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5 amenvatting 

Projectontwikkelaars zijn professionele commerciale opdrachtgevers. Door het aankopen van 
grond en hierop bouwplannen te ontwikkelen, te verkopen en te realiseren proberen zij winst te 
maken. Dit hele proces is zeer risicovol. Aan de hand van de stichtingskosten wordt per project 
een financiale haalbaarheid gemaakt waarin rekening wordt gehouden met deze risico's. Door het 
reserveren van een geldbedrag voor de risico's (post onvoorzien) wordt door veel ontwikkelaars 
in geringe mate aan risicomanagement gedaan. 

Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar risicomanagement bij projectontwikkeling. 
Door studenten aan verschillende universiteiten is onderzoek gedaan naar risicomanagement, 
zowel vanuit woningcorporaties en commerciale marktpartijen. Er zijn vele methodes ontwikkeld 
om de risico's bij projectontwikkeling in kaart te brengen. Aile methodes hebben sen 
tekortkoming, ze maken geen van allen een verband met de kosten van de risico's. Aan de hand 
van indexen en factoren wordt getracht duidelijkheid te geven over de omvang van de 
verschillende risico's. Een ontwikkelaar redeneert voor een te ontwikkelen project vanuit een 
financiale haalbaarheid, de stichtingskosten. De risico's die gelopen worden zouden dan ook 
vertaald moeten worden naar de stichtingskosten oftewel geld. Het koppelen van een bed rag aan 
een risico is zeer objectief en geeft duidelijk de omvang van een risico weer. Een dergelijke 
methode is in de bestaande literatuur niet ter~g te vinden. Met dit onderzoek wordt getracht dit 
gat in de literatuur te vullen. De onderstaande probleem- en doelstelling zijn dan ook te 
formuleren. 

Welke risico's zijn er voor een commerciale projectontwikkelaar, in de initiatieffase, bij de 
ontwikkeling van woningen en hoe kunnen deze risico's financieel inzichtelijk worden gemaakt in 
relatie tot de stichtingskosten? 

Het opstellen van een risico-instrument welke gekoppeld is aan de stichtingskosten van een 
commerciele projectontwikkelaar ten einde meer inzicht en systematiek te krijgen bij het 
meenemen van risico's bij de go Ino-go beslissing in de initiatieffase van het ontwikkelen van 
woningen. 

Voortvloeiend uit de probleemstelling zijn er een aantal begrippen die nader moeten worden 
toegelicht. De eerste is projectontwikkeling. Projectontwikkeling heeft een aantal belangrijke 
kenmerken. De projectontwikkelaar is de risicodragende partij, hij vervult een centrale rol in het 
ontwikkelingsproces en heeft geen voornemens het ontwikkelde zelf te exploiteren. Een tweede 
begrip is woningbouw, hieronder vallen aile gebouwen die zijn bedoelt om in te wonen. Uit cijfers 
van het CBS blijkt dat de ontwikkeling van woningbouw in 2005 maar liefst goed was voor 66% 
van al het ontwikkelde op de vastgoedmarkt. De kracht van het te ontwikkelen instrument is dat 
het in staat is in de initiatieffase al duidelijkheid te geven over de omvang van de te lopen risico's. 
De initiatieffase is het begin van het hele ontwikkelingsproces en is op te splitsten in een 
acquisitiefase en een haalbaarheidsfase. De initiatieffase wordt uiteindelijk afgesloten met een go 
/ no-go beslissing die gebaseerd is op een locatieonderzoek, een marktonderzoek en een 
financiale haalbaarheid in de vorm van stichtingskosten. Met dit onderzoek kan hier 
risicomanagement aan worden toegevoegd. De stichtingskosten vormen de basis voor de 
financiale haalbaarheid van een ontwikkeling. Ondanks dat er verschillende mogelijkheden zijn 
om de stichtingskosten op te zetten is het altijd het totaal van kosten en opbrengsten. Het verschil 
hiertussen is de ontwikkelingswinst en het risico. De belangrijkste onderdelen van de 
stichtingskosten zijn de grond en bouwkosten. Samen bedragen zij circa 90% van de totale 
kosten. Het laatste beg rip is natuurlijk het beg rip risico. Een risico wordt vaak geassocieerd met 
een negatief gevolg. Dit is niet juist. Een risico kan zowel negatief als positief uitpakken. Denk 
maar aan het casino, je kan immers winnen en verliezen. Een risico heeft twee componenten. Het 
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eerste is de kans op voorkomen uitgedrukt in een percentage en als tweede een gevolg 
uitgedrukt in geld. 

Een koppeling tussen de stichNngskosten en een risico-ordening ligt ten grondslag aan het 
risicomanagement instrument. In de bestaande literatuur wordt voor het inventariseren van 
risico's gebruik gemaakt van een risico-ordening naar thema. Oit zijn thema's als politieke, 
maatschappelijke en technische risico's. Een dergelijke ordening is niet te gebruiken voor een 
koppeling naar de stichtingskosten waar de risico's per Ikostenpost moeten worden geordend. 
Voortvloeiend uit de opbouw van de stichtingskosten is er onderscheid te maken tussen een vijftal 
risicogroepen. Productrisico's, grondrisico's, realisatierisico's, financieringsrisico's en 
ontwikkelingsrisico's. Onder deze vijf groepen is een verdere rubricering te maken met in totaal 
55 concrete risico's die aile mogelijke risico's in het ontwikkelingsproces omvatten. 

Oe vertaalslag van risico's naar een financieel karakter is mogelijk middels de Expected Monetary 
Value method (EMV). Oe onderdelen voor de EMV worden gegenereerd door aan elk risico een 
kans (%) en een gevolg (€) toe te kennen. Het toekennen van de kans heeft hierbij een subjectief 
karakter en het toekennen van een gevolg een objectief karakter. Oit objectieve karakter komt 
door een automatische gevolgberekening vanuit de opgestelde stichtingskosten. Rekening 
houdende met de risicoattitude, die wordt bepaald door onder andere financiele en 
bedrijfsdoelstellingen van de ontwikkelaar, wordt de respons bepaald en worden eventuele 
beheersmaatregelen geselecteerd om de risico's te kunnen dragen. Met deze informatie over elk 
risico is de EMV-methode in staat aan de hand van drie scenario's (beg root, pessimistisch en een 
optimistisch scenario) het meest waarschijnlijke scenario te berekenen. Oit meest waarschijnlijke 
scenario wordt uiteindelijk uitgedrukt in een afwijking van de geprognosticeerde winst. 

