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1. Schokbestendig en toekomstvast organiseren

Het ongemak van weten: kennis die onzekerheid vergroot 
Stresstests zijn in. Was het tot voorheen een instrument dat regelmatig werd gebruik in  
beperkte kring, tegenwoordig is het een fenomeen dat met regelmaat het nieuws haalt.  
We kennen het van de banken, voeren het uit bij corporaties en het is een term waar ook  
de krantenlezer of journaalkijker bekend mee is en zich comfortabel bij voelt. 

Inmiddels voeren niet alleen banken en bedrijven stresstests uit, ook overheden hanteren 
het instrument. Zo worden door samenwerkende gemeenten met een voor hen op maat 
gesneden stresstest de gevolgen van exogene schokken voor de gemeentebegroting in kaart 
gebracht. 1 De schokken die in deze specifieke stresstest worden bekeken zijn een vastgoed-
crisis (daling prijzen en afzet), een financiële crisis (hogere rente), een economische crisis  
(werkloosheid en economische krimp), een grootschalige bezuiniging bij de rijksoverheid  
(daling van het gemeentefonds) en een humanitaire ramp. In de stresstest worden de speci-
fieke financiële effecten in deze crisisscenario’s voor de gemeente geschat, waarmee zicht 
ontstaat op de omvang van de gevolgen in eerste en tweede orde van dergelijke scenario’s. 

De bedoeling van een dergelijke studie is om in beeld te brengen waar de bestaande struc-
turen en systemen kwetsbaar zijn voor grote mogelijke toekomstige schokken. Het doel 
van de stresstest is niet zozeer om de schokken te voorkomen, maar om de kwetsbaarheid 
voor de gevolgen ervan beter te kennen en te reduceren. De stresstest levert kennis op basis 
waarvan strategisch beleid gevoerd kan worden, bijvoorbeeld ten aanzien van programma’s 
van de gemeente, de rol van de gemeente in het publieke domein, of de organisatie die voor 
taakvervulling is gekozen. Zo kan de stresstest dienen als basis voor het maken van strate-
gische keuzes over de langere termijn organisatieontwikkeling van de gemeente. Dergelijke 
keuzes kunnen bijdragen aan de schokbestendigheid van de gemeente, maar ook aan de 
toekomstbestendigheid ervan. Dus niet alleen het omgaan met mogelijk ingrijpende schok-
ken, maar ook het optimaal kunnen inspelen op en benutten van mogelijke en waarschijn-
lijke toekomstige ontwikkelingen. 
Het belang van nadenken over de toekomst en de intrinsieke waarde van het inschatten van 
(financiële) risico’s spreekt bijna voor zich. Toch is het gebruik van dergelijk inzicht voor de 
praktijk van het strategisch gesprek alles behalve vanzelfsprekend. De kern van de stresstest 
is dat het gaat om reële maar tegelijkertijd hypothetische risico’s, schokken en schade. Het is goed 
denkbaar dat werkloosheid stijgt en het is daarom van belang om een beeld te vormen over 
de consequenties en risico’s daarvan. Maar daarmee is nog niet ‘aangetoond’ dat het nodig 
is om te interveniëren en maatregelen te nemen. Een stresstest kwantificeert onzekerheid. 
De paradox van elke stresstest is dat de onzekerheid er niet door afneemt, maar groter 
wordt. Onwetendheid maakt plaats voor een geïnformeerde onzekerheid. Door zicht te  
ontwikkelen op de vaak ingrijpende mogelijke toekomst(en) nemen ongemak en de urgentie 
van handelen toe. 

Het ongemak van inzicht in onzekerheid: stresstest als eerste stap…
Cruciaal voor het omgaan met het verbeterde zicht op de vaak ongemakkelijke mogelijke 
toekomst(en) is de slag van verkenning van risico’s naar mogelijke toekomstgerichte opties 
en een toekomstgericht strategisch gesprek. Het uitvoeren van een stresstest is dan een 
eerste stap in een traject dat leidt tot op de toekomst gericht strategische afwegingen, die 
binnen de context van het lokaal bestuur inherent politiek zijn. Daarin vindt een af-

1  SEO Economisch Onderzoek (2012). Beschrijving model stress test (na bespreking begeleidingscommissie 23 januari 2012). 18 januari 2012. 
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weging plaats tussen kenbare en direct voelbare consequenties van mogelijke ingrepen om 
potentiële toekomstige problemen te voorkomen. Dat gaat om het afwegen van waarden 
én tijd. Wat nu doen en wat uitstellen? Welke toekomstige risico’s bewust nemen en welke 
inspanningen ondernemen om risico’s te dekken? Welke prijs nu betalen voor toekom-
stige opbrengsten? Wat zijn acceptabele kosten van preparatie en preventie? Welke risico’s 
draagt voorbereiding in zich? Hoe ontsnappen we uit de klem van de actualiteit? Steeds 
geldt daarbij de inherent politieke vraag hoe verschillende waarden en de belangen van 
groepen met elkaar worden afgewogen en verevend. Toekomstgericht handelen kan nooit 
slechts een optelsom zijn van kosten en baten, of van economische analyse: omdat er per 
definitie verdeling plaatsvindt is elk toekomstgericht handelen politiek. De beste optie be-
staat niet in de analyse, maar in politieke keuze. Om de kwaliteit van dat keuzeproces gaat 
het. Het ongemak bestaat er daar uit dat de stresstest inzicht biedt in potentiële problema-
tiek – kwetsbaarheid, risico, feilbaarheid – die vaak ingrijpende politieke actie rechtvaardigt. 
Tegelijkertijd is onduidelijk wat die actie zou kunnen en moeten zijn: de oplossingen voor 
de problemen worden niet meegeleverd en zijn vaak – alleen al vanwege de omvang van de 
gevolgen – per definitie omstreden. Maar dat is voor politici in zekere zin ‘business as usual’: 
écht ingrijpend voor hen is dat onduidelijk is of de problemen en de gevolgen zich wel  
zullen voordoen. Het is reële en wetenschappelijk vastgestelde kwetsbaarheid, maar voor 
hypothetische en (nog) niet bestaande schokken. Dat voegt een extra dimensie aan het om-
gaan met de uitkomsten van een stresstest toe: niet alleen wat moeten we doen, maar ook 
moeten we wel wat doen? 

Dit paper geeft een analyse van hoe toekomstgerichte politieke afweging naar aanleiding 
van een stresstest gevoed kan worden met daarvoor passende kennis. Toekomstgerichte  
afwegingen zijn per definitie politiek en daarmee meer dan alleen analytisch, maar dat  
politieke proces kan wel degelijk gevoed worden met voor het debat bruikbare kennis en 
inzichten. Het doel van scenariodenken en de stresstest is om een dergelijk strategisch 
gesprek te ondersteunen en te voeden. Daarbij, zo zullen wij betogen, is het uitvoeren van 
een exercitie zoals de uitgevoerde stresstest een eerste stap in een bredere drieslag van 
stresstest, scenariodenken en strategisch gesprek. De eerste stap is van groot belang, maar krijgt 
betekenis in wat er op volgt. Op dat laatste richten wij ons in dit paper.

