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van Winst naar Waarde
waardevolle doelen realiseren in een onzekere wereld

Martin van Staveren 

Staat voor ERG anders omgaan met risico’s én kansen 

Wie is dr. ir. Martin van Staveren MBA? 
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Stelling: eens /oneens? 

De route van winst naar waarde 

loopt onvermijdelijk 

via waardenspanning 

Vraag: welke (impliciete) waarden botsen?

Presentatie Eindverslag onderzoek kinderopvangtoeslag, 17 december 2020
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Voorbeeld van het langdurig negeren van 
waardenspanning

Enkele oorzaken:

1. Focus op één doel: keiharde fraudebestrijding

2. Signalen: genegeerd en niet naar gehandeld

3. Variatie: geen ruimte voor menselijk maatwerk

4. Eigenaarschap: wachten op de ander

Bron: Presentatie ‘Ongekend onrecht’, 17 december 2020 
(https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/pok).

Waardenspanning bij omgaan met risico’s

Vanaf 2013: risicoclassificatiemodel => lerend algoritmisch 

besluitvormingssysteem voor opsporing onjuiste aanvragen & fraude

Doel: via risicoprofielen nagaan bij wie kans groter is dat zij ‘mogelijk

onnauwkeurige aanvragen en wijzigingen indienen en potentieel fraude 

plegen’ (Amnesty, 2021).

Gevolg: blackbox model én perverse prikkel om kosten terug te verdienen 

=> veel ’vals positieven’ => tienduizenden ouders en verzorgers ten 

onrechte beschuldigd van fraude met kinderopvangtoeslag.

Door eenzijdige risicoclassificatie is waardenspanning structureel genegeerd…
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ROUTE

+ Intro waardenspanning

+ Waarom risicoleiderschap? 

+ Wat is risicoleiderschap?  

+ Hoe werkt risicoleiderschap? 

+ Tips voor de praktijk

 Interactief 

Stel je vragen, ook tussendoor 

Pdf slides ontvang na afloop

a. Stabiel 
b. Zeker 

c. Gecompliceerd

d. Eenduidig

a. Volatiel 
b. Uncertain  

c. Complex

d. Ambigu

Technologie

Veiligheid

Klimaat
Virussen 

Privacy 

Waarom risicoleiderschap… 
V00r het realiseren van waardevolle doelen in een onzekere wereld? 

Migratie
Vergelijkbaar met systeemwereld 

& leefwereld (Hart, 2012)
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Gecompliceerd
Tam vraagstuk

Complex 
‘Wicked’ Wild vraagstuk

Eén eenduidige oplossing  Géén ultieme oplossing
Wel keuzes & besluiten

Twee soorten vraagstukken & onzekerheden

Efficiënt, snel & goedkoop, 
kwetsbaar, fragiel  

Effectief, betrouwbaar, 
robuust, antifragiel

Hét wilde-waarden-dilemma in de huidige VUCA-wereld?
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Waarom geen gewoon risicomanagement?
V00r het realiseren van waardevolle doelen in een onzekere wereld?

Wat is risicoleiderschap? 

risico + leiderschap
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Wat is RISICO? 

Gevolgen van 

onzekerheden voor  

een waardevol doel

RISICO 

o.a.
ISO (2009, 2018)

COSO (2017)
WEF (2016)

Van Staveren (2020)
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Waardenspanning vanuit gevolgen van risico’s

Van Staveren (2020)

Risico  Perceptie  Risicobereidheid Waarden

Situatie-gebonden

Veranderlijk

Subjectief = Ambigu (VUCA)

Vanuit verschillende rollen & taken: 

=> Altijd verschillende invalshoeken bezien

=> Vraagt om heldere kaders & prioriteiten

=> Visie, missie & waarden zijn uitgangspunt

Vanuit verschillende rollen & taken: 

=> Altijd verschillende invalshoeken bezien

=> Vraagt om heldere kaders & prioriteiten

=> Visie, missie & waarden zijn uitgangspunt
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Wat is risicoleiderschap? 

risico + leiderschap

Leiderschap in de VUCA-wereld
Formeel én informeel leiderschap in 4 D’s 

Doelgericht Diversiteit  

Durven  Doen 
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Doelgericht 

durven omgaan 

met onzekerheden, 

risico’s én kansen

Wat is Risicoleiderschap? 