Oe methode, vertaald in een risico-instrument uitgewerkt in een spreadsheet, blijkt te werken. 
Voor aile drie de getoetste projecten geeft de methode een afwijking van het winst & 
risicopercentage met een absolute nauwkeurigheid van minder dan 1 %. Oit betekent dat de 
ontwikkelaar in de initiatieffase al zicht heeft wat voor invloed de risico's hebben op de 
geprognosticeerde winst. Naast een verwacht winst en risicopercentage geeft het instrument ook 
aan hoe risicovol een project is. Oit door de bandbreedte die wordt aangegeven door het 
optimistische en pessimistische scenario. Het instrument is, naast een risico-indicatie in de 
initiatieffase, ook geschikt als bewakingsinstrument en voor het nemen van eventuele "GO
Elswhere" beslissingen. Ondanks de grote nauwkeurigheid en de objectiviteit in het toekennen 
van de gevolgen blijft er subjectiviteit zitten in het toekennen van de kans. Oit is onvermijdelijk. 
Projectontwikkeling heeft telkens een uniek karakter. Het is niet te vergelijken met een fabriek die 
auto's maakt. Kortom, de kracht blijft voor een groot deel liggen bij de kwaliteit van de 
ontwikkelaar die het instrument invult. 
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V oorwoord 

Het casino heeft mij altijd gefascineerd. Wie droomt er niet van net als James Bond altijd te 
kunnen winnen in het casino. Toch werkt het in de echte wereld niet zoo Gokken is nou eenmaal 
risico lopen. 

Voor mijn afstuderen aan de Technische Universiteit Eindhoven was ik op zoek naar een 
onderwerp waar ik onderzoek naar ging doen voor een periode van ongeveer 6 maanden. Oat ik 
bij een projectontwikkelaar wou afstuderen was voor mij al duidelijk geworden tijdens mijn studie 
en tijdens mijn stage bij Janssen de Jong Projectontwikkeling. Toen Janssen de Jong mij de kans 
bood om naast afstuderen ook werkzaam te zijn als ontwikkelaar heb ik deze kans met beide 
handen aangegrepen. Het onderwerp was voor mij niet moeilijk om te kiezen. Die fascinatie voor 
het casino wou ik combineren met een ontwikkelaar. Naar wat verder onderzoek bleek dit niet 
moeilijk te zijn. Projectontwikkelaars zijn ondernemers die door het nemen van risico proberen 
geld te verdienen . De keuze voor risicomanagement bij projectontwikkeling was gemaakt. 

Het verbeteren van risicomanagement bij ontwikkelaars kan een bijdrage leveren aan de verdere 
professionalisering van de vastgoedwereld. 'Ik denk dat de nieuwwaarde van dit onderzoek ligt in 
het feit dat er een duidelijke en praktische methode is ontwikkeld die risico's vertaald naar 
datgene waar elke ontwikkelaar bekend mee is, de stichtingskosten. Het vertalen van risico's naar 
een afwijking op het geprognosticeerde winst en risico percentage stelt ontwikkelaars in staat hun 
biedingen te optimaliseren, processen beter te bewaken en beter onderbouwde go of no-go 
beslissingen te nemen. Kortom een interessant onderwerp dat nog lang niet is geoptimaliseerd 
maar waarvan ik denk dat dit onderzoek daar een bijdrage aan is. 

Mijn dank gaat uit naar iedereen die mij heeft geholpen bij de totstandkoming van dit onderzoek. 
Bijzondere dank ben ik verschuldigd aan, ten eerste, Dick van Gasselt. Dick heeft veel tijd vrij 
gemaakt om mee te denken over het instrument en hij had bij het opzetten van het instrument al 
vertrouwen in de werking ervan. Daarnaast wil ik Mark van Doorn ook bedanken als tweede 
begeleider vanuit Janssen de Jong Projectontwikkeling. Ook gaat mijn bijzondere dank uit naar 
Jos Smeets. Jos is mijn eerste begeleider vanuit de Technische Universiteit. Daarnaast bedank ik 
ook Robert Weisz als tweede begeleider van de TU Eindhoven. Ais laatste wil ik Janssen de Jong 
Projectontwikkeling bedanken voor de mogelijkheid en de middelen die zij mij gaven om in een 
fijne sfeer te kunnen afstuderen. 
Natuurlijk bijzondere dank aan mijn vriendin die mij heeft gesteund tijdens mijn afstuderen. Verder 
bedank ik nog mijn vader voor de hulp bij de totstandkoming van dit onderzoek. 

ledereen hartelijk bedankt! 

Bas Goossens 
Son en Breugel, mei 2007 
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1 _Inleiding 

