuur en soft controls zijn in de jaarverslagen nog onderbelicht. Corporaties die dit
element in hun jaarverslag hebben opgenomen beperken zich veelal tot het benadrukken van
het belang hiervan. Concreet inzicht in de gewenste risicocultuur en de wijze van sturing daarop
ontbreekt nog. Hier zijn nog grote stappen te zetten.

Accent Organisatie Advies, november 2018 | 7

Meer weten?
Neem dan contact op met:
Alice Jansen-van den Tillaart
06 16 67 78 98
a.jansen@accentadvies.nl

Over Accent
Wanneer mensen binnen organisaties risico’s bewust nemen en beheersen kunnen organisaties
makkelijker doelen realiseren. Daar helpen wij bij. Met ons Strategisch Risicomanagement
ondersteunen wij organisaties bij de inrichting, besluitvorming en aansturing van risicomanagement
op alle niveaus. Door onze werkwijze stimuleren wij opdrachtgevers om op een andere manier naar
hun organisatie te kijken. Zodat zij, op basis van nieuwe inzichten, komen tot werkbare oplossingen
voor optimale risicobeheersing.
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