Opbouw van dit paper 
In deze notitie gaan we nader in op de wijze waarop stresstest en scenariodenken het  
strategisch gesprek kunnen ondersteunen. De onderzoeksvraag is als volgt: hoe kan op  
toekomstgerichte wijze een strategische dialoog worden gevoerd over de rolopvatting, taakvervulling 
en organisatievormen die zorgdragen voor een vermindering van het financiële risico van gemeen-
ten bij grote exogene schokken? Een dergelijk strategisch en ook politiek gesprek kan alleen 
tot stand komen als er is voldaan aan een aantal randvoorwaarden. Ten eerste moeten de 
financiële risico’s in beeld worden gebracht, bij voorkeur met explicitering van de onderlig-
gende causale mechanismen en patronen. Vervolgens dient die kennis te worden gekoppeld 
aan een beeld van toekomstige ontwikkelingen in de omgeving waarbinnen de gemeente 
opereert, zodat zichtbaar is onder welke omstandigheden de gemeente in de toekomst met 
financiële risico’s moet omgaan. Ten derde is het wenselijk om het gesprek vooraf te voeden 
met een aantal beelden van hoe een toekomstige gemeentelijke organisatie er uit zou kun-
nen zien, als referentiepunt in het debat. Welke organisatieopties behoren tot de mogelijk-
heden, gegeven de verschillende mogelijke toekomsten. Ten vierde dienen deze verschillen-
de producten bij elkaar gebracht te worden in een agenda en voorbereiding van een politiek 
gesprek waarin de actualiteit van de wens tot het reduceren van financiële kwetsbaarheden 
wordt gekoppeld aan de mogelijke toekomst. Dat betekent dat de voorbereiding van dien 
aard moet zijn dat bestuurders die te maken hebben met de actualiteit van de politiek en 
belangen van vandaag er mee aan het werk kunnen. Zodat het gesprek toekomstgericht is, 
maar verbonden met vandaag. 
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2. Toekomstgericht bestuur:  
schokbestendig én toekomstbestendig

De stresstest die nu in opdracht van een aantal gemeenten is uitgevoerd geeft een beeld 
van de schokbestendigheid van gemeenten. Het idee achter dergelijke tests is om concrete, 
denkbare en kwantificeerbare schokken in te voeren in het bestaande systeem. Daarmee 
kan in de test een langere periode gesimuleerd worden, waarmee een beeld ontstaat van 
toekomstige gevolgen van de gemodelleerde schokken. Vaak ook worden de schokken in 
de nabije toekomst gepositioneerd, omdat het gaat om potentiële schokken. Zo krijgen 
stresstest als vanzelf een dimensie van lange termijn en toekomst, en komt deze enigszins 
los van het heden en problemen van vandaag. De stresstest is daarom een per definitie toe-
komstgericht instrument, dat de schokbestendigheid van organisaties of systemen meet.

Maar schokbestendig is niet hetzelfde als toekomstbestendig. Waar schokbestendigheid uitgaat 
van het vermogen van een organisatie om met incidentele en exogene schokken om te 
gaan, kijkt toekomstbestendigheid naar het vermogen om met veranderende toekomstige 
ontwikkelingen en omstandigheden om te gaan. Die hebben een meer structureel en sys-
tematisch karakter. Dat kan door bestaande paden en patronen te extrapoleren naar de  
toekomst, maar ook door te proberen om onverwachte, exponentiële en emergente ont-
wikkelingen mee te wegen. De toekomst kan continu of discontinu doordacht worden, en 
in meer of minder variëteit. Toekomstbestendigheid ontstaat met het vermogen om in 
mogelijke en waarschijnlijke toekomstige condities te presteren op het niveau dat nu voor-
zienbaar gewenst is. Dat laatste is van belang: net zoals we toekomstige omstandigheden 
niet kunnen voorspellen is onduidelijk wat toekomstige voorkeuren en wensen zullen zijn. 
Misschien hechten we in de toekomst minder aan zaken die nu tot kernwaarden van de 
overheid worden gerekend. Dat raakt ook direct aan schokbestendigheid: een deel van de 
schokken kan ook worden geabsorbeerd doordat mensen hun verwachtingen bijstellen of 
voorkeuren veranderen. 

Een aantal gemeenten probeert zich nu een beeld te vormen van de schokbestendigheid van 
de eigen organisatie – vaak met de impliciete of expliciete behoefte om daarmee ook meer 
toekomstbestendig te worden. Daarbij doen zich twee problemen voor die om een oplossing 
vragen:

1 Een stresstest analyseert de aard van kwetsbaarheid voor mogelijke problemen,  
 maar voorziet niet direct in oplossingen voor die kwetsbaarheid;

2 Schokbestendigheid voor schokken die zich in de nabije toekomst kunnen afspelen levert  
 niet zozeer een beeld op van toekomstbestendigheid. Toekomstbestendigheid vereist een  
 beeld van toekomstige condities en opties, terwijl schokbestendigheid primair gaat over  
 het systeem van vandaag onder toekomstige schokken. 

Schokbestendigheid en toekomstbestendigheid liggen in veel opzichten in elkaars verleng-
de. Zeker bij het formuleren van mogelijke oplossingsrichtingen voor schokbestendigheid. 
Bepaalde oplossingen kunnen de schokbestendigheid vergroten, maar toekomstbestendig-
heid verkleinen. Andere opties vergroten de toekomstbestendigheid en versterken tevens  
de schokbestendigheid van het systeem. Veel instrumenten voor het vergroten van schok-
bestendigheid hebben op korte termijn hoge kosten en veroorzaken veel actuele pijn: door 
ze in te bedden in lange termijn strategieën kan de doorlooptijd van de oplossingen verlengd 
worden en de ‘pijn’ ervan verzacht worden. Waren we in 2000 op basis van de toen al evidente 
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en voorspelbare gevolgen van vergrijzing begonnen met het jaarlijks verhogen van de pen-
sioenleeftijd met 1 maand, dan was er nu geen ingrijpende en directe verhoging met een 
jaar nodig. Net zoals een meer graduele afbouw van pensioenrechten zou hebben kunnen 
voorkomen dat er nu radicale afwaarderingen plaatsvinden, zonder dat mensen de reac-
tietijd hebben om alternatieve middelen te vinden. De pijn van de maatregel is niet alleen 
groter, de mogelijkheden om er op te anticiperen of te reageren zijn voor subjecten kleiner. 
Voor de overheid zou schokbestendigheid daarom zoveel mogelijk samen moeten gaan met 
toekomstbestendigheid; daarmee komen deels nieuwe problemen in beeld, maar ontstaan 
ook nieuwe en meer haalbare oplossingsrichtingen. 

