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VOORWOORD 

Vanwege de teruglopende economie gedurende de afgelopen jaren, is er een 

enorme toename van interesse in onderwerpen als faalkostenreductie, 

procesbeheersing en kennis- en risicomanagement Zo ook bij mij, wat resulteerde 

in een zoektocht naar een geschikt afstudeeronderwerp. Uiteindelijk is mij de 

mogelijkheid geboden om af te studeren op het onderwerp risicomanagement bij 

BAM Utiliteitsbouw b.v. in Bunnik. 

Dit rapport is het eindverslag van mijn afstudeerperiode, vanuit de capaciteitsgroep 

Uitvoeringstechniek van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit 

Eindhoven, die is gedaan voor het doctoraaVexamen bouwkundig ingenieur. In dit 
• rapport voorkomende conclusies, resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen 

verder onderzoek vereisen alvorens voor extern gebruik geschikt te zijn. Doordoor 

wordt dit rapport beschouwd als een intern rapport, wat niet zonder toestemming 

voor externe doeleinden mag gebruikt worden. 

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van dhr. ing. C.H.A.M . van Bohemen, hoofd 

kwaliteit, arbeid en milieu, en tevens mijn bedrijfsbegeleider binnen BAM 

Utiliteitsbouw. Het onderzoek heeft als doel het verbeteren van risicomanagement 

gedurende de plan- en projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw. 

Gedurende mijn onderzoeksperiade ben ik namens de Technische Universiteit 

Eindhoven begeleid door dhr. prof. ir. F.J.M. Scheublin en mevr. dr. ir. E.L.C. van 

Egmond - de Wilde de Ligny. Voor de afronding van mijn afstudeeronderzoek ben 

ik begeleid door dhr. prof. dr. ir. J.J.N. Lichtenberg en dhr. ir. S. Borremans. 

Joop Paagman 

December 2010 
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Complexiteit van het 
plan- en 

projectontwikkelings 
proces 
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SAMENVAlTING 

Achtergrond 

Ondernemen in de bouw is onlosmakelijk verbonden met risico's. Het beleid binnen 

BAM Utiliteitsbouw op het gebied van risico's en risicobeheersing, is er op gericht 

huidige en toekomstige risico's zoveel mogelijk te beperken en te beheersen. In het 

Strategisch Plan 2003 - 2006 is daarom gekozen om een verbetering te realiseren 

op het gebied van het managen van risico's. 

In het Operationeel Plan 2006 is er, voor het realiseren van deze verbetering op het 

gebied van risicomanagement, gekozen om tweetal verbetertrajecten op te nemen: 

• Het verhogen van het besef om risico's te managen; 

• Het vastleggen van procedures en documenten. 

Doelstelling en probleemstelling 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het verbeteren van risicomanagement 

gedurende plan- en projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw. Deze 

doelstelling is voortgekomen uit de probleemdefinitie dat er teveel faalkosten op 

plan- en projectontwikkelingsprojecten zijn binnen BAM Utiliteitsbouw. Deel hiervan 

komt voort uit het niet (op tijd) onderkennen van kansen en bedreigingen. 

Complexiteit van het ontwikkelingsproces, en de daarbij grote mate van 

onzekerheid, is voor faalkosten het uitgangspunt. Faalkosten op 

ontwikkelingsprojecten zijn het gevolg van een aantal met elkaar verbandhoudende 

oorzaken. Deze oorzaken zijn schematisch vertaald in de onderstaande figuur: 

Toepassen van risico
analyse en 

managementmethoden 

Onvolledig gebruik 
risicomanagement 

tijdens plan- en 
projectontwikkeling 

Faalkosten op plan- en 
projectontwlkkclillgs

projecten 
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Activiteiten gedurende het ontwikkelingsproces zijn complex, divers en lopen door 

elkaar heen . Evenals de daarbij verbonden risico's, die variëren van 

projectgebonden risico's tot economische factoren samenhangende risico's. Er is 

veel specifieke kennis nodig op verschillende vakgebieden. Daarbij stimuleert het 

eenmalige karakter van ontwikkelingsprojecten niet of nauwelijks om bij projecten 

te investeren in procesinnovatie. Meestal doordat tijd en middelen ontbreken. 

Verder zijn veel betrokken partijen aanwezig, en dus verscheidende 

samenwerkingsverbanden en contractvormingen. Juridische aspecten en 

contractuele verantwoordelijkheden zijn hierbij belangrijke oorzaken voor de 

complexiteit van het ontwikkelingsproces. 

Er is geen eenduidige risicomanagementmethode die wordt toegepast gedurende 

het gehele bouwproces en specifiek voor plan- en projectontwikkeling. 

Systematisch (volledig) gebruik van risicomanagement wordt veelal gezien als een 

verplichting . Grotendeels wordt gewerkt op basis van ervaring (het zogenaamde 

onderbuikgevoel), omdat dit sneller werkt dan terug te vallen op uitgebreide 

checklisten en vaste werkmethoden. Risico-analyse is vaak één van de weinige 

onderdelen van risicomanagement die wordt toegepast. Onderdelen als respons, 

beheersing en vooral evaluatie worden veelal achterwege gelaten. Wil men echter 

risicomanagement effectief en efficiënt toepassen, dan zal men de gehele cyclus 

moeten doorlopen. 

Plan van Aanpak 

De oorzaak die diehts bij de kern van het onderzoekskader beïnvloedbaar is, is het 

toepassen van risico- analyse en managementmethoden. Reduceren van faalkosten 

is mogelijk door optimale procesbeheersing, waarbij risicomanagement als 

werkwijze is geïntegreerd. Deze werkwijze is een verbeterd ontwerp van een 

risicomanagementmethode. 

Het eerste uitgangspunt voor de risicomanagementmethodiek is volledige vertaling 

van alle onderdelen van de risicomanagementcyclus in de methodiek. Tweede 

uitgangspunt zijn de wensen en aanbevelingen van de verschillende participanten 

binnen het plan- en projectontwikkelingsproces, die uiteindelijk met de methodiek 

moeten gaan werken. Belangrijk is hierbij dat in de methodiek, nut en noodzaak 

voor het gebruik ten behoeve van risicomanagement is gewaarborgd. 

Resultaat 

Onderzoeksresultaat is het Kansen en Bedreigingen Model (KBM). Een op Excel 

gebaseerde risicomanagementmethode, die kansen en bedreigingen gedurende het 

gehele plan- en projectontwikkelingsproces identificeert, kwantificeert en beheerst. 

EINDVERSLAG 1 Rrsrcomanagemenl tiJdens plan- en proJectontwrkkelrng 4 
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Het Kansen en Bedreigingen Model is als werkwijze geïntegreerd in de te doorlopen 

processtappen van plan- en projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw. Om aan 

te tonen dat de methodiek daadwerkelijk een verbetering is voor het toepassen van 

risicomanagement tijdens het plan- en projectontwikkelingsproces, zijn een aantal 

randvoorwaarden opgesteld, waaraan het model voldoet. Door deze verbetering 

van procesbeheersing kunnen faalkosten worden gereduceerd. De 

randvoorwaarden zijn opgesteld aan de hand van de gevonden oorzaken ten 

aanzien van de toepassingsproblematiek van risico-analyse en management

methoden. Deze voorwaarden zijn de volgende : 

• Alle onderdelen van risicomanagement omvatten; 

• Verscheidenheid van input kunnen verwerken; 

• Toepasbaar zijn voor het gehele bouwproces; 

• Overzichtelijk, snel en gebruiksvriendelijk zijn in gebruik; 

• Methodiek moet (voldoende) communiceren; 

• Eenduidige manier van werken zijn voor BAM Utiliteitsbouw; 

• Eenduidige output verzorgen. 

Conclusie 

Het Kansen en Bedreigingen Model doorloopt alle onderdelen van 

risicomanagement Inventarisatie, kwantificering, respons en beheersing van zowel 

kansen als wel bedreigingen. Daarbij is het model toepasbaar op het plan- en 

projectontwikkelingsproces én het bouwproces, doordat het een grote 

verscheidenheid van input kan verwerken. Alle onzekerheden die gedurende het 

gehele bouwproces kunnen spelen zijn verdeeld in een tiental invalshoeken. Aan de 

hand van deze invalhoeken wordt het model ingevuld. Dit in tegenstelling tot 

andere methodieken die enkel gebaseerd zijn op bijv. uitvoeringstechnische of 

veiligheidsaspecten. Hierdoor behoud het model zijn dynamisch karakter. Het 

voordeel is dat het model over gepakt kan worden van de ene fase naar de 

opvolgende fase, met minder miscommunicatie als gevolg! 

Het Kansen en Bedreigingen Model overzichtelijk, snel en gebruikvriendelijk. Er 

wordt gewerkt vanuit één enkel venster, zonder diepgaande stappen in het model 

te moeten nemen. Door middel van één menuscherm, worden alle onderdelen van 

risicomanagement kort en bondig doorlopen. Het model is hierdoor overzichtelijk en 

een snelle verwerking van gegevens. Daarbij geeft het model de mogelijkheid om 

de informatie te verwerken in beknopte samenvattende overzichten naar eigen 

keuze. Deze overzichten zijn vervolgens één op één mee te nemen in verschillende 

overleggen en vergaderingen ter bevordering van communicatie. Doordat er 

draagvlak is bij de directie en participanten, en het Kansen en Bedreigingen Model 

is gekoppeld aan het BAM Management Systeem, kan er een eenduidige manier 

van werken ontstaan en genereert de werkmethode een eenduidige output. 
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INLEIDING 

In het Strategisch Plan 2003-2006 van BAM Utiliteitsbouw is door de directie ervoor 

gekozen om, naast de focus op markt- en contractmanagement, een verbetering te 

realiseren op het gebied van het managen van risico's. In het Operationeel Plan 

2006 is er om die reden een tweetal verbeteringstrajecten opgenomen, namelijk: 

• Het verhogen van het besef om risico's te managen; 

• Het vastleggen van procedures en documenten. 

Voor het verhogen van het risicobesef is een programma ontwikkeld met als doe I 

tot een effectievere aanpak van het omgaan met kansen en bedreigingen te 

komen. Speerpunten hierbij zijn het vergroten van het bewustzijn van nut en 

noodzaak, vergroten van kennis en inzicht en het gestructureerd managen van 

risico's. 

Het vastleggen van procedures en documenten ten behoeve van risicomanagement 

is een ontwikkeling die samen is gegaan met het ontwikkelen en implementeren 

van een kwaliteitsmanagementsysteem. Het BAM Management Systeem (BMS) 

beschrijft aile bedrijfsprocessen ten behoeve van procesbeheersing en synergie 

binnen de werkmaatschappij. Gedurende de ontwikkeling van BMS, is tevens een 

werkgroep opgericht voor het afstemmen en verbeteren van risicomanagement 

binnen BAM Utiliteitsbouw. De focus lag op het hoofdproces Bouwproces, waarbij 

voornamelijk op de prijsvormingfase, en niet op het andere hoofdproces; Plan- en 

projectontwikkeli ng. 

INlTiATIEFFASE ONOERZOEKSFASE VOORBEREIDINGSFASE R£J\USATIEFASE GEBRUIKSFASE 

AQUISITIEFASE PRIJS- ~ CONTRACTVORMINGSFASE BOUI/INOORBEREIOINGSFASE UITVOERINGS & OPLEVERFASE GARANnE & NAZORGFASE 

BOUWPRQCES 
Prima ire processen BAM Uliliteitsbouw 

V~~r dit onderzoek is de keuze gemaakt om de focus te richten op plan- en 

projectontwikkeling. Ais ondernemende bouwer worden grote bedragen aan 

risicodragend kapitaal geOinvesteerd, en liggen er mogelijkheden in het feit dat plan

en projectontwikkeling aan het begin staat van het totale proces van bouwen zoals 

EINDVERSlAG I Rlslcomanagemenllljdens plan- en prOjectontwlkkeling 7 
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we dat kennen. In deze fase is er de grootste mogelijkheid om invloed uit te 

oefenen op het eindresultaat van een project, waardoor intensieve toepassing van 

risicomanagement gedurende dit proces de mogelijkheid geeft van een prima 

handvat voor het verdere verloop van het bouwproces. Daarbij speelt verder dat 

plan- en projectontwikkelingproces binnen BAM Utiliteitsbouw vrij recent is. 

Op strategisch niveau heeft BAM Utiliteitsbouw de ambitie om 15% van haar omzet 

te genereren uit plan- en projectontwikkeling. Ten grondslag van deze ambitie 

onderkent BAM Utiliteitsbouw op basis van de toekomstige markt en de potentie 

van het bedrijf een aantal mogelijkheden. Eén daarvan, die van essentieel belang is 

voor dit onderzoek, is risicobeheersing en reductie van faalkosten door het 

nastreven van maximale procesbeheersing. Doelstelling van dit afstudeeronderzoek 

ten behoeve van maximale procesbeheersing, is het verbeteren van 

risicomanagement gedurende plan- en projectontwikkeling binnen BAM 

Utiliteitsbouw. Deze doelstelling is voortgekomen uit de probleemdefinitie dat er 

teveel faalkosten op plan- en projectontwikkelingsprojecten zijn binnen BAM 

Utiliteitsbouw. Deel hiervan komt voort uit het niet (op tijd) onderkennen van 

kansen en bedreigingen. De uitwerking van de opzet van het onderzoeksplan voor 

dit onderzoek is omschreven in hoofdstuk 1 

De werkmaatschappij BAM Utiliteitsbouw wordt in hoofdstuk 2 beschreven aan de 

hand van markt- en omzetverdeling, organisatiestructuur en strategie en beleid. 

Het begrip risicomanagement en de verschillende technieken en methodieken die 

vanuit de literatuur voor handen zijn komen aan bod in hoofdstuk 3. Plan- en 

projectontwikkeling is middels literatuuronderzoek beschreven in hoofdstuk 4. 

Hierbij wordt uitleg gegeven over het verschil tussen planontwikkeling en 

projectontwikkeling en uit welke onderdelen het ontwikkelingsproces bestaat. Deze 

drie hoofdstukken vormen het theoretische gedeelte van dit afstudeeronderzoek. 

Het empirische gedeelte in hoofdstuk 5 behandeld risicomanagement tijdens het 

proces plan- en projectontwijking binnen BAM Utiliteitsbouw. Het hoofdstuk 

behandelt de verschillende ontwikkelingsfasen, risicomanagement methodieken die 

in de regio's worden gebruikt en interviews met verschillende participanten. 

Resultaten en conclusies vanuit deze onderzoeksfase worden vervolgens vertaald in 

een ontwerpplan voor een risicomanagementmethodiek aan de hand van 

uitgangspunten en randvoorwaarden. 

Het ontwerpresultaat genaamd het "Kansen en Bedreigingen Model" wordt 

stapsgewijs doorlopen en uitgelegd in hoofdstuk 6. Toetsing, conclusies en 

aanbevelingen ten aanzien van het "Kansen en Bedreigingen Model" komen aan 

bod in hoofdstuk 7. 

EINDVERSLAG 1 Risicomanagement tijdens plan- n projeclontwikkellng 8 
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1. ONDERZOEKSPLAN 

Dit hoofdstuk geeft uitleg over de gekozen opzet voor de onderzoeksfase van dit 

afstudeeronderzoek naar risicomanagement tijdens plan- en projectontwikkeling 

binnen BAM Utiliteitsbouw. De reden om te focussen op plan- en 

projectontwikkeling is verwoord in de inleiding. Probleemsituatie en definitie, 

doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen zijn vastgesteld in het 

onderzoekskader. 

1.1 Structuur plan van aanpak onderzoeksfase 

De opzet van de onderzoeksfase is schematisch weergegeven in een vijftal fasen: 

FASE4: 
'Ho\""L.<:t 'lft:H.:I'ff 
1~,.,1(. :r ...... IL'C[',.l!:~l E '1 
I l)..~, 1--'o l~_,Jf" I 
•l',""/,1, ~d ' i ,.&.!M I 

FASE3. 
I 'ról•' I ,.,•,,•,.t -,"I" 
r .• ' • f • ~ 
P~J E. 'J', v ..... t ,r,, 

1. vaststellen van het onderzoekskader; 

2. literatuuronderzoek risicomanagement; 

3. literatuuronderzoek plan- en projectontwikkeling; 

4. praktijkonderzoek risicomanagement en plan- en 
projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw; 

5. evaluatie van de onderzoeksresultaten. 

fig, L Schema opzet plan van aanpak onderzoeksfase 

Fase 1 behandeld het opstellen van het kader voor de onderzoeksfase van dit 

rapport en stelt het geconstateerde probleem, probleemdefinitie, doelstelling, 

probleemstelling en onderzoeksvragen vast. Fase 2 en 3 beschrijven het 

literatuuronderzoek naar de onderwerpen risicomanagement en plan- en 

projectontwikkeling en fase 4 beschrijft het praktijkonderzoek naar deze twee 

onderwerpen zoals die binnen BAM Utiliteitsbouw aan orde zijn. Fase 5 evalueert de 

onderzoeksresultaten en toetst deze aan fase 1. Opbouw van deze fasen precies is 

beschreven in de onderstaande paragrafen. 

EINDVERSLAG I Risicomanagement tijdens plan- BI'! projectontwikkeling 9 
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1.2 Vaststellen van het onderzoekskader - FASE 1 

Tijdens de oriëntatiefase van dit afstudeeronderzoek, dus op het moment van 

starten binnen BAM Utiliteitsbouw, is er begonnen met de verkenning van het 

onderwerp. Door middel van literatuuronderzoek is er gekeken naar de 

werkmaatschappij BAIVJ Utiliteitsbouw en alle relevante onderdelen binnen BAM 

Utiliteitsbouw die in relatie staan met risicomanagement Tevens is onderzocht wat 

nu precies risicomanagement is en welke vormen c.q. technieken van 

risicomanagement voor handen zijn om toe te passen. Als laatste is ook 

literatuuronderzoek gedaan naar plan- en projectontwikkeling. De resultaten 

hiervan zijn vertaald in de hoofdstukken 2, t/m 4, en vormen samen met het 

onderzoeksplan het theoretische gedeelte van het verslag. 

1.2.1 Probleemsituatie en -definitie 

Om een beeld te krijgen van het gebruik van risicomanagement tijdens de plan- en 

projectontwikkeling, is er gebruik gemaakt van een combinatie van methoden om 

data te verzamelen. Literatuuronderzoek naar risicomanagement, project

ontwikkeling en onderzoek naar deze twee processen binnen BAM Utiliteitsbouw. 

Daarbij zün verder diverse interviews in de regio's ten behoeve van het gebruik van 

risicomanagement in de praktijk afgenomen. Aangezien plan- en 

projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw een relatief nieuw proces is, is er 

momenteel geen gedegen inzicht in de mogelijke risico's gedurende dit proces. In 

dit onderzoek zal daarom bijzonder aandacht besteedt worden aan de wijze waarop 

risicomanagement gedurende plan- en projectontwikkeling binnen BAM 

Utiliteitsbouw efficiënt en effectief ingezet en gehanteerd kan worden. Verder is 

moeilijk aan te geven in hoeverre risicomanagement een verbetering geeft binnen 

een proces en/of project. Wat wel aantoonbaar is, is dat er faalkosten zijn bij 

projecten. Reductie van deze faalkosten is mogelijk door een verbetering in 

procesbeheersing. Risicomanagement is daarbij één vorm van procesbeheersing, en 

het verbeteren van het gebruik van risicomanagement een vorm van 

procesverbetering. De bovenstaande probleemsituatie is vertaald in de volgende 

probleemdefinitie: 

1.2.2 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek is om dit probleem aan te pakken, en zo door middel 

van het verbeteren van het gebruik van risicomanagement gedurende de plan- en 

projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw faalkosten op projecten te 

reduceren. 

