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Corporaties	beseffen	steeds	meer	
dat	risicomanagement	van	belang	
is	voor	het	duurzaam	realiseren	
van	hun	doelstellingen.	Dit	
verlangt	een	gestructureerde	
aanpak	in	de	beheersing	van	de	
risico’s	die	de	corporatie	loopt.	
Een	dergelijke	aanpak	onder-
steunt	de	corporatie	ook	bij	het	
aantonen	dat	zij	‘in	control’	is	en	
over	de	in		de	Woningwet	
genoemde	adequate	
risicobeheersing	beschikt.		

Het	risicomanagement	van	veel	
corporaties	richt	zich	voornamelijk	
op	de	beheersing	van	risico’s	in	de	
operationele	en	financiële	
processen.	

Goed	risicomanagement	omvat	
meer,	ook	strategische,	macro-
economische	en	marktrisico’s	
spelen	een	belangrijke	rol	bij	het	
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realiseren	van	de	(maatschappe-
lijke)	doelstellingen	van	de	
corporatie.	Daarom	is	strategisch		
risicomanagement	van	groot	
belang	om	de	voorspelbaarheid	
van	het	realiseren	van	deze	
doelstellingen	te	vergroten.	

			

Organisatie	
De	Manager	Financiën	vervult	bij	
veel	corporaties	de	control-
functie,	echter	vanaf	1	januari	
2017	moet	deze	functie	onafhan-
kelijk	zijn	ingericht.	In	combinatie	
met	de	wens	voor	een	verdere	
professionalisering	van	het	
risicomanagement	binnen	de	
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corporatie,	maakt	dit	dat	
corporaties	op	zoek	gaan	naar	een	
ervaren	(senior)	risicomanager.	
Maar	waar	vind	je	die?	En	heb	je	
deze	wel	fulltime	nodig?	

Onze	oplossing	
Accent	heeft	voor	u	de		oplossing:	
de	Risicomanager-op-Maat.	Afhan-
kelijk	van	de	omvang,	de	complex-
iteit	en	de	risico’s	in	uw	organisa-
tie,	geeft	deze	een	op	maat	gesne-
den	invulling	aan	risicomanage-
ment	in	uw	organisatie.		

Met	de	Risicomanager-op-Maat	
wordt	risicomanagement	niet	
‘uitbesteed’,	maar	heeft	u	een	
ervaren	(senior)	medewerker	die	u	
ondersteunt	met	het	sturen	en	
beheersen	van	de	risico’s	waar	de	
organisatie	mee	wordt	geconfron-
teerd.	En	u	helpt	bij	het	realiseren	
van	uw	doelstellingen!		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

Risicomanager-op-Maat	

ERVAREN RISICOMANAGER, OP MAAT GESNEDEN	

Accent	Organisatie	Advies	heeft	

een	team	van	ervaren	adviseurs	

uit	de	praktijk.	Wij	helpen	

organisaties	om	hun	doelen	te	

realiseren.	Wij	doen	dat	op	een	

praktische,	betrokken	en	

interactieve	manier,	met	oog	

voor	de	mens	in	de	organisatie.	

	



	

Risicomanagement	meer	dan	alleen	het	beheersen	van	operationele	en	financiële	risico’s	
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Risicomanager-op-Maat	
De	risicomanager	van	Accent:	
� kent	de	corporatiemarkt	goed,	

weet	wat	effectief	risicomanage-
ment	inhoudt	en	heeft	de	
instrumenten	in	handen;	

� levert	daarom	vanaf	dag	één	
toegevoegde	waarde	voor	uw	
corporatie;	

� is	lid	van	uw	team	en	treedt	op	
als	sparring	partner	voor	het	
Bestuur	en	management	van	uw	
corporatie	op	het	gebied	van	
risicomanagement;	

� vult	de	risicomanagementfunctie	
naar	uw	behoefte	in,	en	kan	
indien	gewenst	uw	controller	
ondersteunen	bij	de	uitvoering	
van	het	brede	pallet	aan	
risicomanagement	activiteiten;	