Zo bezien is een stresstest een eerste stap in een proces waarin gemeenten schok-, stress- 
én toekomstbestendig kunnen worden. De stresstest toont de kwetsbaarheid voor schokken, 
maar laat weinig zien over mogelijke toekomstige condities, de mogelijke rol van de over-
heid in de toekomst en het soort organisatie dat daar bij past. Terwijl juist in de samenhang 
tussen die zaken veel mogelijkheden schuilen voor het aanpakken van de crisis én het  
versterken van het vermogen van de organisatie om toekomstige uitdagingen aan te gaan. 
De stresstest dient dan hand in hand te gaan met andere instrumenten en verkenningen, 
hier benoemd als scenariodenken.  

Met het noemen van de term scenariodenken is het van belang om te duiden wat hiermee 
wordt bedoeld. De tragiek van toekomstverkenningen is dat er ook in het openbaar bestuur 
veel aan wordt gedaan, maar dat er vaak maar weinig mee gedaan wordt. Scenarioexcercities 
bieden vaak brede en dikwijls tamelijk extreme vergezichten, die mede daardoor een nor-
matief karakter krijgen. Ze zijn noodzakelijkerwijs gepositioneerd in een ver weg gelegen 
toekomst, heel anders dan het heden, waarmee onbedoeld veel afstand wordt gecreëerd tot 
de kwesties die nu bij het bestuur en de ambtelijke dienst spelen. De aard van de kennis  
is bovendien omstreden: het gaat om kennis die ontstaat in een combinatie van feiten en 
fictie, waarbij de verkenners weliswaar goed en professioneel nadenken en modelleren, 
maar de evidentie voor hun voorspellingen in strikte zin ontbreekt. 

Tegelijkertijd kan een goede toekomstverkenning, als deze de balans weet te vinden tussen 
actuele beleidsrelevantie, realisme, autonomie en toekomstgerichtheid van grote waarde 
zijn voor beleidsontwikkeling en strategische keuzes. Zo kunnen oplossingsrichtingen in 
beeld komen die anders ondenkbaar zouden zijn, worden pijnlijke ingrepen meer draaglijk 
als ze over een langere termijn uitgesmeerd kunnen worden en ontstaat er ruimte voor een 
kritische en open gedachtewisselingen op de rol van de overheid en de zin van bepaalde 
gevestigde arrangementen. Energiebeleid is er een evident voorbeeld van: een toekomst-
gericht perspectief problematiseert de nadruk op fossiele brandstoffen én biedt ruimte voor 
een relatief zachte en productieve transitie naar alternatieve bronnen. Een toekomstgericht 
perspectief op zorg en welzijn stelt in staat om voorbij de dominantie van geïnstitutio- 
naliseerde aanbieders te denken en de nu al sterk opkomende initiatieven van burgers en 
ondernemers te wegen. Net zoals strategisch personeelsbeleid iets anders betekent wanneer 
er vanuit een toekomstbeeld wordt terug geredeneerd naa in het heden te ondernemen  
acties, dan wanneer er vanuit het heden wordt geëxtrapoleerd naar de toekomst. 

Steeds geldt daarbij dat de professionaliteit en het ontwerp van de verkenning van cruciaal 
belang zijn. Net zoals een stresstest kan het inzicht uit toekomstgerichte analyses onge-
makkelijk zijn en wordt onzekerheid er in de regel mee vergroot. Aan het slot van dit essay 
doen we een aantal concrete suggesties voor hoe een stresstest en scenariodenken met 
elkaar verbonden kunnen worden op een manier die past bij de bestuurlijke realiteit – als 
instrumenten die een strategische dialoog faciliteren waarin bestuur en organisatie opties 
kunnen benoemen die toekomstbestendig én schokbestendig zijn.
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3.      Aantekeningen bij de stresstest

Tweede en derde orde gevolgen: voorbij de eerste klap
Een goede stresstest denkt voorbij de directe, snelle eerste gevolgen. Schattingen van de ge-
volgen van schokken kennen idealiter een getrapte opbouw. In eerste instantie wordt geme-
ten welke directe effecten optreden als gevolg van de crisis. Dat is een eenvoudige functie van 
het invoeren van extreme omstandigheden in het bestaande systeem, bijvoorbeeld door een 
hoge werkloosheid in te voeren in de bestaande werkloosheidsregelingen. Of door een val 
van aandelenkoersen en een ander rentepercentage in te voeren in de bestaande portfolio 
van een pensioenfonds. Zo wordt inzichtelijk hoe ‘klappen’ inslaan in systemen. De analyse 
brengt dan in beeld welke gevolgen niet te vermijden zijn en hoe deze door het systeem ge-
absorbeerd worden. Sommige systemen storten bij grote klappen in, omdat ze niet in staat 
zijn om zelfstandig de schok op te vangen en er van te herstellen. Zo moest het bancaire 
systeem door reddingsoperaties door overheden gered worden, omdat de schok het ver- 
mogen tot herstel op eigen kracht te boven ging. Voor andere systemen geldt dat ze de schok 
wel kunnen overleven, maar tegen een prijs. Tot nu toe lukt het de meeste Europese over-
heden om de schokken van de afgelopen jaren te overleven, door burgers en bedrijven  
verliezen te laten nemen. De idee van een stresstest is om dergelijke of andere denkbare 
schokken ex ante op systemen te projecteren, zodat mogelijk tijdig maatregelen genomen 
kunnen worden. Om de schok te vermijden of door te anticiperen op de gevolgen ervan,  
zodat die beperkt kunnen worden.

De kern van de stresstest is dus het kiezen van de goede schokken en het adequaat door-
denken van de dynamiek die daaruit ontstaat. Wat zijn de directe gevolgen en kosten van 
een schok? En als die eerste klap geweest is, hoe lang kost het de organisatie dan om terug 
te keren op het oorspronkelijke pad? En hoe lang duurt het om via het oorspronkelijke pad 
het door de klap geslagen gat te dichten? Veel stresstests stoppen bij deze eerste orde effecten.  
Ze berekenen het gat dat een bepaalde schok in een begroting slaat en hoe lang het duurt 
om na de schok het gat weer met groei te dichten. De schok wordt dan beperkt tot één klap, 
die weliswaar hard aankomt maar waarna het slachtoffer weer opstaat, zijn ritme hervindt 
en met dezelfde snelheid als voor de klap de achtervolging op het peloton weer inzet.  
De schok is extreem maar eenmalig. Hij zet het systeem onder druk, maar heeft voor het 
systeem op zich geen gevolgen.