Projectontwikkelaars zijn professionele opdrachtgevers. Door het aankopen van grond en hierop 
bouwplannen te ontwikkelen, te verkopen en te realiseren proberen zij winst te maken. In het hele 
proces van ontwikkelen zijn er veel dingen die mis kunnen gaan waar in eerste instantie niet of 
niet voldoende op is gerekend. Dit zijn risko's. Projectontwikkelaars zijn in het 
ontwikkelingsproces de risicodragende partij en wanneer er onverwacht dingen gebeuren voelen 
zij dit in hun portemonnee. Daar komt nog bij, dat bij met ontwikkelen van vastgoed enorme 
bedragen zijn gemoeid. Een kleine tegenslag kan dus al aanzienlijke kosten met zich 
meebrengen. Het is dus logisch dat projectontwikkelaars steeds meer (willen) doen aan 
risicomanagement. Wanneer risico's op tijd gesignaleerd worden, kunnen beslissingen hierop 
worden afgestemd en eventuele financiele debakels worden voorkomen. 
In het begin van het ontwikkelingsproces zijn er de meeste onduidelijkheden en daarmee ook de 
meeste risico's. Er zijn nog geen contracten en geen grondposities, om nog maar te zwijgen over 
een bouwvergunning,. Er zijn in deze fase een hoop onzekerheden. Toch moet de ontwikkelaar in 
deze fase vaak al beslissen of hij doorgaat met ontwikkelen. Doorgaan betekent kosten maken 
die misschien niet worden terugverdiend. Wanneer de ontwikkelaar in beeld heeft welke risico's 
er zijn, in welke mate ze er zijn en of hij nog enige invloed heeft op deze risico's kan hij zijn 
beslissing beter onderbouwen. 
De vraag is nu aileen nog hoe de risico's voor een projectontwikkelaar in kaart moeten worden 
gebracht zodat hij de financiele gevolgen snel en helder in beeld heeft. De financiele basis, waar 
op dit moment bij Janssen de Jong Projectontwikkeling en bij veel andere commerciele 
ontwikkelaars, go/no go beslissingen worden gemaakt, zijn de stichtingskosten. De risicoanalyse 
zou dus gekoppeld moeten worden aan deze stichtingskosten. Wanneer deze twee gekoppeld 
zijn kunnen ontwikkelaars nog beter onderbouwde beslissingen nemen. 
Uiteraard wordt er bij Janssen de Jong Projectontwikkeling bij dit soort beslissingen rekening 
gehouden met risico's. Op basis van ervaring wordt snel ingeschat welke (grote) risico's er zijn en 
wat voor gevolgen deze kunnen hebben. Het gevaar bij deze "ervaring"-methode is dat er risico's 
over het hoofd gezien kunnen worden. Bij een systematische manier van risicoanalyse is dit 
gevaar veel minder aanwezig. Daarnaast is de ervaring niet altijd bij iedereen in dezelfde mate 
beschikbaar. Jonge werknemers kunnen daarom moeilijker een risicoanalyse maken en de 
gevolgen inschatten. 
Bij het ontwikkelen van een nieuw risicomanagement instrument mag niet vergeten worden dat 
het uitvoeren van risicomanagement een hulpmiddel is. Het mag geen doel op zich worden. Er is 
bij commerciele ontwikkelaars een beperkt tijdsbestek waarin het uitvoeren van 
haalbaarheidsonderzoeken moet gebeuren. Het kan daarom niet de bedoeling zijn dat men 
bijvoorbeeld twee dagen bezig is met het uitvoeren van een risicoanalyse. 

1.1 Nieuwwaarde 

Risicomanagement bij projectontwikkeling is een onderwerp waarvoor de laatste jaren enorm vee I 
belangstelling is ontstaan. Ook bjj studenten aan de Technische Universiteit Eindhoven. In de 
periode tussen 2002 en vandaag zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd. Ook buiten 
Eindhoven zijn studenten bezig geweest met dit onderwerp. In chronologische volgorde zullen de 
uitgevoerde of in uitvoering zijnde onderzoeken worden besproken. 

I Technische Universiteit Eindhoven en Janssen de Jong Projectontwikkeling 

C) 
C 
-0 
Q) 

C 

9 



I Afsludeeronderzoek B.L. Goossens 
Risico lopen: Wat kosi dal? 

Het eerste onderzoek is in 2002 door L. van de Louw uitgevoerd als aan 
de Technische Eindhoven. Het onderzoek in op risicomanagement door middel 
van een optimale Het onderzoek is uitgevoerd 
voor de herontwikkelingen en houdt met de 

partijen. Het instrument wordt pas bruikbaar wanneer voor aile 
aan het project deel te nemen. De vraag die hiermee 

voor een partij de risico's te om 
dat door middel van het creeren van een 

Op drie vlakken wordt de fasering benaderd. 
en het vlak. Wanneer aile vlakken zijn 

bekeken wordt van een trial and error methode een gouden mix gecreeerd die de 
fasering moet bleden. wordt nog toegepast op aile 

fasen In de Het is een goede en nieuwe methode om als projectorganlsatie een 
optimale fasering te waar zoveel mogelijk de belangen van aile partijen worden 
meegenomen. Wat er in ogen niet behandeld is, is dat er nlet vanuit het oogpunt van een 
ontwikkelaar wordt Ook is het geen beslissingsinstrument om in een vroeg stadium (of 
later) te kiezen ontwikkelaar om nlet mee te doen vanwege de risico's. 

Het tweede onderzoek is vanuit de opleiding ADMS door B.J.C. van in 
2004. Deze had als doel in een bedrijf een managementtool te ontwikkelen. Dil 
onderzoek is uitgevoerd bij Atrive, een ontwikkelaar voor een woningcorporatie. Het om 
risico's die kunnen ontstaan de programmavorming van de Het 
onderzoek risico's inzichtelijk te maken en voor woningcorporaties een 
te bieden tot van de Er is eerst gekeken welke risico's er zijn. 
is gekeken hoe kunnen worden gemaakt en tot slot is gekeken welke 
de corporatie kan worden. Het is een goede manier om de risico's inzichtelijk te 
De methode van bestaande technieken die zijn Er word! 
geen rekening met de fasering van het ontwikkelingsproces. Mede hierom is dit een 
tijdrovende is er gekeken vanuit het oogpunt van een die totaal 
andere als een corporatie. 

In 2004 is door D. een onderzoek uitgevoerd naar de risico's bij 
ontwikkeling. Het is de Technische Universiteit Eindhoven. D. ,,,."', .... """'. 
naar aanleiding van een risico's bij 
vergelijking tot een 
waarmee risico's kunnen worden 
waarbij door middel van een 

bepaald 
elk soort 
kosten. Hier 

Door Van 
afstudeeronderzoek 
stichtingskosten. 
geen duidelijke naar de de risico's die invloed hebben op de diverse 
kostenposten. Ook wordt het totaal van risico's niet inzichtelijk gemaakt op basis van een 
afwijking van de geprognosticeerde winst. Er zijn veel verschillende technieken samengevoegd 
die geen duideiijkheid geven. Verder is het ontwikkelde instrument zeer moeilijk toe te passen. 