Expliciet => oog voor perceptieverschillen

Realistisch => VUCA, discomfort verdragen

Gestructureerd => 6 stappen en 3 vragen 

Complexiteit: Terug naar de essentie …  

6 algemene risicostappen 

1 Bepaal het doel

2 Identificeer risico’s én kansen

3 Classificeer risico’s én kansen 

4 Al dan geen maatregelen nemen

5 Effectiviteit maatregelen evalueren

6 Communicatie en rapportage 

3 DOD-vragen 

1 Wat is je waardevolle Doel?

2 Wat is daarbij Onzeker?

3 Wat ga je al dan niet Doen? 

Voor / met wie? 

Van Staveren (2018, 2020)
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Hoe werkt risicoleiderschap? 

Zó werkt risicoleiderschap

Risicogestuurd werken: 6 stappen of 3 vragen

toepassen… in DAT WAT JE AL DOET => in alle 

bestaande activiteiten, overleggen, rapportages,…  
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Jaarplan

U
itvoering

Bi
js

tu
rin

g

Rapportage 

Toepassen 

van de 6 stappen 

of 3 vragen 

in de P&C- of

kwaliteits- of 

verbetercyclus

Voorbeeld: Zó werkt risicoleiderschap

Voorbeeld: Zó werkt risicoleiderschap
TOP = Time Out Procedure 
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1. Erkenning van onze basisbehoeften

2. Ontwikkelen van een groeimindset

3. Creëren van sociale veiligheid

4. Het ontwikkelen van een aantal vaardigheden

Wat vraagt Risicoleiderschap van jou? 

(H)Erken mate van risicobereidheid
vanuit basisbehoeften en emoties

Van Staveren (2020)

Grote invloed op 
risicobereidheid van

individu, organisatie & 
samenleving

Angst & risico’s mijden

Woede & risico’s nemen

Teleurstelling
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Vaardigheden voor Risicoleiderschap
Formeel én informeel leiderschap in 4 D’s 

Doelgericht Diversiteit  

Durven  Doen 

Omgaan met conflicterende doelen  

Omgaan met waardenspanning vanuit conflicterende doelen  

Korte termijn winst Duurzaamheid 
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Aandachtspunten
Een risicoleider gaat om met meerdere én conflicterende doelen:   

1. Erkent de realiteit van meerdere doelen;

2. Erkent de realiteit van conflicterende doelen;

3. Maakt expliciete afwegingen vanuit doelen én gevolgen;

4. Benut risicosturing om dilemma’s met conflicterende doelen op te lossen;

5. Benut risicosturing altijd als middel, nooit als doel.

Waarde dominant maken 

Waarde is meer dan geld 
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Een risicoleider maakt waarde dominant:    

1. Kent het verschil tussen kosten en waarden in relatie tot risico’s;

2. Neemt risicogevolgen die niet eenduidig in geld zijn uit te drukken wel serieus;

3. Beschouwt de waarden van iedereen die door een risico kan worden geraakt;

4. Kan omgaan met de subjectiviteit van de waarde van risico’s;

5. Beseft de waarde en rol van tijd bij omgaan met risico’s. 

Aandachtspunten

Naar welke typen waarde streven we, 
als (1) individu, (2) organisatie en (3) samenleving?

Intrinsieke waarden: 

• Ontwikkeling & ontplooiing

• Open sociale relaties

• Maatschappelijke bijdragen

• Mentale & fysieke gezondheid

Extrinsieke waarden: 

• Financiele & materiele rijkdom

• Aanzien en bewondering

• Macht en status

• Aantrekkelijkheid & sexy

Andere waarden => andere doelen => andere onzekerheden => andere
risico’s en kansen => anders omgaan met die andere risico’s en kansen…

Afkomstig uit Self Determination Theory, bewerking van Van den Broeck & Coillie, Motiveren zonder Controleren (2021) 
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Zoek de samen de dynamische balans 

Van Staveren (2020)

+ Maak onderscheid tussen wilde van tamme vraagstukken

+ Stel jezelf én anderen steeds 3 DOD-vragen: Doel? Onzeker? Doen?

+ Integreer omgaan met onzekerheden in de dagelijkse activiteiten, overleggen, e.d.

+ Werk vanuit heldere waarden en daaruit volgende risicoverantwoordelijkheid 

+ Integreer RL-ontwikkeling in BESTAANDE (opleidings)trajecten

+ Benut de kracht van woorden in dat wat je doet

Omgaan met waardenspanning via risicoleiderschap

Samenvattende tips
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Dus… Iederéén risicoleider
Risicoleiders zijn ongewoon gewone mensen, 

die steeds weer in staat blijken om risicogestuurd 

waarde(n) te realiseren én te behouden, juist in een 

dynamische organisatieomgeving.

Pak jouw voorbeeldrol én verantwoordelijkheid! 

Risicoleiderschap  

martin@vsrm.nl 

www.vsrm.nl 
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