Belangrijk is echter dat een stresstest juist ook de tweede en derde orde gevolgen mee-
neemt. Hierbij gaat het om ketens van gevolgen die door de schokken in werking worden 
gezet en de mogelijke beleidsreacties daarop. Die stap is relevant, omdat de omvang van de 
kosten en schade van schokken wordt bepaald in deze tweede orde effecten. Dus niet alleen 
het gat dat de schok slaat, maar ook wat dat gat teweeg brengt in omliggende domeinen, 
hoe het uitstraalt naar andere gebieden, de onzekerheid die het elders oproept en hoe het 
inhalen van de schade aandacht wegtrekt elders waardoor nieuwe gaten ontstaan. Het door-
denken van tweede orde effecten geeft een beeld van hoe de schade groter is dan de impact 
van de eerste klap alleen. Maar het is meer dan alleen het registreren van de schokgolf tot 
voorbij de eerste rimpelingen in het water, waardoor de schade groter blijkt dan in eerste 
orde gedacht. In de tweede orde ligt ook ruimte voor de gemeente om problemen op te van-
gen door beleid te voeren en daarmee problemen te beheersen of te beperken. De tweede 
orde is dus niet alleen een reeks van met de impact van de eerste klap gerelateerde schades, 
het is ook het meenemen van beleidsopties om schade te dempen of al vroeg te werken 
aan herstel. Intelligente en snelle beleidsreacties kunnen problemen kleiner maken, maar 
zelf ook weer gevolgen hebben. Het dichten van het gat op één plek kan mogelijk elders een 
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nieuw gat laten ontstaan. Of het beleid om het gat te dichten kan het per saldo groter maken, 
zoals sommigen economen op dit moment ten aanzien van het bezuinigingsbeleid betogen. 
Bezuinigen om een tekort te reduceren leidt dan tot een vergroting van het tekort én van 
een verkleining van het vermogen om van de klap te herstellen. 

Afnemende precisie, toenemende realiteitszin?
Het meenemen van tweede en derde orde effecten alsook de beleidsreacties hierop – en de 
effecten daar weer van – is cruciaal voor een deugdelijke stresstest. Veel toekomstgerichte 
beleidsmaatregelen vereisen toekomstige handelingen en de waarschijnlijkheid daarvan 
zou een belangrijk onderdeel van een stresstest moeten zijn. Zo is het belangrijk om bij  
anticyclische beleidsreacties mee te wegen dat de geschiedenis leert dat bij periodes van 
herstel niet alsnog bezuinigd wordt of aan tekortreductie wordt gedaan. Het herstel moet 
dan niet ‘kapot bezuinigd’ worden, is ‘te broos’ voor snelle ingrepen of door het herstel 
enthousiast geraakte beleidsmakers menen de groei door verdere stimulering nog verder 
te kunnen versterken. Tijdelijke crisismaatregelen of kort durende regelingen bedoeld om 
na de schok te stimuleren kunnen bovendien een permanent karakter krijgen. Padafhan-
kelijkheid en lock-ins zouden een onderdeel moeten zijn van het inschatten van gevolgen 
in tweede en derde orde. Daarmee wordt de analyse enerzijds meer speculatief (we weten 
nooit zeker of politici na de verkiezingen en in andere maatschappelijke omstandigheden 
hun belofte om te bezuinigen waarmaken), maar anderzijds ook sterker (de analyse houdt 
met veel meer factoren en omstandigheden rekening). De afnemende precisie van de be- 
rekening leidt tot toenemende realiteitszin ervan. De analyse levert minder directe infor-
matie, maar omvat rijkere kennis die tot wijs beleid kan leiden.  

Brandbreedtes in continuïteit, maar ook juist verstoringen
Voor gemeenten is een stresstest een relatief nieuw instrument, maar het denken over risico 
en kwetsbaarheid is dat natuurlijk niet. Gemeenten doen al langer aan gericht financieel 
risicomanagement, waarin rekening wordt gehouden met tot een risicoprofiel van de ge-
meente gekwantificeerde onzekerheden. Toch is de stresstest een ander soort instrument 
dan wat in regulier risicomanagement gebeurt. 

Ten eerste kijkt de stresstest niet naar lange en continue ontwikkelingslijnen maar neemt 
deze incidentele hevige schokken als uitgangspunt. Ten tweede hebben de schokken waar-
mee gerekend een discontinu karakter. Het gaat dus niet om bandbreedtes in de continuïteit, 
maar om verstoringen daarvan. Waar regulier risicomanagement een bandbreedte rondom het 
bestaande aanlegt en ziet welke kwetsbaarheden binnen die bandbreedte aan de orde zijn 
kijkt de stresstest voorbij de bandbreedte. De stresstest brengt op een systematische wijze 
in beeld wat de gevolgen kunnen zijn van extreme gevallen. Zo ontstaat een beeld van wat 
de gemeente zich staat te wachten als de omstandigheden radicaal veranderen, zowel in 
termen van kwetsbaarheid als in wendbaarheid en weerbaarheid. De stresstest toont de  
impact van een extreme schok, maar laat ook zien waar bronnen voor antwoorden liggen.  
In termen van wendbaarheid, dus het ontwijken van de schok of het verlichten van de ge-
volgen ervan. Maar ook in termen van weerbaarheid, het vermogen om snel te herstellen. 
Op eigen kracht, maar ook met mogelijk onverwachte bijdragen van anderen. Door het  
kennen van de eigen kwetsbaarheid voor externe incidentele verstoringen kunnen organi-
saties zich oriënteren op mogelijke antwoorden op verstorende schokken. Let wel, dat klinkt 
vanzelfsprekend: waarom ook niet? Maar de kern van een goede stresstest is dat deze de 
principes en beginselen van het systeem in twijfel trekt en uitdaagt. De fundamenten komen 
onder druk te staan en dat leidt tot fundamentele vragen voor de organisatie. Daarmee gaat 
de stresstest verder dan wat doorgaans in financieel risicomanagement gebruikelijk is.  
De instrument stresstest leidt niet tot instrumentele maar tot fundamentele discussies.  
Het toont de voor de organisatie meest ongemakkelijke mogelijkheden, zonder dat die  
onweerlegbaar waarheid zijn of worden. 
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Relativering van het instrument: reactie op de vorige crisis, niet de volgende
Het is van belang om de recente populariteit van het instrument stresstest in overweging 
te nemen. Stresstests genieten bekendheid vanwege het feit dat de laatste jaren een aantal 
van de voorheen ‘extreem’ genoemde scenario’s praktijk zijn geworden en dat de praktijk 
daarmee dikwijls de meest extreme verwachtingen heeft overtroffen. Belangrijk daarbij was 
ook dat de grote crises van de laatste jaren steeds een sterk geschakeld effect hadden: via 
causale mechanismen bewogen ze razendsnel van ver uit elkaar geleden geografische  
gebieden en economische domeinen naar heel andere delen. De crises hadden steeds het 
karakter van dominostenen die elkaar omstoten, maar dan steeds grotere dominostenen en 
in veel grotere getalen. In tegenstelling tot andere crises zien we de laatste jaren dat gevol-
gen door de talrijke koppelingen tussen systemen met de tijd aanzwellen in plaats van lang-
zaam uitdoven. Dat maakt de potentiële effecten van geïsoleerde kwesties in potentie heel 
groot, waarmee ook de zorg over de risico’s van en in het systeem sterk toenemen. Het uit-
voeren van een stresstest is een poging om die uitstralingseffecten en de kwetsbaarheid van 
het systeem als geheel in beeld te brengen en daarvoor voorbereidingen te treffen. Niet als 
hypothetische mogelijkheid, maar vanuit de pijnlijke ervaring dat het recent al zo gebeurde.