In 2006 heet! J. een onderzoek geschreven vanuit de opleiding ADMS. Net als bij 
van Gompel is dit onderzoek uitgevoerd bij een ontwikkelaar voor een woningcorporatie. Ook hier 
is het hoofddoel de risico's inzichtelijk maken. Daarnaast moet de tool meehelpen in de 

rond en zorgen voor een betere bewustwording van de risico's bij 
De tool die door Steeneken is ontwikkeld is een samenvoeging van 

Er is rekening gehouden met de fasering door bij elk fasebesluit de risico's 
Het is een tijdrovende methode en het gevaar is dat het uitvoeren van 

\m;Qn~~l"I~)m,,,,nT het doel op zich wordt. 
dit moment is E. van Looveren vanuit de T echnische Universiteit Eindhoven bezig met een 

" ... /'101"71'\"'."" naar bij projectontwikkeling. Het wordt uitgevoerd vanuit de 
n""~""",",''''TI<:> Woonlnc in Eindhoven. De nadruk bij dit ligt op het onderzoeken 

naar welk in welke van het ontwikkelingsproces bij voorkomt. Daarnaast 
word! er """,,, .. ,,,.h,,,,,,rt'l een wegingsfactor te achterhalen zodat risico's naast hun effect 

x gavolg) nn,,,,, .. \F,,. kunnen worden in een volgorde van "zwaarte". Als voorbeeld kan 
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gesteld worden dat een financieringsrisico en imagorisico allebei hetzelfde effect hebben na een 
risicoanalyse. Echter heeft het uitkomen van een financieringsrisico vee I grotere gevolgen dan 
een imagorisico. De wegingsfactor zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn dat het imagorisico een 
wegingsfactor van 1 heeft en het financieringsrisico een factor 5. 

Er zijn vee I mogelijkheden om de risico's te ordenen. E. van Looveren is de eerste die een 
rangordening naar de fasering maakt. Echter zijn de risico's nog nooit gekoppeld aan de 
stichtingskosten van een ontwikkelaar. Een commerciele ontwikkelaar wil een bepaalde winst 
draaien op een project en is bereid om risico's te nemen. Deze risico's zijn echter altijd kwalitatief, 
aangezien in de beginfase nog niet duidelijk is wat een risico exact kost. Bijvoorbeeld het risico 
dat een bouwvergunning te laat verkregen wordt. In de beginfase van het ontwikkelingsproces wil 
de ontwikkelaar graag weten wat de financiele gevolgen zijn in relatie tot het winstpercentage. 
De tweede toegevoegde waarde ligt in het tijdstip in het ontwikkelingsproces waarvoor het 
gebruikt kan worden. De bestaande risicomanagement methoden zijn allemaal geschikt voor de 
hele ontwikkelingsfase en zijn daardoor niet zo specifiek dat het een go/no go advies kan geven. 
De theoretisch toe9'evoegde waarde ligt in het feit dat er door dit onderzoek duidelijkheid wordt 
gekregen in de mogelijkheden om risicomanagement te koppelen aan geld. Hierdoor wordt de 
objectiviteit van risicomanagement in het algemeen enorm verhoogd. Ook de praktische 
relevantie is groot. Doordat het onderzoek uiteindelijk een risico-instrument geeft zal hetin de 
praktijk gebruikt kunnen worden. Projectontwikkelaars hebben hierdoor in de initiatieffase al 
duidelijkheid over de risico's en hun invloed op het verwachte projectresultaat. Met name 
biedingen voor grond of voor prijsvragen kunnen nog verder worden geoptimaliseerd. 

1.2 Vraag- en doelstellingen 

In de inleiding is al aangegeven in welke richting het onderzoek moet plaatsvinden. Met dat in het 
achterhoofd is gekeken waar in de afgelopen jaren al onderzoek naar is gedaan en wat de 
toegevoegde waarde is van dit onderzoek. In dit hoofdstuk zullen de vraagstellingen zoals de 
probleemstelling, doelstelling en deelvragen worden behandeld. 

1.2. 1 Probleemstelling 

Welke risico's zijn er voor een commerciele projectontwikkelaar, in de initiatieffase, bij de 
ontwikkeling van woningen en hoe kunnen deze risico's financieel inzichtelijk worden 
gemaakt in relatie tot de stichtingskosten? 

1.2.2 Ooelstellingen 

De doelstelling is op te splitsen in twee delen. Het eerste streven is, dat met di1 onderzoek bij 
Janssen de Jong Projectontwikkeling beter kan worden omgegaan met risico's. Daarnaast is dit 
de laatste fase van mijn studie en dient dit orilderzoek als afronding van mijn masteropleiding. Om 
deze reden zijn er twee doelstelling geformuleerd. 

Onderzoeksdoelslelling 

Het opstellen van een risico-instrument welke gekoppeld is aan de stichtingskosten van 
een commerciele ontwikkelaar ten einde meer inzicht en systematiek te krijgen bij het 
meenemen van risico's bij de go / no go beslissing in de initiatieffase van het ontwikkelen 
van woningen. 

Persoonlijke doelslelling 

Het uitvoeren van een afstudeeronderzoek volgens de richtlijnen van de Technische 
Universiteit Eindhoven ten einde mijn opleiding aan de leerstoel Real Estate Management 
and Development met een goed resultaat af te ronden. 
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1.2.30ee/vragen 

1. Hoe zijn de stichtingskosten opgebouwd in relatie tot een risico-identificatie? 
2. Welke risico's zijn er bij de ontwikkeling van woningen en met welke van deze risico's dient in 

de initiatieffase rekening te worden gehouden? 
3. Op welke onderdelen van de stichtingskosten zijn welke risico's van toepassing? 
4. Hoe kunnen de risico's in geld worden uitgedrukt zodat zij gekoppeld kunnen worden aan de 

stichtingskosten? 
5. Hoe kunnen de risico's, die financieel zijn uitgedrukt, gekoppeld worden aan de 

stichtingskosten zodat een risico-instrument ontstaat? 
6. Hoe effectief is het ontwikkelde risico-instrument? 

