
▶ MARTIN VAN STAVEREN is kerndocent van de masterclass Risicomanagement 

in de publieke sector, een onderdeel van de executive Master Public Management. Hij vertelt over 

Blended Risicomanagement voor de publieke sector:

‘Er was eens periode, niet eens zo heel lang geleden, dat risicomanagement werd gezien als 

dé veelbelovende aanpak in het beheersen van risico’s. Dit leidde tot ingewikkelde model-

len en protocollen, lange risicodossiers, goedbedoelde maatregelen en uiteindelijk weinig 

aantoonbaar effect. Betekent dit dat de rol van risicomanagement anno nu volledig is uit-

gespeeld? Helemaal niet. Alleen transformatie is nodig. Risicomanagement dat aangepast is 

aan de eisen van de huidige, snel veranderende en digitaliserende wereld. Daaraan werken 

we binnen de nieuwe blended module Risicomanagement in de publieke sector van 

de executive Master Public Management. Uniek in Nederland. Er is veel oog voor de 

rol van de factor mens, de bijbehorende risico-subjectiviteit en de context en cultuur van 

publieke organisaties. We brengen risicomanagement in deze module terug tot de essentie: 

met zes algemeen toepasbare stappen die we elk diepgaand verkennen. De zes stappen kan 

elke organisatie op een geheel eigen wijze toepassen. Het is een praktijkgerichte master-

class op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten. Het helpt publieke ma-

nagers om realistisch én effectief om te gaan met hun actuele risico’s, om zo hun publieke 

taak sober en doelmatig uit te voeren.’
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 VIER REDENEN  om te komen 

studeren bij Professional Lear-

ning Universiteit Twente:

1.  combineren van een parttime 

opleiding met werk en privé;

2.  nieuwe state-of-the-artkennis 

opdoen en delen;

3.  colleges centraal in het land;

4.  nieuw en ander netwerk ont-

wikkelen;
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◀ MARTINE TEN VOORDE, consultant Technology Enhanced Learning & Teaching van 

de Universiteit Twente over Blended Learning in executive (postacademische) opleidingen:

‘Studeren in eigen tempo, op een eigen gekozen plaats en tijd, zonder de verplichting om 

wekelijks op vaste tijden plaats te nemen in een leslokaal. Dat is de vernieuwde opleiding  

Risicomanagement in de publieke sector. De opleiding volgt een blended leerconcept 

waar we gebruik maken van een combinatie van onderwijsvormen: thuis, op de werkplek 

of waar dan ook kan de deelnemer literatuur bestuderen, video’s bekijken, webinars volgen 

of quizjes maken om de studievoortgang te toetsen. Ze kunnen gesprekken aangaan op een 

levendig discussieforum in zowel kleinere groepen als grotere groepen en opdrachten maken 

waarin de deelnemer het geleerde direct toepast. Dit alles is weergegeven in een aantrekke-

lijke en overzichtelijke online leeromgeving.  Natuurlijk zijn er ook klassikale bijeenkomsten 

in de vorm van collegedagen: dit zijn tweewekelijkse, interactieve studiedagen waarin samen 

met de mede-deelnemers en docent wordt gewerkt aan verdieping, uitwisseling en toepas-

sing van de stof die de deelnemer thuis heeft kunnen bestuderen.’

◀ EUGENIE VAN REST, bestuurssecretaris Dimence (stichting voor de 

geestelijke gezondheid), GGZ en Maatschappelijke Dienstverlening, over haar deelname 

aan de executive masterclass Risicomanagement in de Publieke sector:

‘Na het lezen van het boek Risicogestuurd Werken van Martin van Staveren 

zette ik de stap om de masterclass Risicomanagement te volgen. De eindop-

dracht greep ik aan om een kort en krachtig plan te schrijven over de dooront-

wikkeling naar het risicogestuurd werken binnen de Dimence Groep. Binnen 

Dimence zijn wij vanaf 2008 intensief bezig om risicomanagement vorm te 

geven. We werden gezien als koploper en daar waren we trots op! Bij ons werkte 

“het veilig incidenten melden” goed en met het hele managementteam had-

den we een prachtig risicoregister gemaakt. Toen er een decentralisatie werd 

doorgevoerd binnen de organisatie, bleek het minder goed te werken. We waren 

een Groep geworden met meerdere dochters, die ieder een eigen doelgroep 

bedienden en een eigen ontwikkeling doormaakten. Dat kwartje viel pas nadat ik 

door een collega gewezen werd op het boek van Martin van Staveren en later de 

masterclass. Over mijn eindopdracht is de Raad van Bestuur inmiddels akkoord 

op de hoofdlijnen. Dit najaar wordt duidelijk of de directies en managers zich er 

ook in kunnen vinden.’

◀ WIM KOLLEN, teamleider van het team Arbeidstoeleiding van de gemeente Emmen, rondde in 

2016 succesvol de executive masterclass Risicomanagement in de Publieke Sector af: 

‘Ik ben positief en denk in kansen. Risico’s ze zijn er, maar daar wil ik me niet op richten, verspilde 

energie want het stagneert de ontwikkeling. Dit waren de vooroordelen die ik had. Waarom zou ik 

een masterclass Risicomanagement volgen? Toch werd mijn nieuwsgierigheid gewekt tijdens de 

masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering. Eén van de colleges stond in het teken van risicomanage-

ment. Ik werd getriggerd door de wijze waarop de docent ons introduceerde in een wereld die niet 

de mijne was. Genoeg aanleiding om me aan te melden voor de masterclass Risicomanagement 

in de Publieke Sector. Nu ik deze masterclass heb afgerond, is mijn conclusie dat risicomanage-

ment essentieel is in een soms toch wel opportunistische omgeving. Op inspirerende wijze heeft 

kerndocent docent Martin van Staveren ons meegenomen in zijn methodiek van risicogestuurd 

werken: via zes generieke stappen wordt gekomen tot beoordeling en beheersing van risico’s. Deze 

methodiek wordt inmiddels ook in de gemeente Emmen gebruikt. Doordat we de risico’s vroegtij-

dig in beeld brengen zijn we in staat om een adequate afweging te maken of  we de risico’s willen 

beheersen en hoe we dat willen doen. Risicomanagement helpt ons te komen tot betere resultaten.’
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