Dat maakt dat de stresstest voldoende scherp moet zijn en schokken mee moet nemen die 
extreem genoeg zijn. De test heeft alleen zin als er relevant schokken worden gesimuleerd. 
Daarbij geldt dat stresstests doorgaans vooral kijken naar de vorige schokken. De stresstests 
voor de banken en financiële instellingen zijn daarvan een mooi voorbeeld. Banken moeten 
zich ex post voorbereiden op wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld, zodat ze bestand 
zijn op een crisis van vergelijkbare aard en omvang. Dat is van groot belang, maar daarnaast 
is het nodig om voor te bereiden op de volgende schok, die heel andere contouren zou kun-
nen hebben. De stresstest is evenzeer een oefening in het omgaan met het onverwachte als een 
analyse van het vermogen om om te gaan met het denkbare en eerder al gebeurde. Het 
maakt inzichtelijk of de organisatie dit keer wél (of beter) is opgewassen tegen de schok die 
eerder al is voorgevallen, maar vergroot ook het vermogen om met een aantal onverwachte 
en onwaarschijnlijke schokken om te gaan. Hoewel het dus gaat om onderzoek en analyse 
– en dus om weten – gaat het ook sterk om het omgaan met onzekerheid, in het bijzonder het 
vergroten van die onzekerheid. De stresstest gaat over weten, maar ook over onwetendheid. 
Het produceert kennis en inzicht, maar bovenal onzekerheid. Een goede stresstest neemt 
de onzekerheid niet weg, maar vergroot die. Niet om verwarring te zaaien, maar om zicht 
te werpen op de risico’s die buiten het directe blikveld wel degelijk aan de orde zijn. Omdat 
wat ons het meest raakt doorgaans niet is wat al kenden, maar dat wat ons verrast. 

Betekenis van de test: een analytisch maar ook symbolisch instrument
Daarmee is meteen ook opgemerkt dat de stresstest een ambivalent instrument is. De stress-
test is behalve een verkennend instrument ook een waarderend en normerend instrument. 
Het is geen neutrale of met nieuwsgierigheid te associëren oefening. In de financiële sector 
is het instrument na de eerste bankencrisis gebruikt als waardering van kredietwaardigheid 
en als instrument voor het voeren van aanvullend beleid ten aanzien van specifieke instel-
lingen. De stresstest werd daarmee een toets om vast te stellen in hoeverre een financiële 
instelling opgewassen is tegen omvangrijke schokken. Geen nieuwsgierige blik op de toekomst, 
maar een lat om overheen te springen. En met sancties voor ‘zakken’ gevolg. De stresstest 
werd zo een factor in het politieke debat, maar vooral ook op de financiële markten. Daar-
bij richtte de discussie zich op de resultaten van individuele instellingen op de test, maar 
ook op de zwaarte van de test, het soort schokken dat erin opgenomen was en de mate van 
transparantie over de resultaten. 

De ervaring met de Europese stresstest voor banken laat ook zien hoe ingewikkeld de uit-
werking van de stresstest is. Het instrument was bedoeld als analyse om de positie van  
financiële instellingen te beoordelen en deze indien nodig met dwang te versterken.  
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Dat ging om reële interventies: versterking van de vermogenspositie, afstoten van slechte 
posities, accepteren van staatssteun, et cetera. Maar daarnaast had de stresstest ook een 
symbolisch doel. Volgens sommigen was dat laatste het belangrijkste doel: het publiek en de 
financiële markten moesten het vertrouwen in het financiële systeem terugkrijgen en een 
‘voldoende’ voor een stresstest zou dat nieuwe vertrouwen kunnen winnen. Daarmee ont-
stond echter een duivels dilemma: wat immers als te veel instellingen de test niet halen?  
In dat geval neemt het vertrouwen in het systeem eerder af dan toe. Maar als de test te  
eenvoudig is, en instellingen die slagen toch in problemen komen, dan schaadt dat het  
vertrouwen ook. Een belangrijk feit was dan ook dat in de tweede golf van de bankencrisis 
verschillende banken die kort daarvoor ruim voldoende door de test waren gekomen om-
vangrijke noodleningen en kapitaalinjecties nodig hadden. Ze slaagden voor de test, maar 
zakten bij de eerste werkelijke schok door het ijs. Dat schaadde vervolgens niet alleen de 
reputatie van de betreffende instellingen, maar ook van de test als geheel en van de instel-
lingen die er voor slaagden.

De stress van de test: omgaan met uitkomsten van een stresstest
Het blijft de vraag of een stresstest het vertrouwen in het systeem versterkt of schaadt.  
Wat zeker is, is dat een stresstest niet alleen een analytisch, maar vooral ook een symbolisch 
en uiteindelijk ook politiek instrument is. Het is daarom, al direct bij aanvang van deze  
notitie, belangrijk te onderstrepen wat het karakter van de stresstest is: het is een medaille 
met heel verschillende keerzijden. Enerzijds is een stresstest een financieel-analytisch  
instrument, een kennisproduct zogezegd; maar anderzijds is het ook – en vaak zelfs vooral – 
een symbolisch en politiek fenomeen, dat onderwerp is van politieke strijd als het gaat om de 
interpretatie van de resultaten en de consequenties die daaraan te verbinden zijn. Het komt 
door rationele analyse tot stand, maar doet zijn werk in een politieke omgeving waar feiten 
onderdeel zijn van politieke verhaallijnen en doelen. Het is daarom nodig om de stresstest 
te zien als onderdeel van een proces waarin politieke bestuurders gemeenten willen pre-
pareren voor toekomstige financiële risico’s. Daartoe is de stresstest één stap, als onderdeel 
van een drieslag. Toekomstgerichte keuzes ontstaan uit een mix van (1) een analyse van  
patronen die het probleem constitueren, (2) het benoemen van doordachte opties voor op-
lossingen voor die problemen én (3) het faciliteren van het vinden van politiek draagvlak 
voor mogelijke oplossingsrichtingen. Een instrument als de stresstest levert alleen het eerste 
deel van deze drieslag. 

Van stresstest naar strategische keuzes
Vanuit het voorgaande bezien is het verstandig dat gemeenten een stresstest laten uitvoeren. 
Maar daarmee is de drieslag nog niet rond. De stresstest wekt urgentie op – de gevolgen zijn 
groot en kennen een behoorlijke waarschijnlijkheid – maar geeft geen repertoire waarmee 
de problemen kunnen worden aangepakt. Daarom is nu de vraag aan de orde wat met de 
gemeente met de informatie uit de stresstest kan doen en hoe deze geplaatst kan worden. 
Welke strategische keuzes komen uit de stresstest voort? 

