
Objectnummer Gebeurtenis Programma risico Afdeling Opmerking Risicogebied Risicogevolg Bruto 

kansklassenr

Bruto 

gevolgklassenr

Bruto risicoscore Bruto maximaal 

gevolg

Gevolgcategorie Risicocategorie Label Maatregelnummer Maatregel Opmerking M Fase maatregel Netto kansklassenr Netto gevolgklassenr Netto risicoscore Netto maximaal gevolg

R235 Uitwerking nieuwe manier van toegang stagneert Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij toegang per D is anders hierdoor komen de benodigde 

verbindingen niet tijdig of goed tot stand

Gevolg

1. integrale toegang, dicht bij de burger komt niet tot stand

2. de gemeentelijke sturing op een andere manier van werken 

kan onvoldoende plaats vinden

Zorg & Welzijn 4 1 4 15000 geld Financieel incidenteel risico M170 1. samenwerking tussen de teams intensiveren

2. rollen en verantwoordelijkheden helder beschrijven

3. afhankelijkheden bepalen

4. indien nodig de deadline verschuiven naar augustus 2015

Acties

1. inversteren in samenwerking/ teambuilding

Actief 4 1 4 15000

R234 Nieuw aanbod/werkwijze aanbieders sluit niet aan op ambities 

3 D's, niet integraal en niet resultaat/vraaggericht

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. organisatiebelang wordt boven noodzaak transitie gesteld

2. cultuuromslag bij zorgaanbieder wordt niet gemaakt

Gevolg

1. geen maatwerk en integrale toegang tot ondersteuning voor 

cliënten

2. toename in gebruik voorzieningen

3. sturing/regie aanbieders vergt meer inspanning, wordt 

complexer

Zorg & Welzijn 3 3 9 200000 geld Financieel incidenteel risico M169 1. partijen tijdig en blijvend betrekken bij inrichting nieuwe 

stelsel

2. sturings- en financieringsmodel laten aansluiten bij 

doelstellingen 3D( voorkomen van perverse prikkels) 

3. goed contract relatie beheer inzetten

Acties

1. Communicatie uitingen

Actief 3 3 9 200000

R232 ICT-systemen niet tijdig gereed om gebruik en uitwisseling van 

informatie te ondersteunen

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. gebreken in (overgedragen) systemen

2. problemen bij implementatie nieuw systemen

3. realiseren van koppelingen tussen systemen problematisch

4. geen integrale aanpak van informatievoorziening

Gevolg

1. privacy van cliëntgegevens onvoldoende gewaarborgd

2. systemen kunnen niet gewenste informatie leveren en 

uitwisselen

ICT 5 4 20 400000 geld Financieel incidenteel risico M167 1. aansluiting zoeken bij landelijk advies over 

informatievoorziening

2. inventarisatie betrokken systemen inclusief verwachte 

knelpunten

3. beginnen met veilige ict-toepassingen, bewezen technologie 

Acties

1. audit tbv toets privacy en veiligheid gegevens

2. duidelijke afspraken en protocol over informatiebeveiliging 

en privacy gegevens

3. informatievoorziening inrichten vanuit principe klant is 

eigenaar dossier en medewerkers hebben toegang

Actief 5 4 20 400000

R238 Structurele stijging van de kosten voor ondersteuning Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. kosten stijgen door toename ondersteuningsvraag

2. dure ondersteuningstrajecten waarin gemeente afhankelijk is 

van landelijk of bovenregionale afspraken

3. gemeente heeft geen invloed op verwijzing door medisch 

specialisten en gedwongen kader (jeugd)

Gevolg

1. budgettaire problemen die hervormingen in gevaar brengen

2. besparingen niet of te traag gerealiseerd

3. kosten overschrijden ramingen

Zorg & Welzijn 4 4 16 300000 geld Financieel incidenteel risico M173 1. zorgvuldige inkoop realiseren

2. in groter verband (regionaal) inkopen van zorg

3. stimuleren kostenbewustzijn

4. financiële reserves aanleggen

5. verschuiving prioriteiten in gemeentebegroting

Acties

1. afspraken maken met specialisten en Raad van de 

Kinderbescherming (jeugd)

Actief 4 4 16 300000

R237 Gemeente is niet in staat inkoop/aanbesteding voldoende te 

realiseren. Dit geldt met name voor Jeugd.

