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Risicomanagement tijdens 
plan- en projectontwikkeling 
Afstudeeronderzoek l.b. v. verbetering van het gebroik van risicomanagement 

gedurende de plan- en projectontwikkeling binnen BAM utiliteitsbouw by. 
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[Olarles Tremper, 19913] .. 
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T U Ie oonlscht unlV\!fSit.lt.indtwMn .bam 
utiliteitsbouw 

1. KONINKLI1KE BAM GROEP NV 

1. 8edrijfsprofiel 

Koninklijke BAM Groep n.v. verenigt werkmaatschappijen die actief zijn in de 

sectoren Bouw en vastgoed, Infra, Techniek, en Consultancy en engineering. 

Tevens heeft de Groep een belang in een wereldwijd opererende, lei den de 

baggeronderneming. De werkmaatschappijen initieren, ontwikkelen, bouwen en 

onderhouden projecten op het gebied van wonen, werken, transport en recreatie. 

Koninklijke BAM Groep behoort tot de grootste bouwondernemingen van Europa. 

Het concern is marktleider in Nederland en heeft belangrijke marktposities 

verworven in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Belgie, Duitsland en de Verenigde 

Staten. In deze landen opereren werkmaatschappijen met een eigen 

winstverantwoordelijkheid. In aile geografische en sectorale markten wil Koninklijke 

BAM Groep - in hechte en duurzame samenwerking met opdrachtgevers - worden 

gekend en herkend door de kwaliteit en betrouwbaarheid van producten en 

dienstverlening, evenals door de inzet, kennis en ervaring van de circa 27.000 

medewerkers. De omzet in 2005 bedroeg € 7,4 miljard, waarbij een nettowinst werd 

gerealiseerd van € 153,9 miljoen. De omzetverdeling van de BAM Groep is hieronder 

weergegeven in figuur 27. 

• Bouw & vastgoed 

• Consultancy & engineering 

.Overige 

II Infra 

o ppp 

• Instaliatietechniek 

2. Geschiedenis 

Overig 
0,5% 

Infra 
46 ,6% 

Consul. & 
engineering 

2,2% 

ppp 
0,5% 

Bouw & vastgoed 
47 ,8% 

Instaliatietechniek 
2,4% 

fig.27: Omzetverdeling BAM Groep nv. 2005 

Koninklijke BAM Groep n.v. is ontstaan in 1869, toen Adam van der Wal een 

timmerwerkplaats opende in Groot-Ammers. In 1927 werd de naam van het 

familiebouwbedrijf veranderd in 'N.V. Bataafsche Aanneming Mij van Bouw- en 
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Betoowerten ~/h Pmla l. ~8n der W81 en ZOOI1' CBA.M"). De ondemernir"o!l i, 

beursgenol:eerd In Amsterdam sinds 1959. De antwiI<keji"ll van 1<orIir"oIdjb! BAM 

Groep is ~ tat starld !;If"bradlt door diverse (ZOWt!I ~.Is grot,,) avemarnes 

in de versdJei.dene 'lI'doren w.arin de onderlll!l1lin~ «:tief Is. De onwangrljk.t" 

"""'"MIll"" betroffen c1e ~erwerving ~8n c1e ut~~e/tsbcluw- en beton- en Wilterbo<JW' 

oOOerdelen vM NBM-Amstel land In nol'en"lber 2000 en de acqU'sDe ~.n c1e 

Europeo.;e boowgroep H!!G in """""""" 2002. 

3. Werkm .... tsch .. ppijen 

Bi"onen de Kaninkli]ke BAM Groop zi)1 de weri<maatschi!ppijen onder verdeeId in vier 

_sdriIIende sectoren, r.arnelijk; 

• 

• 
• 

• 

Bouw 1\0. Vastgced 

Inf ... 

Techniek 

ConSllltancy en E"Ilinel!ri"ll 

Dele ..... kmaatsd!appijen lij1 ~ens CM!fZid1telijk terug te vtnden in hilt 

onder5tiIande organlSZttlestrucl:l.M.lfsc van <:Ie BAM Groep IN. (fHpll" 28). 

~IJL"'G~N I ~indve""ag ~ , 



T U Ie tedll'Jische UI1I';'HSlleH eindho'non 

3.1. Bouwen vastgoed - Nederland 

BAM Utiliteitsbouw 

-;I bam 
"~IIIM:5b<>uw 

~---

BAM Utiliteitsbouw: Een nieuw bedrijf met veel ervaring. In 2002 werd besloten om 

BAM Nelissen Van Egteren en HBG Utiliteitsbouw te integreren. Een logische stap 

omdat het ging om twee bedrijven in Nederland, die zich met vergelijkbare 

producten en diensten richten op dezelfde markt. De gecombineerde kennis en 

ervaring zorgen v~~r een stevige basis voor een optima Ie dienstverlening aan onze 

klanten. Het nieuwe bedrijf, BAM Utiliteitsbouw BV, heeft op 1 januari 2004 zijn 

officiele, juridische status gekregen. 

BAM Woningbouw 

Per 1 januari 2004 is BAM Woningbouw de officiele naam die voortvloeide uit de 

samenvoeging van BAM Wilma en HBG Woningbouw. Met twaalf vestigingen en zo'n 

3.000 medewerkers is BAM Woningbouw de grootste ontwikkelende bouwer van 

woningen in Nederland. BAM Woningbouw heeft tevens de ambitie de beste te zijn. 

BAM Vastgoed 

BAM Vastgoed werkt als multidisciplinaire vastgoedontwikkelaar aan succesvolle en 

tot de verbeelding sprekende concepten. Van gebiedsontwikkeling, stedelijke 

herontwikkeling, woningprojecten, winkelcentra en kantoren tot voorzieningen voor 

cultuur, sport en recreatie. BAM Vastgoed stelt zich ten doel met vooruitstrevende 

ideeen en een professionele aanpak de ambitie van de klant waar te maken en te 

behoren tot de topontwikkelaars in Nederland. lij wil een betrouwbare partner zijn 

die op een maatschappelijk verantwoorde wijze, rendabele projecten met 

toekomstwaarde realiseert. Daarbij maakt zij gebruik van de expertise binnen 

Koninklijke BAM Groep. 

Heilijgers 

Heilijgers is succesvol als ontwikkelaar en bouwer en opereert vanuit Amersfoort in 

Midden-Nederland. Heilijgers beschikt over een orderportefeuille die evenwichtig is 

verdeeld over woningbouw en utiliteitsbouw. Ongeveer 50% van de bouwomzet van 

Heilijgers komt voort uit eigen ontwikkeling. 

Bouwbedrijf H. Pennings en Zn. 

Bouwbedrijf H. Pennings en In. BV uit Rosmalen is een ervaren bouwpartner die 

zich beweegt op gebied van planontwikkeling, woning- en utiliteitsbouw, renovatie 

en onderhoud. Ais een landelijk opererende en doelgerichte onderneming is 

Pennings sterk in het begeleiden van het gehele bouwproces, vanaf ontwikkeling tot 

en met nazorg. Een belangrijk deel van de omzet komt voort uit bouwteamverband. 

Fort Unitbouw 

Fort Unitbouw ontwikkelt en realiseert industrieel vervaardigde hoogwaardige semi

permanente huisvesting. 

BIJLAGEN I Eindverslag concept 5 
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3.2 _ "" vaorpoed -~ 

Interbuilll 

3.3. _ ... ~astvued -~ K<>nInJu1jk 

HIIG ConslruCtion 

HOC; Coostructio:l is de OIl dr .. M \10 ootste utilteitslx>.Jw- en ~astgOedooderrlemlng 

in het Vetl!l1lOd KooinkriJk. He! belar91ikste deeI ~1111 de omzet wordt ~ door 

de (uitVoerende) ixIlJw;Ktjvte;ten, en diVl in het bijl<}llder YOO( de detaiJhandel. De 

~ ar.dere marId>;egmentM waarin HOC; Coostrucllon actief is, zjjn 

onderwijs, kantoren, 9I!lOOdheidsroro, openbare onIe en muttifl.nCtlonele projed:en. 

3.4. _ "" ~ - Duitsl_ 

Way ••• F.-.ytOG Sc:hIiisHlfertlgb;1u 

Wayss &. Freytag SchIOsseIferti<;loou Is lICtIef in cIe ut'iteitsb<>Jw~. He!: 

hootdkiIntoor is geYe5IIgd te Frankfurt. 

MUlIer·AU, ... atJ;er 

MUlIer·AitvMler Is iKtiI!t In de LJtJliteitsboow. fioofdkantoor Is gevesl:igd te stuttgilrt. 

J.5. In".. .. -1Mdet1 .. nd 

U"~ 

SAM o.;e O!)eI"eert OIl de Nedef\llrodse markt YOOI" beton-, water- 1!11 irodustriebouw. 

EIAM Oviel omvat diverse ~Iioeerde dod1temndernemingen, diMslverlening 

bieder.d YOOI" 0.1. funder;-..pechnieken, staalbouw en coosull3ncy &. engIoeer1og. 

IlAMI~.k 

BAM Infratect1nlek bestaIIt u~ verschilende gespeOaliseerde en regioM;I l 

~ bedMjven die zid1 bo!ziQh:;>uden mel: oOOer~rondse 1!11 technisdle 

infrastnJct\u" en inoduslJii!le instaIlaties. 

!JAM RaIl 

o.o,M Rail biedt als allro\nd railOouwbedr1jf een com~ diensletl~ van 

eng;"""""", tot bouw en ~, indusief """ 2+uurs be .... kbaarheid. Mel 950 

<,jOO!d ~ vakmensen werkt SAM Rail in HeOerIand en het aangrenzende 

bu.ter.Ian<l. De ac:tiviteiten omvill:tl'!n ,"ilted"'i"ken, van 0fIdwgr0nds <abe/werk tot 

en mel: de bovl!l1leidlng, plus het oeheIe traject daI: daartussen zM:. SAM Rail Is MUW 

~1!11 IlIJ projecten als de HSl-kjn en de 1IebJweIl1l, maar realiseert -... 

Inm- en metroIijoen in steden en 'PX""- en IaMnOOnl'tl voor de industrie. 

BAM wegen 

BAM ~ levert ee.1 compleet P!Okket voor het antwerp, aan~, ondertloud en 

beheer ~an de po.t:JIi('I<" ruirnte. 

, 
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Multlc.,.,....t 

Mub:onsull: is I-..t ac.Mes- ..., i~ voor <Ie seder Infra van E!I.M ..., 

verzoryt <Ie advies-, ontwerp-..., en<,1ineeringdielst ..... voor de dusterbfdijven BAM 

0t\eI. !lAM Wegen. B.oI.M R<liI. BAM Infratechnil':k ..., !lAM IrdustJ1e ServIces. 

Multiconsull: bundelt <Ie i<eo1nls en wardIgi1eden van de sector Wt"lI..., past dele OJ) 

pmfessionele wiJle toe bij het Yinden ~an pnllcti5che en ~ IlPio"'"ngen 

voor interrll! en exteme idlnten . He!: ondo!rscIleider VflI"rTIO\Ien ~an MuIticonsuIt 

bestaat ull: het hoogwaardlg conceptueel ontwerpen met desl<undl9lleid voor de 

1Tl<'il1<OOart.eid, 'Design for Construct' en boYencIien u~ het invenI¥iseren en he! 

op.z!!l:ten van stnt ... ie&1 voor ~ in het voortraject ~"n de mark!. 

HIerbIj WOI"dI nauw saroeugc .. e,k1: met de irUme Iogenieursbureaus Delta Marine 

Consuttants ..., Headl:lrlI! ..., het !ldviesbureoo van De Ru!l:er !lew juge" en 

e.matir>gen. 

3./1. lnll-a - 1IeIgii; 

~, 

CEI realiseeot al roeer dan SO jaar diverse poojectc" OJ) de Brussetse en Viaamse 

t>ouwrnI!rkt. De atdellng Gebouwen Is octief In residentIi'ie projecten. lowe! 

nieuwbouw aIs ren<Natie. """""'s I0ntoren-, ubIitlIire en industriele compleJGen. 0.. 

afdeIiog Burqerlijke Ilo!Jwkunde ..... Iiseert de roeest diverse Iwnst· en 

infrastructuurwen:en. Tot de constructies behoren bru9!/en, tumefs. slul;ren, 

kadmu-..... ,~, rnIectoren ..... _emJ~~ 

'.h 
GoIere opereert .anuIt Luik OIl de W",,1se bouwrnarl<t. I.J ruim viji'tlg jaar Ie9t de 

oncIememing zich toe OJ) utilitel:- en woningbouw en clvieM:echnlsche we.1<en. 

GaII!re bie<jt I-..t heIe civieIe s::3 1a ~" n wegen, bruogen, viaducten, slu~en en 

kadernu..., tot .......... ""9" I, metm:stMions, mllectoren ..... ..~ 

Instanaties. 

0. Meyer 

\IlIn cMeIe IWIniek tot en met IltIIIteitsbouw en vas:tgoedontwiI, 0.. Meyer is 

een integrIie bouwer- met kenn is OIl het ge!lied ~.n uiteer.bpende 

bouwspecialsmen. De SeIg;sche wemnaat5Chappij, opererend v.l"IlJ~ Gent en actief 

in 101'1'e1 de Vlaarrt5e aIs WMlse regia, is Kbef OIl het ..... k van oorgerlijke 

boo..W<unde (~, brugqen, viadlld ...... sluizen, van kademu..., tot~, 

rnetrostlItIons, c~e" en watenuiveriogsinstllilaties, leidingen en bo!1ngen), 

gebouwen. util;teitslnuw, resI:iI Urlltie "" ~nontwild<el;ng. 