Een stresstest zelf biedt daarop geen antwoorden. Een stresstest geeft geen inzicht in de 
waarschijnlijkheid van de schokken en toont geen eerste zichtlijnen voor oplossings- 
richtingen. Dat is geen tekortkoming van de test, eerder een eigenschap van het instrument. 
Om de stresstest betekenis te geven voor strategische keuze is een tussenstap nodig: name-
lijk onderzoek naar de patronen die de stress na de schok veroorzaken, de waarschijnlijk-
heid van bepaalde schokken en een analyse van de langere termijn ontwikkelingen die  
relevant zijn voor het omgaan met de stress van een schok. Om van stresstest naar strate-
gische keuze te bewegen is het nodig om eerst in scenario’s te denken en – juist ook in het 
licht van de actualiteit – een toekomstverkenning uit te voeren. De weg van stresstest naar 
strategische keuze loopt derhalve altijd via scenariodenken en strategisch gesprek. 
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4.      Voorbereiden op het onbekende:  
      van stresstest naar scenariodenken

Toekomstgerichte keuzes komen voort uit een combinatie van probleemanalyse, een ver-
kenning van oplossingsrichtingen en een strategisch gesprek over opties waar (al dan niet) 
draagvlak voor bestaat. Cruciaal is daarmee om verschillende en schijnbaar op zichzelf 
staande instrumenten als een stresstest en een scenariostudie met elkaar in verband te  
brengen. Daarbij staat het einde van de reeks, het strategisch gesprek, in de koppeling voorop. 
Stresstest en scenariodenken zijn dienstbaar aan het strategisch gesprek en moeten zo  
ingericht worden dat ze daar optimaal bruikbaar voor zijn. 

Om een stresstest in combinatie met scenariodenken te benutten voor het strategisch ge-
sprek is het nodig relevante lange termijn ontwikkelingen te verbinden met de actualiteit 
van de gemeente van vandaag. Een stresstest toont de kwetsbaarheden en een scenario-
studie de mogelijkheden voor een organisatie, maar die moeten betekenis krijgen in een 
politieke en actuele context. Samen zorgen een stresstest en het denken in scenario’s voor 
een rijk beeld waarin de schokbestendigheid als de toekomstbestendigheid van de organisatie 
zichtbaar wordt, maar dat beeld krijgt pas waarde als het wordt opgenomen in (politieke) 
strategie. Om dat te borgen, kan een zaken in het ontwerp, de uitvoering en in de presen- 
tatie van de studie worden gedaan om de kans op benutting en doorwerking te vergroten. 
We noemen hier een aantal keuzes ten aanzien van de opbouw van de studie, waarbij we 
ons vooral richten op de ontwerpfase en de vroege uitvoering, omdat dat de fasen zijn die 
nu in de praktijk aan de orde zijn.

De eerste keuze die voorligt is of dat scenario’s moeten gaan over toekomstige omstandig-
heden waarin de gemeente kan komen te verkeren, of dat het gaat over de toekomstige 
vormgeving van de bestaande gemeentelijke organisatie. In het eerste geval gaat het om het 
produceren van omgevingsscenario’s, in het tweede geval om organisatiescenario’s. Dat is 
een relatief fundamentele keuze. Bij omgevingsscenario’s komt de nadruk te liggen op hoe 
de bestaande organisatie zal functioneren in verschillende mogelijke omgevingen, waarbij 
het debat zich concentreert op de contouren van de verschillende omgevingen. Complicerend 
daarbij is dat de omgevingen in zekere mate zelf ook een object van gemeentelijk beleid zijn 
en de omgevingen zelf bijna per definitie politiek worden. Organisatiescenario’s leiden min 
of meer automatisch tot een meer directe reflectie op de organisatie zelf, maar met als  
gevaar dat het niet lukt om voldoende los te komen van de bestaande organisatie. 

De tweede keuze die voorligt is waar het accent van de verkenning komt te liggen. Wordt 
de toekomst primair vanuit het toekomstige of vanuit het bestaande beschreven. Toekomst 
is een combinatie van ontwikkelingen die nieuw en open zijn én van omstandigheden en 
voorwaarden die nu al bestaan. ‘De toekomst is open maar niet leeg’, schrijft de wrr (2011) 
bijvoorbeeld. Bij de opbouw van een verkenning is het van belang het accent van de verken-
ning te bepalen. Bestaande paden en omstandigheden zijn op een kwalitatieve en creatieve 
manier naar toekomstbeelden te extrapoleren, waarbij het heden het beginpunt is voor de 
verkenning. Andersom kan het vertrekpunt voor scenariodenken ook juist in de toekomst 
gelegd worden, waarbij bijna los van het bestaande wordt nagedacht over hoe de omstan-
digheden of de organisatie zou kunnen ontwikkelingen. De openheid van de toekomst staat 
dan centraal. 

De derde keuze in de verkenning is de mate van interactie die erin een plaats krijgt.  
Daar ligt de vraag onder wat een verkenning is: een academische analyse of een creatieve 
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excercitie. Dat gaat enerzijds over de inbreng van ideeën en mogelijkheden, maar ook om 
het reflexieve karakter van verkenningen. Verkenningen hebben een grotere kans om ‘waar’ 
te worden als meer voor het onderwerp cruciale actoren erbij betrokken zijn. Niet (alleen) 
omdat daarmee betere ideeën in de verkenning een plaats krijgen – de collectieve intelligen-
tie van het systeem is er immers direct bij betrokken – maar vooral ook omdat er draagvlak 
is voor de uitkomsten. Betrokkenen gaan zich naar de verkenning gedragen, waarmee deze 
als vanzelf meer ‘waar’ wordt. De open toekomst raakt dan gevuld met datgene dat de  
verkenning boven tafel heeft gebracht. Veel participatie, betrokkenheid en interactie lijkt 
daarmee een te verkiezen optie. Echter, er zijn ook keerzijden aan het betrekken van veel 
partijen. Het traject wordt er ingewikkelder door, omdat betrokkenheid organisatie vergt. 
Daar komt bij dat de verschillende partijen het niet noodzakelijkerwijs met elkaar eens zijn 
en de kans groot is dat bestaande onderhandelingen in de toekomstverkenning verder gaan. 
Maar belangrijker is misschien nog wel dat het de vraag is wat alle betrokkenen precies 
weten. Opbrengsten van interactieve sessies kunnen strijdig zijn met de feiten, zeker met 
de gevoeligheden en dynamiek van feiten op langere termijn. Zo zijn mensen notoir zwak 
in het inschatten van de cumulatieve gevolgen van kleine veranderingen. Het is lastig om 
feitelijke analyse een plek te geven in een sterk interactief traject. In de praktijk vereist de 
inrichting van een verkenning daarom een keuze tussen het accent op de brede participatie 
– van betrokken of geïnteresseerden, ook als ze niet deskundig zijn – of de inzet van deskun-
digen en experts, ook als die niet direct betrokken of belanghebbend zijn.

