
Voor welke vraagstukken is 

een stresstest geschikt?
Hoe pakken we de stresstest aan?

Wat is het resultaat 

van de stresstest?

Het sturen en bewaken van de ontwikkeling van de

financiële positie vindt plaats via de P&C cyclus. De P&C

documenten bevatten cijfers, en toelichtingen die zijn

gebaseerd op feitelijkheden, uitgangspunten en

aannames. Die uitgangspunten en aannames blijven niet

altijd actueel en ze kennen vaak onzekerheden. De

uitgangspunten, aannames en onzekerheden kunnen van

materieel belang zijn voor de financiële positie. Zeker

als onzekerheden rondom bijvoorbeeld taakstellingen,

grote projecten of rijksbijdragen zich stapelen.

Een stresstest is geschikt voor situaties waarin de

financiële positie, de exploitatie en/of een groot

project veel onzekerheden kent of als er behoefte is aan

herijking van het financiële beeld. Een stresstest geeft

niet alleen inzicht in de mate waarin de

gemeente/provincie kwetsbaar is voor onzekerheden.

maar ook in de bijbehorende kansen en

sturingsmogelijkheden.

De stresstest is een onafhankelijke analyse van het te

testen vraagstuk. In de analyse maken we gebruik van

gegevens en toelichten van de gemeente/provincie in

combinatie met openbare databronnen (indien

beschikbaar). De scope en diepgang van de analyse

stemmen wij af op de vraagstelling.

De analyse bevat altijd de volgende aspecten:

• Duiding van de gemeentelijke uitgangspunten en

aannames binnen de scope van de stresstest

• Analyse van de sturing en beheersing binnen de scope

van de stresstest

• Beschrijving van de stressfactoren

• Beschrijving en doorrekening van scenario’s

• Impact van de stressfactoren op de scenario’s

inclusief gevoeligheids/afhankelijkheidsanalyse

De stresstest resulteert in een compact rapport. Het

rapport geeft inzicht in de robuustheid van de

uitgangspunten, de gevoeligheid van de stressfactoren

en de kansen en risico’s. De scenario’s zijn helder

toegelicht en door visualisatie toegankelijk voor

iedereen. In combinatie met onze adviezen kunnen

raad, college en ambtelijke organisatie vaststellen of en

waar bijsturing noodzakelijk of gewenst is.

Inzicht in robuustheid, gevoeligheid, kansen, risico’s en scenario’s
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Nieuwe perspectieven