, 
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:1.7. l1!frll- VerenlfId KMin!uijfc 

Ed ... und Nuttall 

Edmund Nuttai is de wet1<.maatscr.appll van Koninklljke BAM Groep, actieI op de 

Brmle rTIiIrkt YIlOI' beton- en walerbouw. Nuttall re/lliseert ZO'M!I omva"llrij<e als 

kIeinere infrastrudurelll! __ ken in oYe'<'!O!lstemmiog met de hoogstI! protessiooele 

maatstaven en streell: nUr heclll:e en oolJllame relatles met parbculiere en publieke 

opdl1ld1~ op basis van wederlijds vertrouwen. 

:1.t1..1nftJJ - l~rl_ 

HBG "-<on 

HBG A5con - de Ierse W'I'Ibnaat!idIa"",j van KoninkMjloo! BAM Gmep - ",renigt de 

lIdMteiteo van de in Ier\arid Ieidende dvieIe aamemer A5con en van de In 

utillteItsbovw gespecialiseerde ~oodememi"ll Ro/Icon , VIll1~it het 

hoofdkantoor in 1<1 1 re<>ltser"en Ascon en Roo'Ico<1 irtras:tn.ctureie werkm eo 

utillteItsboYwproj«tel1 door geheeI Ielland. 

3.'. 1"11"1/ - Du~nd 

W..,. •• Freytag lnoenleurllaoJ 

Wayss &; ~ Ingen~ beschiId: <:Net' omvangr1Jke, ~tkln<Ile erva ...... 

op het gebied ""n met """'"' tunnelbouw. De onderrIeming opereert vanuit 

HarnbI.r\I in de nooodoostl'!lijloo! regie van D1JitsIIlrid en vanuit MiindJen In de 

luldellJloo! regie. In Frankfurt 1IJn teve!1S de Hauptniederlassun Konstrul<tivef 

Ingenieum.u en v,," lntemationaler TunneI- und I~~. 

3.10. In,,"l1- Ifllrfln/g611 sr._ 
FIati ...... c.onotrw:ton, In<. 

Aatiroo ie;lt lim toe op beton·, weqen- en ..... terDouwprojectel1 in de tioon:I

Arnerik.lIanse markt. De ondememioo ~eert vanult Denver. ~, met 

vestigingskantrren in ClIiiforrlie, Aatiron Constn.o:tcr.i be5dlikt OYer 9f'Ote ervarioo 

YIlOI' de aanleg van ~, I:>ruwen, toIwe!/en, I<a<Iemunen e'l 1i9ht ..air

\'eI'bIndingen in geheeI Nootd-Amerikl. 

:1.11. In!\-ol - ~1dwIJ<I 

Interl>eton 

Konioklljke BAM Groep opereert -...nkfwIId in de cMeIe sector met Into !:>eM •. De 

expertise van Int8"i:>eton IlI!treft in het bijzonder design arid conslnJd 

...... tet~erken en rT'IIJltkHsdpinl!lre ~o;eaen, Sir.:ls de oprlchtilOg In 1955 IIeeft 

InteriJeton at veIe (water)bouwl<und'go:o, ir>::IU~ e'l infra~eIe projecten 

opgeIeverd op het Afrikaa ...... <DIlIinent, in ZUdoost-Mil, Noord- en Zuid-Ameril<a, 

net MWen-oosten en rood de Arabische Golf. 

• 
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3.12. T-'it!Ic-~ 

IlAMT_k 

.... rn -
BAM Tl!d1niek .. et!fl t<:dlrisd", dien~, dO! voorJ1Ilmelijk adief is OIl .:Ie 

riedeI1arldse instaIIatlemarld:. Door de ~aIe orgaMittlestructuur en cIe 

iandelijke spreidiog van de vestigingen neemt BAM Tedmiek ee"l goede ""'ri<tpoWe 

in. De Y~ '611liseml projectel voor rowel nieuwbDUw a/s reno..atie In de 

mIlrktsec:toren utiIiteItsbouw, ndustrie, infr1! <'!fI WOI'lio\jbouw. De actMteUn van 

8AM TechnIeO:: zijn onder to! verdeIen In de Iloofdsegmenten: technlsche inslllilaties, 

tedJnisdl beheer, ~ en de<lrroorJI!i /Illtoratona. 

l.ll. ~ ... engjrreerill{l - w-.Jwijd 

T-'><>din BY, ~tJ .. fngineers 

Tebodin BY, Consuttants & E"lineers is.,.., Of\IIl'MokeIijk, multidi5cipjinair advie$

en ~rsOOreau. Tebodin biedt Opdr3d1tgeverS wereldwijd cIe eN.rtng en 
cle<ikllndighei van ruim 2.lOQ ~ op het ~ van fijnd><mil! en farma, 

irtrastruduw, teIecom en gebouwel1, 01;" ..., gas, alsook voedingsindustril! en 

consurnenteng<ledere. Tebodln beschikt OYer een dicht ~ \1M kilntoren, 

voor.! in West-, M~' en ~-ElIf'OIl<I er1 vestigingen in het Midder>-OostM. 

4. fleleid en strategi .. 

of.l._ 

KonH\ldljke BAM Groep wiI allticipele., op de beIang~jkste ontwlkJcellngen In de 

diYer.;e mII rt:ten waarin de VI'Irl:mailt5d\ilppijen opereren. VasI:e roiBlpalronefl in 

do! lloIrMoo...rn.. WOI'Il..-l stI!I!ds minder vanzell'sprekmd. Pnv.~sering en 

pMnel1"!l, _Is de YJU9 Mar betere prOducten met Iagere kostt!n (oerekend 

""""" de loUie levensduurj steIerl c\e Groep voor cIe opg.ave om cIe ge/leil! 

waardel<eten to! ootwikkeIo!n en ~. DI! <lIfT1lIexiteit van rowel grID! .Is 

kIei~ opdrndlten neemt toe. 011 I'O!reist ccrtJnue yerbrediog en verdieplng van 

kerVIi5 en 1:IedrijrsactMt. 

4.2.~li_ 

Koninldijke BAM Groep ..... in <JI"Iaayd met de """"""me v,," HBG, rklIlMldsdlol 

Beton Groep W, per 1<4 ooYeOlbef 2OO2..en be!angrijk dee! van de eerder voor de 

Iangere termljn getormuIeerde cIoeIsteHingen Ie tea llseren. De ovemame tIIedt c\e 

ooil!ke kans om - onder meer - """ toppositie te bereiken in .,.,., cono;oIiderende 

Eumpese mart;!, de posit .. In de sector Intra (ook in EuropiI) -oer Ie verstefken 

en lICtiviteitffi met een ~ toegevoe;!de WlIarde (zool, ~, Mggeren 

en PFI) lin de portfolio toe tI! VCIe9<'f1. De beWrqijkstl! ~Iiogen van 

KonInklijke BAM Groep voor 200J zjJn de succesvoUe Inteqratie Vln de 

tlMijf,c .. ;Ier,' ! n Vim Kmtrok.Iijke BAM NBM en HBG In riederIand en BeIgM!, de 

, 
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_beteri<l\l van het garantievermogen en he! v~ van de win~endtwl. 

uttImo 2002 ~oeg r.et oarantlellall>Ogejl van KoniokIijke BAM ~ € 468 

mlljoen, w.,stdoefsteljog WIn KonInkIijke BAM Groep op de mkidelange lennIjn is 

het reaIi~ 'tlIn eel' IIWlI!' OIl de groepsomzet \'lin 3,5 tct 4% v66r belasting en 

v66r ~f\afsdvi.fving. 0.. ~ integralie ~ ee<1 ingIiJpendI! 

aanp/lssirog van de organMtiestnJctuur, Een voaspoediqt! inlegratie lIIiIaId: hI!t 

mogeIijl< om M 2003 omvar.gtijke S"yflefgiel'OO delen te Moen behaIen (dl"Cl € 25 

miljoen ""'-'"" beIa5ting). T .......... k<tn Ilet corocem dan optImaiIl profijt trekI<en VIIn de 

sdJaaIgrootte en de aaruien~jk verbrede k!n1is en etVaring. In W!rl:wJd met dele 

prb1teitsstri,.,.. is he! Iliet aannemelijk dat KoninkIijki! !lAM Groep in de I1IlbOje 

toeI<orr& ondImemingen \'lin enige omvang IlII acquil"efen. Dit Iaat onver1et, (!at 

~ in staal <Iienen te Ii;' om ., r.un !!igen IIIiIrId:legrr>enten hlI1 

COI1O.IITe<ItIej)ositle In absok.te of ri!!atieve lin - te Vb""5I:e<1<en. 

4.:1. str.,.. 
2OWO!I op artraal &Is ~ niveau streett KoniokIijke BAM Groep naar 

dai'dwer\(elijke synergIe bimen en tussen de ....:toren. Deze synergit! komt IDI 

uitdruklcing In een relatlef or<XJt aantal projecten, waarbiJ de di~rse disciplines van 

de Groep Iijn betrokken. Actiew! 1<enni9.Jitwi55e1ing tIlssen aile g~ 

kllrrt de kwaliteil \'8rl de ~og en de project..., ten !P'de, en is daar...- ., 

het bela,.,.. van op::hdlI~ Om de ~r!a<ti'!Ie doeIstellingen te kunnen 

realis<eren, ste\I11 de ondernerning!isategil! OIl een seIed:ief --.-.emingsbeJftd. 0.. 

Groep kent In aile sectwen ko!te en directe ijoen russen bedrijl'sonderdeien en 

<ljldradltg."ers. o;t geIdt tevens voor de Iijnen tIlssen raad van b9:liur en he! 

man/IgI!II1enI van de w~ Voor KoninIdijke BAM Groep is Ilet 

vatrouwen van opdrad.tge~rs essentied. De Groep hood! zich - blJ de vewl!r.oing 

en de uIt.voering van (ljIdrad1ten - alin de <IIgemeen ;,anvMl'd<e lIIiIal:sctliippellJke 

normen en waarden en aan MIionaIe en IokaIe _. en~. Verwerving en 

i.iiI:VoerWIg van opdrilChten dlenen uitslu~end te r,e:oditdt:o. bimen zUvere en 

zakefijke _Iv.>udirqen. Koninklijl<e BAM Groep wenst zIch ten -..:M 1e maatscIli>ppeiJk 

betrokken en rnaatliChappelijk ~ te loom, medI:' dcx.r OIl 

transparante ""lze met aile be1:rokkenen samen te werken. Tewns actt de Groep 

he!: van wezenlijk bo'lang lIM aile medewe<t<ers ~Age en geronde 

art>eidsom~, aI""'" optimale ootpIooiingsmoge!ijkha:len te blijva1 

biedeo1. OpcIIachtgevers, aM::leelhoudefs en bouwpartnerS stelien - terecht - hoge 

verwad"tlngen lIM Koninldijke BAM Groep. Raad WIn besIwr, m~ en 

noedc; .. elte. S zetten zich i1 om nn den! verwaclltingen Ie bliI>en voIdoen. 

~IJLAGEN I EindwI~~ corQpI 
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5. VelMgheld 

:S.l. ViM 

Kooinldi"", BAM Groep o;treefI: erTlo)<I r Ie behoren tot de be!;te bedrijm1 in de 

bouwindustrle. Om dit doe! Ie bereii<ftl, moe! BAM behalve OYer goede 

OI'\j3IlisatorIsclle structuren en managemenUyStemen ook beschlkken <:Her effectlef 

man~. Integr.lal ~ van he! ~ YoIn BAM om tot de beste 

bedri~ Ie behoren vormt de wil om op Aile aspectM op he: gebied van ~~I>eid 

en gezondheid Ie I!l<~u..w,. WerlcrrIaaIsdliIpp;je!l van KoninkIijke BAM Groep 

hantercn u~gebreide veiligheidsma~stemen en werken voottdu~ aan 

de verdere ontwikkel .... hiervan met het 00\l OIl pennane-!te verbeterin<;l Van de 

.... Iigheids- en gewndheidsprestaties in de Gmep. 

s.l. ~nten 
De r.W van bestuur van KCll'llnklijke BAM Groep kemP'Jnten ~ ter 
ver~ v;sn de veili9heidspresbltie. Dele kempunten <lienO:'n Ie worden ~ien 

in aal1'tUllin!l OIl en in samenlwlg met de door de raad viln bestwr vastgeStekie 

ged,.,..5COde. 

• ""'lflV(I11en, O"lIesd.1k1:I1eid en !jelOOdheidsldadlte<l t,g.v.!let zIjn vermijdbaar. 

• persoooijk II!tseI en .m.de gezondheid, milieu"" eir,)endommen YOOrkomen. 

• ge'<are1, die tislca's 'I'O()r vdigheld en geroo idI tf!Id in OOoden, zlJn ontoeIaatballr 

en moeten door i:>eheer>maatregelen """"aiViJ,w worden ~adII:. 

• directie van elke wer1<mai>trlappij is verantw<x>rdeli" voor de impjemmlatie 

van he! BAM veil!gheids- en gezondhei:jsbeleld In h.aar organisatie. 