De vierde keuze ligt in de verbinding die in en vanuit de verkenning wordt gemaakt met de 
actualiteit. Toekomstverkenning heeft alleen nut als deze ergens in relatie komt te staan 
met afwegingen die nu gemaakt worden. Vaak lukt dat niet en wordt kennis uit toekomst-
verkenningen niet of slechts strategisch gebruikt in besluitvorming. Dat is in belangrijke 
mate een gevolg van de inrichting van de verkenning. Door het proces exclusief op de  
toekomst te richten raakt de verkenning los van de actualiteit en van de agenda van  
vandaag. Verbinding kan op allerlei manieren worden gemaakt. Via de weg van de inhoud, 
door bijvoorbeeld te kiezen voor thema’s die nu in de organisatie actueel zijn of waar nu 
dringend om nieuwe inzichten en concepten gevraagd wordt. Het kan ook via de weg van 
het proces, door bijvoorbeeld betrokkenheid van beslissers te organiseren. Daarmee levert 
de verkenning geen eindproduct af dat wel of niet in besluitvorming gebruikt wordt, maar 
is de besluitvorming zelf onderdeel van het proces van de verkenning geworden. Aansluiting 
kan ook ontstaan door de verkenning te laten uitvoeren of leiden door aansprekende en 
gezaghebbende personen die zich als gezicht van de verkenning willen profileren. Extern en 
publiek zichtbaar, door het verhaal van de verkenning op allerlei plaatsen en fora te vertellen. 
Maar ook intern en achter de schermen, door het eigen netwerk te gebruiken om de verken-
ning dichtbij te brengen bij de voor besluitvorming belangrijke vergadertafels. Betrokkenheid 
van strategische actoren kan iets zijn om in een projectplan en in concrete sessies te ‘beleg-
gen’, maar het kan ook op meer informele wijze tot stand komen door goede casting van de 
betrokken en/of gezichtsbepalende figuren rond een verkenning.

Een vijfde keuze die rond een verkenning gemaakt moet worden is in hoeverre de ver-
kenning het politieke domein nadert. Veel verkenningen blijven hier ofwel extreem bij 
vandaan, of zijn in feite politieke documenten waarin de verkenners zelf politieke keuzes 
maken en deze als wenselijke toekomst presenteren. Dat is nadrukkelijk niet wat wij hier 
bedoelen. Een verkenning gaat altijd over het expliciteren van strategische opties en keuzes, 
maar dat kan op verschillende niveaus. De verkenning kan de keuzes uitwerken en schetsen 
wat de gevolgen van mogelijke politieke keuzes voor lange termijn beleid zijn. Het kan ook 
de lange termijn problemen schetsen en aangeven op welke belangrijke thema’s omwille 
van die beschreven toekomst(en) keuzes te maken zijn. De keuze bij het ontwerp van een 
verkenning is dan of de opties onderdeel van de verkenning zijn, of dat de verkenning de 
belangrijkste keuzes identificeert zonder daarvoor opties uit te werken. 
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Een zesde keuze, hoewel die waarschijnlijk niet zo expliciet gemaakt zal worden als wij 
hier suggereren, is of en hoe de verkenning uiteindelijk impact beoogt te hebben. Wat is 
het soort impact dat wordt beoogd? Een verkenning kan een veranderinstrument zijn, een 
breekijzer waarmee de richting in bestaande debatten veranderd kan worden. Verkenningen 
kunnen daar expliciet op ingericht worden, door redactionele interventies bij het schrijven 
van het rapport, maar ook de procesinterventies tijdens de totstandkoming van de verken-
ning. Het idee is dan steeds de verkenning beweging in een debat moet brengen. Maar ver-
kenningen kunnen ook bezweringsformules zijn om bestaande debatten in andere termen 
te voeren. Dat klinkt als een strategische variant op nietsdoen, maar het kan goed werken 
om actuele discussies in het perspectief van de lange termijn te voeren. De verkenning heeft 
of is dan niet zozeer in zichzelf een veranderagenda, maar is eerder een platform om op een 
andere manier bestaande discussies op een meer open manier te voeren. Een derde variant is 
om de verkenning op te vatten als een onderzoek in klassieke zin, een intellectuele analyse, 
die vervolgens door beslissers in de praktijk wel of niet ter hand genomen kan worden en 
gebruikt worden. In dat derde geval kan de analyse het meest zuiver blijven en wordt deze 
niet belast met de rol van politiek en actualiteit. Dat heeft als keerzijde uiteraard dat daar-
mee de waarde van de analyse voor de praktijk mogelijk beperkt is. 

Voor elk van deze keuzes geldt dat het gaat om dilemma’s waarin niet één van de opties de 
beste is. Integendeel, er is voor elke optie wat te zeggen. Waar het om gaat is dat de verschil-
lende keuzes met elkaar in lijn gebracht worden en dat gezegd wordt naar compensatie van 
de verschillende uiteinden van de dilemma’s. Wie kiest voor een expertbenadering moet 
ergens in het ontwerp een oplossing verzinnen voor het gebrek aan betrokkenheid vanuit de 
organisatie dat daarmee bijna inherent ontstaat. Wie kiest voor een omgevingsstudie weet 
vooraf dat daardoor al snel een bijna politiek document ontstaat waarin een meer sociaal-
democratische en op solidariteit gerichte omgeving ontstaat tegenover een meer neo- 
liberaal en markt-kapitalistische variant, waarin de discussie over de organisatieopties al 
snel verwatert. Andersom leidt een verkenning van alleen mogelijke organisatievormen tot 
een tekort aan inzicht in de omstandigheden waaronder die moeten opereren, wat uiteraard 
wel een belangrijk element in de discussie is. Voor elk van de keuzes geldt ook dat én-én 
in theorie tot op zekere hoogte mogelijk is, maar dat dit in de tijd en middelen ingewikkeld 
is. Het uitwerken van omgevingsscenario’s en organisatie-opties maakt dat er feitelijk twee 
studies worden gedaan. Combineren is nodig, maar de mogelijkheden ertoe zullen beperkt 
zijn. Compenseren is daarom een betere term: door het expliciet afwegen van de hier ge-
noemde vragen kan ook meer precies worden benoemd wat compenserende acties zijn om 
het andere deel van het dilemma te adresseren. 
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5.      Conclusies:  
      naar schokbestendige en toekomstgerichte gemeenten

Crisismanagement of strategisch vermogen
Een stresstest wordt gezien als een middel om risico’s in kaart te brengen, de onderliggende 
mechanismen daarvan op het netvlies te krijgen, risicobewustzijn te versterken en te ver-
innerlijken en pas daarna om na te denken over mogelijke maatregelen en herstelacties.  
Het instrument wordt in de regel benut en beschouwd als een manier om bewustzijn voor 
risico’s te kweken, niet om oplossingen te zoeken. Vervolgens, zo is de idee, kunnen de  
gebruikers van de stresstest – beleidsmakers, bestuurders, politici – zelf nagaan welke maat-
regelen nodig zijn om de risico’s te verkleinen of anderszins beheersbaar te maken. 