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. gemeentelijke expertise voor effectieve inkoop nog 

onvoldoende intern aanwezig

2. afspraken met aanbieders niet scherp genoeg

3. de inkooptermijn wordt niet gehaald

Gevolg

1. budgetoverschrijdingen leiden tot politieke vragen en 

incidenten

2. regie op ondersteuningsaanbod door gemeente kan niet 

worden gerealiseerd

Zorg & Welzijn 4 4 16 450000 geld Financieel incidenteel risico M172 1. tijdig betrekken deskundigen op terrein van financiën en 

aanbesteding

2. In aanbestedingstraject meerdere mogelijkheden tot sturing 

aanbrengen

3. verschillende modellen voor bekostiging logisch inzetten

4. inzetten op kennis en expertise uitwisselen met partners

Actief 4 4 16 450000

R224 Onvoldoende budget om benodigde aanbod voor 

ondersteuning te realiseren (met name op PGB Jeugd)

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. open einde regelingen

2. transitieperiodes in wetgeving voor huidige cliënten slokken 

budget op 

a) overgangsverplichting

b) korting op budget per 1-1-2015

c) onvoldoende budget voor PGB Jeugd.

3. grotere groep nieuwe cliënten dan voorzien

4. nieuwe cliëntengroep heeft grotere hulpbehoevendheid

Zorg & Welzijn 5 5 25 1000000 geld Financieel incidenteel risico M159 1. permanente monitoring budget om actie te kunnen 

ondernemen

2. inventariseren aantallen lopende trajecten

3. financiële reserve aanleggen

4. verschuiving in prioriteiten gemeentebegroting

5. kosten baten op lange termijn onderzoeken

6. samenwerking op financieel gebied, spreiding financiële 

risico's in regio, bijv. bij financiële gevolgen incidenten 

jeugdzorg

Actief 5 5 25 1000000

R239 Inwoners in een kwetsbare situatie krijgen onvoldoende 

ondersteuning

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. krappe budgetten leiden tot bedrijfsmatige afwegingen en 

keuzes gebaseerd op efficiency, niet op ondersteuning

Gevolg

1. ondersteuning voor kwetsbare burgers verschraalt, door 

uitblijven juiste ondersteuning blijven mensen langer beroep 

doen op voorzieningen

2. politieke discussies of incidenten

Zorg & Welzijn 4 2 8 60000 geld Financieel incidenteel risico M174 1. monitoren arrangementen in relatie tot maatwerk (1 gezin 1 

plan 1 regisseur)

2. in beeld houden meest kwetsbare doelgroep

Actief 4 2 8 60000

R236 Er wordt te laat onderkend dat hulp nodig is voor cliënten Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. focus bij bepalen ondersteuning ligt teveel op 

zelfredzaamheid

2. vroegsignalering niet goed geregeld

Gevolg

1. cliënt krijgt meer en/of complexere problemen

2. cliënt blijft mogelijk langer beroep doen op voorzieningen

Zorg & Welzijn 4 1 4 15000 geld Financieel incidenteel risico M171 1. tijdig inzetten op ontwikkeling instrument voor integrale 

intake

2. monitoren ervaringen om intakeproces te verbeteren

Acties

1. ontwikkelen vraagverhelderingsmethodiek

2. benodigde competenties in kaart brengen voor medewerkers 

die betrokken zijn bij intake

Actief 4 1 4 15000

R222 Stijging beroep bijzondere bijstand door inkomenseffecten 

Wmo.

Prg 2 Werk en Inkomen Beleid & Projecten maatschappij 1. Stapeling gebruikers bijdrage algemene voorziening

2. Hierin is ook opgenomen de premiestijging van de 

ziektekostenverzekering (AV). Daarnaast betreft dit aanspraak 

op vergoeding ed, kwijtscheldingen nemen toe door 

verslechterde economische positie."