• petTT\!IIleIlte en systematJsdle _bete ~ I9t!l YCII'ITlen een Inte!ll"lllll oodercleel 

"(Ill he!: veligl>eids- en gezondho;d ~ Viln eIke ~j. 

5.3. ve/~ ..anlf<Jninlr/ijlr.e IMM GroIoP 

Het Is de 'llsie vln de raad I'IIn bestlJur dat KOOnldlJke BAM Groep projecteo 

ontwiId<eIt, ontwerpt, bouwt en beIIeert, (lie 'IOOI"ZOen in ~jke 

behoetten, met respect voa: ~ en milieu. Met 'men')' t:..rloeIen wij ~ <lie 

is betrokk<!n bij de adivlteitefl vln de Groep: eigell en tijdeliJke m.dewerken, 

opdrochtge'lel'S, ontwefpe<S, onde~, omwonenden en pOOMek. 'MUieu' 

bebl!I't OIlS!WIdeeI in een vernntwo<.>rd ~ van de IlilIIu" en de~. 

ott bel:ekent c1at he!: beIei;j vln Koninklijke BAM Groep en de tot de Groep 

~ maat~ ercp is geOcht om aile ~ zodanir.l uit Ie 

~ dat niet ~ ...... wordt 'tIJIdMn aan de ....tteIijke """";ste!'l maar a.t !evenS: 

• 
• 
• 
• 

pe sooo ,iJk ~ en ~ /iii" gerondheld van mensen wor<It 'IOOI'komen; 

vtlldilan wordt aM cIe eisen, wensen en l'eP'WilChtingeI1 van cIe op::Iract"tgever; 

cIe ~jI'spoou:sse" beheeYvertJpen en .....,.,.-tduren<! ~~; 

ieden! rnI!de"." .... van Koninldijk., BAM Groep t.....rt ~n een spe:;foekl! 

eIgen YeI'iHltwoordeIIJkheid. 

BiJL.o.GEN I Eioo l'eBlog ooncept 
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productie en 'eldeI'leI,t Ie presenteren, die d<xor de direcbe worden oeevalueel'd en 

~~. Een ~ ...,..,..ave van de OI"IJ"nisil~r is 

II! zW!n in h!!t CirT,janogram in liguur 29. 

--~ --- .. , ..... BAM Ul,lrte,tsbouw bv 

2. Reglo'. 

Fio""""'" & Ado1im,".'" 
,~ 

,"-KAM..,y",."",n 
MM,.'ing & Co",,,""n,,",,,,, 
Po"",,,, •• , & Org.n,..'it 
Corl!Ji.nu 01/.,.. 

Aan de regkocIredies zljn de onder~hoeden voor net verwervm, 

"""n~, uitYoe<en van de pr~ gedelegeefd. De regia dlrectie Os 

resuItliatve,antwoordl'lijk. De ....,,;~ van de ~, omzet, w;nst en moten 

......-den per reg" jaarlljks in een OP en comliOll lleiots ~""plegd. De bevoegdheden 

voor flit <loon van ailn~ zIjn ~;w, he! mafl<lgetl'el1tteam van de 

regie, met in acht """'" van de dailrvoor geIdMde B....,.,.....,struct;"". He!: 

ptOCIJfatlehoucIetscIIap van <:Ii1'et'Se roedewe,keis Is vastgdegd bOj de Katroers van 

KocophandeI. De reg","s 00werken hl,li1 iTIiIrkt 1£1(, nernen zeW W!rl: ailn (binnen de 

daaJtoe gestelde kI>ders) en """"'" ~ uit. De bo!heersing van <lit ptoCe'i YiOOt in 

hocl.'dzaal< plaats via: 
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• 

• 

perWxIieke ~ filP!XJrt;tge; 

do! kwartaalprognoses CNer de stand Viln de wer1<en met de ~ichting 001 

t>j b;Jzoodere ~I'wijkingen Ie r~w>rI:"ren met uitge\Yeide tDelldltng; 

• He! bedI1jf5C"'er\eg; 

• Het ~ieI<e OYer.,.. met de directie. 

Hiert>j wordt gerapporteerd over de starld von z~ m.h.!. Mngeroomen en de """ 

Ie nemen wmen, wer1<t>ezettirog, f......oole positie, personeeI e.d. De reg~ 

Is verantwoon;lelijk voor he!: IJOI!d furlCtioneren '.1M de organisatie. Hij v...ooett do! 

projedDr>gebonden takoo oYer de door hem in CNerieg met de directie aangestekIe 

!eden van he! management team met de daarbij b.norende bevoegdheden en 

pt"OCInlie (lie OIl verzook von de regiOOirecteur schriltelijk door de diroctle worden 

t~. Het ~ van een regio is ~ _\l"!9eve11. 

3. stBfdiensten 

De taken, die a/s stilfactiviteit worden toegecIeeIcI, zijn in ~ stanip,,-(IMIisiotie 

oncIergeschikt: ..an de lijn. Dit principe bepaa~ ook de functie-ultoeten lng en de 

verh<xxlirlll """ FAA, P&O, ICT, KAM en M&C ten oplldlte """ de regio',. De_ 
hoofclMk van de stMdiensten Is: 

• 

• 

• 

de directie t:jJ te staan bij he! Ie vaeren b<:'ieOJ; 

(Ie directie re advtseren; 

beleidSYOOrbereidinc;J en advi..,ring oYer voorsteller\ of voorgenomen t..sju~en 

vill1 de regkJ's ailn de di~ voorleggen. 

" 
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De tweede hoofdtaak van de stafafdelingen is gelegen in de dienstverlening aan de 

regio's. Deze taak omvat: 

• verlenen van professioneel advies bij het doorvoeren van veranderingen; 

• uitvoeren van speciale opdrachten; 

• signaleren afwijkingen/tekortkomingen t.a.v. beleid, procedures en systemen; 

• doen van aanbevelingen. 

De direetie zal in het algemeen geen zwaarwegende beslissing nemen, het 

funetiegebied van een stafafdeling betreffende, alvorens advies van die afdeling te 

hebben ingewonnen. Uiteraard kan elk lid van de direetie in zijn hoedanigheid van 

contaetdireeteur van een of meer regio's, Advies & Engineering en/of stafafdelingen 

een beroep doen op een stafdienst, als het gaat om de uitvoering van het beleid, 

het aandachtsveld van de stafdienst betreffende, in de hem toegewezen regio's of 

afdelingen. 

3.1. Personeel en Organisatie (P&O) 

De afdeling Personeel en Organisatie [P&O] adviseert en ondersteunt de direetie 

betreffende het te voeren sociale en personeelsbeleid en de ontwikkeling van de 

organisatie. Deze ondersteunende funetie houdt in: 

• adviseren direetie bij de uitvoering van het gevoerde sociale beleid; 

• het voorbereiden van bedrijfseigen beleidsbeslissingen van de direetie; 

• het adviseren over voorstellen of voorgenomen beslissingen van uitvoerende 

regio's, Advies & Engineering en stafafdelingen, het funetionele gebied 

betreffende, die aan de direetie moeten worden voorgelegd. 

Een andere taak van de afdeling P&O ligt in het adviseren en ondersteunen van de 

regio's, de stafafdelingen en Advies & Engineering bij de uitvoering van het sociale 

en personeelsbeleid. De afdeling P&O is een centrale stafafdeling onder leiding van 

hoofd P&O, die rechtstreeks rapporteert aan het lid van de direetie 

(contaetdireeteur), die de staftaak sociaal- en personeelsbeleid in zijn portefeuille 

heeft. Hoofd P&O is verantwoordelijk voor het goed funetioneren van zijn afdeling. 

De dagelijkse werkzaamheden voor de regio's omvatten onder andere: 

• werving en seleetie van nieuwe medewerkers; 

• ondersteuning beoordeling medewerkers (regio's, stafafdelingen en A&E); 

• scholing en opleiding (seleeteren, verzorgen, registreren en evalueren 

volgend uit beoordeling- en ontwikkelingsgesprekken); 

• beheer personeelsbestand periode salarianten; 

• beheer funetieprofielen; 

• personeelszaken en organisatie ontwikkeling. 

De werkzaamheden van de afdeling P&O zijn in vastgelegd in het P&O handboek. 

BIJLAGEN I Eindverslag concept 15 
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3.2. FiflMlCMn en __ tie ( ,u.) 
Advtse<ort ..., ond<lr9:eunt dol liroctie en de ~ bij dOl voorl>o!reiding, 

uitYoering. <DIlIroI!! en IiIpp<l1'btge vBn het to! voeH!n beIeid 011 de oebieden 

HoandEn en admInistralie. De stMafdeling F&:A, onder leicIirIg van de hoc:fd FaA, $ 

verarttwoordeiijk voor he!: ea>!""'Osch verant\\<lOl'd ontwii<l<elen, 0npIementeren en 

<>rldert!oodon van het I'onaroOeIe en Irlnini.o;tralieve beIeid voor ~ BAM 

utllitebbouw, waaronder ~s ger~ v.ordt he\: ~ van een 

betro<Jv,tIare en tIJdIge re\eYante ~ en het toep;Issen .... n ~ 

~ nsc.Je en MndeI~jl:o. men. Zij _streId: dai!rtoe ,OeMi,.,."., 

en instruct.ie:5 ~ de "'!lie's, afdelir\gcn en Advies 1!11 Engineerk1g rna betrekldng 

to!: de ~Itwering VIIO de geuoemde vakgebieden en ootwikkelt en ondert>oudt 

cia<lrtoe 9l""hkte ~ waaronder gelIutorMtiseerde systernen. 

FM hand!'It da.Ybij ~ de doer de ~ .......trekte ~1't81 en binnen 

de do;)r BAM e>pgeIegde procuratle· en beieldsl1chllijnefl. De af~ F&A geett 

ft."'dio"eel en vaktechooisdle !eiding alIn de administr<!lan in de regia's en neett 
een ~ iobreng bij het a;oJllll!l1len en ontsIaan evenaIs de beoordeIiog van Ilet 

/ldmloistr'l!tieI'!: ~ van BAM. DUrr.aas!: idviseert F&A, mede de clirectie, 

regia's en AdYies en Enc}ineerIng de ~in<,l, "II linall<i('ej

adminw..!ief ~, waamnder de "'t....r.e .",., adminislratieve oryiInisillie en 

fioandi!le en (foscaal) juridische vraagstukken. De IIdmlnistr.ltie van het 

hoofdi0ntoor I'IOlfdt ge,'Oefd door dOl centrale admiroistrlltie, welke dee! llitrrlaalct 

van de .fdeli"'1 FAA HK hoofd F&A is verantwoordelijk voor het \IOf!d f..-.ctiooeren 

van zljn afdeling. De wstzaamheden van de afdeling F&A ,lin .astgeJegd In he!: 

FIlA hilrKlboek. 

3.3. 1_;"- en CA>mmuniatjf!f:~ ( lCT ) 

AdviseeJt "" ondersteunt de diredie I!Il de regiodirndie bij de voorbereidlng, 

uitloJet'nO en controle van het te YOeren beIeid op he!; g.ebied VII" de InforrTlNie- en 
Con'vnlKl~, De .fdell".. ICT Is 'o't'!"ant\\OlOrdeIijk voor l:>e5d'1ikbaarheid 

van infonnatie. ..., mm~ en dOl bewaking "" he!: veiIig stelJen van 

dNa OIl de ~. leT Is belast met de aanschat het InsUIIeren en !let 

registreren van narclware en ~software. Aftleling lCT adYiseert de direcbe bij 

r..:t forrroJImon en uitYreren V"" r..:t lCT-beIeid. De .fdelir.g be<;leIeidt do! 

ontwikkeljng "" invoerin<;l van bedrijfsspl!dtieke systemI!n en t:oepassingen. De 

dagelijl<se werlaaamheden ""'" de reglo·s omvatten onder andere: 

• 
• 

• 
• 
• 
• 

re<lli'ieI"M Viln J1fo1matiesy!temen en de dati <IJrMUlic;ItleIijnen: 

bew.k .... V"" do! kwo lilo!it V"" do! J1formatiesystemen; 

standaardisatie vln IlIlrdware, software, en communatJetf!Choologie: 

bewaken van cIe juiste afstemming van cIe J1form1tie en cIe organIsatIe: 

~ van alle~· "" 5OfI:ware en~: 

bad-up von data. 
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Aanspreekpo,rt 'IOOr ICT-zaken (heIpdesk). De ~""" tftl aanrien yon deze 

heipdeskseMce zljn Y<lstgeiegd In he! ServIce U:YeI Agreement (SLA) welke BAM 

~ 9f'SIoten met em exteme P<'ftIj. De werlaai!mheaen Viln de atdeIing ICT Iijn 

vastgelegd in dol! ICT procedures. 