Om binnen de gestelde periode van twee trimesters te kunnen afstuderen is er een bepaalde 
afbakening noodzakelijk. Om deze reden zal dit onderzoek aileen toepasselijk zijn in Nederland. 
Dit omdat Nederland, net als aile andere landen, een specifieke manier heeft van ontwikkelen en 
bouwen. Daarnaast wordt er voor de toetsing gebruik gemaakt van gerealiseerde projecten in 
Nederland. 
Een tweede afbakening is dat dit risico-instrument aileen toepasbaar is bij woningbouwprojecten. 
Dit omdat voor het toetsen van het instrument op effectiviteit gebruik wordt gemaakt van 
woningbouwprojecten. Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft qua woningbouwprojecten een 
breed aanbod waarop het te ontwikkelen instrument kan worden getoetst. 

1.3 Opzet en uitvoering van het onderzoek 

1.3.1 Onderzoeksopzet 

De onderzoeksopzet voor mijn afstudeeronderzoek is in de onderstaande figuur weergegeven. 

Stichtingskosten 
(commerciile 

projectontwikkelaar) 

Risicomanagement 

~-------------I 

I T oepassing : 
: instrument op 
I project in 

///Y"i initiatieffase 
- I (advies JJPo) L _____________ ~ 
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De basisonderdelen van dit onderzoek zijn: de stichtingskosten van een commerciele 
ontwikkelaar en het risicomanagement. In de eerste stap worden deze twee samengebracht en 
zo ontstaat een opzet van de stichtingskosten, naar hoofd en subonderdelen, met hieraan 
gekoppeld een risico-identificatie onderdeel. Aangezien het instrument wordt getoetst op 
woningbouw wordt voor dit onderdeel een risico-identificatie uitgevoerd en zullen de risico's die 
zich kunnen voordoen bij het ontwikkelen van woningen in kaart worden gebracht. 
In de hierop volgende stap wordt onderzocht hoe risico's in het algemeen kunnen worden 
vertaald in geld. Vervolgens wordt dit gekoppeld aan het risico-identificatie onderdeel van het 
instrument. Op deze manier is er een instrument ontstaan dat in staat is risico's te identificeren, te 
vertalen in geld en vervolgens te koppelen aan de opgezette stichtingskosten. 
De laatste stap is het toetsen van het opgezette instrument. Dit gebeurd in twee stappen. In de 
eerste stap wordt het instrument onderworpen aan de kritische blik van diverse experts op het 
gebied van projectontwikkeling en risicomanagement. Het instrument kan nu worden aangepast 
op de gegeven kritiek, waarna het word1 getest aan de hand van drie reeds gerealiseerde 
woningbouwprojecten. Ais eerste een afgerond project waarop minder winst is gemaakt dan 
geprognosticeerd. Hiermee kan gekeken worden of het risico-instrument dit had kunnen 
voorkomen of beter had kunnen voorspellen. Verder is een toetsing op een project waarop meer 
winst is gemaakt dan geprognosticeerd noodzakelijk. Hiermee kan gekeken worden of het 
instrument ook in staat is om kansen in te schatten. Daarnaast wordt een project getoetst dat niet 
afwijkt van het geprognosticeerde winstpercentage om als ijkpunt te dienen. Er kan nu worden 
geevalueerd en er kan worden teruggekoppeld naar het instrument en naar de bestaande vorm 
van stichtingskosten. 
Tot slot wordt het instrument ook gebruikt bij een project dat zich in de fase bevindt waarvoor het 
instrument is ontwikkeld (initiatieffase). Hierdoor kan er naar Janssen de Jong Projectontwikkeling 
een advies worden gegeven over de te nemen go/no go beslissing. 

1.3.2 Uitvoering van het onderzoek 

Onderzoekseenheden: 
Janssen de Jong Projectontwikkeling is een ontwikkelaar die als core business heeft, het 
ontwikkelen van woningen voor verkoop. Mede om deze reden, en de reeds eerder aangegeven 
redenen, is er in dit onderzoek gekozen om een instrument te ontwikkelen voor woningbouw 
projecten. Het te ontwikkelen instrument zal worden getoetst aan de hand van drie gerealiseerde 
projecten. In overleg met Janssen de Jong Projectontwikkeling is gekozen voor de onderstaande 
drie projecten. Aan de hand van de drie projecten (A tim C) wordt gekeken in hoeverre het 
instrument in staat is tot het inschatten van risico's en kansen en dit tot uitdrukking te brengen in 
de stichtingskosten. 
Gezien de vertrouwlijkheid van de informatie zal er gewerkt worden aan de hand van een aparte 
bijlage en zal het hoofdrapport gepresenteerd worden aan de hand van ge'indexeerde cijfers 
zodat zowel de bruikbaarheid als de gevoeligheid gewaarborgd blijft. 

Nummer Project Product 

A (worst case) Venlo 10 woningen Boekenderstraat 
... -

Binormal case) yenray_ .. 22 woningen Marianum 
~~st case} Asten 46 grondaebonden woningen 

I (future case) - 55 grondgebonden woningen en appartementen 

Tabe/1.1 Overz;cht van de getoetste projecten 

Zoals in de tabel is te zien is er ook een project met code I. Dit project is een project dat zich op 
het moment van gereed komen van dit onderzoek in de initiatieffase bevindt. Het project zal 
gebruikt worden om na toetsing aan de hand van het instrument een advies te kunnen geven aan 
Janssen de Jong Projectontwikkeling. 

Dataverzameling: 
Ais dataverzameling zal voornamelijk vee I deskresearch gedaan moeten worden. Daarnaast moet 
het instrument wat ontwikkeld wordt geschikt zijn om in de praktijk, met name bij Janssen de Jong 
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Projectontwikkeling, toe te passen. Hierom zal het noodzakelijk zijn in de praktijk te kijken hoe am 
gegaan wordt met het go/no-go besluit in de initiatieffase, de stichtingskosten, het 
risicomanagement en hun gedachten over de vormgeving van het instrument. De respondenten 
zijn weergegeven in onderstaande tabel. 

Aan de hand van interviews zal bij respondenten gevraagd worden naar hun ervaring met 
projectontwikkeling en hun ervaring en kennis op het gebied van risicomanagement. 