EINDVERSLAG 1 Rlslcomanagemenl tiJdens plan- en proJectontwikkeling 10 
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Beantwoording aan deze doelstelling lost het geconstateerde probleem op. Voor dit 

onderzoek is dan ook de volgende doelstelling geformuleerd; 

1.2.3 Probleemstelling 

Om het gebruik van risicomanagement gedurende de plan- en projectontwikkeling 

binnen BAM Utiliteitsbouw te verbeteren, moet de complexiteit van het plan- en 

projectontwikkelingsproces en de daarbij mogelijk optredende risico's duidelijk en 

overzichtelijk in kaart gebracht worden. Ook bestaande risico- analyses en 

managementmethoden moeten bekeken en vergeleken worden, om vervolgens een 

methode te ontwikkelen, die toepasbaar is voor het managen van risico's tijdens 

plan- en projectontwikkelingsproces binnen BAM Utiliteitsbouw. Om aan de 

doelstelling van dit onderzoek te voldoen zal de volgende probleemstelling moeten 

worden beantwoord; 

Beantwoording van deze probleemstelling gebeurt middels een aantal 

vraagstellingen. Onderzoeksvragen die van toepassing zijn op de complexiteit van 

het plan- en projectontwikkelingsproces en de daarbij optredende risico's worden 

beantwoord in fase 2, en onderzoeksvragen voor het toepassingsprobleem van 

bestaande analyse en managementtechnieken in fase 3 en 4. Evaluatie van de 

beantwoording op deze onderzoeksvragen komt aan bod in fase 5. Opbouw van 

probleemdefinitie, doelstelling, probleemstelling en onderzoeksvragen is 

schematisch weergegeven in het onderzoeksmodel voor dit onderzoek naar 

risicomanagement tijdens plan- en projectontwikkeling. Zie figuur 2. 

1.3 Literatuuronderzoek risicomanagement - FASE 2 

Eerste uitwerking van het theoretische gedeelte is literatuuronderzoek naar risico

management. Dieper wordt ingegaan op de termen en definities van risico en 

risicomanagement Wat voor soort risico's er zijn en welke risico-analyse en 

managementtechnieken vanuit de literatuur voor handen zijn. Als laatste worden de 

verschillende onderdelen van risicomanagement behandeld. De uitwerking is 

vertaald in hoofdstuk 3. 
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"Er zJjn teveel foa/kott<m op plan· en projecromwikkellngsprojocten binnen BAM 

Utl/itoitsbouw." 

"Hol verbeteren van het gebruik von risicomanagemom gedurende plan- en project· 

ontwikkeling binnon BAM Ul/1/teJisbouw." 
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ontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw?" 

" Wat ts (rlsico)managomon/7" 

•·woike soonen risico bestBJJn er?" 

"Wo/ko rlslco-<Jnalyse n manogemenfleclm/eken zün er voor llandon7" 
01Ûit welke onderdelen bestaat rlsicomonagom&nt?" 

Hoorostuk. 3 Rl!ltcommlüQoment 

"Wat is plan· en proj eclontwikko/ing7" 

"Wat is het verScll/1 tussen plsnontwikko//ng en projeclontw/kke/lng?" 

" Wolke /a sen bevat plan- en projectontwikkeling?" 

"Wat zijn de oo/angrl}lcsta o11dordolen tijdens plan· en projectontwikkeling?" 

"Hoe kljken partlelponton logtlil risicomanagement aan?" 

uwat worclc gedaan aan fisicomanagemunrr' 

"Wo/ko rh/co- analyses en managementme/hadieken worden toegepast?" 

"Wat zijn de vorsJ:h/1/fH!In toopassen van tisicomansgemont lussoli do regio's?" 

" Wal houdt plan· en projectontwikkeling In binnen BAM UUI/tal tsbouw?" 

" Wal zijn de oo/a.ngnjksto onderdolen tijdens plan· en projectontwikkeling?" 

"Bij wie 1/gg n de verantwoorde/Ijkheden tijdens hol ontwlkkelingsprooes?" 
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fig.2: Onderzoeksmodel gebruik risicomanagement gedurende plan- en projectontwikkeling. 
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1.4 Literatuuronderzoek plan- en projectontwikkeling- FASE 3 

Het volgende theoretisch onderdeel is literatuuronderzoek naar plan- en project

ontwikkeling, en behandeld wat nu precies planontwikkeling en projectontwikkeling, 

en het verschil tussen beide is. Verder wordt ingegaan op de verschillende 

procesfasen, belangrijke ijkpunten en waar de verantwoordelijkheden liggen. Deze 

resultaten zijn ook terug te vinden in hoofdstuk 4. 
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1.5 Praktijkonderzoek risicomanagement en plan- en projectontwikkeling 

binnen BAM Utiliteitsbouw - FASE 4 

Uitwerking van het empirische gedeelte is inventariseren van alle risico's die spelen 

gedurende de plan- en projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw. Wil men 

risicomanagement kunnen toepassen, dan zullen eerst alle risico's in kaart gebracht 

moeten worden. Alvorens de inventarisatie, moet duidelijk zijn wat plan- en 

projectontwikkeling inhoudt binnen BAM Utiliteitsbouw, specifiek om te achterhalen 

welke risico's er spelen gedurende dit proces. Verder is inderzoek gedaan naar het 

gebruik van risicomanagement binnen de regio's van BAM Utiliteitsbouw en 

onderzocht hoe de verschillende regio's omgaan met risicomanagement Daarbij 

komen zaken aan bod hoe de regio's tegen risicomanagement aankijken, of men 

het nut en noodzaak ervan inziet, en welke specifieke tools of hulpmiddelen er nu 

gebruikt worden. Deskresearch naar plan- en projectontwikkeling als hoofdproces 

binnen BAM Utiliteitsbouw, plus interviews met projectontwikkelaars zijn hiervoor 

gebruikt als dataverzamelingmethoden. Uitwerkingen zijn vertaald in hoofdstuk 5. 

1.6 Evaluatie van de onderzoeksresultaten -FASE s 

Als laatste fase worden de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 2 t/m 5 geëvalueerd 

om tot een conclusie te komen voor een verbeteringsvoorstel die uitgewerkt gaat 

worden in de ontwerpfase van dit rapport. Resultaten van het onderzoeksgedeelte 

van dit rapport zijn tevens terug te vinden in hoofdstuk 5. 
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2. BAM UTILITEITSBOUW 

Dit afstudeeronderzoek heeft plaats gevonden op het hoofdkantoor van BAM 

Utiliteitsbouw b.v. wat weer een onderdeel is van de Koninklijke BAM Groep n.v. De 

afkorting BAM staat voor Betaafsche Aanneming Maatschappij. De Koninklijke BAM 

Groep heeft zich ontwikkeld door autonome groei en diverse overnames, waarvan 

de omvangrijkste overnames betroffen de verwerving van de utiliteitsbouw-, beton

en waterbouwonderdelen van NBM-Amstelland in november 2000 en de acquisitie 

van de Europese bouwgroep HBG in november 2002. Hierdoor is het grootste 

bouwbedrijf van Nederland ontstaan met een jaarlijkse omzet van € 7,4 miljard met 

hierbij een nettoresultaat van € 153,3 miljoen. Men heeft circa 27.000 werknemers 

in dienst en behoort tot de top-6 van grootste bouwbedrijven in Europa. Meer 

informatie over BAM Groep is terug te vinden in bijlage 1. Het vervolg van dit 

hoofdstuk zal ingaan op de werkmaatschappij BAM Utiliteitsbouw b.v. 

2.1 De werkmaatschappij BAM Utiliteitsbouw 

Om de totale bouwmarkt te kunnen bedienen, is deze opgesplitst in een aantal 

marktsegmenten, waarvoor weer werkmaatschappijen zijn opgericht. Eén daarvan 

is BAM Utiliteitsbouw. BAM Utiliteitsbouw richt zich op ontwikkeling, voorbereiding 

en uitvoering van utiliteitsbouwwerken. De werkmaatschappij is actief op de 

Nederlandse markt vanuit tien zelfstandig opererende regiokantoren en een 

landelijk opererende bedrijfseenheid Grote Projecten voor grote en risicovolle 

projecten. BAM Utiliteitsbouw telt circa 2.100 medewerkers, en e-en omzet van € 

700 miljoen. 

2.2 Markt- en omzetverdeling 

BAM Utiliteitsbouw is actief in de private, publieke, en onderhoudsector. Men is dus 

werkzaam in alle sectoren van de utiliteitsmarkt, namelijk: gezondheidszorg, 

onderwijs, openbaar bestuur, ontspanning, winkels, kantoren en andere 

bedrijfsgebouwen. Onderlinge marktverhoudingen en de omzetverdeling zijn 

weergegeven in figuur 3. Globaal wordt 45% gerealiseerd voor professionele 

opdrachtgevers, 25% voor publieke opdrachtgevers en 30% voor eindgebruikers. 

Het restant komt voort uit eigen ontwikkeling. 
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fig.3: Markt- en omzetverdeling BAM Utiliteitsbouw 

2.3 Organisatiestructuur 

De organisatie van BAM Utiliteitsbouw heeft een decentrale structuur met een 

centrale stafondersteuning. Deze stafondersteuning opereert vanuit het 

hoofdkantoor in Bunnik. Verder bestaat BAM Utiliteitsbouw uit tien zelfstandig 

opererende regio's en een regio voor grote projecten groter dan € 40 miljoen om 

de landelijke dekking in Nederland te garanderen. Sommige van deze regio's 

hebben ook nog enkele vestigingen binnen hun regio. Elke regio heeft disciplines in 

huis op het gebied van (technische) ontwikkeling, realisatie en beheer en 

onderhoud van kleinschalige, maar ook grootschalige en complexe projecten. 

Specialistische kennis en expertise zijn beschikbaar bij BAM Utiliteitsbouw Grote 

Projecten. Een schematische weergave van deze organisatiestructuur is het 

organogram van BAM Utiliteitsbouw. Dit organogram en meer 

achtergrondinformatie zijn terug te vinden in bijlage 2. 

2.4 Strategie en beleid 

In juni 2003 is door de directie van BAM Utiliteitsbouw een Strategisch Plan 

opgesteld. Deze beschrijft de planmatige uitgewerkte, lange termijn, toekomstvisie 

van de organisatie over de periode 2003 - 2006, waarbij de strategische 

doelstellingen van de Koninklijke BAM Groep het richtinggevende kader vormen. 

Het fundament voor deze strategie wordt gevormd door missie en visie. Deze 

beschrijven de identiteit en bestaansreden van de organisatie en het 

gemeenschappelijke toekomstbeeld . De strategie concretiseert dit toekomstbeeld in 

termen van doelstellingen die in de gewenste situatie bereikt moeten zijn. Opbouw 

van het strategische plan is schematisch weergeven in figuur 4. 
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2.4.1 Visie 

"'bam 
utillibtsbouw 

Missie - waarom beslaan we? 

---------1 ... ~ Visie - waar gaan we saman naartoe? 

Strategie - wat moe/en we gaan doen? 
-----a.~ Kritische Succes Factoren - IVaI maak! ons uniek? 

Doelstellingen - wal zijn de gewenste resultaten? 
Maatregelen - hoe willen we de resultatan bereiken ? 

Bouwstenen - middelen om resul!alen Ie bereiken 

fig.4: Opbouw strategisch plan / bedrijfsplan. 

De visie die BAM Utiliteitsbouw uitdraagt is dat mensen zich graag thuis voelen in 

de gebouwen en omgeving waarin ze leven, werken en recreeren. Vanwege de 

beperkte beschikbare ruimte, staan de meeste utiliteitsgebouwen niet meer op 

zichzelf. Ze zijn onderdeel van de maatschappij: de wereld van wonen, recreatie, 

zorg, winkelen, mobiliteit en milieu. In de functie van het gebouw herkent BAM 

Utiliteitsbouw de menselijke maat: het gebouw staat in dienst van de mens, die 

zich mede door zijn (werk)omgeving laat inspireren. Daarmee is het gebouw een 

essentiele factor in het functioneren van de bedrijven, overheden en instellingen; 

onze klanten. 

2.4.2 Missie 

BAM Utiliteitsbouw's activiteiten en producten leveren een belangrijke bijdrage aan 

het functioneren van de mens en maatschappij. Men richt zich daarbij op de klant 

en gebruiker, neemt graag initiatief, gaat risico's aan, beheerst processen en 

realiseert wat mensen inspireert. De deskundige en gemotiveerde medewerkers 

maken dit waar. De missie van BAM Utiliteitsbouw duidt op een voorwaartse en 

een achterwaartse integratie van het bedrijfsproces. Deze wordt aangestuurd 

vanuit de eerder genoemde vraag en behoefte van de klant. BAM Utiliteitsbouw 

streeft erna om het commercieel en technisch ontwikkelen (voorwaartse integratie) 

als mede het technisch beheer en onderhoud (achterwaartse integratie) verder te 

ontwikkelen . Dit alles wil men bereiken door gebruik te maken van de aspecten 

organiserend vermogen, risicobereidheid, knowhow en synergie. Zie figuur 5. 
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fig.S: Vertaling strategie en beleid BAM Utiliteitsbouw 

2.4.3 Strategie en doelstellingen 

De strategie wordt mede bepaald door de gestelde doelstellingen. Deze zijn binnen 

BAM Utiliteitsbouw onderverdeeld in strategische, organisatorische en sociale 

doelstellingen, welke hieronder zijn weergegeven: 

• Strategisch niveau; klantgerichte ontwikkelende bouwer met een breed 

product- en diensten pakket met landelijke dekking en eigen profiel, 

herkenbaar voor de specifieke klanten. 

• Organisatorisch niveau; effectieve organisatie met focus op proces

beheersing, kennis ontwikkeling en uitwisseling. 

• Sociaal niveau; moderne werkgever met eigen cultuur herkenbaar voor 

alle werknemers. 

Deze doelstellingen samen geven in essentie antwoord op hoe de organisatie 

extern waarde wil toevoegen in zijn omgeving en zich intern moet ontwikkelen om 

dat mogelijk te maken. 

2.4.4 Bedrijfsmodel 

De inrichting van de organisatie, strategie en doelstellingen zijn vertaalt in een 

bedrijfsmodel om houvast te bieden maar ook geen strak keurslijf te vormen. Eigen 

initiatief en de specifieke werkomgeving moeten ruimte krijgen, waardoor in het 

bedrijfsmodel wordt gesproken over aandachtsgebieden en niet over criteria. Er zijn 
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Orgenlsatle 

vijf organisatie- en vier resultaatgebieden te onderscheiden. De 

organisatiegebieden beschrijven de inrichting van, en in welke richting BAM 

Utiliteitsbouw zich kan verbeteren. De resultaatgebieden beschrijven de 

strategische maatstaven en registreert wat feitelijk is gerealiseerd. Het doorlopen 

van dit model is gebaseerd op de PDCA-cirkel van dr. W. E. Deming. De 

zogenaamde 'Plan-Do-Check-Act-cirkel stelt het bedrijfsproces voor. Implementatie 

hiervan is weergegeven in figuur 6. 

PLAN 

Reauitat 

......... ··-

fig. 6: PDGA-cirkel als motor voor bedrijfsmodel 

ACT 

Doorlopen van de cirkel geeft voortdurende verbeterslag waarop de organisatie 

draait: 

• Plan: opstellen plan, waarin is opgenomen welke resultaten men wil 

bereiken. Resultaten worden gedefinieerd aan de hand van doelstellingen 

of normen, en hoe deze doelstellingen worden gemeten. 

• Do: uitvoerende procesactiviteiten vinden plaats, waarbij het plan het 

uitgangspunt is. Tijdens uitvoering vindt permanente meting plaats. 

• Check: vergelijking van de behaalde, met de geplande resultaten. 

Verschillen evalueren en oorzaken ervan achterhalen. 

• Act: bijsturen van het proces indien nodig en maatregelen nemen om 

oorspronkelijk resultaat als nog te behalen. 

2.5 Beleid risico en risicobeheersing 

Ondernemen in de bouw is onlosmakelijk verbonden met risico's. Het beleid binnen 

BAM Utiliteitsbouw, op het gebied van risico's en risicobeheersing, is er op gericht 

huidige en toekomstige risico's zoveel mogelijk te beperken en te beheersen. In het 

Strategisch Plan 2003 - 2006 is daarom gekozen om een verbetering te realiseren 
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op het gebied van het managen van risico's. Per jaar worden doelstellingen vanuit 

het Strategisch Plan opgenomen en vertaald in een Operationeel Plan. 

In het Operationeel Plan 2006 is er, voor het realiseren van deze verbetering op het 

gebied van risicomanagement, gekozen om tweetal verbetertrajecten op te nemen: 

• Het verhogen van het besef om risico's te managen; 

• Het vastleggen van procedures en documenten . 

Voor het verhogen van het risicobesef is een programma ontwikkeld met het doel 

om tot een effectievere aanpak van het omgaan met kansen en bedreigingen. 

Speerpunten hierbij zijn het vergroten van het bewustzijn van nut en noodzaak, 

vergroten van kennis en inzicht en het gestructureerd managen van risico's. Het 

vastleggen van procedures en documenten is een ontwikkeling die samen is gegaan 

met het ontwikkelen en implementeren een kwaliteitsmanagementsysteem. Het 

BAM Management Systeem (BMS) beschrijft aile bedrijfsprocessen ten behoeve van 

procesbeheersing en synergie binnen de werkmaatschappij. 

2.6 Primaire processen 

BAM Utiliteitsbouw kent als zijnde ondernemende bouwer een tweetal primaire 

processen . Uitgangspunten bij deze hoofdprocessen zijn de klanteneisen en het 

doe I klanttevredenheid. Beide processen zijn weer verdeeld in verschillende fasen. 

De primaire processen worden ondersteund door de verschillende afde/ingen 

binnen BAM Utiliteitsbouw. Dit zijn KAM, P&O, M&C en ICT. Verantwoordelijkheid 

voor het samenstellen en bewaken van het beleid ligt bij de directie. De samenhang 

van beide prima ire processen in weergegeven in onderstaande figuur 7. 

SAMENHANG HOOFDPROCESSEN BAM UTILITEITSBOUW 

Ondersteunende afcielingen 

fig. 7: Primaire processen BAM Utiliteitsbouw 
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3. RISICOMANAGEMENT 

Bouwen ontwikkelt zich steeds meer van een traditioneel ambachtelijk naar een 

industrieel proces. Het gevolg hiervan is dat de activiteiten van het bouwproces zich 

steeds meer specialiseren. Hierdoor moeten participanten zich meer en bewuster 

hun aandacht richten op het beheersen van het bouwproces. Een belangrijke 

methode hierbij is risicomanagement Maar wat is nu risicomanagement? Dit 

hoofdstuk geeft uitleg over dit begrip. 

3.1 Risico 

Voordat we het hebben over risicomanagement is het van belang om eerst een 

goed beeld te hebben van wat een risico is. En hoe een risico het beste kan worden 

geformuleerd. Zo wordt risico in het dagelijkse leven vaak in verband gebracht met 

gevaar en kans op schade en verlies. Het wordt uitgelegd als iets negatiefs dat 

mogelijk in de toekomst kan plaatsvinden. Maar een onzekerheid kan natuurlijk ook 

positief uitpakken. Ondernemers nemen bewust risico's in de verwachting winst te 

maken, want zonder risico geen winst. Hier is dus sprake van een positieve 

benadering van risico. 

3.1.1 Risico en onzekerheid 

Nu worden de begrippen risico en onzekerheid vaak door elkaar gebruikt, terwijl er 

wel degelijk een verschil is tussen beide begrippen. Een risico is namelijk onder te 

verdelen in twee categorieën: 

-< ·. Risico: 

ongewenste gebeurtenissen I zuivere risico's 

normale onzekerheden I speculatieve risico's 

Bij een ongewenste gebeurtenis zijn er slechts twee mogelijkheden: het gaat goed 

of het gaat fout. De kans dat deze gebeurtenis optreedt, is klein, maar het gevolg is 

vaak groot. Een zuiver risico kan ook alleen maar leiden tot verlies. Het is wel 

mogelijk om je te verzekeren voor deze risico's. Voorbeelden van zuivere risico's 

zijn brand en inbraak, zie figuur 8. 
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fig. 8: Verschil tussen beide vormen van risico 

Normale onzekerheden kunnen zowel leiden tot winst als verlies. Kortom, 

speculatieve risico's kunnen zowel een positieve als negatieve gevolgen hebben. 

Deze risico's zijn in de regel dan ook niet te verzekeren. Voorbeelden van deze 

onzekerheden zijn investering- en beleggingsrisico's. [Ctaes en Meerman, 1991.] 