:'-4. Kwa//reIt" ArlHidsom-.dil/lIHon en Hi/1m (KAH ) 

Mviseert ftl ondersteunt de dlrectie en de leglodioectie blJ do! .oortlereid~, 

uitvQo.>ring en controIe van he! t~ ~ be~ op he! oebied van KWlIIIteit" 

~oo,"hedm en Milie!.l. T""""" <ldviseert en onder.;teunt (Ie ~fdeIi"9 biJ 

~ van ~, zoweI dol! ontwikkeli"9, (Ie 1xrgir>9 in ')'Stemm 

en do! implementatle emln. De zoro Yr.:JOr de aspecten Kw~liteit, 

~sI<Indic;Jheden en M~ieu maakt cIeeI uit van he! totiIle bednjfsbeleid en 

betretfen de 9'lI""" orgari .. t"'. Due aSPl!dm Iijn ... mengebrad1t in he!: BAM 

~ Systeem (OMS). De verantwoordelijklleid hi!:rvoor boru!;t bij elf! 

diredie. Om elf! ~acties te kunnen In~ en 0J0rd1neren zijn een 

Kwa litdtsco<'lrdlnator, ..en Arbo-<xXlrd inator ftl em Milieuro!irdinator bonlemd. De 

afdellng rappoo~t lechtsbeeks san de directIo! en is \/flIanlwOOldelijk voor: 

• (Ie ontwIkkeII"9 van r~, v&tyelegd in BMS (toetsbaar tegen 

'K:A**, ISO 9001, interne ridltIijnen BAM en eisen YlIn BAM Lltilteit:'.iOOuw); 

• de invoeoill!l van deze rancJvoorwaarrlen; 

• (Ie controIe op naleving van deze ,anct.oofwaarden ¥1a interne audits, 

periodieke .udh door rnrtiI'iceerd.. en ~ review. 

Het beheer van he! BAM Management Sy.teem (BMS) Iigt bij he! do! KAM 1IfdeIi"ll 

die 1\11 9QIldkaJring van de be/"Ieej COO II IOsSe, de I'I1Jzlgingen dooovoert. 

3.5. Harlr.ft//IofI'" Comm...,;cm. (HIIC) 

De afdeling Marketing en CoIMlunicatie acMseert de oo..ctie, afdeling· en 

regiodirl'Cbes en managoernentteams op he! gebIed vln Interne en extemI! 

IlI!drijfsoomm..-.icatie en brMgt (Ie hioruiI: 0<lt'J:ane Ktieplannen tot uitvoeti"9, 

bilVle!l de daartoe besdllkbaar gesteIde budgetten. De afdeIing heeIt Ii,.. processen 

..., modeHen Vistgelegd op he!: intnmei: onder at~ M&c. Er is een opsommlng 

0f>!l'."l0I'1' van de actIviteiten en diensren van M&:C met claam de M&C procedures 

en werl<wiize. 

3.5. Ink""" 

De wer1o:.zaamheden van de statafdeliog Ir.koop voor de regio's omvatten onder ..... , 
• """ vastst~ van een eendoidige !lAM uti~ inI<ooppo<\foIi, die als 

Input diem vocr de inkooppooa:~ In de ondememing; 

• inkoopitdjvitei op een nI'<eaU bcwen de pjojectel, Ieggen WlIardoor 

voordefj vO'rl:reqen wordt doordat ~ !1""fIlOakt wortIt van """ I:I.*aIe 

iokoopllO)iUfTlO!! YlIn BAM lJtiIiteibbouw; 

BlJLAGEN I EIo>dv.r$Io.g conc.pC " 
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• faciliteren bij projectgebonden inkoop om op projectniveau zo optimaal 

mogelijk in te kopen binnen de randvoorwaarden die gesteld zijn v~~r het 

BAM Utiliteitsbouw inkoopbeleid. 

De inkoopcoordinator doet de werkzaamheden in samenwerking met de inkopers 

van de regio's 

4. Materieel ondersteuning en A&E 

De Materieeldienst en A&E ondersteunen BAM Utiliteitsbouw en daarmee de regio's, 

met marktconforme diensten waarvoor zij zelf de kwantitatieve, kwalitatieve en 

financiele verantwoordelijkheid dragen. Zij zijn direct betrokken bij de projecten. 

4.1. Materieeldienst 

De Materieeldienst van BAM Utiliteitsbouw is een zelfstandig opererend bedrijf en 

kent een drietal hoofdtaken: 

• adviseert en ondersteunt de regio's bij calculatie, voorbereiding en uitvoering 

m.b.t. de materieelinzet en de inbreng van werktuigkundige kennis; 

• beheert het materieelpakket van BAM Utiliteitsbouw; 

• fungeert als kenniscentrum voor materieel en logistiek voor de bouwplaats. 

Doelstelling van de materieeldienst is het zorgen voor levering van aile benodigde 

materieel, gereedschappen, hulpmiddelen en instrumenten, waarmee op een veilige 

en doeltreffende wijze gebouwd kan worden. In samenwerking en overleg met de 

regio's vindt advisering aan de directie plaats ten aanzien van het te voeren 

materieelbeleid. De materieeldienst is verantwoordelijk voor het tijdig ter 

beschikking stell en van kwalitatief goed materieel dat voldoet aan aile 

veiligheidseisen. Dat betekent verantwoordelijkheid voor het beheren en de 

continu'iteit van het BAM materieel. Dit alles tegen de laagst mogelijke integrale 

kosten met een ongestoord verloop van het uitvoeringsproces als uitgangspunt. 

Daarnaast verzorgt de Materieel dienst, al of niet met ondersteuning van de afdeling 

Advies & Engineering, adviezen op het gebied van specifiek materieel en 

hulpmiddelen en draagt hiermee bij aan de uitvoeringstechnische en 

werktuigkundige kennis van BAM Utiliteitsbouw. De Materieeldienst levert haar 

diensten voornamelijk aan de projecten van BAM Utiliteitsbouw, alsmede aan 

bouwcombinaties waar BAM Utiliteitsbouw in deelneemt. Daarnaast vinden 

desgevraagd leveringen van diensten plaats aan bouwwerken van andere 

groepsmaatschappijen van BAM, voor zover het materieel redelijkerwijs beschikbaar 

is of past binnen het voor BAM Utiliteitsbouw gevoerde pakket. De directeur van de 

Materieeldienst is verantwoordelijk voor het goed functioneren van de organisatie. 

Hij verdeelt de taken over de door hem, in overleg met de directie aangestelde 

leden van het managementteam, met de daarbij behorende bevoegdheden en 
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procuratie, die op verzoek van de directeur van de Materieeldienst schriftelijk door 

de directie wordt toegekend. De regio's zijn verplicht, via de Materieelservice het 

materieel te huren wat zij nodig hebben, onafhankelijk van het feit of de 

Materieelservice het materieel zelf in bezit heeft of niet. Teneinde de activiteiten van 

de Materieeldienst welke van belang zijn voor BAM Utiliteitsbouw te bewaken, wordt 

de Materieeldienst beoordeeld conform de procedure goederenontvangst. De 

dagelijkse werkzaamheden voor de regio's omvatten onder andere: 

• verhuur en beheer van het materieel en bewakings- en meetapparatuur; 

• inkoop en/of huur van materieel, bewakings- en meetapparatuur; 

• beheersing van materieel (periodieke controle op werking en veiligheid); 

• beheersing van bewakings- en meetapparatuur (periodieke kalibratie); 

• het adviseren van de regio's, inclusief het maken van de noodzakelijke 

sterkteberekeningen, op het gebied van bekistingen, steigers en onder

steuningsconstructies; 

• het adviseren van de regio's, inclusief het maken van de noodzakelijk 

capaciteitsberekeningen op het gebied van kraaninzet en 

bouwplaatsinrichting. 

De verantwoordelijkheid van de Materieeldienst is om goed en veilig materieel te 

leveren, herkenbaar aan een sticker met geldigheidsdatum. Het is de 

verantwoordelijkheid van de gebruikers (bouwplaatsmedewerkers en hun 

uitvoerder) om de werking en veiligheid van het materieel te continueren onder hun 

beheer, door correct gebruik en dagelijks onderhoud en controle. Wanneer periodiek 

controle & onderhoud noodzakelijk is (zie datum sticker) moet dit tijdig aan de 

Materieeldienst gemeld worden, waarbij in overleg wordt bepaald hoe het 

periodieke onderhoud zal plaatsvinden (op locatie, bij leverancier of bij de 

Materieeldienst) en of tussentijdse vervanging noodzakelijk is. Ais het materieel niet 

goed werkt of onveilig is, mag er niet meer mee gewerkt worden en wordt dit direct 

aan de Materieeldienst gemeld. Vervolgens wordt in overleg bepaald hoe de 

reparatie zal plaatsvinden (op locatie, bij de leverancier of bij de Materieeldienst) en 

of tussentijdse vervanging noodzakelijk is. De werkzaamheden van Materieeldienst 

zijn vastgelegd in het kwaliteitssysteem van de materieeldienst. 

4.2. Advies & Engineering ( A&E ) 

Advies & Engineering is het ge"integreerde kenniscentrum van BAM Utiliteitsbouw en 

omvat o.a. de afdelingen Bouwkunde, Constructie, Installaties en 

Kwaliteitsadvisering in de Utiliteitsbouw en de Woningbouw. De 

verantwoordelijkheid van Advies & Engineering is om als intern ingenieursbureau 

een bijdrage te leveren aan het op kwalitatief goede, geordende en economische 

wijze door BAM Utiliteitsbouw, dan wei andere BAM groepsmaatschappijen 

realiseren van projecten. Dit vertaalt zich in een verantwoordelijkheid voor: 
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• een profitcentre met een positieve resultaatverplichting (geen winstmax); 

• een ondersteunende functie richting regio's bij de verwerving, ontwikkeling en 

uitwerking van projecten; 

• het opbouwen van kennis als kenniscentrum voor BAM Utiliteitsbouw. 

Teneinde de activiteiten van het servicecenter Advies & Engineering welke van 

belang zijn voor BAM Utiliteitsbouw te bewaken, wordt Advies & Engineering 

periodiek beoordeeld. De dagelijkse werkzaamheden voor de regio's omvatten o.a.: 

• bouwkundig- en constructiebureau; 

• installatietechniek; 

• kwaliteitsadvisering voor ruwbouw en afbouw; 

• het bijhouden van het normenbestand. 

De directeur van Advies & Engineering is verantwoordelijk voor het goed 

functioneren van de organisatie. Hij verdeelt de taken over de door hem, in overleg 

met de directie aangestelde leden van het managementteam, met de daarbij 

behorende bevoegdheden en procuratie, die op verzoek van de directeur Advies & 

Engineering schriftelijk door de directie wordt toegekend. De werkzaamheden van 

Advies & Engineering zijn in het BMS vastgelegd. 
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3. RISICO- ANAL YSETECHNIEKEN EN 

MANAGEMENTMETHODEN 

Er is f.'f!fl verschil tvssen risiCOOllillysetedlniel<et1 en ~. 
Rlsicoanafyse is een onderdeeI van risicorrIanao}e En mogeIijk een 

_~edmlek dus een ooOerdee! VIIn een rnlt~. De reden 

woarom dez~ aport benoemd .., besproI:en worden is dat ... in de lita-atlllY """ 

anafyseted1niekef1 YCXIr nanden zijn die OIl zkfll'elf staan, en in eigerl '«lrnI worden 

OOegePl'st. 

1. Risicoan~lysetechnieken 

De I'el"5CtllIIende analysetechnieken <k uitgevoerd kunnen WOI'den zijn kwalitlJllef, 

kwan~tatief eX ~I-I<waotitatief. (ljj kw~l~ risicoanalyse gaat he!: om het 

opsp<.:M"en van kan_ en bedreigingen, waarbij een aanduiding van grootheid 

gebruikt WOf<I: om te bepiIen wat de belangrijkste oozekerr.cden zljo. Bij de puur 

kwantitatieYe n5lcoonalySl': technlekoo Igt de nadruk oj) het uitdrukke1 van 

onzekerheden " terme'l \'iHl de mJgeIijke ",os van optreden en het 9('YQIg 

wanneer 00 .. oozekerheid optreedt. [);t wordt ooJ< wei """ wiskundige methode 

~ 001 de omv~~ v/lll onzeker11eden te ber\oemen. MogeIijkheden worden 

hierbjj LJitgedruld: ., peroortages. ..., de gevoIqen i'I bijvoorlleeId bjd en geld. 

Hierroee kiln vervolgens ..en berekering WOI'den ulQeVOerd waannee de 

oo,ekerheld In de tc:Q!e koste!1 «VeX dooflooptljd v!n een project won:It bepaald en 

de kilnsen en/~ bedreigiflljel1 op ~ v~n beIa"9riJkheid worden ~. 

DMmaast lijn ... 0Qk nog serni-kwarltitiJtieve tedlnieI<m. Den! Io!iden lIlt """ vorm 

\1M kwilntlfocering van oruekerht!Oen, aileen oieI: In de vorm van ~Ingen, 

moM in de yOITl1 van ~ingen. 

SIJLAGEN I EindYllrslog """,,"pi 



TU/e---

1.1 K"'Mit~liwe __ 

OIeckIlstltfl 

Voor het idenlJliceren van risico's, bIjYoorbeekI blJ aanvang van een nieuw project, 

Un een dleddist worden \jIlbnrikt. Dele is vaak ~ op basi5 van kenn .. en 

erva ring van ...oorgaaoo. JIrOjocten. ~ voordeeI van .o'n list .. dat de 

gebuodeIde l=I1isef\Iaring Mn !elden tot tijd5be!ipanng, en teven5 een prim;I ba51s 

is IIOIX de uitYoeJing vllll een ~tie. Een ander voordeeI is de gerInge 

romple>citeit, waafdoor een ~ OYeI"Zictlt van de onzekerheden van em JIftl:iOCI: 

Un WO<der1 ~. He!: lI""aar is I!d1ter dat de chedli!;t !is compIeet worcI 

be5dIouwd eo er du5 de rnogeIlJkheid bestaat dill: (project)specifleke rtsIco's OYer 

he!; Moofd worden ge>ien. He!: geeft: dan een mjnbare zekerheid dat aile 

belangrijkf! informatie tietretfendoo! risico'. in beeId .i;". Zeker wanneer .... ~ 

worcI ~1It van gestandaat'dlseerde dleckIisten. DaartIj is het ultvoeren van een 

\IOOOe risiro-inventar1satie is meer dan eenmalige reglstratie. Het Is een dynami';d1 

proces, W!t herhi!ling van uitvol!rinr} nodi!! heeft tot SIIOC1!'i. 