Naam Functie 8edrijf / organisatie 

/fecte betra kk enhel /I h II/ et opste en van et fiSiCO-instrument 

Dhr. D. v. Gasselt Regiomanager Janssen de Jong Projectontwikkeling 
te Son en~~~ugel 

Projectontwikke!Tng Dhr. M. v. Doorn Regiomanager Janssen de Jong 
te Son en Bre~gel 

D.m.v. interviews opinie en zienswijze~eilen 
Dhr. G. Verkerk Directeur Janssen · de Jong Projectontwikkeling 

Projectontwikkeling I te Son en Breugel 
Dhr. H. Stooker Directeur Trebbe Bouw te Enschede 

_ "'pn~Lectontwik_~~!Lng_ 
Mevr. L. v.d. Ven Docente Technische Universiteit Eindhoven te 

Vastgoedontwikk~I~.!lg Eindhoven ------... 

Dhr. J. Brouns Ontwikkelingsmanager / Janssen de Jong Projectontwikkeling 
Student A.S.R.E. te Venray 

Tsbe/1.2 Weergave van de gelnterviewde respondenten 

Er is v~~r gekozen om de meeste interviews te houden binnen Janssen de Jong 
Projectontwikkeling. De verschillende ontwikkelaars lopen al wat jaren mee en weten ook hoe 
andere ontwikkelaars omgaan met risicomanagement. 

1.4 Janssen de Jong Projectontwikkeling 

Janssen de Jong Projectontwikkeling maakt dee I uit van de Janssen de Jong groep. Ais 
bouwgroep is Janssen de Jong Groep actief in verschillende sectoren van de bouwnijverheid in 
Nederland en het Caribische gebied. De Groep legt daarbij de nadruk op de bouw van 
totaalprojecten, toepassing van modulaire bouwsystemen en hoogwaardige activiteiten met een 
zo hoog mogelijk rendement. 

Janssen de Jong heeft haar activiteiten gebundeld in vier clusters: 
Infrastructuur, Systeembouw, Caribbean en Projectontwikkeling & bouw. 

De ondernemingen in de Groep opereren in hoge mate zelfstandig. In de praktijk blijkt echter, dat 
relaties niet aileen de sterke specialisaties van de bedrijven waarderen, maar juist ook de kracht 
van het groepsverband. De individuele zusterbedrijven werken dan ook intensief en in synergie 
samen en delen hun specifieke kennis en ervaring. 
De toegevoegde waarde van het groepsverband wordt ook gevonden in uitwisseling van kennis 
en ervaring en gemeenschappelijke faciliteiten op het gebied van financiering, opleidingen, 
kwaliteit, veiligheid en milieu. 
Janssen de Jong Groep neemt haar verantwoordelijkheid richting haar omgeving serieus. Dat uit 
zich onder meer in een werkklimaat, waarin aile medewerkers zich professioneel en persoonlijk 
maximaal kunnen ontplooien. Daarnaast wordt binnen de bedrijfsvoering en het productaanbod 
actief aandacht besteed aan duurzaamheid en milieu. 
Bij haar activiteiten richt Janssen de Jong Groep zich in eerste instantie op projecten waar de 
ondernemingen op grond van hun specialisatie, dan wei de synergie binnen de Groep een 
maximale toegevoegde waarde kunnen leveren. Dat betekent, dat binnen de activiteiten een 
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sterke nadruk ligt op de bouw van totaalprojecten en op de toepassing van modulaire 
bouwsystemen. 
Het gemiddeld aantal medewerkers van Janssen de Jong Groep in 2006 bedroeg ongeveer 1500 
(1402 in 2005). De groep realiseerde in 2006 een netto-omzet van EUR 462 miljoen. Dit is een 
stijging ten opzichte van 2005 waar een omzet van 402,5 miljoen werd gerealiseerd. In 2006 werd 
er een winst behaald van 19 miljoen euro en he eft de groep op dit moment een orderportefeuilie 
van ongeveer 1 miljard. 

Janssen de Jong Projectontwikkeling is een zelfstandige en risicodragende projectontwikkelaar 
die zich richt op het totale ontwikkelingstraject. In de afgelopen decennia is een expertise 
opgebouwd op het gebied van woningbouw, commercieel vastgoed, herontwikkeling van 
bestaand onroerend goed, stadsvernieuwing, ontwikkeling van bestemmingsplannen en 
projectmanagement. Ais onderdeel van Janssen de Jong Projectontwikkeling is Janssen de Jong 
Vastgoed actief op het gebied van commercieel vastgoed als kantoren, bedrijfsgebouwen en 
winkels. Op het gebied van bedrijfsverzamelgebouwen is Janssen de Jong Vastgoed in 
Nederland marktleider. Janssen de Jong Projectontwikkeling is lid van zowel de Neprom als het 
G IW en is ISO gecertificeerd. 

Bij het ontwikkelen krijgt ieder project, met inachtneming van de stedenbouwkundige 
randvoorwaarden en uitgangspunten, een eigen identiteit mee. Het realiseren van een blijvend 
prettige woon-, werk- en leefmilieu met oog v~~r detail van de woning, het bedrijfsgebouw en 
haar omgeving staan hierbij voorop. 

Janssen de Jong Projectontwikkeling hecht vee I waarde aan samenwerking met gemeenten, 
woningbouwverenigingen en marktpartijen bij de ontwikkeling en realisatie van nieuwe projecten. 
Daarnaast wordt Janssen de Jong Projectontwikkeling vaak gevraagd voor het opstellen van 
wijkontwikkelingsplannen. Hier worden bewoners en belanghebbenden bij betrokken. Vanwege 
het uitgebreide netwerk van Janssen de Jong Projectontwikkeling met financiers en beleggers 
kan nieuwbouw zowel in de huur- als de koopsector gerealiseerd worden. 

De slagvaardige en flexibele teams van Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn werkzaam 
vanuit het hoofdkantoor in Son en Breugel of vanuit een van de regiokantoren in Bodegraven, 
Hengelo, Venray en Maastricht. Aile medewerkers beschikken over de juiste kennis en ervaring 
om zowel grootschalige als kleinschalige projecten tot een goed eindresultaat te brengen. 
Bewaking van kwaliteit, kosten en planning alsmede een goede communicatie, vormen een 
integraal onderdeel van deze aanpak. 