Het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van bouwprojecten is net als 

ondernemen. Het gehele bouwproces is erop gericht om iets nieuws te realiseren, 

dus te ondernemen om daarmee kansen te grijpen. Het bouwtraject gaat dus altijd 

gepaard met risico's, ofwel het omgaan met onbekendheden en onzekerheden. Een 

onzekerheid kan een gunstige of een ongunstige uitwerking hebben. Een risico kan 

hierdoor dus een kans zijn, maar ook een bedreiging. Omdat gunstige gelegenheid 

als begrip slecht is toe te passen, en het begrip kans verwarring kan geven met het 

begrip waarschijnlijkheid wordt vaak het woord 'opportunity' gebruikt. Doordat dit 

onderzoek plaats vindt binnen BAM Utiliteitsbouw, een Nederlandse ontwikkelende 

bouwer, is ervoor gekozen risico's te herkennen in termen van kansen of 

bedreigingen. Zie figuur 9. [Stichting Bouwresearch (SBR), 2000.] 

OORZAAK (bronnen) GEVOLG 

BEDREJGI.NGEN 

~~---------- -- --l 
mogelijke NEGATIEVE utlwerkmg 
op prOJectdoelstellingen -I i I 

I . I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

~ .................................................................................... ; 
L ___________ KANSEN 

mogelijke POSITIEVE uttwerkmg 
op pro,ectdoelstellmgen + 

fig. 9: Onderscheid kansen en bedreigingen 
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3.1.2 Oorzaak en gevolg 

Zekerheid is dat het begrip risico altijd te maken heeft met de begrippen oorzaak 

en gevolg (figuur 10). Oorzaak wordt ook wel aangeduid als risicobron. Het gevolg 

is de uitwerking van het risico, wat weer invloed heeft op de beheersaspecten geld, 

organisatie, tijd, informatie en/of kwaliteit (GOTIK). Een gevolg is uiteindelijk altijd 

uit te drukken in het aspect geld en/ of tijd. [Vermande en Spa/burg, 1998.] 

fig. 10: Relatie oorzaak- gevolg t.o.v. begrip risico 

3.1.3 Definitie begrip risico 

In de literatuur bestaan meerdere definities van het begrip risico, die ook nog eens 

vaak door elkaar heen worden gebruikt. Onder meer de volgende definities: 

'Ristco: gevaar voor schade en verlies. ' [Van Dale woordenboek, 2006.) 

'Risk is a measure of the uncertainty of the project outcomes. Broadly speaking, risk can be 

defined as the devlation of project outcomes from a mean or antidpated va/ue. It can a/so be 

regardedas the chance of incurring a toss ar gain by investing in an engineering project. The 

chance of maklng a profit ar incurring a /oss can be high or low depending on the risk 

(variab/1/ty of possible outcomes) associated with a given project. ' 'What can go wrong' = 

'how likely is the fa/lure to happen' x 'what Is the consequence'. [Wang en Roush, 2000.] 

'Een gebeurtenis die al dan niet kEn voordoen en die kan leiden tot: hogere kosten; uitloop 

van het project; niet voldoen aan gestelde kwaliteitseisen of -normen; niet voldoen aan 

gestelde informatie-eisen of -normen; niet voldoen aan gestelde organisatie-etsen of

normen.' Ofwel: risico = kans x gevolg. 

[We/I-Stam, v. Lindenaar, v. Kinderen en v.d. Bunt, 2003.) 

'Risico: Onzekerheid over de (mare van) schadelijke uitwerking; gekwantificeerde verwachäng 

van de schadelijke uitwerking.' Ofwel: risico = kans op falen x gevolg. 

[Stichting Bouw Research (SBR), 2000] 

Samengevat betekent het begrip risico dus de kans dat een gebeurtenis 

plaatsvindt, vermenigvuldigd met het effect van die gebeurtenis wanneer deze kans 

zich voordoet. Dit in tegenstelling tot het begrip onzekerheid waarbij de kansen niet 

bekend zijn. Bij alle genoemde definities van risico, zien we een waarde- en een 

waarschijnlijkheidscomponent dat speelt tussen de begrippen oorzaak en gevolg. 

[Koele en van der P/igt, 1993.) 
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De waardecomponent is het effect of gevolg van de gebeurtenis uitgedrukt in 

afwijkingen van het gewenste resultaat. Dit effect kan zowel positief als wel 

negatief zijn. Meestal wordt risico in negatieve zin gebruikt, zoals blijkt uit de 

bovenstaande definities waar wordt gekeken naar negatieve afwijkingen. De 

waarschijnlijkheids-component is de gekwantificeerde kans dat een (ongewenste) 

gebeurtenis optreedt. 

Waarschijnlijkheidscomponent =gekwantificeerde kans 

~ 
Risico = Kans plaatsvinden gebeurtenis x Effect van gebeurtenis wanneer kans zich voordoet. 

t 
Waardecomponent = effectlgevolg gebeurtenis, uitgedrukt in afwijkmgen van gewenst resultaat. 

fig. 11: Waarde- en waarschij"nlijkheidscomponent 

Gekeken vanuit het oogpunt van BAM Utiliteitsbouw als zijnde een ontwikkelende 

bouwer, is kozen om zeker ook te kijken naar de positieve uitwerkingen van een 

risico. Er worden bewust risico's genomen, om een groter positief resultaat te 

verkrijgen. Vandaar dat voor dit onderzoek de volgende definitie van het begrip 

risico wordt aangehouden: 

Definitie begrip risico: 

3 .1.4 Soorten risico's 

Risico's zijn er in allerlei soorten en onderverdelingen. Dit onderzoek beschouwt 

risico's vanuit het oogpunt vanuit de onderneming BAM Utiliteitsbouw, waarbij men 

heeft te maken met interne en externe risico's die spelen op alle 

managementniveaus. Risico's kunnen dus worden gecategoriseerd op strategisch, 

tactisch en operationeel niveau. Zie figuur 12. 

Strategische en tactische risico's spelen gedurende de besturing en inrichting van 

de organisatie. Het betreft dus activiteiten en beslissingen met betrekking tot de 

strategische en tactische doelstellingen van de organisatie. 

Het verschil is dat op strategisch niveau het gaat om risico's met betrekking tot 

besluiten voor de richting van de komende drie tot vijf jaar, en bij tactische risico's 

het gaat om risico's met betrekking tot de vertaling van die keuzes in consequenties 

voor de organisatie. Deze activiteiten en beslissingen kunnen beïnvloed worden 

door bijvoorbeeld beschikbaarheid van kapitaal, autonome en politieke risico's, wet-
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en regelveranderingen, reputatie, en veranderingen in de fysieke omgeving. Extern 

spelen risico's zoals politieke, maatschappelijke, technologische en juridische 

risico's. Operationele risico's betreft de activiteiten en beslissingen binnen het 

bouwproces. Voorbeelden hiervan zijn ruimtelijke, prijs- en markt, organisatorische, 

technische en aansprakelijkheidsrisico's. 

Activiteiten 

Strategische risico's •-------6 ---, 
Bedrl]fsmatJge risico's 

Tactische risico's I \-
Operationele risico's Projecbnatige risico's 

fig.12: OndeNerdeling risico 's binnen BAM Utiliteitsbouw 

Nu liggen strategische en tactische risico's dicht bij elkaar, en verschillen samen 

van die op operationeel niveau. Grofweg is dus eigenlijk een onderscheid te maken 

tussen twee niveaus van risico binnen een onderneming, namelijk bedrijfsmatige en 

projectmatige risico's. Zie figuur 12. Bedrijfsmatige risico's worden beschouwd op 

concernlevel dat van toepassing is op de bedrijfsactiviteiten van BAM Utiliteitsbouw 

als geheel. Denk hierbij aan investeringen, acquisities, verzekeringen en krediet. 

Projectmatige risico's zijn ondernemingsrisico's, waar nooit volledig tegen in te 

dekken valt of die nooit volledig zijn uit te sluiten. Dit zijn bijvoorbeeld contractuele, 

technische of vestigingsrisico's. {Hanusch, Kuiper en Proos, 2002.] 

3.2 Risicomanagement 

Uitgangspunt voor iedere bouwonderneming is dat er winst gemaakt moet worden, 

en zoals al is aangehaald hoort bij ondernemerschap nu eenmaal het nemen van 

risico's om juist de kansen te benutten en de bedreigingen te beheersen. Een 

belangrijk onderdeel vereist daarom dan ook het managen van deze risico's. 

Risicomanagement is alleen effectief door een combinatie van het bewustzijn van 

kansen en bedreigingen, een proactieve houding en een gestructureerde 

benadering zijn. Hierdoor verbetert de aanpak van risico's, waardoor ook de 

resultaten zullen verbeteren. [Hanusch, Kuiper en Proos, 2002.] 
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3.2.1 Definitie begrip risicomanagement 

Het begrip risicomanagement wordt op verscheidende manieren in de literatuur 

uitgelegd. De definities die hieronder aangehaald zijn, zijn van toepassing 

risicomanagement binnen de bouw, en voornamelijk op projectmatig niveau. Enkele 

voorbeelden zijn: 

'Risicomanagement is het onderkennen en beheersen van risico's en onzekerheden tjjdens de 

realisatie van een project met als doel de kans op een succesvol verloop ervan te verhogen.' 

[Stichting Bouwresearch (SBR), 2000.] 

'Risicomanagement is het cyclisch proces, waarbij middels een door risicoanalyse verkregen 

overzicht van de belangrijke projecbisico's, maatregelen worden geformuleerd ter reductie 

van die risico's. Deze maatregelen worden vervolgens uitgevoerd en geëvalueerd, waarna een 

nieuwe risicoanalyse wordt gedaan. Het te wijzigen beheersproces begint dan opnieuw. Dit 

kan worden herhaald tot het einde van het project, waarneer alle onzekerheid en daarmee 

alle risico's verdwenen zijn. ' [RRBouw, 2000.] 

'Het nemen van een beslissing over de geëvalueerde risico's en het opstellen van 

beheersmaatregelen en deze vervolgens Implementeren waar dat nodig is en het periodiek 

bewaken daarvan.' [Vermande en Spa/burg, 1998.] 

'Het geheel van arovlteiten en maatregelen gericht op het omgaan met risico's ter beheersing 

van een project.' [We/I-Stam, v. Undenaar, v. Kinderen en v.d. Bunt, 2003.] 

Risicomanagement is dus een cyclisch proces, dat dient tot continue ondersteuning 

van communicatie, besluitvorming, sturing en beheersing. Om ook weer de focus te 

leggen, vanuit het oogpunt als zijnde ontwikkelende bouwer, op het benutten van 

kansen als wel het beheersen van bereidingen wordt voor dit onderzoek de 

volgende definitie voor het begrip risicomanagement aangehouden. 

"Het onderkennen en beheersen van kansen en bedreigingen tijdens de realisatie van een 

project met als doel de kans op een succesvol verloop ervan te verhogen." 

Het cyclische aspect van risicomanagement komt in eigenschap overeen met het 

eerder gesproken PDCA-cirkel van Deming, en tot uiting in de stappen identificatie, 

inschatting, afweging, respons en beheersing, die gedurende de looptijd van een 

project of proces meerdere malen worden doorlopen. Het managen van kansen en 

bedreigingen moet worden gezien als een geïntegreerd onderdeel bij het doorlopen 

van een project of proces. Risicomanagement is dus de naam voor het totale 

proces van kansen en bedreigingen analyseren, afwegen, responderen en 

beheersen. 
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3.2.2 Risicomanagementmethoden 

Vanuit de literatuur zijn meerdere methodieken voor handen die toegepast kunnen 

worden. Voor uitleg en werking van deze onderstaande benoemde methoden wordt 

verwezen naar bijlage 3: Risico- analysetechnieken en managementmethoden: 

• Potential Prob/em Analysis (PPA): Stapsgewijze methode waarbij wordt 

onderzocht welke problemen zich in de toekomst kunnen voordoen na het 

nemen van een besluit en hoe deze problemen voorkomen enjof 

bestreden kunnen worden 

• RISMAN-methode: Instrument waarmee risico's die verbonden zijn aan 

grootschalige infrastructuurprojecten, op systematische wijze kunnen 

worden geïdentificeerd, geanalyseerd, beoordeeld en uiteindelijk beheerst 

en geëvalueerd. 

• Cunningham Risico Management (CRM): Model ter beheersing van 

technische risico's bij complexe bouwprojecten, met als doel het 

inzichtelijk maken van de complexe projectwerkelijkheid. 

• Fai/ure Casts Ana/ysis and Management methode (FAICAM): Methode 

waarmee risico's in traditionele wijze georganiseerde utilitaire 

bouwprocessen geïdentificeerd, geanalyseerd, beoordeeld en beheerst 

kunnen worden vanuit het oogpunt van de opdrachtgever. 

• Risk Mapping: Projectgebonden methode waarbij transparantie en 

communicatie over projectrisico's als uitgangspunt wordt genomen voor 

het slagen van een project. 

• Risk Alert: Computerprogramma met als doel een beeld te verschaffen 

over risico's en een hulpmiddel te bieden voor risicomanagement binnen 

woning- en utiliteitsbouw. 

De cyclische eigenschap van risicomanagement wordt veel gebruikt in de literatuur 

om het proces schematisch weer te geven, alleen zijn deze allen verschillend van 

structuur. Zie figuur 13. 

Vermande en Spa/burg (SBR), 1998 
We/I-Stam, v. Lindenaar, 
v.Kinderen en v.d. Bunt, 1998 
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Om tot een eenduidige schematische opbouw van het risicomanagement proces te 

komen voor gebruik tijdens dit onderzoek, zijn een aantal methodieken vanuit de 

literatuur samengevoegd en weergegeven in het onderstaande model (figuur 14). 

De hoofdonderdelen risico- analyse, respons, beheersing en evaluatie van dit 

proces worden in de onderstaande paragrafen verder toegelicht. 

RISICO
EVALUATIE 

L RISICO
BEHEERSING 

RISICO
RESPONS 

fig.14: Schematische opbouw risicomanagement proces onderzoek 

3.2.3 Risico-analyse 

Na het opstellen van benodigde startdocumenten van een project, zoals 

planningen, begrotingen en programma van eisen (P.v.E.), kan er begonnen 

worden met de risico-analyse. Deze fase bestaat uit twee stappen, namelijk het 

identificeren en het kwantificeren van kansen en bedreigingen, met als doel het 

creëren van nieuwe informatie en kennis over het project. Voordeel van het 

toepassen van risico-analyse is dat men zich bewust wordt van de kansen en 

bedreigingen, en dat de communicatie zowel intern als extern in kaart wordt 

gebracht. 

Risico-identificatie is het systematisch in kaart brengen van alle kansen en 

bedreigingen, waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen oorzaak en 

gevolg. Oorzaken kunnen uit de gehele projectomgeving komen. Het effect van een 

kans of een bedreiging wordt uitgedrukt in de invloed die het heeft op het 

eindresultaat. 

"Het systematisch identificeren, Inschatten enlof evalueren van kansen en bedreigingen, in al 

of niet gekwantificeerde vorm, met behulp van een aantal technieken, met/Jodieken 

of hulpmiddelen." 
Definitie begrip risico-analyse: 
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Het kwantificeren van onzekerheden is het toekennen van een wegingsfactor aan 

de mogelijke kans van optreden van een onzekerheid en het effect wanneer zich 

deze kans zich voor zou doen. Technieken voor het toekennen van kwantificatie 

van kansen en bedreigingen verschillen van elkaar op het gebied van de 

complexiteit van input, de benodigde middelen en de vorm van gewenste output 

van de techniek. [Gehner, 2003.] 

3.2.4 Risico-analysetechnieken 

Er zijn verschillende risicoanalysetechnieken vanuit de literatuur voor handen om 

projectonzekerheden te identificeren en te kwantificeren. Deze technieken zijn te 

verdelen in kwalitatieve, kwantitatieve en semi-kwantitatieve analysetechnieken. 

Uitleg van deze verschillende analysetechnieken worden behandeld in bijlage 3. 

Kwalitatieve technieken: 

• Checklisten: Lijst met aandachtspunten voor het identificeren van 

onzekerheden, opgesteld op basis van kennis en ervaring van voorgaande 

doorlopen projecten. 

• Fault Tree Analysis 1 foutenboom (FTA): Schematische weergave van 

oorzaken die tot een bepaalde ongewenste gebeurtenis kunnen leiden. 

• Event Tree Analysis I gebeurtenissenboom (ETA): Schematische weergave 

van mogelijke gevolgen die door een gebeurtenis kunnen optreden. 

• Krachtenveldanalyse of projectomgevingskaart: Weergave van een 

project met de actoren en factoren die een rol spelen bij het project en de 

relaties tussen het project en deze actoren en factoren onderling. 

• Oorzaak-gevolg diagram (Ishikawa-model): Schematische weergave van 

de oorzaken en de gevolgen van een onzekerheid. Zichtbaar is hierbij het 

ontstaan en tot welke gevolgen het kan leiden. 

• Risicomatrix: Matrix waarmee een project vanuit verschillende 

invalshoeken op onzekerheden wordt bekeken. 

• Faiture Mode and Effect Analysis 1 faaltoestand en effectanalyse (FMEA): 

Weergave van ongewenste gebeurtenissen, door het proces te beschrijven 

in functionaliteiten, en hiervoor allerlei oorzaken en gevolgen te bedenken. 

• SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats): 

Overzicht met de belangrijkste sterkte- en zwaktepunten van een 

organisatie of proces, samen met belangrijkste kansen en bedreigingen. 

Kwantitatieve technieken: 

• Monte Carlo Simulatie (MCS): Simulatietechniek waarbij door vele 

herhalingen, steeds met een andere startwaarde, een verdelingsfunctie 

wordt verkregen. 

• Black box-methode: Methode waarbij gekeken wordt naar de 

onzekerheden gebaseerd op de fase waarin het project verkeert. 
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Semi-kwantitatieve technieken: 

• Gevoe/igheids en scenario analyse: Berekening van het effect op het 

rendement van kosten- en/of opbrengstenrisico's, door een onzekere 

inputvariabele steeds te varieren. 

• ProRisk: Risico-analyse instrument, waarmee schematisch onzekerheden 

worden ge'identificeerd, gekwantificeerd en gecommuniceerd. 

3.2.5 Risicorespons 

De manier waarop men een kans wil benutten of een bedreiging wil aanpakken 

wordt risicorespons genoemd. Dit is afhankelijk van de grootte van de kans of 

bedreiging en de risico-attitude van de besluitvormer. IlJiet iedereen wil dezelfde 

risico's lopen waardoor er dus ook verschillende beslissingen zullen worden 

genomen. Risico-attitude zegt iets over de bereidheid van het nemen van risico's. 

Daarbij wordt in de literatuur een onderscheid gemaakt tussen drie typen personen 

of organisaties, namelijk die van risicozoekend, -neutraal en -mijdend. 

_ ver:ijden _ I reduceren overdragen 
- -----

accepteren 
----- - -

fig. 15: Effectiviteit van beheersmaatregelen ten aanzien van projectrisico's 

Bij risicorespons weegt men de kans of bedreiging af ten opzichte van de normen 

en criteria van de besluitvormer, waarbij de beheersmogelijkheden zijn onder te 

verdelen in vier typen van respons. Dit viertal typen van respons zijn acties met een 

afnemende effectiviteit, namelijk: 

• vermijden; meest effectieve manier van het aanpakken van een 

bedreiging, doordat de mogelijkheid van optreden van deze bedreiging 

wordt uitgesloten. 

• reduceren; wanneer optreden van een bedreiging niet kan worden 

voorkomen, zal men proberen om het gevolg te verkleinen. Bijvoorbeeld 

door het inwinnen van informatie of inschakelen van adviseurs. 

• overdragen; het plaatsen van een risico bij een andere partij, doordat 

deze de effecten van het gevolg beter kan dragen. Goede voorbeelden 

hierbij zijn verzekeringen en doorcontracteren. 

accepteren; bedreigingen die erg onwaarschijnlijk zijn of waar het gevolg 

klein van is kunnen worden geaccepteerd. Wei is het zaak om de kosten 

van beheersing te toetsen ten opzichte van de mogelijk optredende kosten 

wanneer deze bedreiging zich onverhoopt toch voordoet. [Gehner, 2003.J 
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De mate van effectiviteit vanuit de literatuur is vooral gebaseerd op beheers 

maatregelen ten aanzien van het aanpakken van bedreigingen, en niet op het 

benutten van kansen. Wil men kansen beter benutten, dan zal mate van 

effectiviteit van het beheersen van projectrisico's moeten worden doorgetrokken, 

waarbij een extra type van respons zou moeten worden toegevoegd. Voor het 

onderzoek is de volgende definitie gebruikt voor het begrip risicorespons: 

"Het nemen van een beslissing over het aanpakken van geanalyseerde kansen en bedreigingen 

door het toekennen van beheersmaatregelen." 