FaultTrM"'"~lyoio.: fT'" (tout"'-"j 

{bn:ltl: a...s ttl ~ 1991.J 

[brotl: R~ 1995.J 

Een foutenboom anaiy!le 0( Fault Tree Arnlysis (FTA) is lien van de meest 

~paste md:hodes IIOIX het toetsen van de tietrouwtlaarheid van een systeem. 

Een fuute<>boom Is een lldlematisd"il.' weef"9'lve van OOI7lIken die tot een tJepaakIe 

ongewenste hoofdgebeurtenis kumen !eiden. Bo!Iar>sIrljk hierblj i. dat de 

hoofdgebeurtenls sIed1ts ~ heeft op ee" toesta r.J van fiIIen. De coostructle 

van de foutmboom W>dt vall1lf de hoofdgebI'l.JrtlY>I:s paats en looP: vervoigens top

down naar Iagt;re JlIveaU5 tot aan de basisgebeurtenissen. De kims op een 

hoof~rtenis I<an clan worden tierekeo:l d.m.v. toepassen Van sch!!ttIng-en van 

de kansen van de basisgel.>eurtenlssen. Toepasslng ";M! piaats om romple'e 

~ waarin nogal wat mmponentm zijn Ie onderzoeken op de kans van hlien. 

De FTA I!; een tfldlnlel<. met """ binaire llroodsiag. UitvarJljSpUllt is daI: steorlI ieder 

cO' ''POI oe. lt maar !:wee mogeIijkheden heeIt, nameI~k werke<l 0( mien. He!: opsteIIen 

von ee<1 fOlbl1Iloco"n ~ zoweI ~ntitatieve .is kwahtatieve intormat;" vao !let 

systeem. Voor de ontwerper verschaft de foutenboom """ O'ref"lidlt van de 

poten~ filall.:o"onnen. Op besi5 hJervan zal het antwerp aI5nog aangepast kuonen 

we>:"den om hiMnee ~ negatieve II"""igen te voorl<omen . De fOlbl1boom 

wordt verder gebruillt om de kin. op faien. de onbetrouwbaart. en de 

t>eschlkbaarheid ... " het systeem IIOIX de gebrulker ... s! Ie steMen. Door ver"I<re\Ien 

""antitatieYe informatie kitn worden I>epailid of he! antwerp <tis VI.lkIoeode veil .. 

<an worden be5cholN;d IIOIX will: be!reI'I: de or<lerscI!eider hoofdgebeurtenis. 

[1.Imt1: I'I.()()R ~ ~ 1OO6.J 
[brotl: _5l;.n. v. ~. v. KJndtirtJn ttl v.1i Iblt.. lOIJJ.J 
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b...,t 1_ Analysis: ETA (gebeurtflnl...".,boont) 

Een geIleurter"lissMboom of Event Tree Analysis (ETA) redeooert in tegenstelirlg tc:t 

~ fouIl!nboom voorwaarts rlaar ~ mogeI ljke gevoIgen die een gebeurtenis kiln 

doen ontstaiIn. Een oozeIrerheid wordt in <lit gevill de !>egingebeurtenis genoemd. 

Y~ns Iaat een ~rt:l!nissenboom zier1 hoe de tlegingebeurtenis in 

comblnatle met aI dan met optreden van ~ tc:t bepoolde 

gevoIgen kan !eiden. Dit is een goede methode om "" inYoeri"ll van maatregeIen op 

..,., ~udureerde wijze te gaan kijken of deze voIdoen. 

[bron: Wef-st.wn,~. ~~. ~"" ~.d. 8I.<J/; 200}.] 

[lIrm: R.~ ~ Ne!-*. 2006.J 

Km:hten_1y5e 01 projed.omgomng_ 

In """ prOjectomgevingskiloi!rt stioat het project ~ mel de ;tCtoren ..., 

factoren die een r~ spe\et1 bij het poroject en de reIaties tussen het project en ~ze 

actoren en factoren onderting_ Een projeclornlJeYir>grt moet overzichtelijk en 

duideijk zij"l. Het ooderkennen van de aan'Nl!lighe;c! van de in¥'ved van de 

Pf~"II Os de eerste :stap van het bewust zijn van risico's. !)! actoren en 

factoren moeten zo coocreet ~jk beroemd ..orden zonder clat de kaan: of het 

veld te gedetailJeerd wordt. Yervolgens kiln de invIood van actor..., on fadoren 

omgezet worden In specilleke kIInsen en bedreigingen . He! arllllyseren VIIn de 

beJanget1 van de project- actoren en factoren en hun invIoed client aIs bols15 voor het 

~ .... n oozekerheden. 

Em ~xtu mog.eIijkheid van een pro~skaart of ~Iy'ie is cia! 

de invIoedsIijnen 0( comroonica!ielijnen ~jk on OV<'f"Zidlteijk in """It kunnen 

worden oebrllCht. DIt biodt de rTlO!/I!Iijl<heid om indirect invIoed te Iwnnen 

ui!oefer,en op actoren en factoren. 

[bron: Wef·st.wn, v. 1.O"U!nM",~. ~"" ~.<1. &.011; 2OO}.J 

OOnaak_ DIu di_ 
Een oorzaak~ dil>grilm is een sd>ematische ~ VIIn de oorzaken en de 

gevoIgen van een onzekerheld. Zid1t~r ~ hierbij het ontstaan on tot welke 

~ het kan Ieiden. Dit diaqr.m is het gedacI1tegoed ~ Kaotu Ishikawa, 

waiWoor he! oak wei een Ishikawa model wonk genoem:I. V;oak ..orden de 

oorzaken ~ In een vieltal onderdeIen., r'IaIl"djk man, mIIChine, 

rnato!riaIl l en ~ voor operationeIe (productie)proce1Sen "" de categ<.>neen 

huIpmjddeI, beIeId, procedure en mensen voot processen OIl sto ~tegisdl en tactisch 

tWMU. 'krder is het dia!lf<lm oak beI<end .Is he!: visg ..... tdil>gr"",, omdat het 

\jetekend karl worden n.Mr de structoor van -.en visgraad. 

[Ixm: r;.,n-,r, lOOJ.J 
{brm: R.OOII Monopement~ 1Wfj.} 

" 
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Risicomatrix 

Door middel van een risicomatrix wordt vanuit verschillende invalshoeken het 

project op risico's bekeken. Op de horizontale as komen de verschillende 

invalshoeken te staan waar vanuit de eventuele risico's worden ge"identificeerd. Op 

de verticale as wordt het project weergegeven. De indeling is hierbij afhankelijk van 

het te behalen doe!. Men kan bijvoorbeeld de activiteiten van het project weergeven 

of de verschillende begrotingsposten. Het voordeel van deze techniek is de zeer 

gestructureerde wijze van identificeren van risico's, wat tevens ook het nadeel weer 

is, omdat deze vrij veel tijd in beslag neemt en vrij complex is. 

[bran: Regterschat, 1995.} 

Failure Mode and Effects Analysis: FMEA (faaltoestand en effect analyse) 

Deze analyse onderzoek het gevolg van mogelijk falen om op voorhand maatregelen 

te treffen om dit falen te voorkomen. Doel is dus om aile ongewenste 

gebeurtenissen in kaart te brengen, door het proces te beschrijven in 

functionaliteiten, en voor deze allerlei oorzaken en gevolgen te bedenken. Een 

functionaliteit is bijvoorbeeld het verwerven van bouwgrond tegen te hoge kostprijs, 

die dan door middel van "gidswoorden" worden vertaald naar oorzaken en 

gevolgen. Gidswoorden zijn bijvoorbeeld weer termen als meer, minder, evenals, 

gedeeltelijk, niet of geen. Kort gezegd worden dus bronnen en effecten van 

onzekerheden van een project ge"identificeerd. 

[bran: Regterschat, 1995.} 

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

Bij een SWOT- analyse worden de belangrijkste sterke en zwakke punten van een 

organisatie of proces benoemd, samen met de belangrijkste kansen en 

bedreigingen. Samengevat zijn deze vier onderdelen onder te brengen in een 

matrix. Van oorsprong wordt de SWOT-analyse gebruikt om multinationals te 

analyseren. Verder is het een populair middel om de situatie van een organisatie in 

kaart te brengen en wordt toegepast bij strategisch management, om bijvoorbeeld 

beleidsopties te ontwikkelen. Deze analyse is natuurlijk ook toepasbaar op 

operationeel niveau om binnen een project de sterke en zwakke punten van de 

projectorganisatie in kaart te brengen en de kansen en bedreigingen vanuit de 

externe projectomgeving. 

[bran: The Art af Management, 2006.} 
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1.2 Kwantitatieve technieken 

Monte Carlo Simulatie: MCS 

Monte Carlo Simulatie (MCS) is een simulatietechniek waarbij door vele herhalingen, 

elke keer met een andere startwaarde, een verdelingsfunctie wordt verkregen. De 

term Monte Carlo is afgeleid van het beroemde casino uit Monte Carlo. Dat betekent 

niet dat het een methode is die gebaseerd is op gokken. Het refereert aan de 

manier waarop individuele nummers worden gekozen uit een representatieve 

verzameling van input data. MCS wordt in verschillende wetenschappelijke 

toepassingen gebruikt waar onzekerheden een belangrijke rol spelen. Meestal zijn 

dit situaties waarin het systeem kan worden beschreven door een metriek; de 

inputdata kan worden geschreven als frequentieverdeling; de output op een juiste 

manier de inputdata vertegenwoordigt of de berende onzekerheid in de input een 

goede maar is voor de accuraatheid van het model. Bij deze methode worden dus 

aan aile onderkende risico's kansverdelingen worden toegekend. Vervolgens wordt 

bepaald hoe deze risico's doorwerken in het eindresultaat. Denk hierbij aan de 

totale doorlooptijd of een eindraming. Kansverdelingen tussen de risico's en de 

effecten ervan worden in een computermodel vertaald, om vervolgens de omvang 

van de risico's te simuleren door het aselect trekken van gebeurtenissen uit de 

kansverdelingen. Zo ontstaat een kansverdeling van het eindresultaat. V~~r 

toepassing gedurende plan- en projectontwikkeling betekend dat in projecten deze 

methode gebruikt wordt voor het berekenen van de kans van overschrijding van 

kostenramingen en tijdsplanningen. 

Blackbox-methode 

[bran: Vermande en Spa/burg, 1998.] 

[bran: Gehner, 2003.] 

Hier wordt niet inhoudelijk gekeken naar de onzekerheden binnen een project, maar 

worden de onzekerheden gebaseerd op de fase waarin het project verkeert en op 

de innovatiegraad. Wat er specifiek in het project zelf plaatsvindt wordt niet in 

oogschouw genomen. Met deze methode wordt zodoende een globale schatting van 

de onnauwkeurigheid verkregen, die wordt vertaald in een toeslag op de 

doorlooptijd of de kostenraming. Verkeerd een project dus vroeg in het 

ontwikkelingsproces, en is de complexiteit groter, wordt er dus ook een grotere 

toeslag gehanteerd. 

[bran: Vermande en Spa/burg, 1998.] 
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Gevoengheids- en ocena_alyse 

Bij een gevoeIigheidsanalyse WOfdt door een inputvariabe4c die ooze"", is ~ 

vaneren, he! effect op he! !>f'Ojectresuttaat ~kend , OItewei het effect op het 

rendem<mt van kostl:n- t$ opbrengstenri~·'. ltJ worden ".",.,.. !len ~beIe 

ecn ~stisdJe (YIOrSt co",,), """ v...-wachb! (mill ~) "" een ~mistisdlI! 

waarde (best case) geko.zen. Ver.ooIgeo. kan ITII!I1 een for.anOeef..~ 

aoiIIyse worde!1 ultOe'o'Oei"d, wailfUit bllJkt hoe groot <je dr1e gekozen waarclen 

iI1vIooJ r.ebben OIl he\: ~t. teI'wIj ~~ varlabeien geliJk b1ij'ffl>. Op 

die man~ word! de ge\'Oelighe;d vim het rendement voor de variatie in dt!ze 

parameter d\JideIiJc U~ een gevoeIIgheIdana~ blijkt welke Inpo..tvarlabele (Ie 

00_ itMood he;,!1't op het eindrewltaat, en welke o:JO'1(litie5 1ict> dienen voor Ie 

00en VOOI'dat ..en minimaal ~ resultMt loin worden behaald. De 

l>'.1:'r1arioal\ll!yse is Wffr een ~ yOfm ~In de ~ldsanalyse, waarbij 

!let effect van combinatie. Viln v~",,18en op het rmdement wordt berekend. 

ScenMo's l !ln t>;,,"ooob!eld comDinatios van aile Jll'SSirTli!;tische of deeI· vt!fWadlte 

wil3rden Voln een aarGllnputvllfiabelen. 