1.5 Rapportopbouw 

De hoofdlijnen van het onderzoek zijn uitgezet. Dit rapport gaat in het volgende hoofdstuk in op 
de theoretische achtergrond van de problemen die voortkomen uit de in de inleiding 
geformuleerde probleemstelling. Er worden in hoofdstuk 2 definities gegeven van de begrippen 
projectontwikkeling, woningbouw, stichtingskosten, de initiatieffase, risico en risicomanagement. 
Voor de begrippen stichtingskosten en risicomanagement dient hoofdstuk 2 als een voorstudie 
die duidelijkheid geeft over bestaande methodes en technieken. 
Hierop voortvloeiend is in hoofdstuk 3 de basis van het instrument weergeven. Dit hoofdstuk geeft 
een schematische weergave van het te ontwikkelen instrument. Aile stappen die doorlopen 
moeten worden, worden hier aangegeven. Ook wordt inzicht gegeven aan welke eisen een 
dergelijk instrument moet voldoen. Dit zijn eisen als tijdsduur en bijvoorbeeld gebruiksgemak. Ook 
wordt hier de visie gegeven over hoe het instrument zou moeten worden ingepast in de 
organisatie. In dit gevall Janssen de Jong Projectontwikkeling. Het rapport is opgebouwd volgens 
het stappenplan van het instrument. 
Hoofdstuk 4 gaat in op de eerste stap in het proces van risicomanagement. De risico
inventarisatie. Hier wordt een koppeling gemaakt tussen risico-inventarisatie en de 
stichtingskosten. Er wordt in dit hoofdstuk ingegaan op een checklist, die aile risico's bij 
projectontwikkeling omvat. Verder wordt naast risico-inventarisatie ook ingegaan op 
kanseninventarisatie. 
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Het volgende hoofdstuk (5) gaat in op het tweede onderdeel van risicomanagement, de analyse. 
Deze analyse gebeurd in twee stappen. De eerste stap is het toekennen van een kans. Er wordt 
een onderverdeling van kansen besproken waarmee aile risico's kunnen worden geanalyseerd. 
Het tweede deel van dit hoofdstuk gaat in op het toekennen van een gevolg. Per risico wordt een 
gevolg aangegeven in een exact bedrag. 
Aile risico's zijn dan ge·inventariseerd en geanalyseerd. De stap die hierop voigt is de reactie op 
de risico's. Hier gaat hoofdstuk 6 verder op in. Ook dit hoofdstuk bestaat uit twee delen. Het 
eerste deel gaat in op de verschillende responsmogelijkheden in relatie tot de verschillende 
soorten risico's. Ook wordt ingegaan op deze uit de theorie voortvloeiende responsmogelijkheden 
in relatie tot projectontwikkeling. Deel twee van hoofdstuk 6 gaat in op de houding van een 
organisatie ten opzichte van aanwezige risico's, de risicoattitude. Er wordt ingegaan op een 
methode om voor een ontwikkelaar een risicoattitude te bepalen die heel concreet grenzen 
aangeeft. 
Het laatste onderdeel van risicomanagement is de beheerfase. Op deze beheerfase wordt in 
hoofdstuk 7 ingegaan. Er worden drie vormen van beheer besproken. De eerste is kansreductie 
voor zowel de kostenposten als de opbrengsten. Het tweede onderdeel is de gevolgreductie bij 
de kostenposten. Ais laatste wordt ingegaan op gevolgreductie bij de opbrengsten. Hier is een 
nieuwe techniek voor ontwikkelt. Die wordt besproken in het laatste deel van hoofdstuk 7. 
In hoofdstuk 8 wordt de methode besproken waar de risico's uiteindelijk financieel worden 
gekoppeld aan de stichtingskosten. De methode wordt besproken vanuit de theorie en er wordt 
ingegaan op de conclusies die te trekken zijn in relatie tot projectontwikkeling. 
Het hele concept instrument is besproken in de hoofdstukken tot en met hoofdstuk 8. Hoofdstuk 9 
gaat in op de toetsing van het instrument aan de hand van gerealiseerde projecten. Er worden 
vier projecten besproken. De eerste drie zijn drie scenario's (best - normal - worst). Het vierde 
project is een nu in ontwikkeling zijnde project wat als advies dient naar Janssen de Jong 
P rojectontwi kkeling . 
In het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 10 worden de conclusies gegeven en aanbevelingen gedaan 
voor verder onderzoek en aanbevelingen gedaan voor Janssen de Jong Projectontwikkeling. Ook 
wordt hier een nabeschouwing gegeven. 
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2 _ Theoretisch afbakening 

De opbouw van het onderzoek is besproken. Er komen echter begrippen voor in deze afbakening 
die een verdere toelichting behoeven. Het eerste onderdeel is het begrip projectontwikkeling. Dit 
onderzoek wordt uitgevoerd bij en voor een commerciele projectontwikkelaar. Hoofdstuk 2. 1 geeft 
meer duidelijkheid over het beg rip projectontwikkeling. Het volgende beg rip dat centraal staat is 
woningbouw. Ten eerste als afbakening en verder omdat Janssen de Jong Projectontwikkeling 
met name een woningbouwontwikkelaar is, wordt het risico-instrument ontwikkelt voor het 
inschatten van de risico's bij woningbouw. Hoofdstuk 2.2 gaat hier verder op in. Ook is in het 
vorige hoofdstuk naar voren gekomen dat het instrument in de hoofdzaak bedoeld is ter 
ondersteuning van de investeringsbeslissing in de initiatieffase. Hoofdstuk 2.3 gaat in op de 
initiatieffase en geeft helderheid in de te nemen beslissing. Ook wordt hier gekeken in hoeverre 
het instrument geschikt kan worden gemaakt voor een risico-analyse later in het 
ontwikkelingstraject. Een van de nieuwwaarden van dit onderzoek is dat de risico-analyse wordt 
gekoppeld aan de stichtingskosten. In hoofdstuk 2.4 wordt het beg rip stichtingskosten verder 
behandeld en wordt inzicht gegeven in de opbouw en structuur ervan. Hoofdstuk 2.5 bespreekt 
het begrip risico en tot slot wordt in hoofdstuk 2.6 het begrip risicomanagement besproken. Er is 
veel literatuur en veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp. Een eerste verdieping is 
noodzakelijk voordat een opzet kan worden gemaakt voor het te ontwikkelen risicomanagement
instrument. 