Een belangrijke kracht van de stresstest is dat het risico’s zichtbaar maakt en daar een 
kwantitatieve duiding aan geeft: er worden bedragen aan gekoppeld en de gebruiker ziet 
hoe lang het de organisatie of het systeem kost om terug op het oorspronkelijke niveau te-
rug te keren. Dat maakt abstracte risico’s zichtbaar en bijna voelbaar. Dat verhoogt urgentie 
en kan aanzetten tot beweging. Maar zelden is een stresstest aanleiding voor gerustgesteld 
achterover zitten: de uitkomsten zijn meestal van dien aard dat de nodige actie gewenst is. 
De stresstest zet in die zin aan tot actie.

Toch is de vraag wat die actie dan inhoudt. En wie er toe wordt aangezet. De stresstest is een 
bij uitstek financieel instrument, dat primair in de context van het financieel instrumen-
tarium en de daarbij betrokken experts wordt besproken. Het wordt dan onderdeel van  
financieel risicomanagement, van financiële control, van de p&c cyclus en van de technische 
aspecten van de begroting. Daarmee is de werking van een stresstest niet direct marginaal, 
maar wel specifiek. De sterk financiële oriëntatie van het instrument leidt dan tot een dis-
cussie die zich tot financieel specialisten en begrotingsverantwoordelijken beperkt. Via de 
begroting worden alle domeinen van de gemeente uiteraard geraakt, maar dat is iets anders 
dan dat de stresstest in strategische processen van alle delen van de gemeente doorwerkt. 
In die zin beperken effecten als risicobewustzijn en gevoelde urgentie voor schokbesten-
digheid zich dan tot de financiële elementen in de organisatie. De overige delen zien vaak 
niet meer dan de uitkomsten ervan, bijvoorbeeld in de vorm van taakstellingen of andere 
financiële randvoorwaarden waaraan ze moeten voldoen.

Opvallend is ook dat de stresstest vaak wordt gezien als een tijdelijk instrument, een tech-
niek die sterk gekoppeld is aan de financiële crisis en de uitzonderlijke situatie waarin  
gemeenten hierdoor verkeren. De stresstest is geen regulier instrument, maar bij uitstek een 
reflectie van de gevoelde bijzonderheid van de huidige omstandigheden. Het is daarmee in 
de ogen van velen ook een tijdelijk instrument. Geen regulier instrument, maar een laatste 
check van de kwaliteit van het dak en de luiken die je onderneemt als de tornado dicht  
genaderd is – of een weeralarm gegeven is. Het instrument is dan net zo bijzonder als de 
crisis. Zonder crisis geen stresstest. De stresstest staat dan meer in het teken van crisis-
management dan van strategisch vermogen. Daar is op zichzelf niets mis mee, maar het is 
de vraag of daarmee de potentie van het instrument en de opgave van gemeenten optimaal 
invulling krijgt. Is het mogelijk en nodig om de stresstest verder te integreren in een strate-
gisch cyclus?

Ons voorstel in deze notitie is om de stresstest te zien als een eerste stap richting schok- 
bestendig én toekomstbestendig lokaal bestuur. Dus niet alleen zicht op de directe crisis, 
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maar ook op de lange termijn ontwikkelingen die spelen; die deels aan de basis van de  
actuele crisis staan, die deels dempend kunnen werken, maar die ook voor heel nieuwe,  
andere, betere of slechtere omstandigheden kunnen zorgen. De stresstest biedt dan zicht op 
structurele kwetsbaarheden van de gemeente voor schokken die zich in de nabije toekomst 
kunnen voordoen, waarbij een scenarioexcercitie laat zien welke ontwikkelingen en strate-
gische opties zich op de langere termijn voordoen. Samen geeft dat zich op beleidsopties die 
de gemeente niet alleen meer schokbestendig maken, maar ook meer toekomstbestendig. 

Zo maakt bijvoorbeeld balansverkorting de gemeente niet alleen maar meer weerbaar en 
beter wendbaar voor snel opkomende radicale schokken, maar zorgt het er ook voor dat de 
gemeente in de toekomst beter in staat is om mee te bewegen met grote maatschappelijke 
ontwikkelingen. Daarbij geldt bovendien dat een goed uitgevoerde scenarioexcercitie in 
beeld kan brengen wat voor de gemeente meer of minder geëigende domeinen voor balans-
verkorting zijn. Welk soort taken zal in de toekomst minder bij gemeenten hoeven te liggen? 
Waar is meer of minder te verwachten van de samenleving of de private sector en blijven er 
taken voor de gemeente liggen? Zo kunnen gemeenten zich niet alleen wapenen tegen de 
schade van grote schokken, maar ook beter toerusten op de mogelijke toekomst(en). Zonder 
te suggereren dat de toekomst te kennen is, maar met de vaststelling dat het in tal van  
organisaties relatief goed mogelijk is om op professionele en deugdelijke wijze na te denken 
over toekomstige ontwikkelen. Een interessant voorbeeld is bijvoorbeeld Rijkswaterstaat, 
dat zich mede naar aanleiding van een scenariostudie heeft georiënteerd op de rol van net-
werkbeheerder; inmiddels wordt dat als logisch gezien, maar ten tijde van de strategische 
keuze voor rolverandering was het dat niet. Het betekende een ingrijpende verandering, tot 
diep in de haarvaten van de organisatie. Vooruitzien gaf richting aan die transitie, en bereid-
de de organisatie voor op nog onvoorziene veranderingen. Een goede invulling van scenario-
denken kan een sterke impuls geven aan de kwaliteit van het strategisch gesprek over de te 
ondernemen stappen voor de organisatie of het systeem. 

Net als bij de stresstest gelden ook voor scenariodenken in de context van het strategisch 
gesprek op bestuurlijk niveau een aantal kanttekeningen. Niet elke scenariostudie is daar-
voor geschikt, in die zin dat er in de opzet van de studie keuzes gemaakt moeten worden die 
sterk van invloed zijn op de bruikbaarheid van de uiteindelijke kennis. In de bovenstaande 
tekst hebben we daartoe een aantal belangrijke keuzes en dilemma’s benoemd.

Verder met de stresstest
De stresstest voor gemeenten is nu een feit; de vraag is vervolgens wat verschillende ge-
meenten er mee gaan doen en welke route zij kiezen om te werken aan schokbestendig en 
toekomstbestendig lokaal bestuur. Daarbij geldt wat ons betreft dat het met het gemeen-
schappelijk uitvoeren van de stresstest ingezette proces van interactie en onderling leren 
wel eens een cruciale stap kan zijn richting een meer schokbestendig en toekomstbestendig 
lokaal bestuur. Het zou mooi zijn om ook de volgende stappen op een dergelijke interactieve 
en lerende wijze invulling te geven. 
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