-
[/JIm; ~ 2003.J 

[/Jrotl: V""""";" ..., Spabrg. 1996.] 

Prorusk Is """ Jisico.analyse instrument die ~t uit vier romponmten, l\llmelijk 

een actMteIteodiagl"ilm, een cheddist ~an ris!co's, een Ex.:el-toepassl~ en een 
~Ulr. Het adIYIteIterodiagram geeIt de stlIppen WII' de analyse 

_ om het ~ lM!llid,teiijk te houden. Vanuit (Ie checklist, die 14(1 

~ rtsIco's !leva!, Iwnnen pro~ rtsico's in k.aart worden 

gebracht. Do<.r middel van he!: Exce-programma, wordt 1cw~ l i1'\ciItie en kwantitlciltie 

toegeyOegd, om de el'l'ectm te ku"nen vertlIlen in ~""rw;;;Je djfers. De 

commooicatiestIUctuur besdlrij/t tf!f1 skltte de tletrokken partijM van """ project. 

om zodoe"de de ~teo te kunnen communicem1. 
[Ilrm: J.DHS ProRisI<, 1!»1.1 
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2. Rlslcomanagement methodidcen 

N3llSI; ~ ~ kwanlitIDeY<.' en kwalitIDeYe risi<nana!yse t~ Iij1 er 

<.:d< I'1O!iI ..", aanllli methodieken YOO" M ndm die ~ ampIete c;ydus vllll het 

I1\aI1a(Ien van nsic:o's bdlanddd. D!Js 2"""" het ilNentariserell en anaIyseren, 

kwill"ltillcerell a/s wei het beheersen van dele risico·s. 

I'ot_ ProbIe", An.aIysIs: PPA 

Bij deze sI:l!psgewij2e metnode van p:Jtentiele probleemar.alyre wordt systematildl 

onder2!Xht web probIemen zidl in ~ toeI:oo\st kI.men voordoen na het nernen 

VIIn een besIuit en hoe den! VOOI1«:men I bestreden kunnen WOI"den. Ee-st moeten 

de doeIstellingen, het onderwerp en de deeiproce:5!lel1 VIIn het Ie onderroeken 

project wocden ~mt'!l!eerd, waa rTlil ... naar lJlCl<,jeIij ko. knelpunten word! 

gezod1t. Del e rnet!lode kent em viertaI oodcrdel..n, namelijk: 

• identIf\ceren van ~Ie ond",,1e~ I In ..en ult Ie voeren project, 

~ 9"beurt ..... 1s of o;itu;ttie; 

• identifkeren van !>pllCifm pouru;;;Ie problemen; 

• het identincO!Rfl van de waarsdlijrriijke oon:aken van deze pot..,t~ 

probIemen en het identil"teeren van PfI""'I'"'tieYe rna;ltregeIen die II"flOI'lI'l1 

kulllWl worden om dele oon:aken Ie VftlTIijdel1; 

• het 0denti1'ic..-en van uitwi"mogdijl<heden die genomen kunnen worden 

indie<1 blijkt dolt de preventleYe maatregelen niet blijken Ie wer1<en of 

Wanneo!l" get'fl prevm_ iJdies m<I\II!Iijk zij1. 

[/>mIl: IfcJIIri, 19961 

RlSMAN-rnet_ 

0ntw\kI0::Id door act.iesbureau Twljnstra en GucIde, 111 samenwerklog met NS 

R<liIbet>eer, Rijkswaterst:aat en de TU in De/It. DoeIIs het i)iedm van een in!itnJmer"t 

MIl ..", ~ _"""" ri9co's die ~ l ijn aan go<d!idldlige 

irtrastnJctwrpr'*'<len op em systematische wij.ze Iwnoen worden geldentlf\ceefd, 

~, beoodeeld (rowel kwalitl!tlef Ills I<wantitatlef) en uit2irxlelljk beheerst 

..., ~veerd. De methode dient u~ Ie......-den door """ anaIyseteam die 

besd1ikt ....... zoweI de inhoudeIijkl! kennIs van ~ infrastructuurprojecten Ills 

ewer de kermls en vaardig/lede!l op het gebled van het toepassen van eel' 

~ method iek. Het benodigde inzicht in ~ ns>co's of c:nzekertteden 

lOIlls ze oak wei 9"f1Cl"md worden, word! verkreQen door informat:ie aIIromstig uit 

inteMews met personen binnen en bulten het project: en door Informat:ie al'kornstlg 

~ de besdlikbare (project:}doaImentlItie. De ~ijkheid VIIn de kwilliteit 

van deze irlOlTllatiebronnen Iigt bij de Opdr~. De " ,,"hode bestaat uit..en 

aantal sI:l!Pgerl, na!TlO!O iJk: risko-aoa~, kiezen beOeersmaIItre<;pe\eI1, uitvoefen 

beheersmaatregelen, evlllueren beheer;ouaatregelen en actuak5eren rI5ic:o-<InaIyse. 

De laatst" stap kan d.m.v. opnievw de ~J\IIiysI! dooo\ope1 , of QuiCk·scan. 

[/>mIl; Wd-5ra-n,. , . ~ v. !titOGIeM11 v.d.1U>r, ]f)()J.1 

" 
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Cunningham Risico Management Model: CRM 

Het CRM-model heeft het doel om met name inzicht te verschaffen van de complexe 

projectwerkelijkheid. De nadruk ligt dan ook op de kwalitatieve aspecten van die 

werkelijkheid en niet zozeer op de kwantitatieve aspecten zoals kostenbesparingen 

e.d. Het CRM-model bestaat uit vier stappen: 

• Risico-inventarisatie (Quick-scan); Hierbij wordt primair gericht op het 

inventariseren van aansprakelijkheids- en bouwschade risico's tijdens het 

bouwproces. Hierbij wordt niet aileen gekeken naar de toe te passen 

bouwmethodiek naar locale autoriteiten opgelegde randvoorwaarden zoals 

o.a. ten aanzien van bouwterrein, bouwverkeer en geluidshinder. 

• Risicobeheersing; Nadat de potentiele risico's zijn ge"inventariseerd worden 

mogelijke correctieve en preventieve beheersmaatregelen opgesteld. 

Hierbij ligt de nadruk op het beheersen van de onzekerheden en risico's. 

• Risicomanagement; Gedurende het project zal regelmatig met aile 

betrokken partijen overleg gevoerd worden om beheersmaatregelen van de 

projectspecifieke risico's te bespreken. 

• Risico-monitoring; Risicomanagement is net als de uitvoering van het 

project een dynamisch proces. Gaandeweg kunnen bestaande risico's 

veranderen en nieuwe risico's ontstaan waarvoor beheersmaatregelen 

moeten worden opgesteld. De effecten van de toegepaste 

beheersmaatregelen zullen worden bijgehouden en gerapporteerd. 

Lopende het project wordt een risicodossier opgebouwd wat voor 

opdrachtgever ter inzage is. 

Failure Costs Analysis and Management methode: FAICAM 

[bran: Huitink, 1998.} 

[bran: CLARC, 2006.} 

FAlCAM is een methode waarmee faalkosten risico's in traditionele wijze 

georganiseerde utilitaire bouwprocessen geOidentificeerd, geanalyseerd, beoordeeld 

en beheerst kunnen worden vanuit de optiek van de belangen van de 

opdrachtgever. De methode is een beslissend ondersteunend systeem, wat wil 

zeggen dat de methode niet voorschrijft welke beslissingen de gebruiker moet 

nemen, maar biedt de gebruiker een ondersteuning bij het nemen van beslissingen 

door het aanreiken van informatie waar behoefte aan is. De methode is ontwikkeld 

voor een voorafgaande toepassingswijze, maar kan in aangepaste vorm ook 

gebruikt worden voor een achteraf toepassing. 

[bran: Huitink, 19980} 
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Risk-mapping 

Risk-Mapping is een projectgebonden methode, ontwikkeld door Philips 

Components, waarbij vanuit gegaan wordt dat transparantie en communicatie over 

projectrisico's het belangrijkste punt is voor het slag en van een project. De methode 

doorloopt een zestal stappen, namelijk voorbereiding, brainstorming, plenair, 

mapping, follow up en bespreking van risico's. In de voorbereidingsfase worden 

doelstelling, uiteindelijke resultaat, globaal projectplan, strategie en plan van 

aanpak geformuleerd en een risicokaart opgesteld met op de verticale as de 

optredingskans van de risico's en op de horizontale as de effecten. Door middel van 

brainstorming van het projectteam worden aile denkbare projectrisico 

ge"inventariseerd door middel van de risicokaart. Plenair houd in dat aile risico's 

worden verzameld, besproken en geclusterd om een totaal overzicht te krijgen. Elk 

risico wordt daarbij gecategoriseerd op het mogelijke gevolg. Mapping van de 

risico's betekend het aanbrengen van scores ten aanzien van de optredingskans en 

de effecten. Op deze manier wordt op groepsniveau overeenstemming bereikt over 

de scores van de risico's. De follow up fase is het verdelen van de risico's in een 

vierkwadranten model waarbij de grootte van de kans van optreden ten opzichte 

van de grootte van het gevolg worden uitgezet. Aan de hand van deze fase worden 

de in kaart gebrachte risico's besproken om vervolgens samen met de 

opdrachtgever tot een risicoprofiel van het project te komen. 

[bran: Huitink, 1998.} 

Risk Alert 

Risk Alert is een door de Vereniging Grootbedrijf Bouwnijverheid (VGBouw) 

ontwikkeld computerprogramma met als doel om een algemeen beeld te 

verschaffen over risico's en het verschaffen van een hulpmiddel voor het toepassen 

van risicomanagement in de woning- en utiliteitsbouw. Het programma doorloopt 

een viertal stappen, namelijk inventarisatie, beheersing, actualisatie en rapportage 

van risico's. Inventarisatie gebeurt door nieuwe risico's toe te voegen of bestaande 

uit checklisten te genereren. Vervolgens kunnen maatregelen worden gekoppeld om 

het gevolg of kans van optreding te verminderen. Door actualisatie wordt controle 

op de risicobeheersing toegepast, zodat beheersmaatregelen kunnen worden 

aangepast daar waar nodig. Is een risico afgehandeld, dan wordt deze toegevoegd 

aan een database. Verder biedt het programma om rapportages uit te draaien van 

de risico-overzichten ten behoeve van presentatie. 

[bran: Smid & Geertsma / RRBouw, 2000.} 
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4. INTERVIEWS 

De interviews die zijn gehouden hebben een orienterend 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. 

Zoals is aangehaald in hoofdstuk 5, is elk interview gebaseerd op vaste opbouw, 

met standaard onderdelen. Wanneer de vragen te gestructureerd zijn, bestaat de 

kans dat de respondent direct al in een bepaalde richting gestuurd wordt, terwijl 

men juist wil weten hoe de persoon zelf over onzekerheden en het managen ervan 

denkt. Hoe vanuit eigen beleving risicomanagement wordt gebruikt en wat het nut 

ervan zou kunnen zijn. Het interview is gebaseerd op een aantal themavragen, om 

zo een basis te hebben voor mijn onderzoek. Naarmate het verdere verloop van de 

analyse- en orientatiefase zijn de interviews gespecificeerder van aard om zo 

antwoord te kunnen krijgen op onderdelen die nog onduidelijk zijn op dat moment. 

De regio's die bezocht zijn, en waar met verschillende projectontwikkelaars, 

planontwikkelaars en hoofden plan- en projectontwikkeling is gesproken zjjn: 

- Grote Projecten - regio Den Haag 

- regio Maastricht - regio Noord 

- regio Noordwest - regio Utrecht 

- regio Rotterdam - regio Amsterdam 

1. Opzet interview met de verschillende regio's BAM Utiliteitsbouw 

Interviews Regio's tijdens ana/yse- en orientatiefase 

Wat is het gebruik van risicomanagement tijdens de plan- en projectontwikkeling? 

Hoe wordt met risicomanagement om gegaan tijdens plan- en projectontwikkeling? 

Opbouw interviews: 

• Voorstellen, intentie interview, afstudeeronderwerp, uitleg stappenplan 

onderzoek, waarom interview desbetreffende persoon. 

• Functieomschrijving interviewde, voorgeschiedenis, achtergrond. 
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Risicomanagement algemeen: 

• Wat zijn risico's? Kansen en/of bedreigingen? 

• Wat is in uw ogen risicomanagement, nut risicomanagement? Weegt het 

op, kosten t.o.v. baten? 

Risicomanagement regio: 

• Wat wordt er allemaal gedaan op gebied van risicomanagement tijdens 

p/an- en projectontwikkeling in uw regio? 

• Wat zijn de belangrijkste onderdelen van risicomanagement tijdens plan

en projectontwikkeling? Documenten / Tools? 

• Voldoende risicomanagement tijdens plan- en projectontwikkeling in regio? 

• Gebruik BMS met betrekking tot risicomanagement tijdens plan- en project

ontwikkeling? 

• Zichtbaar resultaat door gebruik? Betere beheersing van risico's? 

• Wensen / aanbevelingen / toevoegingen / verbeteringen gebruik risico

management? Waar zou meer aandacht aan worden besteed? Waar /iggen 

punten van verbetering? Beter uit/eg faseaspect? (bijv. richtlijnen omgang 

commercie/e verplichtingen / contractvormingen). 

• Besef onder participanten plan- en projectontwikkeling van het nut van 

gebruik risicomanagement? 