3.2.6 Risicobeheersing 

Beheersing van risico's is de implementatie van beheersmaatregelen die de 

mogelijkheid op het benutten van een kans of de aanpak van een bedreiging 

vergroten. Na het besluiten welke type van risicorespons gewenst is, zal deze 

worden toegepast, en continue gedurende het project of proces worden uitgevoerd. 

Gedurende het onderzoek wordt voor het begrip risicobeheersing de volgende 

definitie aangehouden: 

'Het toepassen , uitvoeren en monitoreu van belleersmaatregelen ten behoeve van het benutten I 

van kansen en/ of aanpakken van bedreigingen. " _j 

3.2.7. Risico-evaluatie 

Risico-evaluatie is het periodiek opnieuw doorlopen van de stappen analyse, 

respons en beheersing gedurende het project. Eventueel nieuwe kansen en/of 

bedreigingen worden hierbij geïdentificeerd en gekwantificeerd. Verder worden 

reeds getroffen beheersmaatregelen beoordeeld of deze bijgesteld moeten worden 

doordat de kans en/of bedreiging gedeeltelijk of in zijn geheel is benut of 

aangepakt. Risico-evaluatie is voor dit onderzoek vertaald in de volgende definitie: 

"Het periodiek doorlopen van de stappen risico- analyse, respons en beheersing gedurende 

liet totale project of proces . " 

Definitie begrip risico-evaluatie: J 

EINDVERSLAG 1 Risreamanagement lrjdens plan- en projeciantwikkelmg 30 



Tule tKiutiK!InniwnJtoil nd"'-' .,.., bam 
u lllriob<tuw 

1B , 
ÇJ • : o .J 

---------------------------------------------------------

4. PLAN- EN PROJECTONTWIKKELING 

Dit hoofdstuk beschrijft de resultaten van literatuuronderzoek naar plan- en project

ontwikkeling. Opbouw en uitleg van de verschillende procesactiviteiten worden aan 

de hand van het ontwikkelingsproces uit de literatuur beschreven . 

4.1 Ontstaan van plan- en projectontwikkeling 

Plan- en projectontwikkeling is een vrij jong vakgebied wat de laatste decennia 

sterk en serieus is gegroeid. Tot halverwege vorige eeuw had de locale architect 

nog een centrale rol met zowel het ontwerp van een opdracht als wel het 

contracteren van een aannemer voor de realisatie van deze opdracht. In de jaren 

zestig verschoof de economie van een industriële naar een dienstverlenende 

economie. Hierdoor nam de vraag naar openbare gebouwen, en de interesse van 

bedrijven voor het huren van kantoorruimten vanwege de flexibiliteit en kleine 

investering, sterk toe. Aannemers, investeerders en soms architecten anticipeerde 

op deze behoefte en initieerde zelf bouwprojecten. Het ontstaan van plan- en 

projectontwikkeling als gevolg. Gedurende de jaren zeventig groeide plan- en 

projectontwikkeling enorm en ontstonden grote ontwikkelingsbedrijven. Eind jaren 

zeventig tot begin jaren negentig kende de economie echter een recessie, die 

samen met onprofessioneel management, leidde tot vele verliesleidende 

ontwikkelingsprojecten. Deze crisis is echter overleefd, projectontwikkelaars zijn 

veel professioneler geworden en er is een sterke ontwikkeling in het toepassen van 

markt-, geotechnisch en juridisch onderzoek gedurende plan- en 

projectontwikkeling . {ADMS- ProRisk, 2004.] 

4.2 Definitie van plan- en projectontwikkeling. 

Het plan- en projectontwikkelingproces bestaat uit twee termen met verschillende 

betekenis. Definities van projectontwikkeling volgens de literatuur zijn de volgende: 

""Projectontwikkeling is het risicodragend iniüëren, ontwikkelen en realiseren van vastgoed." 

[Kohnstamm & Regterschot 1994.} 
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"Het risicodragend initiëren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en coördineren van alle taken die 

nodig zijn voor het vervaardigen en/ of opwaarderen van onroerende zaken, indusief het 

aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en gronden. " 

[Van het Erve, 1999.] 

Projectontwikkeling is dus niet alléén het aansturen van het ontwerp- en 

bouwproces, maar begint bij het verwerven van grond, verkrijgen van benodigde 

vergunningen en uiteindelijk het verhuren en/of verkopen van de nieuwe ruimte. 

Een andere term die voor projectontwikkeling wordt gebruikt is ook wel 

vastgoedontwikkeling. Grootste risico voor een ontwikkelaar is het niet halen van 

het rendement door het doen van uitgaven en het zich committeren aan 

verantwoordelijkheden, afspraken, contracten e.d., terwijl tegelijkertijd onzekerheid 

bestaat over het slagen van andere activiteiten . Kosten en het te nemen risico zijn 

dus voor de ontwikkelaar, die daarbij verantwoordelijk is voor de coördinatie die 

nodig is voor realisatie van het onroerend goed. De aspecten die voor het 

rendement zorgen van een ontwikkelingsproject zijn dus verantwoordelijkheid en 

risico. [Gehner, 2003.] 

De andere term die benoemd wordt in het primaire proces is planontwikkeling. 

Planontwikkeling is de periode vanaf het moment dat er een positief besluit is 

genomen over de voortgang van het project tot het moment dat er daadwerkelijk 

gebouwd gaat worden, en dus een onderdeel van het projectontwikkelingsproces. 

Het verschil tussen planontwikkeling en projectontwikkeling is dus het dragen van 

het afzetrisico. De verschillende fase van het ontwikkelingsproces komen in de 

volgende paragraaf aan bod. 

4.3 Fasering van plan- en projectontwikkeling 

Bouwen is een ontwikkelingsproces waarbij een vijftal procesfuncties te 

onderscheiden zijn, namelijk initiatief nemen, grond beschikbaar stellen, ontwerp 

vervaardigen en het financieren en uitvoeren. Een zesde procesfunctie, beheer en 

exploitatie, is hierbij aan toe te voegen. [Hendriks, 1957.] 

Het ontwikkelingsproces is altijd uniek omdat het projectgebonden is, de locatie 

steeds een andere is en de opgave verschilt en de combinatie van partijen weer 

nieuw is. Wel is er sprake dat een aantal fasen dat zich steeds voordoet, gebaseerd 

op de verschillende procesfuncties. Deze fasen zijn schematisch weergegeven in 

figuur 16. Aan de hand van deze verschillende fasen zal in dit rapport het plan- en 

projectontwikkelingsproces worden toegelicht. 
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4.3.11nitiatief 

Start van de initiatieffase is het uitvoeren van een globaal haalbaarheidsonderzoek 

die voornamelijk is gericht op de marktsituatie, financiele haalbaarheid (kosten en 

potentiele opbrengsten) en beschikbaarheid en geschiktheid van de locatie. Uit het 

onderzoek moet bijvoorbeeld blijken of de marktsituatie mogelijkheden biedt en de 

grond rendabel is ten opzichte van de geraamde opbrengsten. Wanneer er 

mogelijkheden liggen, zal de volgende fase van start gaan, wanneer niet dan zal 

stopt het ontwikkelingsproces in een vroeg stadium. 

4.3.2 LocatieverwelVing 

Er zijn meerdere mogelijkheden waarom er tot projectontwikkeling kan worden 

gekomen. Bijvoorbeeld via een gemeente die een bestemmingsplan gerealiseerd wil 

hebben, doordat er ingeschreven kan worden op een prijsvraag of door het zelf 

ontdekken van een ontwikkelaar van een interessante locatie voor ontwikkeling of 

herontwikkeling. Nemen van initiatief en verwerven van grond zijn voorwaardelijke 

functies voordat verder gegaan kan worden met de vervolgfasen. 

4.3.3 Planontwikkeling 

Cruciale fase binnen projectontwikkeling waarin marktkennis en creativiteit moeten 

worden ingezet, onzekerheden worden geanalyseerd en belangrijke financiele en 

juridische beslissingen moeten worden genomen. Planontwikkeling kent een aantal 

hoofdonderdelen, welke gedurende het proces continue spelen. 
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Het markttechnische onderdeel levert kennis van ruimtebehoefte, prijsstijgingen en 

concurrentie in de desbetreffende lokale of regionale markt. Allen samen worden 

vertaald in een projectconcept en programma van eisen. 

Het juridische gedeelte is het verkrijgen van de benodigde vergunningen ten 

behoeve van realisatie van het project, en overeenkomsten met leveranciers, 

partners en afnemers die moeten worden voorbereid. 

Het bouwkundige aspect is op basis van het programma van eisen ontwerpers het 

concept laten vertalen in beelden en deze uitwerken dat er daadwerkelijk gebouwd 

kan worden. Meerdere partijen kunnen hierbij, afhankelijk van de opgave, worden 

ingeschakeld. Bijvoorbeeld architecten, stedenbouwkundige enjof specifieke 

deskundigen zoals constructeurs en installatieadviseurs. 

Laatste belangrijke onderdeel is het financiële aspect. Het doorrekenen van de 

kosten voor het realiseren van het project in de verschillend ontwerpfasen, en deze 

toetsen aan de haalbaar geachte marktprijzen. 

4.3.4 Realisatie 

Er zijn meerdere vormen om een project daadwerkelijk gebouwd te krijgen. Men 

kan een aannemer in een vroeg stadium uitnodigen in een bouwteam. Voordeel 

hierbij is dat de aannemer meedenkt over de wijze waarop het ontwerp het beste 

uitgevoerd kan worden. Er kan ook besloten worden om een aanbesteding te 

houden, en middels het uitnodigen van aannemers aan de hand van een in te 

dienen kostprijs, een partij te kiezen. In bepaalde gevallen moet een project 

aanbesteedt worden volgens de Europese richtlijnen van aanbesteden van werken. 

Kortom, meerdere mogelijkheden om tot realisatie te komen, waarbij zeer 

nauwkeurig een keuze gemaakt moet worden. Bouwkosten maken vaak de helft uit 

van de totale investeringen. 

4.3.5 Verhuur & verkoop 

Verkoopprijs en verkooptempo bepalen in belangrijke mate het rendement dat een 

ontwikkelaar haalt op zijn investering. Leegstand kost uiteraard veel geld door 

rentelast die over de investeringen lopen, zolang het project niet verkocht wordt. 

Hierdoor maakt men vaak gebruik van een markttoets in de vorm van voorverhuur 

of voorverkoop. Eerst moet een bepaald percentage vastgoed voorverhuurd of 

voorverkocht zijn als voorwaarde voor de daadwerkelijke start van realisatie. 

4.3.6 Beheer & exploitatie 

Na oplevering en het verkopen van het project eindigt meestal de betrokkenheid 

van de ontwikkelaar in het proces. Exploitatie gebeurt meestal door de gebruiker of 

vastgoed beleggers. Wanneer blijkt dat bebouwing door technische of economische 
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veroudering niet meer voldoet, kan besloten worden tot sloop en/of 

herontwikkeling van het vastgoed ten behoeve van een nieuwe renderende 

bestemming. [Smeets & Appel-Meulenbroek, 2004.J 

4.4 Verantwoordelijkheden 

Een projectontwikkelaar is dus niet aileen verantwoordelijk voor het aansturen van 

het ontwerp- en bouwproces, maar allereerst voor het verwerven van de grond, 

vervolgens voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en uiteindelijk ook 

voor het verhuren en/of verkopen van de nieuwe ruimte. De verhuurjverkoop van 

een project is niet aileen in hoge mate bepalend voor het rendement van een 

project, maar kan ook een voorwaarde zijn voor het verstrekken van een lening. 

Het risico ligt besloten in het niet halen van het rendement door het doen van 

uitgaven en het committeren aan verantwoordelijkheden, afspraken, contracten 

e.d., terwijl tegelijkertijd onzekerheid bestaat over het welslagen van andere 

activiteiten. Dit zijn dan ook belangrijke oorzaken van faalkosten op projecten. 

De taak van de projectontwikkelaar is het coordineren en beheersen van het 

ontwikkelingsproces. Dit houdt in dat er zekerheid moet worden gecreeerd over het 

verloop van het proces en het behalen van de rendementeis. Dit betekend dat niet 

aile risico's hoeven te worden gereduceerd tot nul, maar dat de projectontwikkelaar 

zich bewust moet zijn van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen, zodat de 

projectontwikkelaar het project in de hand kan houden. Hij/zij moet kunnen 

anticiperen op gebeurtenissen en de activiteiten op juiste wijze coordineren. 

Onzekerheden moeten worden gemeden: het proces moet zo veel mogelijk 

voorspelbaar zijn. 

Aangezien een projectontwikkelaar het initiatief voor een ontwikkeling van een 

vastgoedproject neemt als zich dat nog in een onzekere situatie bevindt, zullen de 

activiteiten erop gericht zijn situaties te creeren met een toenemende mate van 

zekerheid. In het perspectief van risicomanagement kan projectontwikkeling dan 

ook worden gezien als: 

• Het uitwerken van een vastgoedconcept in de vorm van een ruimtelijk 

ontwerp en het realiseren van dit ontwerp (ontwerpproces); 

• Het verkrijgen van zekerheid betreffende de ruimtelijke mogelijkheid tot 

de realisatie van het vastgoedproject (grondproces); 

• Het verkrijgen van zekerheid betreffende de juridische mogelijkheid tot de 

realisatie van het vastgoedproject (vergunningsprocedure); 

• Het verkrijgen van zekerheid betreffende de inkomsten na realisatie van 

het vastgoedproject (huuropbrengsten en verkoopwaarde / marketing); 

• Het verkrijgen van zekerheid betreffende de financiering en het rendement 

van het vastgoedproject (financieringsproces). 

EINDVERSLAG I Ris lcomanagement tijdens p lan- en projec\ontwikkehng 35 



TU/e !ll<hnhdllum.oll!ttll ~ ,..bam 
nbcJw, 

Ontwerpproces 

Grondproces 

Vergunnings
procedure 

Marketing 

Financlering 

Initiatiel 

Programma 
van Eisen 

• 
Haalbaarheids

onderzoek 

• 
Check vergunningen 

• 

-----

Deze hoofdtaken doorlopen de verschillende deelprocessen van projectontwikkeling 

en omvatten een aantal mijlpalen. Dit is schematisch weergegeven in figuur 17. 

Deze mijlpalen kunnen dienen als vaste ijkpunten in het complexe project

ontwikkelingsproces. [Gehner, 2003.] 
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fig. 17: Hoofdactiviteiten aan de hand van de fasen van het projectontwikkelingsproces 
[bron: Gehner, 2003.] 

4.5 Zekerheid en beïnvloedbaarheid van projectontwikkelingsproces 

Door het sluiten van overeenkomsten neemt de zekerheid over de totstandkoming 

van bepaalde activiteiten toe, en neemt mogelijk optreden van kansen en 

bedreigingen af. Wanneer zekerheid toeneemt, neemt de beïnvloedbaarheid van 

het proces af. Het verloop van beide, is samen met het investeringsverloop, uit te 

zetten tegen de verschillende procesfaseringen. Zie figuur 18. 

Mijlpalen die van invloed zijn op de verschillende curven staan onder de grafiek. Dit 

zün onder andere het sluiten van een grond- en aannemingsovereenkomst, afgifte 

van (on)herroepelijke bouwvergunning, minimaal gewenst percentage verhuur-

overeenkomsten, sluiten van een financieringsovereenkomst en de 

koopovereenkomst. [Gehner, 2003.] 
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fig.18: Verloop zekerheid, beïnvloedbaarheiden investering tijdens projectontwikkelingsproces 
[bron: Gehner, 2003.] 
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5. RISICOMANAGEMENT TIJDENS PLAN-

EN PROJECTONTWIKKELING BAM-U 

Om tot een methodiek te komen ter verbetering van risicomanagement is 

onderzoek gedaan naar risicomanagement gedurende het plan- en 

projectontwikkelingsproces binnen de vertegenwoordigenden regio's van BAM 

Utiliteitsbouw. Daarbij is gekeken naar de verschillende fasen van het 

ontwikkelingsproces, en de belangrijkste activiteiten binnen dit proces. Tevens is 

onderzoek gedaan naar de verschillende beslissingsmomenten ten behoeve van de 

voortgang van een project gedurende het ontwikkelingsproces. Dataverzameling 

voor dit onderzoek is gebeurd door middel van het houden van interviews met 

projectontwikkelaars en literatuurstudie naar risicomanagement hulpmiddelen die 

gebruikt worden door de regio's. 

5.1 Dataverzameling risicomanagement in regio's BAM Utiliteitsbouw 

Onderzoek naar het gebruik van risicomanagement gedurende het plan- en 

projectontwikkelingproces is gedaan door middel van het afnemen van interviews 

met verschillende participanten van het projectontwikkelingsproces. De interviews 

die zijn gehouden hebben een oriënterend karakter. Om de vragen open te houden 

is het de bedoeling om een grote hoeveelheid informatie te verzamelen, om zo een 

beeld te vormen van het gebruik van risicomanagement Bovendien geeft dit de 

mogelijkheid om op bepaalde antwoorden door te vragen. Opbouw en structuur 

van deze opzet zijn vertaald in bijlage 4. 

5.2 Plan- en projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw 

BAM Utiliteitsbouw is een ontwikkelende bouwer, en kent daardoor twee primaire 

processen. Namelijk het plan- en projectontwikkelingsproces en het bouwproces. 

Voordeel ten opzichte van een traditionele bouwer, is dat ontwikkelingsprojecten 

voor 100% uitbesteed kunnen worden aan de eigen uitvoerende afdelingen. 

Daarbij kan er in een vroeg stadium van het ontwikkelingstraject gebruik worden 

gemaakt van de beschikbare technische kennis van de aannemer. Naar mate het 

project vordert, is het eindresultaat steeds minder te beïnvloeden. Echter is het 

informatieniveau in het begin van het proces weer minimaal. Doordat de 

beïnvloedbaarheid van het eindresultaat zeer groot is, kan de technische ervaring 
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en kennis van de aannemer een zeer grote rol spelen. Uitgangspunt bij de twee 

hoofdprocessen zijn de klanteneisen, en het doel is klantvriendelijkheid. In 

onderstaande figuur 19, zijn de twee primaire processen weergegeven om de 

samenhang te verduidelijken. 
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fig. 19: Samenhang primaire processen BAM Utiliteitsbouw 

De definitie van projectontwikkeling die BAM Utiliteitsbouw hanteert is de volgende: 

"Het voor eigen ontwikkelen van een project, waarbij de verhuur, verkoop en aankoop van de i 
grond voor risico BAM zijn. BAM is verantwoordelijk voor /Jet gehele proces err draagt 1 

daarbij alle kosten en ontwerprisico 's." I 

------------------------------------------- -----· 

Zoals al is aangegeven is planontwikkeling de periode vanaf het moment dat er een 

positief besluit is genomen over de voortgang van het project tot het moment dat 

er daadwerkelijk gebouwd gaat worden, waarbij het verschil tussen 

planontwikkeling en projectontwikkeling dus het dragen van het afzetrisico is. De 

definitie voor planontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw luidt: 

"Het ten behoeve van een derde opstellen en realiseren van een (project)plan, waarbij de I 
kosten voor de planui twerking worden gedragen door deze derde, evenals de kosten 

voor grondaankoop en realisatie." 

------------------------------------------ -----

5.3 Fasering van plan- en projectontwikkeling 

Literatuuronderzoek naar het ontwikkelingsproces benoemt een aantal 

procesfuncties. Deze verschillende procesfuncties zien we ook terug in het plan- en 

projectontwikkelingsproces binnen BAM Utiliteitsbouw. Voor het toelichten van de 

verschillende activiteiten en processtappen binnen plan- en projectontwikkeling is 

de indeling van BAM Utiliteitsbouw aangehouden. 
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fig. 20: Projectontwikkeling vanuit de literatuur vs. Projectontwikkeling BAM Utiliteitsbouw. 