� draagt	zorg	voor	de	borging	van	
risicomanagement	binnen	uw	
corporatie	op	strategisch,	tactisch	
en	operationeel	niveau;	

� biedt	een	breed	pakket	aan	
kennis	en	competenties	op	het	
gebied	van	risicomanagement	en	
control,	zoals:	
• Ontwerp,	implementatie,	

evalueren	en	verbeteren	van	
uw	risico-raamwerk	

• Inrichten	of	verbeteren	van	
informatievoorziening	en	
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management	rapportages	
• Jaarlijkse	risico	inventarisatie	en	

opstellen	van	een	‘In	Control	
Statement’	

• Ondersteuning	bij	uw	contacten	
met	belanghebbenden,	zoals	de	
Raad	van	Commissarissen,	het	
WSW	en	de	Autoriteit	woning-
corporaties	

• Besteedt	aandacht	aan	risico-
managementcultuur	en		risico	
bewustwording	in	uw	orga-
nisatie.	

� stemt	continu	de	inzet	af	op	de	
behoefte	van	uw	corporatie;		u		
krijgt	steeds	wat	u	nodig	heeft.	

		
Praktische	informatie	
� Samen	met	u	stellen	we	vast	

waar	uw	behoefte	ligt	en	welke	
Risicomanager-op-Maat	uw	
organisatie	het	beste	past.	

� Afhankelijk	van	de	omvang,	
complexiteit	en	de	risico’s	van	
de	organisatie	zal	uw	Risico-
manager-op-Maat	minimaal	één	
dag	per	2	weken	tot	2	dagen	per	
week	bij	uw	corporatie	
werkzaam	zijn.	

� Uw	Risicomanager-op-Maat	
werkt	op	basis	van	een	jaar-
contract.	

� U	bent	voordeliger	uit	dan	wan-
neer	u	de	dienstverlening	op	
adviesbasis	inkoopt.		

� De	kosten	worden	maandelijks	
achteraf	in	rekening	gebracht.	

	

RISICOMANAGER-OP-MAAT 
	

	

	 	 	

	

OVER ACCENT 
 

Wij	helpen	organisaties	het	beste	uit	
zichzelf	te	halen	

Goed	 risicomanagement	 voegt	
waarde	 toe,	 is	 een	 competentie	
binnen	alle	 lagen	van	de	organisatie,	
is	 voorspellend	 en	 vooruitkijkend,	 is	
volledig	 geïntegreerd	 in	 de	
besluitvorming,	 het	 adresseert	
onzekerheid	en	afhankelijkheden,	het	
is	 systematisch	en	gestructureerd	en	
bovenal	 een	 uitvloeisel	 van	 de	
risicostrategie	en	risicobereidheid.	

	

	

	

	

	

	

	

Van	strategie	naar	uitvoering	

Ons	 doel	 is	 uw	 organisatie	 in	
beweging	 te	 krijgen	 naar	 de	
toekomst	die	u	voor	ogen	heeft.	Met	
oplossingen	 die	 werken	 voor	 de	
lange	 termijn.	 Wij	 maken	 met	 onze	
klanten	 de	 vertaalslag	 van	 strategie	
naar	 uitvoering.	 Wij	 zorgen	 dat	
doelen,	 mensen,	 middelen	 en	
processen	 op	 elkaar	 afgestemd	
worden,	 zodat	 de	 uitvoering	 de	
strategie	ondersteunt.	

Doeners	die	luisteren	

De	 adviseurs	 van	 Accent	Organisatie	
Advies	 zijn	 ervaren	 adviseurs	 uit	 de	
praktijk	en	helpen	u	het	beste	uit	uw	
organisatie	te	halen.	Wij	doen	dat	op	
een	 praktische,	 betrokken	 en	 inter-
actieve	manier.	

Wij	 zijn	 doeners	 die	 luisteren.	 Bij	
onze	aanpak	spelen	uw	medewerkers	
in	 de	 organisatie	 een	 belangrijke	 rol	
en	besteden	wij	aandacht	aan	gedrag	
en	cultuur.	