Participatiewet 5 2 10 100000 geld Financieel incidenteel risico 5 2 10 100000

R229 (Sub) Regionale samenwerking mbt tot inkoop moeizaam Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. onvoldoende draagvlak voor  (boven) regionale 

samenwerking

2. tempo waarin samenwerking tot stand komt te traag

Regionale Samenwerking 4 4 16 300000 geld Financieel incidenteel risico M164 1.Strategie ontwikkelen voor afhakende gemeenten

2. besluitvorming op gemeentelijk en (sub)regionaal niveau 

afstemmen

3. investeren samenwerking en goede voorbeelden delen

4. focus houden op gezamenlijke doelen en resultaten

Acties

1. in gesprek blijven op inhoudelijke koers

2. sturing op voortgang ontwikkelingen besluitvorming

Actief 4 4 16 300000

R227 Onvrede onder inwoners over ervaren verschillen in 

ondersteuning of het niet meer krijgen van ondersteuning, die 

men eerder wel ontving

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij verschillen in aanbod voorzieningen binnen gemeente en per 

gemeente, door beleidsruimte en keuzes in ondersteuning.

Gevolg

toename ingezonden brieven, beroep- en bezwaarprocedures

Zorg & Welzijn 5 1 5 20000 geld Financieel incidenteel risico M162 1. Gerichte en tijdige communicatie over wijzigingen in 

ondersteuning;

2. inzet van mediaton of second opinion als alternatief voor de 

bezwaar en beroep procedure. 

3.Tijdelijke uitbreiding van inzet voor bezwaar en beroep

Actief 5 1 5 20000

R233 Ondersteuningsaanbod wordt niet als passend ervaren door 

cliënten

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. informatie van cliënten is niet goed in beeld

2. intake vindt onvoldoende integraal plaats

3. mogelijkheid van perverse prikkels

Gevolg

1. escalatie van problemen voor cliënt

2. ondoelmatig gebruik financiën

Zorg & Welzijn 4 1 4 15000 geld Financieel incidenteel risico M168 1. tijdig inzetten op ontwikkeling instrumenten

2. monitoren ervaringen om snel bij te kunnen sturen

Acties

1, competenties in kaart brengen voor medewerkers die 

betrokken zijn

Actief 4 1 4 15000

R230 Cliënten moeten telkens opnieuw 'hun verhaal' vertellen Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij informatievoorziening voor integrale toegang en regie niet goed 

geregeld door versnippering in beschikbare informatie over 

verschillende partijen betrokken bij ondersteuning.

Gevolg

1. doelstellingen herontwerp sociale domein voor participatie, 

maatwerk worden niet gerealiseerd 

2. integrale intake wordt niet gerealiseerd

3. gemeente voldoet niet aan wettelijke eisen eenmalige 

uitvraag

Zorg & Welzijn 4 1 4 15000 geld Imago / politiek incidenteel risico M165 1. intern en extern scholing en training medewerkers om brede 

blik op alle leefgebieden te hebben

2. communicatie over privacywetgeving

3. informatievoorziening inrichten vanuit principe klant is 

eigenaar dossier en medewerkers hebben toegang

4. koppelen systemen

5. bepalen welke gegevens nodig en beschikbaar zijn voor 

gegevensuitwisseling

Actie

1. opstellen scholingsplan voor teams en toereikendheid 

daarvan toetsen

2. bepalen ict systeem

Actief 4 1 4 15000

R231 Discontinuïteit in beleidskeuzes en uitdragen hervormingen in 

het sociaal domein door B&W, gemeenteraad

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. hervormingen zijn niet per definitie voor iedereen een 

verbetering, lastige politieke boodschap

2. verantwoordelijkheid voor levering ondersteuning komt 

rechtstreeks bij gemeenten, dit leidt tot toenemende druk bij 

incidenten of politieke discussie over prioriteiten

Gevolg

realiseren ambities herontwerp sociale domein wijzigt door 

andere politieke wensen, keuzes of incidenten.

Zorg & Welzijn 3 1 3 10000 geld Imago / politiek incidenteel risico M166 1. afspraken maken hoe om te gaan met incidenten,

2. vooraf afspraken maken met B&W en raad

3. proactief inzetten op bewustwording bij alle betrokken op 

impact 3 D's en de specifieke keuzes voor Leiderdorp en 

regiogemeenten

Acties

1. een protocol opstellen (wie is waarvoor verantwoordelijk) 

incl communicatietraining 

2. in gesprek blijven met college en raad over lange 

termijndoelen en beleidskeuzes

2. regelmatig betrekken raad

3. rollen en verantwoordelijkheden helder omschrijven

Actief 3 1 3 10000

R220 Budgetoverschrijdende toename uitkeringslasten 

Participatiewet

Prg 2 Werk en Inkomen Beleid & Projecten maatschappij 1. W&I is risico-drager voor het oplopen van het aantal 

uitkeringsgerechtigden dat een beroep doet op 

inkomensondersteuning (I-deel). Voor 2015 is er een wijziging 

in de risico-verdeling, waardoor het risico voor de gemeente 

licht is gedaald.