• Waar en bij wie liggen verantwoordelijkheden risicomanagement? 

• Nut database eerdere projecten (onderverdeling)? Is die er al? 

Extra toevoegingen: 

• Winst in structureren van kennisgeving -7 toegankelijk v~~r andere? (bijv. 

informatie vanuit Vastgoed + database eigenschappen personen) 

• Winst in koppe/en risico's samenwerkingsverbanden / contractvormingen? 

• Overdracht richting bouwprocesfase? 

2. Uitwerkingen interviews verschillende regio's BAM Utiliteitsbouw 

Van de onderstaande regio's die bezocht zijn, en waar met verschillende 

projectontwikkelaars, planontwikkelaars en hoofden plan- en projectontwikkeling is 

gesproken, zijn de uitwerkingen binnen deze bijlage toegevoegd: 

- Regio Den Haag 

- Regio Maastricht 

- Regio Noordwest 

- Regio Utrecht 

- Regio Noord 

De uitwerkingen zijn niet in verhaalvorm, maar puntsgewijs per onderdeel verwerkt 

zoals deze ook aan bod zijn gekomen tijdens het interview. 
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Interview Regio Noordwest 

''0"" 

hoofd (!iM1- en ~/d(e/ing NoouJwest 

projedct!twi1lkf'Jaar Nooodt+est 

dimida9 17-{)6-2006 

""}ioIcMItoor Noadwest, Am5terd3m 

.born -

• Risial's zijn i<an ..... .,., bed,..,..ingen. Daartlij woolen iii) risko's gedacht aan tijd en 

geld. Verder wordt er bIj rb\Co'$ gecb:ht aan kwanMoeren J het in tIx;rn houden 

vaon rhkQ'$. Ook kosten van de maalregel is em aspect. 

• Wer1<wijze risi<:om<H1~ ~ is de haabIIartteidsstudio!. Dele c1ient al!; 

een 500ft OI'Idf:rIfl9gei voor de ve.sd1i11ende punten tijdens de 0I'ItWikkej11l9. 

Wanneer dIJldejjjk is "go", dan wordt ri*o-inveotiIlisatie geI<oppeId in 

Acr:esprogranvna van Noor<twe:st. Dele kan dan v~ ...,.,. doooge; ... en 

worden aan Douwproductie. 

• word! ~ gernaakt van meerdere codeIIjsten I d>eckJlsten zoals Juridlsche I 
fIoondeIe. Meer als oode!Iegger, of em In terug Ie kiJker!. 

• Zou egen!ijk meer gebruik II"fIIiJ'Ikt ~ worden van de kennis bij Vastgood. 

Checklist inventarl!;at~ Is echter til groot ¥OCr Qebrulk. Niet haodlg, Ie omslochtlg. 

PIan- en proje<::I:ontwi~iog is een sneI, I<ort ~ [).,. ,...,.,., tijd YOOr ~nge 

om~ cht!d<lster1. 

• CuItuur van eel ootwikkelaar Is dat men ~r1Iag cIIrogen voor zldlzelf hcM.>dt. Eigen 

bescht'l"'ihg wen:. EiI1lIldencuItuur. 

• Risic:orMnageme is verder nNt een onderdeeI van plan- en projectootwikkelino, 

maar blJna gelJk Ian eikaar. }e 60et elgen lljk r>tets anders clan het zoeken Vil n 

IIansen en ~ ~j;lensd e !O;wikkeing. 

• Getruk van kn!ss is torn meer geridIt op bedreio;Iingen dan op kansen. 

• IJitleg verschiI tussen bouwproces en projectontwikkelin. Kansen en Bedreigiogen 

0Yemd>t IIouwproce5 ztjn ~ op kosI:en (var>Jlt de begl'OOO\!) en bij plan

en prnjectontwikkelirog I'll! dl ........ opvolumes, bestemmiogsp/ame!1, contracte!1. 

• Wer1<wijze plan- en projectontwll<keling afhankelljk ain de YIsje van BAM-IJ. Oil: 

~kI het kirakter van handeIen tIjdens de plan- en projectontwikkeling \/001" ...., 

project. 

• r.ansen in ontwikkeIir'I\I zi)'l aI~ tijOen!; ~r>- en projectontwil<keli. Nlet meer 
na oYefdracht naar bouwproces, wanneer eo- gaat geboo.Jwd woolen. Denk hierl>ij 

alIn de ~ bjd -> 9f'Id -> beilMoedbaarhOO. 

• Los van aRes .. pI<In- ..., projectootwikkelirH;J een soort van t.. .... ttitu:ie f InstIn:t. 

W;,t eigeniJk ~Ifde .. als ~, Altijcl tIP zoell naar mogeIijlitleden, 

~ Wilt jI.' ook doe! bOj risiCOmimagement (<ansen en t>edreigiflgen). Doordat d~ 

""" soort irntirld: is, is risicommagl'ment tijdens de p0n- en 

projectontwlkkel~ >gsfase alwllar een gnjsbegl1p, MoeiIIjk Ie deftnieren ""n de hand 

van vaste punten, met een vaste werkwijze. 
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Verder aanbeveling om verder te verdiepen in plan- en projectontwikkeling in BMS. 

Wanneer ga je apart je risico's benoemen? Vast staat dat plan- en 

projectontwikkeling is onderverdeeld in 4 fasen, met ieder een overdrachtsfase om 

af te sluiten. (initiatief - onderzoek - voorbereiding - realisatie). Gebeurt middels 

fasedocumenten en is verplicht. Ideaal om uit te diepen bij het vaste onderdeel 

risicomanagement. 

• Plan- en projectontwikkeling niet aileen bekijken binnen U-bouw, zeker ook bij 

Vastgoed. Veel meer ervaring. 

• Verschil planontwikkeling t.o.v. projectontwikkeling. Planontwikkeling is het nemen 

van initiatief tot realisatie. Dus het complete traject aileen zonder afzetrisico. Dus 

hierbij is het meer grootschaliger en een gevoelskwestie. Probeert een karakter mee 

te geven als ontwikkeling. Wat zijn mogelijkheden. 

• Grootste risico's liggen bij de ondernemende bouwer. Heeft altijd te maken met 

afzetrisico. Dit is eigenlijk de belangrijkste reden. Niet om te bouwen voor productie, 

wat vaak de reden is. 

• Steeds belangrijker is het rendement. Vroeger vaak geneigd om aileen maar et 

kijken naar de omzet. Kijken dus naar efficiency. 

• Technische aspect is blijven binnen budget en of het technisch uitvoerbaar/ 

maakbaar is. 

• Verder heel belangrijk is het aspect Ruimtelijke Ordening waar het vaak mis gaat. 

• Plan- en projectontwikkeling is een knoop van allerlei facetten zoals juridische, 

financiele, technische, enz, die ontward moet worden door de ontwikkelaar. 

• Een ontwikkelaar heeft het totaalbeeld voor zich, en maakt hierin de keuze. Zo kan 

de kosten in een enkel geval niet interessant zijn, maar wei grotere opbrengst met 

zich meebrengen. Dus combinatie kosten en opbrengsten. Niet interessant voor 

specifiek onderdeel, maar geeft wei grotere omzet totaalbeeld. Denk aan het 

uitbouwen van kozijnen in gevel. Brengt extra kosten met zich mee, maar geeft 

uiteindelijk wei een grotere vloeropp./ ruimte-inhoud, en dus meer opbrengst. 

• Kijk naar de pilot die is geweest in regio Noordwest. Feedback richting U-bouw loopt 

nog op dit moment, maar interessante gegevens over Risicomanagement. Contact 

met Martin Witberg. 

• Over documenten uit BMS, zijn verbetervoorstellen vanuit de regio. 

• Risicomangement: onderkennen is 1, beheersen is 2. Heel belangrijk zijn hierbij de 

overdrachtsmomenten. 

• SAP wordt niet echt gebruikt voor risicomanagement of plan- en projectontwikkeling 

SAP is administratief en BMS is meer management gericht, en dus interessanter. 

• Wei worden de Access sheets gevuld met data vanuit SAP, dus dit is eigenlijk ook 

een risico betreffende de blinde onbeheersbare overdracht. 

• Zichtbare resultaten risicomanagement zijn eventueel de do and don't. 

• Risicomanagement moet f1exibel zijn in gebruik. 

• Het kunnen bedienen van een boekhoudmachine is iets anders dan het kunnen 

boekhouden! 
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Interview Regio Den Haag 

wie: projectontwikkelaar Den Haag (commercieel) 

projectontwikkelaar Den Haag (technisch) 

datum: maandag 10-07-2006 

locatie: hoofdkantoor BAM-U, Bunnik 

• Risicomanagement is eigenlijk een begrip dat altijd speelt 

."bam 
utilite;tsbouw 

• BMS --> rode draad, volglijn, hulpmiddel. Niet zozeer vaste traject die gevolgd moet 

worden. Ieder project is te uniek en staat op zichzelf. Ook veel verschillen in 

aanvang project, in welke fase wordt ingestapt. 

• Ook veel verschil in aanpak projecten. Lijsten die gebruikt worden zijn veelal vanuit 

Vastgoed. Putten uit eigen ervaring en leermomenten vorige projecten. Lijsten 

Vastgoed meer als ondersteuning/naslag. 

• Aanpak technische ontwikkeling. Tekeningen openslaan, en zoeken naar 

knooppunten en ontdekken risico's. 

• Overdrachtjcommunicatie van de risico's d.m.v. opzetten Worst-case / Real-case / 

Best-case scenario. 

• Risico's in technische ontwikkeling altijd in de knooppunten. Raakvlakken van 

verschillende onderdelen. In de partijen/personen die deelnemen. Vooral in 

communicatie en sfeer project. 

• Gemeentelijke belangen --> vaak doorslaggevend. Snelheid van beslissingen. Eerst 

uitzetten tijdsplanning. Gemeentelijke procedures t.o.v. ontwerp. Waar liggen 

kritische punten / knelpunten. 

• Ontwikkelaars passen planningen aan. 

• Beslissingen zowel op politiek als wei op ambtelijk (uitwerkend) niveau. Spreiding 

praten niveaus 

• Opbouwen netwerken / kost vee I tijd. 

• Meerdere onderdelen BAM (Civiel, Infra, UT) praten met dezelfde ambtelijke 

organen. Wellicht winstpunt om LLg. kennis in aanpak te koppelen. 

• Belangrijk is omgang klant --> grote verschil in instelling t.o.v. andere bouwers. Van 

belang om niet zelf in winst te denken. Spiegelen aan visie BAM 

Doel om te bouwen - Middel om te bouwen. Klant heeft een doel om te bouwen, en 

darvoor middelen nodig. Ons doel is zijn middel. (trapniveau). Dus goede 

persoonlijke aanpak zorgt ervoor dat klant niet naar een ander middel grijpt 

(=concurrent). Dus adviseren en meedenken met klant. Zorgen voor 2 

winstpartijen. 

• Ontwikkelaar heeft overal een beetje kennis van. Risicomanagement is dus afwegen 

om adviseurs in te schakelen voor diepgang. Weegt het op?! 

• If you don't attack the risks, they will attack you. 
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Zaak om verschillende deelnemende partijen goed in kaart te brengen. Zoe ken naar 

raakvlakken/mogelijkheden onderling en deze benutten door aanpak communicatie. 

Tevens onderling netwerk benutten deelnemende partijen. 

• Risicomanagement is eigenlijk optimalisatie proces. Eerder in kaart kunnen brengen 

van risico's en kansen. Eerder nut inzien project (go/no go). 

• Tevens de insteek van de fasedocumenten . Snel kunnen inzien wat voor project het 

is, wat is de kans van slagen. Fasedocumenten voelen soms als een verplichting, 

maar geven wei goede revisie. Moment view overall. Waar had ik dieper op moeten 

ingaan? 

• Fasedocumenten zijn goed als vast ijkpunt, rest proces moet flexibel zijn. 

Documenten vanuit BMS dienen als ondersteuning/naslag. Veel tijd is er vaak niet. 

Afwegen noteren aile aspecten t.o.v. communicatie belangen. 

• Gevaar van risico inventarisatie lijst is dat er teveel aan een lijst wordt vast 

gehouden, en specifieke project problem en over het hoofd worden gezien. 

• Verder zit het grootste probleem hem in een weging meegegeven aan een risico. 

Welke risico's zijn van het grootste belang, waar ligt de prioriteit. 

• Benoemen van risico's is een, omgaan met risico's is een tweede. 

• Verantwoordelijkheid van risico's bij desbetreffende deskundige. Dit is tevens een 

beheersmaatregel. Juiste persoon met kennis bij het juiste probleem op het juiste 

moment. 

• Wellicht interessant om te kijken voor een netwerk binnen BAM. Durven vragen voor 

diepgang, ondanks machocultuur. Waar zit kennis intern, gebruik 

kennismanagement. Ervaring van andere binnen BAM gebruiken, zodat niet elke 

keer het wiel moet worden uitgevonden. 
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TU I e ~nl'iChe un,,"!'Sitelt eindhcM>n ."bam 
utiliteitsbouw 

Interview Regio Utrecht 

wie: hoord plan- en vastgoedontwikkeling Utrecht 

datum: maandag 17-07-2006 

locatie: regiokantoor Utrecht, Utrecht 

Hoofd plan- en vastgoedontwikkeling. Mede verantwoordelijk voor afdeling 

commercie. Zelf actief in beginfase ontwikkeling (acquisitie). Op de markt als 

ontwikkelende bouwer. 