5.3.1Initiatieffase 

In de initiatieffase worden de eerste globale ideeën over locatie, product, prüs en 

doelgroep geformuleerd. Binnen BAM Utiliteitsbouw bestaat deze fase uit een 

aantal deelprocessen, namelijk acquisitie, plan van aanpak en 

haalbaarheidsonderzoek. Op basis van de resultaten uit deze processtappen wordt 

beoordeeld of het te verwachten rendement opweegt ten opzichte van de mogelijke 

optredende onzekerheden. Kortom, is men bereid de verplichtingen aan te gaan en 

te investeren in het project. 

De eerste stap is acquisitie, en betekent het daadwerkelijk verwerven van een 

project, wat overeenkomt met de fase "locatieverwerving" uit de literatuur. 

Gedurende de acquisitie worden de strategische plannen ten behoeve van de 

acquisitie bepaald, klant- en marktgegevens verzameld en verwervingsacties 

uitgevoerd . Binnen een plan van aanpak wordt een projectteam samengesteld. 

Vervolgens wordt door deze interne projectorganisatie het budget opgesteld. 

Verder vindt er ook selectie en vooropdracht plaats van adviseurs. Tevens wordt er 

verder gegaan met het uitwerken van acquisitieplannen door middel van 

marktanalyses van de markt, locatie en doelgroep. 

De initiatieffase is van groot belang omdat in deze fase de haalbaarheid van het 

project wordt bepaald. Het haalbaarheidsonderzoek bestaat uit het maken van een 

planning, marketingplan en stakeholdersinventarisatie, een marktonderzoek en een 

financiële beoordeling. Met stakeholders worden alle belanghebbende bij een 

project bedoeld. Tevens wordt het programma van eisen vastgesteld, en begonnen 
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met het inventariseren van mogelijke kansen en bedreigingen. Voor afsluiting van 

de initiatieffase wordt een fasedocument opgesteld ter verantwoording naar de 

(regio)directie. Een fasedocument heeft een drieledige functie, namelijk die van 

procesbeheersing op zowel financieel als organisatorisch niveau, vergelijking van de 

output met de vooraf gestelde eisen en behoeften en die van archivering van het 

project. Wanneer goedkeuring is verleend door de (regio)directie kan verder 

worden gegaan met planontwikkeling. 

5.3.2 Onderzoeksfase 

De eerste fase van planontwikkeling is de onderzoeksfase. Deze begint wanneer er 

een positief besluit is genomen over de voortgang van het project. Er wordt verder 

gegaan met het uitwerken van het projectconcept in een globaal programma van 

eisen, het opstellen van een planning, en het maken van een haalbaarheids en 

risico-analyse. Deze fase wordt ook wel commercieel ontwikkelen genoemd. Parallel 

loopt hieraan het verkrijgen van de grondpositie tegen een acceptabele grondprijs 

en op een gewenst tijdstip. Er wordt onderhandeld met de eigenaar over de 

grondprijs, waarbij het tijdstip van afname is weer bepalend voor de rente. Dit is 

voornamelijk een groot risico indien grond in een te vroeg stadium wordt gekocht, 

terwijl er veel zekerheden ontbreken. Zekerheid kan een bouwvergunning geven, 

maar dit kan weer een langdurige kwestie zijn, vooral wanneer er 

bestemmingsplanwijzigingen of milieuvergunningen noodzakelijk zijn. Al deze 

bovengenoemde stappen worden vertaald in een fasedocument, die samen met de 

planning, programma van eisen, bodemgeschiktheidsverklaring en risico- en 

haalbaarheids-analyse, ter verantwoording bij de directie worden neergelegd. 

Wanneer groen licht gegeven wordt kan vervolgens de investeringsaanvraag 

ingediend worden. 

5.3.3 Voorbereidingsfase 

Het tweede planontwikkelingonderdeel is de voorbereidingsfase. Dit wordt ook wel 

technisch ontwikkelen genoemd. Gedurende deze fase gaat men verder met het 

uitwerken van het ontwerpproces door het opstellen van een voorlopig en definitief 

ontwerp (VO en DO), en uiteindelijk het opstellen van het bestek en de 

verschillende werktekeningen. Afhankelijk van het risico dat de ontwikkelaar bereidt 

is te lopen, is het noodzakelijk dat (een deel van) het project al verhuurd of 

verkocht is, alvorens er met de start van de bouw begonnen wordt. Dit kan 

namelijk noodzakelijk zijn voor de financiering van het project. Wanneer na 

aanbesteding gunning is verleend, ligt het investeringsverloop gedurende de 

realisatiefase zo goed als vast. In het afsluitende fasedocument zijn verplichte 

documenten zoals de uitvoeringsplanning, contracten, bestek, werktekeningen, 

programma van eisen opgenomen ter goedkeuring voor de daadwerkelijke 

realisatie van het project. 
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5.3.4 Realisatiefase 

Wanneer het planontwikkelingsproces is afgerond, kan er begonnen worden met de 

daadwerkelijke realisatie van het project, en dus fysiek tot stand komen. Flexibiliteit 

en beïnvloedbaarheid zijn op dit moment sterk gereduceerd. Er zijn afspraken voor 

welke prijs en in welk tijdsbestek het project gerealiseerd zal worden. Dit vanwege 

het belang van de ingangsdatum van de huurcontracten, aflossingen van leningen 

en de rente over de grond- en bouwkosten. Gedurende deze fase is de rol van de 

ontwikkelaar die van toezichthouder op de planning, kwaliteitseisen en begroting . 

Andere activiteit is marketing ten behoeve van verhuur 1 verkoop van het project. 

5.3.5 Verhuur- enjofverkoopfase 

Deze fase start vaak voor de bouw van het project, doordat een vooraf bepaald 

percentage voorverhuur of voorverkoop het criterium is op grond waarvan tot 

daadwerkelijke realisatie wordt overgegaan. Daarbij moet de ontwikkelaar tot de 

beslissing overgaan of men het object wil behouden voor verhuur en exploitatie of 

juist wil verkopen. 

5.4 Organisatie en communicatie plan- en projectontwikkeling BAM-U 

BAM Utiliteitsbouw heeft landelijke dekking door verschillende regio's, die elk 

functioneren als zelfstandige ondernemingen, waarvoor een regiodirectie 

verantwoordelijk is. Voor plan- en projectontwikkeling werkt dit hetzelfde. Binnen 

BAM Utiliteitsbouw is één directeur plan- en projectontwikkeling verantwoordelijk 

voor alle regio's. Binnen één regio is het Hoofd plan- en projectontwikkeling 

eindverantwoordelijke, waarbij deze wordt ondersteund door plan- en/of 

projectontwikkelaars. Werknemers waarvan de hoofdtaak commerciële ontwikkeling 

is, worden projectontwikkelaars genoemd en diegene met de hoofdtaak technisch 

ontwikkelen worden planontwikkelaars genoemd. Binnen plan- en project

ontwikkeling zijn een aantal officiële organen, waar communicatie tussen de regio's 

onderling, regio's en het hoofdkantoor en tussen regio's en A&E plaatsvindt: 

deelnemers minimale freq. doelstelling 

Directie BAM Utiliteitsbouw, lx per maand Uitwisselen en afstemmen info en 

regiodirecteuren ervaringen. Besluiten voorstellen 
-- -

Plan- en projectontwikkeling Directeur projectontwikkeling, lx per kwartaal Afstemming plan- en project-

overleg (kern POL) (hoofd)regionale planontwikkeling, ontwikkelingszaken. Besluiten 

vertegenwoordigers M&C en A&E verbetervoorstellen bedrijfsoverleg 

Plan- en projectontwikkeling Directeur projectontwikkeling, lx per jaar Algemene informatie en thema-

overleg (voltallige POL) plan- en projectontwikkelaars, bijeenkomst 

vertegenwoordigers M&C en A&E 

fig.21: Officiële communicatiestructuur voor plan- en projectontwikkeling 
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5.5 Besluitvorming plan- en projectontwikkeling BAM Utiliteitsbouw 

Besluitvorming is voor de projectontwikkelaars het afwegen of de investeringen in 

een project worden verhoogd en de activiteiten worden voortgezet. Dit is altijd een 

beslissing onder onzekerheid. Moment van beslissen ten behoeve van de voortgang 

van een project is ten tijde van het afronden van de verschillende fasen, en bij het 

realiseren van verschillende mijlpalen in het ontwikkelingsproces. Na iedere fase 

wordt een fasedocument opgesteld. Aan de hand van deze fasedocumenten wordt 

wel of geen goedkeuring gegeven door de (regio)directie voor eventuele voortgang 

van een project (go/no go beslissing) . 

5.6 Methodieken risicomanagement regio's BAM Utiliteitsbouw 

Iedere regio is vrij om op eigen manier om te gaan met risicomanagement 

Daardoor zijn er verschillende methoden en technieken in de vorm van 

programma's en inventarisatielijsten voor handen ten behoeve van 

risicomanagement Regio's met meer ervaring met het doorlopen van 

ontwikkelingsprojecten, grotere afdeling en beschikbaarheid van kennis, hebben 

vaak ook een beter ontwikkelde methode in huis. Daarbij kan men gebruik maken 

van het BAM Management Systeem. Een op intranet gebaseerd 

kwaliteitsmanagementsysteem waarbij per fase door middel van stroomschema's 

het proces in kaart is gebracht. Elke fase heeft daarbij een input en output van 

verplichte documenten, welke door middel van BMS van het netwerk af te halen 

zijn. De methoden die hieronder beschreven staan worden door de verschillende 

regio's gehanteerd, en staan ook als voorbeeld vermeld op het BMS. 

5.6.1 Kansen en Bedreigingen Overzicht- (KBO) 

Het kansen en bedreigingen overzicht is ontwikkeld door een werkgroep 

risicomanagement Deze werkgroep heeft hierbij vooral het prijsvormingsproces 

vanuit het bouwproces doorgelicht, en daarbij het model opgeteld . Het model is 

een op Excel gebaseerde risicomatrix. Kansen en/of bedreigingen worden op de 

verticale as onderverdeeld in een achttal categorieën: 

- Algemeen - Contractueel 

- Financieel -Ontwerp 

- Logistiek en planning -Inkoop 

-Techniek en kwaliteit - VGM 

Daarbij wordt elke kans of bedreiging op de horizontale as van het model 

beschreven aan de hand van de termen : 

-Oorzaak -Gevolg 

-Maatregel -Actie 

- Actiehouder -Deadline, 

-Best case -Worst case 

- Bedrag van het risico. 
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5.6.2 Risico Inventarisatie Lijst- (RIL) 

Deze methode wordt door regio Amsterdam ontwikkeld en gehanteerd. 

Onzekerheden worden aan de hand van de onderstaande termen in de horizontale 

balk omschreven: 

- Aspect I onderwerp - Omschrijving 

-Oorzaak -Gevolg 

- Kwantificatie - Beheermaatregel 

-Actie - Actiehouder 

-Status -Datum 

Het model doorloopt alle facetten van risicomanagement Dus zowel analyse, 

waaronder kwantificatie, respons en beheersing. Ook dit model is een Excel 

bestand. 

5.6.3 Risico Database 

De Risico Datase is ontwikkeld door regio Noordwest in Amsterdam. Dit Access 

programma is ontworpen t.b.v. registreren en beheersen van risico's. Dat betekent 

dat bij elk project een signalering van mogelijke afwijkingen geproduceerd moet 

worden. Afwijkingen worden vertaald in risico's, die zowel kansen als bedreigingen 

opleveren. Elke kans of bedreiging wordt uiteindelijk vertaald naar geld als gevolg 

van tijd en/of kosten consequenties. Dit gebeurt aan de hand van de stappen; 

- Identificatie - Omschrijving 

- Kwantificatie - Beheersmaatregel 

In ontwikkeling,- en prijs- en contractvorm fase moeten gesignaleerde risico's 

worden ingevuld door het projectteam, waarbij minimaal de velden tot en met te 

nemen maatregelen zijn ingevuld. In de eindbespreking van het project worden 

risico's gewogen en te nemen maatregelen besproken, waarna het programma 

moet worden geactualiseerd aan in de eindbespreking genomen beslissingen. 

Tijdens de overdrachtvergadering van prijs,- en contractvorm fase naar 

uitvoeringsfase wordt de risicoanalyse van het werk met het uitvoeringsteam 

besproken. In de uitvoeringsfase worden de gesignaleerde risico's bewaakt, 

getoetst en aangevuld met recente informatie en/of maatregelen. Tevens worden 

nieuwe risico's aan het programma toegevoegd. De risicoanalyse moet als vast 

onderdeel op de projectrapportage besproken worden. Bij tussen, - en 

eindevaluatie moet de risicoanalyse als vast onderdeel van de vergadering worden 

besproken en worden vastgelegd of verdere acties noodzakelijk zijn. Daarbij heeft 

het programma verder de mogelijkheid om rapporten uit te draaien van de 

geïnventariseerde kansen en bedreigingen. 
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5.6.4 Risico-analyse 

De risico-analyse is een inventarisatielijst die BAI'-1 Vastgoed gebruikt. Aan de hand 

van een checklist worden risico's geïdentificeerd, en vertaalt in een risico-analyse & 

scenario's overzicht, onder een zevental categorieën, namelijk: 

- Afzetrisico - Locatie 

-Opstal -Planning 

- Ruimtelijke Ordening (OR) - Partijen 

- Vergunningen I regelgevingen. 

Beide modellen zijn gebaseerd op het programma Excel. In de checklist is bij iedere 

categorie is weer een onderverdeling gemaakt. Dit zijn belangrijke onderwerpen die 

van toepassing zijn op de hoofdcategorieën, waaraan de kansen en bedreigingen 

worden omschreven. Tevens wordt bij iedere omschrijving een indicatie gegeven 

voor het eventuele gevolg en de mogelijke kans van optreden. Vertaling van de 

geïdentificeerde kansen en bedreigingen door middel van de checklist naar het 

overzicht, gebeurt door het uitzetten van deze kansen en bedreigingen op de 

verticale as onder een zevental categorieën . Vervolgens wordt op de horizontale as 

voor iedere kans of bedreiging de omschrijving, beheersmaatregel inclusief gevolg 

en alternatieve scenario's inclusief gevolgen benoemd. 

5.6.5 Matrix kwaliteit- en procesrisico's 

Regio Maastricht gebruikt ook een op Excel gebaseerde risicomatrix. Aan de hand 

van deze matrix dient een project geanalyseerd te worden. De opzet van de matrix 

is afgeleid uit het bestek (STABU). In de linkerkolom staan de bestekdelen 

genoemd, de tweede kolom betreft een onderverdeling in de risico's die bij deze 

bestekdelen zouden kunnen optreden. Voor elk Stubu-onderdeel geeft men aan of 

het gaat over contract-, planning-, ontwerp- en/of uitvoeringstechnische en 

veiligheidsrisico's. In de derde kolom dienen de risico's ingevuld te worden waarna 

in de vierde kolom een mogelijke oplossing voor dit risico gegeven kan worden. In 

de vijfde en laatste kolom kan worden aangegeven wie deze actie dient te nemen. 

5.6.6 Best- case 1 Worst-case scenario 

Een Best- en Worstcase scenario is niet echt een risicomanagementmethodiek, 

maar meer een kostenoverzicht in zowel het gunstige, als wel het minst gunstige 

geval. Met deze methode werkt regio Rotterdam, en wordt voornamelijk toegepast 

in de calculatiefase van een project. Het overzicht kent een aantal categorieën met 

daarin een opsomming van vaste onderdelen. Aan de hand van deze onderdelen 

kunnen eventueel opmerkingen en/of mogelijk te treffen maatregelen worden 

omschreven. Vervolgens worden per omschreven onderdeel een Best- en 

Worstcase opgenomen 
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in de vorm van een prijsindicatie. Het Best- en Worstcase scenario behandelt de 

volgende categorieën in het overzicht: 

- Winst en risico ( eindoverzicht I samenvatting winst en verlies); 

- Opdrachtgever, directie en adviseurs; 

- Kwaliteit stukken incl. nota 's inlichtingen, contractvorm en vergunningen; 

- Risico's in directe kosten; 

- Risico's in ABK, planning en bouwterrein; 

- Risico's in relatie tot start uitvoering; 

- Uitvoeringstijd in relatie tot loon- en prijsstijgingen; 

-Inkoop; 

-Diversen. 

5.6.7 Chances and Risks List- (CRL) 

De lijst komt van BAM Utiliteitsbouw's Advies en Engineering, en is eigenlijk 

hetzelfde als die van de Kansen en Bedreigingen Overzicht. Ook dit model is een 

Excel bestand, gebaseerd op een risicomatrix, waarbij kansen en bedreigingen op 

een verticale as verdeeld worden in een tiental categorieën, namelijk: 

- Financieel - Informatie 

- Inkoop -Juridisch 

- Logistiek I planning - Organisatie 

- Opdrachtgever - Omgeving 

-Techniek I kwaliteit - Veiligheid I gezondheid I milieu 

Op de horizontale as van de CRL worden kansen en bedreigingen beschreven aan 

de hand van de volgende onderdelen: 

-Oorzaak -Gevolg 

-Maatregel -Actie 

- Actiehouder - Deadline 

5.6.8 Algemene bevindingen methodieken regio's BAM Utiliteitsbouw 

Bijna alle methodieken gebruiken Excel als stuurprogramma, en zijn gebaseerd op 

een risicomatrix. Het risicomanagement onderdeel analyse komt in alle 

methodieken terug, al blijft het dan enkel bij identificeren van kansen en 

bedreigingen. Veel modellen missen namelijk het kwantificeren van de 

onzekerheden. Het benoemen van te treffen maatregelen zien we wel weer terug in 

de verschillende methodieken. Door toepassing van een risicomatrix vorm als 

methode worden onzekerheden onderverdeeld in categorieën. Probleem is echter 

dat de onderverdeling vaak alléén van toepassing is op een specifieke fase van het 

bouwproces. Hierdoor blijft gebruik van de meeste methoden beperkt tot één 

bepaalde fase, en niet het gehele te doorlopen bouwproces. 
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5.7 Gebruikerswensen risicomanagement BAM Utiliteitsbouw 

Algemene opvatting over risicomanagement, is dat het een belangrijk onderdeel is 

van het ontwikkelingsproces, maar dat er ook zeker een verbeterslag kan, en moet 

gemaakt worden. Opvallend is echter dat systematisch (volledig) gebruik van risico

management vaak ervaren wordt als een verplichting. Nut en noodzaak voor het 

toepassen van risicomanagement wordt dus vaak niet erkend. Werken op basis van 

ervaring, het "onderbuikgevoel" heeft bij de meeste ontwikkelaars de voorkeur. 

Voor het ontwikkelen van een hulpmiddel zit hem echter in het feit om niet weer 

een methode of hulpmiddel te ontwikkelen ten behoeve van het vullen van het 

systeem, maar een methode wat een verlengde is van de manier van werken. Dus 

geen extra tijd en moeite kost, en overdraagbaar is tijdens faseoverdrachten. 

5.7.1 Communicatie 

Communicatie is bij het realiseren van een verbeterslag het sleutelwoord. Als 

grootste oorzaak van faalkosten wordt namelijk communicatie genoemd. Of liever 

gezegd, miscommunicatie. Men is in de veronderstelling dat men elkaar begrijpt, en 

toch is het resultaat afwijkend van elkaar. Vooral tijdens het overdragen van 

informatie is de kans op miscommunicatie groot. Weinig hulpmiddelen worden 

verder gebruikt als onderlegger voor vergaderingen en besprekingen. 

5.7.2 Dynamisch hulpmiddel 

Om miscommunicatie tegen te gaan bij overdracht van informatie, is er vraag naar 

een methodiek ten behoeve van risicomanagement die door meerdere participanten 

in verschillende fasen toegepast kan worden. Nu wordt er in de meeste gevallen 

gedurende het doorlopen van een fase gewerkt met een hulpmiddel, die na 

afronding van de fase niet meer wordt doorgepakt naar de volgende fase. Daarbij 

zijn veel methodieken alleen bruikbaar in een bepaalde fase, en niet in meerdere. 

Ontwikkeling van een dynamisch model biedt dus een kleinere kans op 

miscommunicatie doordat deze over te nemen is naar opvolgende fasen. Minder 

informatie zal hierbij verloren gaan. 