2. Toename uitkeringsgerechtigden vloeit voort uit stopzetten 

nieuwe instroom Wsw en beperking toegang Wajong en na-

ijleffect economische crisis.

3. Lichtdalende werkloosheid en vertraagd effect op instroom 

participatiewet.

4. Verscherping WW.

Gevolg

Toename van het beroep op de bijzonder bijstand

Participatiewet 5 3 15 200000 geld Financieel incidenteel risico M156 Het efficiënt en effectief inzetten van het P-budget moet 

voorkomen dat het I-deel (fors) wordt overschreden.

1a. Monitoren op effecten inzet P-budget.

1b. Bijsturen waar dit aan de orde is.

Actief 5 3 15 200000

R223 Niet tijdig beschikken over juiste informatie ten behoeve van 

beleidsontwikkeling en begroting en informeren cliënten

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. inzicht in huidige ondersteuning en gebruik van 

ondersteuning te weinig gedetailleerd

2. onvoldoende betrouwbare cijfers over voorzieningengebruik

3. onvoldoende zicht op budgetten vanuit landelijke overheid

Gevolg

1. het maken van prognoses nodig voor ontwikkeling beleid en 

verantwoording kan niet goed worden uitgevoerd

2. sturing en verantwoording blijven ondoorzichtig, leidt tot 

extra kosten, vragen of politieke incidenten

3 inkoop niet goed en tijdig te organiseren

Zorg & Welzijn 5 5 25 600000 geld Financieel incidenteel risico M158 1. bepalen en inventariseren van gegevens die nodig zijn

2. inzichtelijk maken welke informatie wel binnen gemeente en 

regio beschikbaar is

3. signaleren ontbrekende informatie en lobby naar landelijke 

overheid

1,2,bepalen welke gegevens nodig zijn per D, daarna 

samenhang

3. doorlopend

4. conform communicatieplan 

5  kan pas in Q3 en Q4

Actief 5 5 25 600000

R225 Incidenten in de ondersteuning Jeugd na 1 januari 2015 waar 

de gemeente niet voor is toegerust

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij incidenten kunnen niet altijd voorkomen worden, oorzaken zijn 

divers en kennen geen patroon

1. imagoschade gemeente/wethouder

2. verdere inrichting van decentralisatie bepaald door 

incidenten (dus uitzonderingen) ipv ambities gekozen scenario 

voor de langere termijn

3. kosten ten gevolge van claims

Zorg & Welzijn 2 1 2 20000 geld Financieel incidenteel risico M160 1. afspraken maken hoe om te gaan met incidenten;

2. vooraf afspraken maken met B&W en raad

3. proactieve benadering media

4. gebruik maken van kennis en ervaring eerdere situaties

Actief 2 1 2 20000

R228 Aanbieders gaan failliet en/of er zijn onvoldoende alternatieven 

voor ondersteuning beschikbaar

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij Frictiekosten bij aanbieders (nieuw beleid leidt tot 

vermindering omzet/inkomsten, organisatie is genoodzaakt om 

aanpassingen in bedrijfsvoering en exploitatie te doen)

Gevolg

1. toename klachten en incidenten

2. cliënten krijgen geen ondersteuning meer

3. gemeente kan niet voldoen aan wettelijke taak

Zorg & Welzijn 3 2 6 40000 geld Financieel incidenteel risico M163 1. vroegtijdig voorkomen frictiekosten. 