• Risicomanagement is continue in proces. 

• Risico's voornamelijk negatief. 

• Belangrijkste risico's zijn afzetrisico's en grondrisico's. Oak eventueel contractrisico's. 

(stakeholders, grondeigenaren, afnemers) 

• BMS zien als hulpmiddel. De persoon is de motor, niet andersom. Geen handboek 

voor projectontwikkeling. Er moet in eerste instantie vorm van creativiteit / 

ondernemen / eigen denken zijn. Zo ook in BMS. 

• Gebruik documenten niet via vaste lijn . Project bepaald welke documenten worden 

gebruikt. Documenten per project dus afhankelijk. 

• Inventarisatie risico's zouden in eerste instantie zelf moeten komen. Vervolgens 

checken volgens lijst. Eventueel onderverdelen in globale categorisering. 

• Ideale balans vinden in het "ontwikkelen van opstelverhaal". 

• Plan- en projectontwikkeling is niet hetzelfde te vertalen / om te gaan in BMS. 

Gebruik BMS is tegendraads evenredig aan de beTnvloedbaarheid van het proces 

zelf. Denk aan grafiek. 

• Dus hiermee ook de structurering van de verschiliende documenten. Wei 

uniformiteit in het fasedocument en overdrachtsdocumenten. 

• Mate van creativiteit en flexibiliteit geeft de mate van succes aan van de 

projectontwikkelaar. 

• Interesse in opzet database voor doorlopen projecten als feedback / vergelijking 

nieuwe projecten op ervaringen. 

• Marketing Manager heeft pas nut als de positie vaststaat. Angst voor Job-hopping, 

waardoor ingevoerde contacten nihil is. Bang om netwerk/contacten te openbaren. 

• We! interesse voor zoekfunctie naar mensen intern op kennis van verschillende 

onderdelen. 

• Ook uitleg verschillende risico's bij de contractvormingen, samenwerkings

verbanden. 
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T U Ie technische unimSileileindhoven ..".bam 
utiliteitsbouw 

Interview Regio Maastricht 

wie: hoord plan- en vastgoedontwikkeling Maastricht 

datum: vrijdag 06-10-2006 

waar: regiokantoor Maastricht, Maastricht 

• Uitleg gegeven over opzet plan- en projectontwikkeling binnen Maastricht. Zijn nu 

dezelfde slag aan het maken zoals BAM-U dat aantal jaren geleden heeft gedaan. 

Hebben altijd als een team van ontwikkelaars door het Bouwproces gelopen. Kleine 

taken binnen Bouwproces vervult. 

• Dus nu vrij nieuw, in de kinderschoenen. Moeten het nu wei vanuit de opzet van de 

organisatie als eigen functioneren oppakken. 

• Kortom weinig ervaring met BMS, en dus inhoud. Aangedragen opzet wordt erg fijn 

ervaren als ware handleiding, manier van werken risicomanagement. Dit omdat er 

nog geen manier van werken is. Enige lijst die gebruikt wordt is een soort opsomlijst 

waarin aan de hand van STABU risico kunnen worden benoemd. (aileen technische 

risico's) 
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Interview Regio Den Haag 

wie: projectontwikkelaar Den Haag (commercieel) 

projectontwikkelaar Den Haag (technisch) 

datum: dinsdag 10-10-2006 

locatie: regiokantoor Den Haag, Den Haag 

• Hulpmiddel: nodig om systeem te vullen of is het een hulp bij het project? 

• Het gaat om de basishouding risicomanagement: Hoe ga ik ermee om! 

• Oplossingen zoeken om risico's te vermijden. 

• Werkwijze implementeren, i.p.v. bedenken Tool. 

• Het bewustzijn van risicomanagement is belangrijk, en dus de filosofie erachter. 

• Afhankelijk van huurinkomsten, en rentekosten -7 komt meer bij kijken dan aileen 

risicomanagement. 

• Gebruik B.C. - R.C. - W.c. en renteoverzicht / indexering / afbreukrisico. 

• Deze hulpmiddelen moeten aanzetten tot praten / discussie. Communicatie naar 

jezelf en naar anderen. 

• Juiste manier van den ken -7 bewustzijn, weten waar kennis zit en te gebruiken is 

PROJECT 

• Alles draait uiteindelijk om geld. 

• Duidelijk communicatiestructuur in beeld brengen -7 rollenspel. 

• Moet elke regio wei hetzelfde werken? 

• Methodiek van kennistoepassing 

• Ervaringsuitwisseling -7 namenlijst voor intern netwerk verbeteren 

• Extern netwerk -7 marketing manager. 
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utiliteitsbouw 

Interview Regio Noord 

wie: hoofd plan- en vastgoedontwikkeling Noord (commercieel) 

projectontwikkelaar Noord (commercieel) 

projectontwikkelaar Noord (technisch) 

hoofd bedrijfsbureau (technisch) 

datum: maandag 16-10-2006 

locatie: regiokantoor Noord, Groningen 

• Risicomanagement -7 als we het maar doen. 

• Het gaat om onzekerheden -7 dat zijn risico's. 

• Waarom eigen initiatief opzet P.O. -7 veel termen onduidelijk (bijv. fasedocument) 

• BMS teveel ctrl-c / ctrl-v -7 te gecompliceerd 

• Ontwikkeling van een dynamisch model, met mogelijkheid inzet kengetallen project. 

• Dit moet continue te gebruiken zijn tijdens projectontwikkeling / manier van werken 

= bewustzijn. 

• Grootste risico is gewoonweg communicatie 

• Plan- en projectontwikkeling is van vaag/mistig naar concreet. Om dit goed te 

beheersen is communicatie het hulpmiddel. 

• Gebruik van KBO en RIL. RIL heeft de voorkeur. KBO te matig. 

• Wei onderscheid kunnen maken tussen interne risico's en externe risico's die te 

communiceren zijn met opdrachtgever. 

• Aanpak van het benoemen van risico's is de belangrijkste stap. Dus verbetering 

checkl isten. 

• Meenemen afbreukrisico in model. 

• Versimpelen documenten -7 het moet juist vereenvoudigen 

• Aspect veiligheid meenemen in model. 

• BMS moet eenvoudiger 

• Je bent een ontwikkelende bouwer -7 die visie moet BMS worden opgezet en dus 

Modelook. 

• Document moet communiceren, alwaar de agendapunten zijn voor vergadering. 

• Netwerk is belangrijker dan lijstjes. Dus weet waar / bij wie de kennis is te halen. 

• Hulpmiddel moet zo zijn dat er aileen maar nog vooruit hoeft te worden gekeken, 

niet terug om weer iets te verbeteren ... 
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T U Ie technl5(h. unl .. rsit.lt .indhoven 

Interview Regio Utrecht 

wie: projectontwikkelaar Utrecht 

projectontwikkelaar Utrecht 

datum: maandag 20-11-2006 

locatie: regiokantoor Utrecht, Utrecht 

-<i#bam 
utilitri!>bouw 

• Geen eenduidige faseafsluiting. Geen duidelijk ijkpunt gedurende het proces. 

• BMS wordt gebruikt als overzicht om af en toe terug te kunnen kijken, en 

documenten van het net af te kunnen halen. 

• Fasedocumenten vaak moeilijk in te vullen, moeten vaak vaag een schatting geven. 

• Risicomanagement zou dynamisch moeten zijn gedurende het gehele proces. 

Risico's onderverdelen in onderwerpen. Eventueel d.m.v. pulldown of plusmenu. 

Basis moet een fase checklist zijn, mogelijkheid geven om specifieke projectrisico's 

in te vullen. 

• Extra onderdelen zoals afzetrisico's zijn wei vrij gemakkelijk toe te passen. Dus 

eventueel implementeren in model. 

• Fasedocumenten aanpassen 1: 1 maken 

• Mogelijkheden Investeringsaanvraag Vastgoed 1: 1 maken 

• Eenduidige manier van risico's verwoorden . 

• Mogelijkheid om model als case bij regio Utrecht te laten doorlopen. 
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TU!e ted1OI"'" unlversite1t .ind_n f/lbam 
utillteitsbouw 

Overzicht KBM A3 
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T U Ie b!<hnlsche unlversitelt eindhoven ."bam 
utiliteitsbouw 

Casus Kansen en Bedreigingen Model 

wie: Projectontwikkelaars, Grote Projecten. 

datum: donderdag 15-02-2007 

locatie: Hoofdkantoor BAM Utiliteitsbouw, Bunnik 

Opmerkingen I verbeterpunten: 

Aigemeen 

• Scherm van menu op een andere plek op het scherm laten opkomen t.o.v. het 

scherm van de Kwantificatie. Gemakkelijker om vanuit het andere scherm informatie 

af te lezen. 

• Melden van verplichte velden I aangeven welke optioneel zijn. 

• Eventueel aile velden optioneellaten invullen. Sommige onderdelen zijn niet altijd in 

te vullen, dus niet verplichten. 

• Celinfo laten weergeven bij de buttons wat gedaan moet worden. 

• Filter aanpassen op naam risicodrager. 

• Mogelijkheid om per regel naamingeving van invoegen cel weergeven. Wie voert 

regel in? Tevens meenemen in filter. 

• Werking model ~ via netwerk, met meerdere personen, of aileen met een aileen 

lezen functie. Dus netwerkversie of stand-alone versie. Eventueel meenemen als 

aanbeveling. 

Projectgegevens: 

• Geen opmerkingen. 

Identificatie: 

• De term 'onderwerp' voor het benoemen I verfijnen van het benoemen van een 

kans of bedreiging veranderen in de term 'subcategorie'. Geeft duidelijker weer wat 

benoemt moet worden. 

• Volgorde van het omschrijven van de kans of bedreiging opnemen in het model als 

oorzaak - kans/bedreiging - gevolg. 

• Categorie anders benoemen en naar beneden halen. Eerst kans/bedreiging laten 

benoemen, vervolgens laten indelen in categorie. 

• Benoemen van risicodrager. V~~r wie zijn de gevolgen gedurende het project. 

Positief LV.m. commercieel oogpunt. Tevens van invloed op benoemen van 

beheersmatregel. Ligt de verantwoordelijkheid bij jou? Toch nog indirect kans op 

schade? 

Kwantificatie: 

• In kans x gevolg scherm horizontale balk duidelijker benoemen. Term 'kans' 

veranderen in term 'kans van optreden gebeurtenis. Tevens meenemen on in bijlage 

model t.b.v. uitleg. 
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T U Ie tedmlsche unlvelSitelt eind_n ;I bam 
utillteitsbouw 

Respons en beheersing: 

• Term actie vervangen voor response kans/bedreiging. 

• Toevoegen restrisico (denk aan imagoschade). Opkomen wanneer status verandert 

wordt in 'afgesloten', en dus moet worden aangegeven of restrisico blijft bestaan. 

Nieuwe kans/bedreiging ontstaat. Neemt zoals het blijft? 
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TU/e--- ..,bam 

CilSU$ KlInsen en Bed .... igingen Model 

wie: I0IJo1 COOrrlimt«, Re<'!iO Noofdwest, Amsterdam 

Beheer en oncIet't'oc>.Id BAM M~ Sy!iteem 

\\IOen~ 07-01-2007 

Hooldkartoor BAM UtiliteitsOOuw, IkJonik 

Opmerldngen I verl)e1:erpunten! 

Algemeen 

-

• HeIbi!ll<en rr<><Jej ver<leinen Mat het......-I<ve!d van he!: model OIl he!:,.;herm ""'" 

<)rote.- oppervIaktft ~. 

• Mei1ukrlop verwerl<en II1lay-oot model. 

• MogeIjkheid ern door mOddei van de fII t.r .,....,.,tueeI koIommen te Iaten wegv~ 1 1en 

voor ziehl. 

ProJectgegevens: 

• Opstelier model: <an oak em pmjed:team zijn. Mogeijkheid 001 per rege invoer aan 

te geven wie de ~eler is geweest van een ~n51 be<:lreigfng. 

• Fase project: is nu een combinatie van de ver5d1i11erde I"""" von de twee 

OOofdprooossen biMen 5AM Utiliteitsbouw. Kiezen ".;:Q de fasen ~anduicIifIgen van 

OOofdproces Plan- en i!Oljectontwl~eUng. 

Ident;ffcatie! 

• Spedtlceren van net onderwerp van een i<l!1lS of bedrei9ln!l pes aan bod IatM 

Komen nad~t men de ornstTorijviflg heelt ~I'tl. Verd ... bij het benoernen von de 

crnsd'1riJVing de mogeIjjk/le>d 9"""'" om te IinkM Mar de Prompt Ust. 

KWllntlffaotJe: 

• MogeIijkhei(j 001 de wegirogs:Iad:« em urgentiewaarde ""'" te <;je\Ien. 

Wegil1o;l!hctor wordt in het kwadrantenm:Jdel ondeigebi~t in ~ van de vier 

kwoor1!rKen. Deze waarde oak Iaten lien in het modeIovernctL I: ..... (I - S), II: 

midcIeI (9 - 15), III: hoog (16 - 24), IV: leer haag (15 - 31). 

• Wegingsl'oct(r de Ideur van I:i!rI'i of OOdrei9in\l meege">'en (Qroel1 I rood). 

Rupon. en belreening: 

• Term _ vervar.gen voor aileen de term opmerkingen. 
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