5.7.3 Snelheid 

Verschillende gesproken ontwikkelaars geven aan dat succesvol gebruik van een 

methodiek samenhangt met de snelheid waarmee de methodiek kan worden 

toegepast. Wanneer het doorlopen van een methode veel tijd in beslag neemt, 

neemt de wil om de methodiek te gebruiken af. Het is zaak om een balans te 

vinden tussen het opnemen van onderdelen in een methodiek. Teveel en complexe 

onderdelen maken een methodiek omslachtig. Te weinig onderdelen maakt een 

methodiek onbruikbaar door onvolledig systematisch risicomanagement 
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5.7.4 Overzichtelijk 

Samenhangend met de snelheid waarmee een methodiek doorlopen kan worden, is 

de overzichtelijkheid van een methodiek. Is de werking van een model in één 

venster te zien, of moet er in meerdere velden gewerkt worden. Nadeel van werken 

in meerdere velden is dat het overzicht verloren gaat. 

5.7.5 Gebruiksvriendelijk 

Laatste gebruikerswens die naar voren is gekomen is uit het onderzoek is 

gebruiksvriendelijkheid. Het systeem waar de methode op gebaseerd is moet 

bekend en gemakkelijk hanteerbaar zijn. Wanneer een methodiek gebaseerd is op 

een onbekend systeem, moet men eerst het programma onder de knie krijgen, 

alvorens met de methodiek gewerkt kan worden. 

5.8 Uitgangspunten methodiek risicomanagement 

De onderzoekresultaten, verkregen door literatuur- en praktijkonderzoek, die 

gebruikt worden voor het ontwerpen van een risicomanagement methodiek, zijn te 

verdelen in twee hoofdpijlers. Deze twee pijlers vormen de uitgangspunten voor de 

te ontwerpen risicomanagement methodiek. Eén uitgangspunt is daarbij de 

volledige vertaling van alle facetten van de risicomanagementcyclus in de 

methodiek. Ander uitgangspunt zijn de wensen en aanbevelingen van de 

verschillende participanten binnen het plan- en projectontwikkelingsproces, die 

uiteindelijk met de methodiek moeten gaan werken. Belangrijk is hierbij dat in de 

methodiek, nut en noodzaak voor het gebruik ten behoeve van risicomanagement, 

gewaarborgd is. 

Utetätuuronderzoeh 

risicomanagement 
methodieken 

i r 

plan- en project
ontwikkeling 

Facetten cyclus risicomanagement: 
analyse- respons- beheersing -evaluatie 

interviews: risicomanagement & 
plan- en projectontwikkeling 

(directie en regio's) 

risicomanagement 
BAM methodieken 

en processen 
Wensen en aanbevelingen participanten plan

en projectontwikkeling BAM-U 
Praktijkonderzoek 

fig. 22: Vertaling onderzoeksresultaten naar uitgangspunten voor ontwerp methodiek .. 
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5.8.1 Vertaling onderdelen risicomanagement in processtappen methodiek 

De vertaling van deze twee uitgangspunten in een risicomanagement methodiek is 

tevens het grootste ontwerpprobleem. Enerzijds is het van belang om juist alle 

facetten vanuit de risicomanagementcyclus te vertalen in de methodiek. Wanneer 

alléén delen van de cyclus doorlopen worden, zal nooit het sterke punt van 

risicomanagement benut worden. Zal men bijvoorbeeld alléén een risico-analyse 

uitvoeren, dan heeft men natuurlijk wel een beeld van mogelijke kansen en 

bedreigingen die gedurende een project kunnen gaan optreden. Maar je zult er ook 

iets mee moeten gaan doen! Zonder afweging en het benoemen van 

beheersmaatregelen blijft het enkel bij signaleren. Daarbij is tevens van belang om 

regelmatig, op belangrijke ijkpunten c.q. beslissingsmomenten, te monitoren. Het 

opnieuw doorlopen van de stappen analyse, respons en beheersing om een correct 

beeld te krijgen van de huidige stand van zaken. Zijn er nieuwe kansen en/of 

bedreigingen ontstaan? Hebben opgestelde beheersmaatregelen effect gehad? De 

onderdelen risico-analyse, -respons, -beheersing en -evaluatie vanuit risico

managementcyclus zijn vertaald in de volgende processtappen: 

• Inventarisatie; 

• Kwantificatie; 

• Beslissen; 

• Beheersen. 

'Inventarisatie' en 'Kwantificatie' komen voort uit de risico-analyse. Het herkennen 

en benoemen van onzekerheden, en erna kwantificeren om het mogelijk te maken 

deze onzekerheden ten opzichte van elkaar af te wegen. Dit voor het bepalen van 

de urgentiewaarde waarmee de kans of bedreiging zal moeten worden aangepakt 

en de invloed die deze heeft op het uiteindelijke projectresultaat Risicorespons is 

vertaald in 'Beslissen'. Wat is de manier van aanpak van de kans of bedreiging en 

hoe is deze vertaald in een beheersmaatregeL 'Beheersen' is als laatste stap 

vertaald uit de onderdelen risicobeheersing en -evaluatie. Hoe wordt de 

beheersmaatregel opgepakt, uitgevoerd en de resultaten uiteindelijk gemonitoord? 

De te ontwerpen methodiek zal ook moeten voldoen aan deze verplichte stappen. 

Processtappen risicomanagement 

• Inventarisatie 

• Kwantificatie 

• Beslissen 

• Beheersen 

fig.23: Vertaling onderdelen risicomanagement in criteriapunten methodiek. 
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5.8.2 Vertaling wensen/aanbevelingen participanten in gebruikerseisen methodiek 

Het andere uitgangspunt, namelijk de verschillende wensen en aanbevelingen van 

verschillende participanten binnen het plan- en projectontwikkelingsproces, is 

vertaald in een aantal gebruikerseisen. Voldoen aan deze eisen bij het ontwerpen 

van de methodiek, moet het nut en noodzaak om te willen werken met de 

methodiek waarborgen. Een methodiek kan nog zo compleet en goed onderbouwd 

zijn, maar wanneer deze niet als bruikbaar wordt ervaren door de gebruikers, schiet 

het aan zijn doel voorbij! Door het houden van interviews met verschillende 

participanten binnen het ontwikkelingsproces van BAM Utiliteitsbouw, zijn 

verschillende wensen en aanbevelingen naar voren gekomen voor het gebruik van 

een risicomanagement methodiek. Omschrijving van deze wensen en 

aanbevelingen zijn beschreven in dit hoofdstuk. De belangrijkste en meest 

voorkomende zijn vertaald in de volgende gebruikerseisen voor het ontwerpen van 

een methodiek: 

• Communicatie; 

• Dynamisch; 

• Snelheid; 

• Overzichtelijk; 

• Gebruiksvriendelijk . 

De methodiek moet communiceren tussen de verschillende participanten. Grootste 

oorzaak in het falen van risicomanagement is miscommunicatie. Resultaten vanuit 

de methodiek moeten meegenomen kunnen worden in vergaderingen en 

verschillende overleggen. Daarbij zou de methodiek gedurende het gehele 

bouwproces bruikbaar moeten zijn. Een dynamisch model, wat van de ene fase 

overgepakt kan worden naar een ander fase. Verder is het belangrijk een eenduidig 

ontwerp te creëren wat draagvlak krijgt binnen alle regio's, en daardoor ook 

herkenbaar is binnen alle regio's. Een ander belangrijk criteriapunt is snelheid. 

Ondanks de verplichte onderdelen, is het zaak de methodiek beknopt samen te 

stellen, zodat deze snel doorlopen kan worden. Samenhangend daarbij is de 

overzichtelijkheid. Wanneer teveel stappen en onderdelen in het model verwerkt 

zijn, wordt het te complex. Daarbij moet het programma waar het model op 

gebaseerd is herkenbaar en gemakkelijk zijn om mee te werken, waardoor deze 

gebruiksvriendelijk blijft. 

5.9 Beoordeling risico-analyse en managementtechnieken 

De bovenstaande genoemde processtappen en gebruikerseisen zijn gebruikt om 

bestaande risico-analyse en managementtechnieken vanuit de literatuur en de 

methoden binnen BAM Utiliteitsbouw te beoordelen. Doel is om te achterhalen wat 

de toepasbaarheid is van deze technieken en methodieken voor implementatie bij 

het ontwerpen van een risicomanagement methodiek gedurende het ontwikkelings

proces binnen BAM Utiliteitsbouw. Iedere methodiek, zowel de risicoanalyse 
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technieken als wel de risicomanagementtechnieken zijn aan de hand van de eerder 

in dit hoofdstuk genoemde processtappen en gebruikerseisen bekeken en 

beoordeeld. Kan ik iedere processtap van risicomanagement toepassen met 

onderliggend risicomanagement methodiek? En in hoeverre is de risicoanalyse 

techniek gebruiksvriendelijk en overzichtelijk? 

processtappen 

5" f < al (J) 
:J 11> CD (J) 

iii :J (J) ::r g !!!. (1) 
:J. (1) 
(ll 

~ ih' (i! 
~ (ll 

"" (1) (J) 
ffi'" (J) :J :J 

Rlsico-ani!I~S!i! l~!<bDI!i!!:l~!lll!!ilr:l!IUU[ 

Checklisten ++ - - -
Fault Tree Analysis (foutenboom) + +I- - -

Event Tree Analysis (gebeurtenissenboom) + +I- - -
Krachtenveldanalyselprojectomgevlngskaart + - - -

Oorzaak-gevolg diagram ++ - - -
Risicomatrix ++ - - -

F ai! Lire Mode and Effect Anatysis: FMEA + - - -
SWOT-analyse + - - -

Monte Carlo Simulatie: MCS - + - -
Blackboxmethode + - - -

Gevoellgheids- en scenarioanalyse - + - -
ProRisk + - - -

Risicomanagement methodieken liter!!IUY! 

Potential Problem Analysis: PPA + +I- + -
RISMAN-methode + + + + 

Gunningham Risk Management Model: CRM + + + + 
Feilure Cast AnaJysis and Management + + - -

Risk-mapping ++ + +I- +I-
Risk Alert + + + + 

Bisis:;omanagem§lnl mgthoglek!i!n [lraktljk 

Kansen en Bedreigingen Overzicht (KBO) + - + -
Risico Inventarisatie Ujst (RIL) + ++ + + 

Risico Database + ++ + + 
Risico-analyse + - +I- -

Ghanees and Risks List (CRL) + - + +I-
Best-case I Worst-case scenario +I- + +I- +I-

Matrix kwaliteits- en procesrisico's + - +I- -

Legenda; 

++ geschikt 

+ bruikbaar 

+/- redelijk 

onbruikbaar 
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De resultaten van de verschillende beoordelingen zijn verwerkt in bovenstaande 

tabel in fig. 24. De tabel bevat aan de linkerzijde zowel de technieken en 

methodieken vanuit de literatuur, als wel de methoden die worden toegepast 

binnen de regio's van BAM Utiliteitsbouw. Op de horizontale as zijn de 

processtappen en gebruikerseisen weergegeven waarop de verschillende methoden 

zijn beoordeeld. Beoordelingen die gegeven worden variëren van onbruikbaar tot 

geschikt. Onbruikbaar betekent dat geen toepasbaar onderdeel voor de te 

ontwerpen risicomanagementmethode. Geschikt daarentegen wel. Een risicoanalyse 

techniek die bijvoorbeeld heel geschikt is betreffende de gebruikerseisen is de 

checklist. Echter scoort deze techniek alléén geschikt op het onderdeel 

"Inventarisatie" bij het blok processtappen. Opvallend is dat bij de methodieken 

vanuit de praktijk de "RIL", of liever gezegd, de "Risico Inventarisatie Lijst" zeer 

bruikbaar en geschikt is voor eventuele toepassing in de nieuwe methode. Zowel op 

het onderdeel processtappen als die van gebruikerseisen komt de methode positief 

naar voren. Keuzes die gemaakt zijn voor toepassing van een verbeterde 

risicomanagementmethodiek komen in hoofdstuk 6 aan bod. 

5.10 Randvoorwaarden ontwerp methodiek risicomanagement 

De vernieuwde risicomanagementmethodiek, die als werkwijze zal worden 

geïntegreerd binnen de te doorlopen processtappen van het plan- en 

projectontwikkelingsproces binnen BAM Utiliteitsbouw, moet aan een aantal 

randvoorwaarden voldoen. Om aan te tonen dat de methodiek een verbetering is 

voor het toepassen van risicomanagement tijdens het plan- en 

projectontwikkelings-proces, en dus een verbetering is voor de procesbeheersing 

waardoor faalkosten kunnen worden gereduceerd, zal de methodiek de 

suboorzaken van de problematiek van het toepassen van risico- analyse en 

managementmethoden moeten aanpakken. In hoofdstuk 5 zijn deze suboorzaken 

behandeld en uitgelegd. Door de verplichte processtappen van risicomanagement in 

combinatie met de gebruikerseisen op een correcte wijze te vertalen in een 

verbeterd ontwerp, wordt de problematiek ondervangen van het toepassen van 

risico-analyse en managementmethoden. Om aan te tonen dat het vernieuwde 

ontwerp daadwerkelijk een verbetering is, moet er worden voldoen aan een aantal 

randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn een vertaling van oplossingen voor 

de suboorzaken van het toepassingsprobleem voor een risicomanagementmethode: 

• Alle onderdelen van risicomanagement omvatten; 

• Verscheidenheid van input kunnen verwerken; 

• Toepasbaar zijn voor het gehele bouwproces; 

• Overzichtelijk, snel en gebruiksvriendelijk zijn in gebruik; 

• Methodiek moet (voldoende) communiceren; 

• Eenduidige manier van werken zijn voor BAM Utiliteitsbouw; 

• Eenduidige output verzorgen. 
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5.11 Onderzoeksresultaten 

Om een beeld te vormen van risicomanagement en het ontwikkelingsproces is 

gebruik gemaakt van een combinatie van dataverzamelingmethoden. Deskresearch 

naar risicomanagement en plan- en projectontwikkeling, plus onderzoek naar deze 

twee onderdelen binnen BAM Utiliteitsbouw. Daarbij zijn verder diverse interviews 

in de regio's ten behoeve van het gebruik van risicomanagement in de praktijk 

afgenomen. 

Aangezien plan- en projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw een relatief 

nieuw proces is, is er momenteel geen gedegen inzicht in de mogelijke risico's 

gedurende dit proces. In dit onderzoek zal daarom bijzonder aandacht besteedt 

worden aan de wijze waarop risicomanagement gedurende plan- en 

projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw efficiënt en effectief ingezet en 

gehanteerd kan worden. Probleem is echter om aan te kunnen tonen, dat door 

middel van het toepassen van (verbeterde vorm van) risicomanagement, er een 

daadwerkelijke verbetering van de projectresultaten optreedt. 

De directie heeft in de opgestelde strategische en operationele plannen 

aangegeven, dat er een verbeterslag moet worden gemaakt op het vlak van 

risicomanagement Uit deze plannen blijkt verder dat de faalkosten op plan- en 

projectontwikkelingsprojecten te hoog zijn. Dit komt doordat er geen optimale 

procesbeheersing mogelijk is, vanwege het onvolledig benutten van 

risicomanagement gedurende het plan- en projectontwikkelingsproces. Faalkosten 

op plan- en projectontwikkelingsprojecten zijn dus het gevolg van een aantal 

oorzaken, die chronologisch met elkaar in verband staan. Deze oorzaken zijn 

vertaald in het onderstaande schema: 

Toepassen van risico
analyse en 

managementmethoden 

Onvolledig gebruik 
risicomanagement 

tijdens plan- en 
projectontwikkeling 

Faalkosten op plan- en 
proJectontwlk llelings

projecten 

fig.25: Chronologisch verband van hoofdoorzaken van faalkosten. 

De complexiteit van het plan- en projectontwikkelingsproces en het toepassen van 

risico- analyses en managementmethodieken omvatten een aantal deeloorzaken, 

welke schematisch zijn weer gegeven in het onderstaande model. Zie figuur 26. 

5.11.1 Complexiteit ontwikkelingsproces en mogelijke risico's 

Uit literatuur en praktijkonderzoek blijkt dat het ontstaan van faalkosten in eerste 

instantie voortkomt uit de complexiteit van het ontwikkelingsproces. Activiteiten, 

zoals grondexploitatie, ontwerpproces, financiering, vergunningsprocedures, 

marketing en realisatie zijn niet alleen complex en divers, maar lopen ook nog eens 
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door elkaar heen. Evenals de daarbij verbonden risico's die varieren van 

projectgebonden risico's tot economische factoren samenhangende risico's. 

Ontwikkelaars hebben veel kennis nodig op verschillende vakgebieden, waardoor 

veel informatie wordt gewonnen bij adviseurs. Het is voor ontwikkelaars niet of 

nauwelijks mogelijk om op al deze specialistische gebieden eigen kennis te bezitten. 

De rol van een ontwikkelaar is hierbij dan ook meer een van procesmanager of 

controller, die het ontwikkelingsproces begeleid en aanstuurt. 

Daarbij stimuleert het eenmalige karakter van ontwikkelingsprojecten niet of 

nauwelijks om bij die projecten te investeren in procesinnovatie, omdat vaak 

hiervoor tijd en de middelen ontbreken. Ieder project heeft dus weer zijn eigen 

manier van aanpak, die de kans op het maken van fouten vergroot, en dus ook de 

kans op faalkosten. Verder zijn er veel betrokken partijen aanwezig, dus ook 

verscheidende samenwerkingsverbanden en contractvormingen. Juridische 

aspecten en contractuele verantwoordelijkheden zijn hierbij belangrijke oorzaken 

voor de complexiteit van het ontwikkelingsproces. Ais laatste is plan- en 

projectontwikkeling binnen BAM Utiliteitsbouw groeiende na de implementatie als 

zijnde hoofdproces, waardoor het nog vaak zoe ken is naar de juiste manier van 

aanpak en veel bezig is met het opbouwen van ervaring. De complexiteit van het 

proces plan- en projectontwikkeling is tevens onderzoekskader van dit rapport . 

Complexiteil va n he! plan- en 
proJectontwlkkellngsproces 

Onvolledlg gebruik 
risicomanagemenl 

tijdens plan - en 
projectontwikkellng 

Tocpassen 'Ian nsico
analyse en 

managementmethoden 

fig.26: Schema met hoofd- en deeloorzaken van faalkosten op ontwikkelingsprojecten 

5.11.2 Toepassing van bestaande technieken en methodieken 
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Volgende oorzaak van faalkosten is de toepassing van risico- analyses en 

management methodieken. Uit praktijkonderzoek blijkt dat er geen eenduidige 

methoden is, die wordt toegepast gedurende het gehele bouwproces en specifiek 

voor plan- en projectontwikkeling . Grotendeels zijn de toegepaste methodieken in 

de regio gebaseerd op een risicomatrix. Daarbij worden de onzekerheden nog wel 

geïdentificeerd, maar kwantificatie van deze kansen en bedreigingen ontbreekt bij 

het merendeel. Het benoemen van beheersmaatregelen zien we wel weer terug in 

de verschillende methodieken. Door toepassing van een risicomatrix vorm als 

methode worden onzekerheden onderverdeeld in categorieën. Probleem is echter 

dat de onderverdeling vaak alléén van toepassing is op een specifieke fase van het 

bouwproces, waardoor het gebruik van de meeste methoden beperkt blijft tot één 

bepaalde fase, en niet het gehele te doorlopen bouwproces. 

Een ander belangrijk probleem bij het toepassen van bestaande methoden is dat 

systematisch (volledig) gebruik van risicomanagement veelal gezien wordt als een 

verplichting. Men werkt grotendeels op basis van ervaring (het zogenaamde 

onderbuikgevoel), omdat dit sneller werkt dan terug te vallen op uitgebreide 

checklisten en vaste werkmethoden. 