2. coördinatie door gemeenten

3. Lering trekken uit recent voorbeeld van faillissement 

zorgaanbieder 

4. pilots integrale teams kunnen inzicht geven in waar 

frictiekosten ontstaan

6. een zo open mogelijk aanbestedingstraject hanteren;

7. gebruik maken van ervaringen toezicht WMO via BORL 

(Beheerorganisatie regio Leiden)

Acties

1. a)Tijdig beleidskeuzes aankondigen zodat instellingen 

kunnen anticiperen op de veranderingen

1.b) budgetschommelingen verminderen door  instellingen 

wijzen op het flexibeler maken kostenstructuur, bijv flexschil 

personeel

3. Opstellen draaiboek en communicatieplan n.a.v. recent 

voorbeeld

Actief 3 2 6 40000

R226 Participatie komt onvoldoende tot stand en ondersteuning 

vanuit sociaal netwerk kunnen onvoldoende worden ingezet

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij 1. bezuinigingen op voorzieningen welzijn die belangrijke basis 

vormen voor de decentralisatie

2. mantelzorg, vrijwilligers, mw, jgz hebben onvoldoende 

middelen om taken uit te voeren

3. mantelzorgers worden overvraagd

4. nieuwe vrijwilligers moeilijk of niet te krijgen

5. buurt- en wijkinitiatieven blijven achter

Zorg & Welzijn 4 4 16 300000 geld Financieel incidenteel risico M161 1. communicatie vanuit waardering bestaande en nieuwe 

initiatieven

2. actief inzetten op participatie

3. fysieke ruimte aantrekkelijker maken voor participatie 

(voorstel denktank volwassenen)

4. participatie onderdeel maken van alle relevante 

beleidsterreinen

5. heroverwegen van bezuinigingen op voorzieningen die 

participatie faciliteren/stimuleren

6. Lobyen bij de VNG voor het onder de aandacht brangen van 

dit probleem.

Actief 4 4 16 300000

R221 Btw niet compensabel op jeugdzorg en wmo die via een 

samenwerkingsverband wordt ingekocht.

Prg 1 Zorg, Welzijn, Jeugd en Onderwijs Beleid & Projecten maatschappij Btw kosten zijn niet in de bijdrage van de Algemene Uitkering 

meegenomen. De btw werkt kostprijsverhogend voor 21%

Zorg & Welzijn 5 5 25 600000 geld Financieel incidenteel risico M157 1. Geen samenwerkingsverband

2. landelijke lobby

Actief 5 5 25 600000

R219 Kosten voor beschutte werkplekken en re-integratie bij DZB 

nemen toe

Prg 2 Werk en Inkomen Beleid & Projecten maatschappij Stop op nieuwe instroom Wsw en gedeeltelijke omvorming 

naar beschutte werkplekken vloeit voort uit invoering 

Participatiewet

Gevolg

2. meer mensen met arbeidsbeperking naar reguliere arbeid;

3. budget voor re-integratie neemt relatief af, terwijl doelgroep, 

door instroom van mensen die voorheen onder Wajong of Wsw 

vielen, groter en complexer wordt.

Gevolg

1. kosten van beschut worden minder gecompenseerd door 

opbrengsten doelgroep met hoge NTW, waardoor kosten om 

voorzieningen DZB in stand te houden toenemen.

2. wijzigingen in sociale werkvoorziening hebben 

maatschappelijke en politieke impact en kunnen leiden tot 

extra druk op Wmo-voorzieningen.

Sociale werkvoorziening 5 4 20 400000 geld Financieel incidenteel risico M155 Keuzes over verdeling budget over doelgroepen en inzet van 

effectieve instrumenten op basis van financieel 

afwegingsmodel, waarin de financiële gevolgen in grote lijnen 

zijn aangegeven.

Begin 2015  komt het beleidskader (inclusief afwegingskader) 

gereed voor het maken van keuzes t.a.v. doelgroepen en 

instrumenten. Belangrijk onderdeel daarvan zijn verschillende 

scenario’s over de toekomst van DZB. De kosten van het risico 

zijn afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden en de 

vraag in welk jaar je het risico wil bepalen. De keuze DZB is 

primair aan de gemeente Leiden, maar heeft als afgeleide 

eveneens gevolgen voor het financiële risico voor Leiderdorp.

Acties

1. overzicht van de kosten per instrument;

2. toets op effectiviteit per instrument;

3. ontwikkelen meerdere scenario's, inclusief de gevolgen voor 

verschillende doelgroepen (sociaal-maatschappelijk, 

financieel, etc.).

(P-wet project)"

Actief 5 4 20 400000