5.11.3 Onvolledig risicomanagement tijdens plan- en projectontwikkeling 

Complexiteit van het ontwikkelingsproces, en specifiek het probleem van toepassen 

van risicomanagementtechnieken en methodieken, zorgen ervoor dat het gebruik 

van risicomanagement gedurende plan- en projectontwikkeling onvoldoende 

worden benut. Zie figuur 27. Naarmate de risicomanagementcyclus doorlopen 

wordt, neemt het gebruik en toepassing ervan af. Risico-analyse is vaak één van de 

weinige onderdelen van risicomanagement die wordt toegepast. Onderdelen als 

respons, beheersing en vooral evaluatie worden veelal achterwege gelaten. Maar 

wil men echter risicomanagement effectief en efficiënt toepassen, dan zal men de 

gehele cyclus moeten doorlopen. 

5.11.4 Conclusie onderzoeksfase 

De strategische en operationele plannen van BAM Utiliteitsbouw stellen vast dat er 

gemiddeld op (ontwikkeling)projecten tussen de 5 tot 10 % faalkosten zitten. Deel 

hiervan komt voort uit het niet (op tijd) onderkennen van kansen en bedreigingen. 

Complexiteit van het ontwikkelingsproces, en de daarbij grote mate van 

onzekerheid, is het uitgangspunt voor het gevolg faalkosten. Om faalkosten te 

reduceren, is het verbeteren van risicomanagement gedurende deze plan- en 

projectontwikkeling als doelstelling gekozen. 

De oorzaak die diehts bij de kern van het probleem faalkosten beïnvloedbaar is, is 

het toepassen van risico- analyse en managementmethoden. Reduceren van 

BNDVERSLAG 1 Rtsicoma!'lagement tijdens plan en projectontwikkeling 55 



TuI e tMllnl><lw! urri'o'ln I elml ;I bam 
util~w 

faalkosten op (ontwikkeling)projecten is dan ook aan te pakken door een betere 

procesbeheersing, waarbij risicomanagement als werkwijze is geïntegreerd. Het is 

van belang om daarbij in iedere fasering, en zelfs processtappen, het gebruik van 

risicomanagement te vertalen in een bruikbare methodiek. 

fig.27: Schematische weergave afname gebruik risicomanagement proces 

Het ontwerp van deze methodiek moet alle facetten van risicomanagement 

doorlopen. Inventarisatie, kwantificering, respons en beheersing van zowel kansen 

als wel bedreigingen. Daarbij is het noodzakelijk de methode toepasbaar te maken 

voor zowel het plan- en projectontwikkelingsproces als het bouwproces, zodat het 

een brede en grote verscheidenheid van input kan verwerken . Een dynamische 

risicomanagement methode, wat overgepakt kan worden van de ene fase naar de 

opvolgende fase. En daardoor minder miscommunicatie als gevolg! 

Verder dient het ontwerp overzichtelijk, snel en gebruiksvriendelijk in gebruik te 

zijn. Een eenduidige manier van werken, door het erkennen van nut en noodzaak 

van het model, zal een eenduidige output moeten genereren. Deze is weer één op 

één te gebruiken op het gebied van communicatie. Zij het door de resultaten van 

het model te laten gebruiken als onderlegger bij vergaderingen, of door middel van 

verantwoording richting de directie als onderdeel van het verplichte fasedocument 

Om deze methode te kunnen ontwikkelen, is voor het ontwerpgedeelte van dit 

onderzoeksrapport de volgende ontwerpvraag gedefinieerd: 
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-Het ontwerpen van een risicomanagement methode tijdens plan- en projectontwikkeling 

binnen BAM Utiliteitsbouw die voldoet aan de gestelde randvoorwaarden." 

Ontwerpvraag: 
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6. KANSEN & BEDREIGI1NGEN MODEL 

Dit hoofdstuk beschrijft het ontwerpresultaat van dit afstudeeronderzoek, namelijk 

een verbeterd ontwerp van een risicomanagement methode. De methode heeft de 

naam "Kansen en Bedreigingen Model". Aan de hand van de verschillende 

onderdelen, zal van het model worden doorlopen en uitgelegd. Toetsing van het 

"Kansen en Bedreigingen Model" komt aan bod in het volgende hoofdstuk. 

6.1 Keuze methodiek risicomanagement als onderlegger ontwerp 

Aan de hand van de beoordelingen van de verschillende technieken en 

methodieken in hoofdstuk 5, is gekeken of er een geschikte risicomanagement 

methodiek voor handen is die voldoet aan de verplichte processtappen en gewenste 

gebruikerseisen. Daarbij is in eerste instantie de focus op aanwezigheid van de 

noodzakelijke onderdelen van risicomanagement Een tweetal methodieken komen 

op dit punt goed uit de bus, namelijk de "Risico Inventarisatie Lijst (RIL)" van regio 

Amsterdam en de "Risico Database" van regio Noordwest. Voornamelijk op het 

onderdeel "Kwantificatie" scoren beide methoden maximaal ten aanzien van de rest 

van de methodieken. Kwantificering biedt de mogelijkheid om alle onzekerheden 

gedurende een project ten opzichte van elkaar af te wegen, en daardoor een mate 

van respons te kunnen kiezen. Bij andere methodieken is dit niet of nauwelijks 

mogelijk. 

Vervolgens zijn beide methodieken beoordeeld op basis van de opgestelde 

gebruikerseisen. De "RIL" is een op Excel gebaseerde risicomatrix, waarbij in één 

enkel venster wordt gewerkt. De "Risico Database" is een Access programma en 

doorloopt de onderdelen van risicomanagement in verschillende vensters. Doordat 

participanten van het ontwikkelingsproces beter bekent zijn met het programma 

Excel, is de "RIL" gebruikvriendelijker dan de "Risico Database". Daarbij is werken 

in één enkel venster overzichtelijker en sneller. Doordat op basis van de 

gebruikerseisen de "RIL" sterker naar voren komt, is er voor gekozen om deze 

methodiek als onderlegger te gebruiken voor opstellen van een verbeterde 

risicomanagementmethodiek. Op punten waar de "RIL" niet maximaal scoorde is 

een verbeterslag gemaakt, door middel van het verwerken van onderdelen uit 

andere technieken en methodieken en door eigen invulling. De uitwerkingen van dit 

ontwerp worden behandeld in de onderstaande paragrafen . 
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6.2 Het "Kansen en Bedreigingen Model" 

Het Kansen en bedreigingen Model is een op Excel gebaseerde risicomanagement 

methode, die kansen en bedreigingen gedurende het gehele plan- en 

projectontwikkelingsproces identificeert, kwantificeert en beheerst. De keuze voor 

Excel als programma waarmee het model werkt is vanwege de bekendheid onder, 

en daardoor gebruiksvriendelijkheid voor, de verschillende participanten van het 

ontwikkelingsproces. Overzicht van het Kansen en Bedreigingen Model (figuur 28.) 

is terug te vinden in bijlage 5. Het model is opgebouwd uit een viertal 

hoofdonderdelen, namelijk: 

• projectgegevens; 

• identificatie; 

• kwantificatie; 

• respons en beheersing. 

RESPONS EN BEHEERSING 
KWANTIFICATIE 

fig.28: Aanzicht Kansen en Bedreigingen Model 

De projectgegevens geven in één beeld kort en duidelijk aan om welk specifiek 

project het gaat. Tevens worden onder de projectgegevens de fase aangeven 

waarin het project zicht op dat moment bevind, en welke versie van het Kansen en 

Bedreigingen Overzicht actief is. 

Het linkerdeel van het overzicht verwerkt het identificeren van de kans of 

bedreiging. Het risico wordt hier kort beschreven en uitgesplitst door het benoemen 

van de oorzaak en het gevolg, en degene die het risico draagt. Deze stappen staan 

gelijk aan de processtap inventarisatie uit de risicomanagement cyclus. 

Middelste kolom in het overzicht behandeld het kwantificeren van het risico, welke 

als onderlegger vanuit de RIL is gebruikt. Daarbij is wel een splitsing gemaakt in 

het uitdrukken van het risico in zowel een factor geld als wel een factor tijd. 

Laatste blok uit het overzicht behandeld de laatste twee stappen uit de 

risicomanagement cyclus, namelijk beslissen en beheersen. Aangegeven wordt hoe 
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te reageren op het risico, welke beheersmaatregelen toe te passen en één 

actiehouder aan het risico te koppelen als veantwoordlijke. 

Al deze onderdelen worden per veld voorzien van informatie door middel van één 

enkel te doorlopen menu, welke alle functiewerkingen omvat van het model. 

Kdnsen en hedre1gmgen model [><! Inhoud hoofdmenu: 

ltlllllllMIMI 

1. Invoer van projectgegevens in model. 
PROEOGEGEVENS J --- -- 2. Inzage Prompt List t.b.v. inventarisatie en 

onderverdeling kansen en/of bedreigingen 
PROMPTUST 2 ] 

INVOER KANS/liEDREIGING 

3 WIJZIGEN KANS/liEDREIGING 

YERWIDEREN KANS/liEDREIGING 

PLOTTEN KWADRANTEK-OYERZIOIT 4 I 
5 FILTER MODEL I 

PRINTEN MODEL 6 

Af.N.l.EREN 

6.3 Projectgegevens 

3. Invoer, wijziging of verwijderen van een regel met 

een kans of bedreiging. 

4. Plotten van overzicht met kansen en bedreigingen 

5. Filteren van gegevens in model voor selecte 

weergave overzicht 

6. Printoverzicht regels model 

fig.29: Hoofdmenu Kansen en Bedreigingen Model 

Eerste stap bij het doorlopen van het Kansen en Bedreigingen Model is het invoeren 

van de projectgegevens van het project. Dit zijn algemene gegevens zoals 

projectnaam, locatie van het project en het desbetreffende projectnummer. Zie 

figuur 30. Tevens wordt de fase aangegeven waarin het project zich op dat 

moment bevindt binnen het bouwproces. Hierdoor is het snel duidelijk wanneer het 

model opnieuw doorlopen wordt, in welke fase vorige kansen en bedreigingen zijn 

benoemd. Datum van invoering van het model wordt automatisch gegenereerd in 

het model. 

Kdnsen en liedreigingen model fxl I 
lillVOER PHOJECJGlGEVENS 

Project-: 

Locatie: 

Projecti'UIIIIIII': 

Fase project: 

fig.30: Invoerscherm projectgegevens Kansen en Bedreigingen Model 
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6.4 Prompt List 

Alle kansen en bedreigingen worden in het model onderverdeeld in een tiental 

categorieën . Deze categorieën omvatten alle invalshoeken voor het totale 

bouwproces waarbinnen kansen en bedreigingen onder kunnen worden gebracht. 

Vanuit de literatuur zijn verschillende verdelingen voor handen. Probleem is echter 

dat géén van allen zowel het bouwproces als wel het plan- en projectontwikkelings

proces binnen BAM Utiliteitsbouw ondervangt. De ene methodiek is gebaseerd op 

STABU gegevens, een ander kijkt alléén naar veiligheidsaspecten. De samenstelling 

van de "Prompt List" is een combinatie van literatuur- en praktijkonderdelen. 

Categorisering van het bouwproces op onzekerheden vanuit literatuuronderzoek en 

de verschillende verdelingen uit de praktijkmethodieken zijn hierbij gebruikt. Door 

deze samen te voegen, is een overzicht ontstaan waarmee alle onzekerheden 

gedurende het totale bouwproces, zijn onder te verdelen in een tiental categorieën. 

Per categorie zijn een aantal belangrijke onderdelen opgenomen. Deze 

verschillende onderdelen zijn het onderwerp van mogelijke kansen en bedreigingen 

die per project vaak optreden. Het overzicht heeft hierdoor de werking van een 

soort checklist. De directie heeft aangegeven, dat er een minimale basis aanwezig 

moet zijn waarop wordt geïnventariseerd naar kansen en bedreigingen. De "Prompt 

List" voorziet het model van deze minimale eis, zonder dat deze lijst als enig 

hulpmiddel wordt aangehouden voor inventarisatie. Categorieën waar kansen en 

bedreigingen vanuit het gehele bouwproces onder te verdelen zijn, geeft het model 

de mogelijkheid dynamisch te laten functioneren. Het Kansen en Bedreigingen 

Model is daardoor van de ene fase naar een andere fase eenvoudig over te dragen . 

Er kan dus doorgewerkt worden in één enkel model, wat de kans op 

informatieverlies en miscommunicatie verkleint. De Prompt List is weergegeven in 

figuur 31 en tevens terug te vinden in bijlage 5. De BAM Prompt List bevat de 

volgende onderverdeling: 

,Jbm 

__ , (80 IVO I DO) _.., ...... 

Prompt List: 

• Juridisch 

• Financieel 

• Organisatorisch 

• Ruimtelijk 

• Technisch 

• Politiek 

• Maatschappelijk 

• Marktomgeving 

• Projectomgeving 

• Veiligheid, Gezondheid & Milieu 

fig.31 : Prompt List BAM Utiliteitsbouw 
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6.5 Invoer, wijziging of verwijderen kans of bedreiging 

Invoer van de daadwerkelijke kans of bedreiging is de volgende stap bij het 

doorlopen van het model. Ook dit gaat via een menuvenster, welke de gegevens 

vertaald in de drie resterende hoofdonderdelen van het model. Namelijk 

identificatie, kwantificatie en respons en beheersing. Deze drie hoofdonderdelen 

bevatten meerdere subonderdelen die stapsgewijs zullen worden besproken aan de 

hand van het onderstaande invoerscherm voor kansen of bedreigingen. 

6.5.1 Identificatie 

Het deel 'Identificatie' begint met het aangeven wie degene is die de kans of 

bedreiging invoert. Het kan zijn dat meerdere personen, denk aan een projectteam, 

gebruik maken van hetzelfde model. Op deze manier is terug te zien wie degene is 

geweest die de kans of bedreiging heeft ingevoerd. Volgende stap is het aangeven 

van een kans of van een bedreiging. Dit gebeurt middels een 'pulldown-menu', wat 

de snelheid voor het doorlopen van het model vergroot en vergemakkelijkt. Het 

bepalen van de categorie aan de hand van de eerder uitgelegde Prompt List 

gebeurt ook op deze manier. 

Kansen en ~edreieingcn model fE'1 
Ihvoeren nleuwe Kens I Bedreiging 

I /DEN IlFl(A TIE 

Opsteller :11 III 
Kans/bedrelglno :11 iJ f!] 

categorle:1 rl ----'-----------------,_~ III 
!iubcategorle:1 J ID 

Oorzaak :1 , [[] 
:==On;::=ze:::;:k::::er:::;:lrdd~:I' I!J 

Gevoig :1 , [[J 
~~~~~~r=~~:ll III 
I KWIIJIlTlnLIIH[ 

~======================~I I!J ~ ________________________ ~I [[J 

GeId:1 

Tijd:1 

Best case :11 
Worst case :11.-------=.::..:....--.::..::.-=-=--=---==..:=..::.....:- ---==-- ---='-- ([J 

RESPONSE EN BEHE£RSING 

Beheersmaatregel :11 [[J 
llespOll5e:1 ;...., --""::===============---=-riJ [t] 

Verantwoordelljke:1 J [I 

~==.:;:=5t=atu:=s:=;:1 r-- iJ [) 
1:===PIam=Ing~:11 rD 

[XIRA 

Opmerldng:1 r-I ----- ------- [!] 

fig.32: Invoerscherm Kansen en Bedreigingen Model 
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Het bepalen van de subcategorie geeft een specifiekere benoeming van de kans of 

bedreiging. Spreekt men bijvoorbeeld over bodemsanering, dan is dit te verdelen 

als een bedreiging met ruimtelijke invalhoek en subcategorie bodemsanering. 

Vervolgens wordt de kans of bedreiging omschreven volgens het principe oorzaak

onzekerheid - gevolg, waarbij de onzekerheid dus de kans of bedreiging is. Door op 

deze manier te omschrijven, wordt de gebruiker verplicht om goed en doordacht 

over zijn kans of bedreiging na te denken. Juiste formulering zorgt er namelijk voor 

dat de juiste respons en beheersing kunnen worden bepaald. Wanneer de 

omschrijving vrij wordt gelaten, ziet men vaak de oorzaak als de onzekerheid zelf 

benoemen. Vanuit commercieel oogpunt is het benoemen van de risicodrager ook 

meegenomen in het model. Wanneer andere partijen voor eventuele gevolgen 

moeten instaan, dus risicodrager zijn, zal men minder snel mate van actie 

ondernemen om de onzekerheid te beïnvloeden. Een ontwikkelaar zit vaak in een 

vroeg stadium met bijvoorbeeld een opdrachtgever om de tafel. Het is dan ook een 

pre om ook op dat moment al te kunnen aangeven waar bijvoorbeeld bepaalde 

bedreigingen liggen in en project. Daarbij speelt ook nog eens dat directe gevolgen 

misschien nog niet voor de eigen partij gelden, maar wel de indirecte gevolgen. 

6.5.2 Kwantificatie 

Kwantificering houdt in dat er een wegingsfactor aan de kans of bedreiging 

gegeven wordt. Gedurende het project zullen tientallen onzekerheden worden 

benoemd. En om aan alle onzekerheden (even intensief) tijd te besteden is er niet. 

Door de wegingsfactor zijn daardoor onderlinge verhoudingen duidelijk. Kansen en 

bedreigingen met een hoge wegingsfactor zullen meer tijd toe bedeeld krijgen om 

deze aan te pakken omdat deze meer invloed kunnen gaan uitoefenen op het 

uiteindelijke projectresultaat 

Kdnsen en bedrei~ingcn model Kwcmlificerin~ !Je dreigingen rx-1 

QeVoiQ wa,.,_r kans I 
bedreio;iing optreed. 

F <0,5% 
lnvesterin<Js 

kosten 

F 0,5-1,5"to 
investemgs 

kosten 

F 1,5·3°k 
investerinos 

kosten 

F >3 % 
investerings 

kosten 

Kans-gevolg matrbc voor eenheld geld 

waarsc~id optreden kans I bedrei<;jng 

gerilQ mooeiJ< 
<:5% 5-25% 

r--.,---- waarschi)iiJ< ,.--vrljwe--:-:---:-1 z-:ebr-
25- 50 "fo 50- 100 "fo 

acceptabel 
lxl 

acceptabel 
tx2 

acceptabel 
lx3 

.....-~ 
llC4 

acceptabel 
2xl 

giiWel'l5t 
2x2 

acceptabel 
3xl 

An-Ueren 

fig.33: Kans-gevolg matrix vooreenheid geld 
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Deze kwantificering gebeurt door een waarde te geven aan de mogelijkheid dat 

deze kans of bedreiging plaats vindt maal de mate van het gevolg wanneer deze 

mogelijkheid zich voordoet. Figuur 33 geeft een voorbeeld voor de kwantificering 

van een kans op geld. Het model kwantificeert zowel op het aspect tijd als wel 

geld. Een gevolg van een onzekerheid is altijd uit te drukken in geld, tijd of een 

combinatie van beide. Waarschijnlijkheid van optreden van een onzekerheid is 

verdeeld in vier keuzes, namelijk gering ( <5%), mogelijk (5 tot 25%), 

waarschijnlijk (25 tot 50%) en vrijwel zeker (50 tot 100%). Gevolg wanneer een 

kans of bedreiging zich voordoet is verdeeld in de volgende keuze; klein, matig, 

groot en zeer groot. Deze verdeling is verschillend wanneer er over de eenheid tijd 

of de eenheid geld wordt gesproken. De keuze in kans van optreden en die van het 

gevolg worden via de kwantificeringsmatrix uitgedrukt in een getal, wat uiteindelijk 

bepaald in welk kwadrant het risico in het totaal overzicht terecht komt. Meer uitleg 

hierover volgt in paragraaf 6.6. Daarbij moet wel gezegd worden dat het getal 

waarmee het risico uiteindelijk wordt uitgedrukt in het kwadrantenoverzicht, niet 

evenredig is met de factor kans van optreden maal de factor van het gevolg in tijd 

en geld. Verdeling voor het gevolg is gerelateerd aan de investeringskosten, die 

voor tijd aan de doorlooptijd van het project. Een overzicht van alle vier 

kwantificatie schermen is terug te vinden in bijlage 5. Los van het toekennen van 

een wegingsfactor aan kansen en bedreigingen, is er verder de mogelijkheid om bij 

onzekerheden die doorgerekend zijn een bestcase en worstcase te vermelden. 

Sommige kansen of bedreigingen kunnen een zodanig zware stempel op de 

projectresultaten hebben, dat vaak een globale berekening wordt gedaan wat de 

mogelijke kosten en/of opbrengsten zouden kunnen zijn. Wanneer deze cijfers 

bekend zijn, is er de mogelijkheid om deze mee te nemen in het model middels een 

best- en worstcase scenario. 

6.5.3 Respons en beheersing 

Het onderdeel respons en beheersing begint met het omschrijven van de 

beheersmaatregeL Formulering van deze maatregel bepaald mede de mate van 

respons. Respons of actie is afhankelijk van de risico-attitude van de besluitvormer. 

In het model gebeurt de keuze door middel van een pulldown scherm, waarvan de 

keuzemogelijkheden zijn vertaald in onderstaande figuur. 

Reduceren Overdragen KANS 

Accepteren Benutten Vergroten 

fig.34: Mate van respons beheersmaatregelen 
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Tevens biedt het model de mogelijkheid om een verantwoordelijke aan te stellen 

voor het uitvoeren van de beheersmaatregeL Status geeft aan of een kans of een 

bedreiging nog in behandeling is of dat deze inmiddels is afgesloten. Bij het 

afsluiten van een kans of bedreiging moet worden nagegaan of dat bijvoorbeeld 

een bedreiging gereduceerd is tot nul of dat er een restrisico is gebleven die moet 

worden meegenomen in de begroting. Het kan ook zijn dat bij het afsluiten van een 

kans of bedreiging een nieuwe kans of bedreiging ontstaat. Deze kan dan meteen 

worden ingevoerd. Planning en opmerkingen zijn velden waar extra informatie kan 

worden toegevoegd . Wanneer men weet dat een bepaalde deadline geldt voor een 

onzekerheid, kan dit worden ingevoerd onder planning. 

KANSEN EN BEDREIGINGEN MODEL .... ~~.-
KWiidnm'l n modal 

. 
Bedreiain : 

geld= 3 4 = 12 
tijd= 3 4 = 12 
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~ '- · L ···-=--· .. \ 
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·· ~ 
.......... 

/ -.....,. 
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) r--.... Kans: 

geld= 2x1 = 2 
tijd= 2x3 = 6 
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I 

fig. 35: Kwadrantenoverzicht 
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6.6 Plotten kwadrantenoverzicht 

Het plotten van het kwadrantenoverzicht geeft de extra optie om alle kansen en 

bedreigingen door middel van hun wegingsfactor te transleren in een 

kwadrantenveld. Uitdraai van dit overzicht is een beknopte samenvatting van alle 

ingevoerde kansen en bedreigingen. Op de horizontale as is de mogelijkheid van 

optreden uitgezet tegen een verticale as waar de mate van gevolg is uitgezet 

wanneer de mogelijkheid van optreden zich voordoet. Hoe hoger dus de 

wegingsfactor, des te hoger en naar rechts de kans of bedreiging in het overzicht is 

geplaatst. 

6.7 Filter model 

Het Kansen en Bedreigingen Model heeft verder de optie bepaalde regels te 

filteren. Naarmate het model gebruik wordt, zal het aantal kansen en bedreigingen 

in de lijst toenemen. Om specifieke informatie uit deze lijst te genereren, biedt het 

model de mogelijkheid alléén kansen of bedreigingen te tonen, of te filteren op 

actieve of afgesloten kansen en bedreigingen. Verder kan er ook gezocht worden in 

het overzicht op naam van opsteller, risicodrager en/ of verantwoordelijke. 

Kdnscn en heilreigingen model lxJ 
111 lfR i'lfi'<U 

Opmerl<n;l: 
Bij invoer van nieuwe oeoevens, ot wijzW;jen van oeoevens worden de 
hier irY;Iestelde fbrs Ofll}edaan gemaai<l:. 
Ale r~ worden- getoond. 

Ft:er op: Kans ot bedreigilg 

(i' Beide 

Opsteler 

Ver antwoordeiJ<e 

Ffter op: status 
r.· Belde 

fig.36: Filter menu Kansen en Bedreigingen Model 

6.8 Printen model 

Als laatste optie is het mogelijk om het totaaloverzicht met alle, al dan wel of niet 

gefilterde, kansen en bedreigingen te printen. Deze overzichten kunnen één op één 

meegenomen worden als onderlegger in verschillende overleggen en vergaderingen 

om het project door te lichten. 
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6.9 Basiswerking Kansen en Bedreigingen Model 

De achterliggende methodiek die iedere keer wordt toegepast is het identificeren 

van kansen en bedreigingen per categorie. Deze methodiek heet een bronmatrix, 

en is gebaseerd op een risicomatrix zoals beschreven in hoofdstuk 3. 

6.9.1 Bronmatrix 

V~~r identificatie van kansen en bedreigingen gaat de werking van de bronmatrix 

uit van de relatie tussen twee verschillende invalshoeken. Een daarvan is het plan

en projectontwikkelingsproces binnen BAM, de andere de verschillende categorieen 

waaronder aile onzekerheden zijn onder te brengen en welke besproken zijn in de 

paragraaf Prompt List. Wanneer we het plan- en projectontwikkelingsproces 

uitzetten op de verticale as van de bronmatrix tegen de verschillende categorieen 

op de horizontale as, zou in theorie aile kansen en bedreigingen ge·identificeerd 

kunnen worden. De hoofdprocessen van het plan- en projectontwikkelingsproces 

worden daarbij nog onderverdeeld in deelprocessen. Systematisch doorlopen van 

aile fasen ten opzichte van de categorieen geeft aile mogelijke onzekerheden 

gedurende het ontwikkelings-proces. Extra toevoeging aan de bronmatrix is de 

verplichte output binnen BAM Utiliteitsbouw ten behoeve van risicomanagement. 

Nadeel van de bronmatrix is dat deze als een verplichting en te uitgebreid wordt 

ervaren. Vandaar de vertaling van de verschillende categorieen in de BAM 

Utiliteitsbouw Prompt List, waardoor de gebruikers niet verplicht worden tot 

identificatie maar aangezet worden tot middels deze Prompt List. 

6.9.2 Effectmatrix 

Door middel van een effectmatrix is het mogelijk om aan iedere onzekerheid die 

verkregen is uit de bronmatrix, de gevolgen te bepalen. De verticale as is dan 

daarbij de ge·inventariseerde onzekerheden en op de horizontale as 

beheersaspecten zoals geld en tijd en de mogelijkheid van optreden en de waarde 

van het gevolg wanneer deze onzekerheid zich voordoet (wegingsfactoren). 
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Ter afsluiting van dit rapport wordt in dit hoofdstuk nagegaan in hoeverre de 

onderzoeksvragen zijn beantwoord en/of aan de doelstelling van het onderzoek is 

voldaan. In de eerste paragraaf worden de conclusies gegeven die uit het 

onderzoek volgen . Tweede paragraaf geeft aanbevelingen die het Kansen en 

Bedreigingen Model (KBM) in de toekomst kan gebruiken ten behoeve van 

risicomanagement tijdens het plan- en projectontwikkelingsproces binnen BAM 

Utiliteitsbouw. 

7.1 Toetsing Kansen en Bedreigingen Model 

Het Kansen en Bedreigingen Model is tevens getoetst, waarbij het door het 

volgende personen is doorlopen: 

• Projectontwikkelaars van Grote Projecten uit Bunnik; 

• KAM Coördinator van Regio Noordwest uit Amsterdam. 

Daarbij zijn verschillende aandachtspunten, wensen en verbeterpunten naar voren 

gekomen. Deze actiepunten zijn vervolgens weer vertaald in het Kansen en 

Bedreigingen Model. Uitwerkingen van deze twee casussen zijn terug te vinden in 

bijlage 5. De methodiek heeft goedkeuring van de directie en is als werkwijze 

gekoppeld aan het BAM Management Systeem. Alle gebruikers binnen BAM 

Utiliteitsbouw hebben de mogelijkheid om het Kansen & Bedreigingen Model van 

netwerk te halen en als werkwijze voor het gebruik van risicomanagement toe te 

passen. Het model wordt door de gebruikers als zeer positief ervaren. 

7.2 Conclusie 

7.2.1 Doel- en probleemstelling 

De doelstelling van dit afstudeeronderzoek is het verbeteren gebruik van 

risicomanagement, gedurende plan- en projectontwikkeling binnen BAM 

Utiliteitsbouw. Deze doelstelling is voortgekomen uit de probleemdefinitie dat er 

teveel faalkosten zijn op ontwikkelingsprojecten binnen BAIVI Utiliteitsbouw. Een 

deel komt voort uit het niet (op tijd) onderkennen van kansen en bedreigingen. 
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Compiexlieli van het 
plan- en 

projectontwikkelings
proces 

Complexiteit van het ontwikkelingsproces, en de daarbij grote mate van 

onzekerheid, is voor faalkosten als gevolg het uitgangspunt. Faalkosten op 

ontwikkelingsprojecten zijn het gevolg van een aantal, met elkaar in verband 

staande, oorzaken welke vertaald zijn in het onderstaande schema: 

Toepassen van nsico
analyse en 

managementmethoden 

Onvolledig gebruik 
risicomanagement 

tijdens plan- en 
proJectontwikkeling 

KERN POSLEEM 

Faalkosten op plan- en 
projectontwikkelings

projecten 

fig.37: Chronologisch verband van hoofdoorzaken van faalkosten. 

7.2.2 Oorzaak en uitgangspunten 

De oorzaak die het diehts bij de kern van het probleem faalkosten beïnvloedbaar is, 

is het toepassen van risico- analyse en managementmethoden. Er is binnen BAM 

Utiliteitsbouw geen eenduidige risicomanagementmethode die wordt toegepast 

gedurende het gehele bouwproces en specifiek voor plan- en projectontwikkeling. 

Reduceren van faalkosten is mogelijk door optimale procesbeheersing, waarbij 

risicomanagement als werkwijze is geïntegreerd. Deze werkwijze is een verbeterd 

en toepasbaar ontwerp van een risicomanagementmethode voor BAM 

Utiliteitsbouw. 

Uitgangspunt voor de methodiek is als eerste de volledige vertaling van alle 

onderdelen van de risicomanagementcyclus in de methodiek. Tweede uitgangspunt 

zijn wensen en aanbevelingen van de verschillende participanten binnen het plan

en projectontwikkelingsproces, die uiteindelijk met de methodiek moeten gaan 

werken. Systematisch (volledig) gebruik van risicomanagement wordt veelal gezien 

als een verplichting. Grotendeels wordt gewerkt op basis van ervaring (het 

zogenaamde onderbuikgevoel), omdat dit sneller werkt dan terug te vallen op 

uitgebreide checklisten en vaste werkmethoden. Belangrijk in de methodiek is nut 

en noodzaak voor het gebruik ten behoeve van risicomanagement te waarborgen. 

7.2.3 Resultaat 

Onderzoeksresultaat is het Kansen en Bedreigingen Model (KBM). Een op Excel 

gebaseerde risicomanagementmethode, die kansen en bedreigingen gedurende het 

gehele plan- en projectontwikkelingsproces identificeert, kwantificeert en beheerst. 

Het Kansen en Bedreigingen Model is als werkwijze geïntegreerd in de te doorlopen 

processtappen van het plan- en projectontwikkelingsproces binnen BAM 

Utiliteitsbouw, en voldoet aan de opgestelde randvoorwaarden om aan te tonen dat 

de methodiek daadwerkelijk een verbetering is voor het toepassen van 

risicomanagement tijdens het plan- en projectontwikkelingsproces, en daardoor een 

verbetering in procesbeheersing waardoor faalkosten kunnen worden gereduceerd. 
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7.2.4 Randvoorwaarden en gebruikerseisen 

Deze randvoorwaarden zijn opgesteld aan de hand van de gevonden oorzaken ten 

aanzien van de problematiek voor het toepassen van risico- analyse en 

managementmethoden en zijn de volgende: 

• Aile onderdelen van risicomanagement omvatten; 

• Verscheidenheid van input kunnen verwerken; 

• Toepasbaar zijn voor het gehele bouwproces; 

• Overzichtelijk, snel en gebruiksvriendelijk zijn in gebruik; 

• Methodiek moet (voldoende) communiceren; 

• Eenduidige manier van werken zijn voor BAM Utiliteitsbouw; 

• Eenduidige output verzorgen. 

Het Kansen en Bedreigingen Model doorloopt aile onderdelen van 

risicomanagement. Inventarisatie, kwantificering, respons en beheersing van zowel 

kansen als wei bedreigingen. Daarbij is het model toepasbaar op het plan- en 

projectontwikkelingsproces en het bouwproces, omdat het een grote 

verscheidenheid van input kan verwerken. Aile kansen en bedreigingen die 

gedurende het gehele bouwproces kunnen spelen zijn verdeeld in een tiental 

invalshoeken waarmee men het model kan invullen. Dit in tegenstelling tot andere 

methodieken die enkel gebaseerd zijn op bijvoorbeeld uitvoeringstechnische of 

veiligheidsaspecten. Hierdoor behoud het model zijn dynamisch karakter, wat als 

grote voordeel is dat het model over gepakt kan worden van de ene fase naar de 

opvolgende fase. Minder miscommunicatie als gevolg ! 

Verder is het Kansen en Bedreigingen Model overzichtelijk, snel en 

gebruikvriendelijk. Er wordt gewerkt vanuit een enkel venster, zonder diepgaande 

stappen in het model te moeten nemen. Door middel van een menuscherm, 

worden aile onderdelen van risicomanagement kort maar bondig doorlopen. 

Hierdoor behoud het zijn overzicht en bevordert het de snelheid van de werking. 

Daarbij geeft het model de mogelijkheid om de informatie te verwerken in 

beknopte samenvattende overzichten naar eigen keuze. Deze overzichten zijn 

vervolgens een op een mee te nemen in verschillende overleggen en vergaderingen 

ter bevordering van communicatie. 

7.2.5 Draagvlak Kansen & Bedreigingen Model 

Het Kansen en Bedreigingen Model heeft goedkeuring van de directie, en is 

ge'implementeerd in het BAM Management Systeem. De plan- en 

projectontwikkelaars die het model getoetst en doorlopen hebben steunen het 

model. Doordat er draagvlak is bij de directie en participanten, en het Kansen en 

Bedreigingen Model is gekoppeld aan het BAM Management Systeem, biedt dit de 

mogelijkheid voor een eenduidige manier van werken. Een eenduidige manier van 

toepassing en gebruik van risicomanagement geeft namelijk eenduidige output. 

EINDVERSLAG I Risicomanagement tiJdells plan - en projectontwlkkeling 70 



TU Ie lt<hn!Ube"" ' 

7.3 Aanbevelingen 

Na de conclusies volgen nu een aantal aanbevelingen ten aanzien van het 

vergroten van het draagvlak om het Kansen en Bedreigingen Model te laten 

functioneren. 

7.3.1 Technische aanbeveling 

Op dit moment is het Kansen en Beerdreigingen Model werkzaam als een 'stand

alone' model. Dit houdt in dat het model los van het netwerk kan functioneren. 

Voordeel hiervan is dat een gebruiker op elke locatie en elk tijdstip kan werken. 

Nadeel is echter dat wanneer meerdere gebruikers, bijvoorbeeld een projectteam, 

tegelijkertijd gebruik willen maken van het model, dit niet 'live' kunnen doen. 

Meerdere aanpassingen op hetzelfde moment doorvoeren in één en hetzelfde 

model is (nog) niet mogelijk. Deze mogelijkheid is er wel wanneer het Kansen en 

Bedreigingen Model werkzaam zou kunnen zijn als een 'netwerk-versie'. 

7.3.2 Draagvlak 

Meer draagvlak te creëren voor het gebruik van het Kansen en Bedreigingen Model, 

is door het vergroten van nut en noodzaak. Een mogelijkheid daarbij is om het 

model zelf (of in ieder geval de output van het model) als verplicht onderdeel in de 

verschillende fasedocumenten op te nemen. Elke doorlopen fase wordt verplicht 

afgesloten middels een fasedocument Deze fasedocumenten dienen onder andere 

als verantwoording richting de directie en Raad van Bestuur. Een onderdeel van dit 

fasedocument is het benoemen van kansen en bedreigingen aan de hand van de 

beheersaspecten Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit. Door gebruik van 

het Kansen en Bedreigingen Model zou dit een dubbele handeling zijn, wat als 

onnodig kan worden beschouwd. 
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TERMEN en DEFINITIES 

Aanbesteden: 

Aanbestedingsprocedure: 

Aanbestedingsvorm: 

ABK: 

Actoren : 

Contract: 

Contractvorm: 

DO: 

Input: 

Monitoren: 

Onroerend goed: 

Output: 

Planontwikkeling : 

PPS: 

Procedure: 

Proces: 

Proces ma na gement: 

Projectontwikkeling: 

Gegadigden in de gelegenheid stellen een aanbieding te doen voor 

een aangegeven opdracht. 

Wijze waarop een aanbesteding verloopt. 

Samenstel van aanbiedingsprocedure, selectiecriteria, gunning

criteria, beoordelingsmethoden en contractmoment 

Algemene Bouwplaats Kosten. 

Betrokken partijen, met verschillende doelstellingen en wederzijdse 

afhankelijkheid, onderdeel uitmaken van een netwerk ten behoeve 

van de ontwikkeling van een project. 

Formele vastlegging van afspraken. 

Structuur, met contractuele en functionele relaties, de verdeling 

van verantwoordelijkheden en rechtsverhoudingen tussen partijen. 

Definitief Ontwerp 

Het geheel aan middelen als invoer van een proces. 

Het waarnemen en registreren van gebeurtenissen. 

Grond, de daarop aanwezige infrastructuur en gebouwen en al wat 

daarmee in juridische termen "aard en nagelvast" verbonden is. 

Het geheel aan producten als resultaat van een proces. 

Ten behoeve van derde opstellen en realiseren van een (project) 

plan, waarbij kosten voor planuitwerking worden gedragen door 

deze derde, evenals kosten voor grondaankoop en realisatie. 

Publiek Private Samenwerking 

Gespecificeerde wijze van het uitvoeren van activiteit of proces. 

Geheel van samenhangende of elkaar beïnvloedende activiteiten 

dat input omzet in output. 

Het managen van het proces dat nodig is voor het succesvol 

oplossen van de vraagstelling van een project. 

Het risicodragend initiëren, uitvoeren (c.q. doen uitvoeren) en 

coördineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen 

en/of opwaarderen van onroerende zaken, inclusief het aankopen 

van de daarvoor benodigde opstallen en gronden. 
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Projectmanagement: 

PvA: 

PvE: 

Risico: 

Risico-analyse: 

Risicobeheersing: 

Risico-evaluatie: 

Risico-identificatie: 

Risicomanagement 

Risicorespons: 

Scope: 

SO: 

Stakeholders: 

Vastgoed : 

Vastgoedontwikkelling: 

VO: 

Het managen van een project, waarbij sprake is van een concrete 

inhoud, zodat een bepaald doel, in een bepaalde tijd en binnen 

een vast budget gehaald kan worden. 

Plan van Aanpak 

Programma van Eisen 

Kans of Bedreiging x Gevolg. 

Het systematisch identificeren, inschatten en/of evalueren van 

kansen en bedreigingen, in al of niet gekwantificeerde vorm, met 

behulp van een aantal technieken, methodieken of hulpmiddelen. 

Het toepassen, uitvoeren en monitoren van beheersmaatregelen 

ten behoeve van het benutten van kansen en/ of aanpakken van 

bedreigingen. 

Het periodiek doorlopen van de stappen risico- analyse, respons en 

beheersing gedurende het totale project of proces. 

Het opsporen, herkennen en inventariseren van kansen en 

bedreigingen. 

Het onderkennen en beheersen van kansen en bedreigingen 

tijdens de realisatie van een project met als doel de kans op een 

succesvol verloop ervan te verhogen. 

Het nemen van een beslissing over het aanpakken van 

geanalyseerde kansen en bedreigingen door het toekennen van 

beheersmaatregelen. 

Reikwijdte van een project. 

Structuur Ontwerp I Schets Ontwerp 

Alle belanghebbende partijen bij een project. 

De grond en het gebouw wat daarop staat. 

Het voor eigen rekening en risico tot stand brengen van één of 

meer vastgoedobjecten, waarbij de betrokkenheid zich uitstrekt 

vanaf de initiatieffase tot de fase van ingebruikneming . 

Voorlopig Ontwerp I Voor Ontwerp 
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