2.1 Projectontwikkeling 

In de literatuur zijn een aantal definities te vinden voor het begrip projectontwikkeling. In 
onderstaande opsomming zijn een aantal definities weergegeven. 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initieren, ontwikkelen en realiseren van vastgoed" 
(Kohnstamm en Regterschot, 1994) 

"Projectontwikkeling is het op eigen rekening en risico initieren, organiseren, uitvoeren (c.q. 
doen uitvoeren) en coordineren van taken die nodig zijn voor het realiseren van onroerend 
goed, inclusief het aankopen van de van de daarvoor benodigde grond" 
(Oude veldhuis, 1993) 

"Projectontwikkeling is het risicodragend initieren, organiseren, (doen) uitvoeren en coordineren 
van aile taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarderen van onroerende zaken, 
inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde opstallen en/of grond" 
(Keeris, 2001) 

In al deze definities komen twee belangrijke elementen naar voren. De eerste is dat de 
projectontwikkelaar altijd de risicodragende partij is. Naast deze definities komt dit ook naar voren 
in de doelstellingen van Janssen de Jong Projectontwikkeling. Van de Ven (2003) geeft ook nog 
eens aan dat "De projectontwikkelaar risicodragend investeerl in de totstandkoming van 
vastgoedprojecten". Doordat de projectontwikkelaar een risicodragende partij is, wordt het belang 
van het beheersen van dergelijke risico's nog eens extra benadrukt. 
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Ontwerper 

adviseurs 

Beheerder 

Makelaar / notaris Derden Overheid 

Gebruiker 

Corporatie 

Belegger 

Financier 

Figuur2.2 

Volgens van de Ven (2003) 
is de ontwikkelaar de spin in 
het web. Ook Swinkels 
(2001) geeft de 
projectontwikkelaar tijdens 
het ontwikkelingsproces een 
cobrdinerende en 
studerende rol. In het model 
van van de Ven (2003) is 
een aanpassing gemaakt. 
De verschillende betrokken 
partijen zijn geordend naar 
soort actor. Ook is de 
notaris toegevoegd 

Het tweede onderdeel dat in aile definities naar voren komt is dat de projectontwikkelaar niet 
actief is op een klein deel van het ontstaansproces van onroerend goed. De ontwikkelaar is actief 
vanaf het aankopen van de grond tot het verkopen van het onroerend goed. Ook van de Ven 
geeft aan dat de ontwikkelaar actief is in het gehele proces. Zij beschouwd de ontwikkelaar als 
"spin in het web". In figuur 2.2 is weergeven met welke partijen de projectontwikkelaar te maken 
krijgt tijdens het gehele ontwikkelingsproces. 
Wanneer de verschillende begrippen en de literatuur erop wordt nageslagen blijkt dat aileen in de 
definitie van Keeris (2001) en in de doelstelling van Janssen de Jong Projectontwikkeling naar 
voren komt dat een ontwikkelaar niet aileen nieuw onroerend goed ontwikkelt maar ook actief is in 
het opwaarderen van bestaand onroerend goed. Dit is zeker een onderdeel wat in de definitie van 
projectontwikkeling moet zijn terug te vinden. Er is te zien dat veel gemeenten op dit moment 
bezig zijn met de herstructurering van bestaande woonwijken. De ontwikkelaar is hier vaa'k bij 
betrokken. Zij is dan bezig met het opwaarderen / herontwikkelen van onroerend goed. 

Het beg rip dat dus het 
beste de definitie van een 
ontwikkelaar weergeeft is 
de definitie van Keeris. 
Deze definitie zal in dit 
rapport dan ook 
gehanteerd worden. 
Daarnaast geeft Keeris 
(2001) ook een definitie 
van de 
projectontwikkelaar die in 
combinatie met het beg rip 
voor projectontwikkeling 
gebruikt zal worden. 

Figuur2.3 

Ambities voor 
projectontwikkeling in 
Singapore. 

Bron: Smeets. J. (2005) 

"Een projectontwikkelaar is een partij binnen de vastgoedmarkt, welke bij de rea lisa tie van een 
vastgoedobject betrokken is vanaf het initiatief tot en met de ingebruikname ervan vanuit een 
commerciele invalshoek, waarbij deze minimaal een coordinerende functie heeft in de 
conceptuele en ontwikkelingsfase en vervo/gens de realisatie van het betreffende object voor 
eigen rekening en risico uitvoert, daarbij geen intentie heeft tot het ze/f exp/oiteren ervan 
gedurende een langere periode" 
(Keeris, 2001) 

Doordat projectontwikkelaars vanuit allerlei achtergronden zijn ontstaan Fokkema (2003) zjjn er 
ook een aantal verschillende typen ontwikkelaars te onderscheiden. Groothuys (2005) citeert in 
zijn rapport Terpstra (1993) welke de volgende typen ontwikkelaars onderscheidt: 

1. Projectontwikkeling vanuit de hoek van de bouwconcerns; 
2. Projectontwikkeling vanuit de hoek van de (institutionele) beleggers; 
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3. Projectontwikkeling vanuit de hoek van hypotheekbanken en (handels-) banken; 
4. Projectontwikkeling als onderdeel van makelaardijen; 

Van de Ven (2003) deelt de mening dat deze verschillende types ontwikkelaars zijn te 
onderscheiden. Zij voegt echter nog een tweetal typen ontwikkelaars aan dit rijtje toe. 

5. Projectontwikkeling vanuit de hoek van architecten / corporaties; 
6. Zelfstandige projectontwikkelaars; 

Ook in Jellema deel 1 (2004) worden vier van de hierboven weergegeven typen 
projectontwikkelaars genoemd. Zij noemen aileen niet de ontwikkelaars als onderdeel van 
makelaardijen en die vanuit de hoek van architecten / corporaties. 

Janssen de Jong Projectontwikkeling is eigenlijk een combinatie van een zelfstandige 
ontwikkelaar en een projectontwikkelaar vanuit de hoek van bouwconcerns. Toch is zij in feite 
meer een zelfstandige ontwikkelaar, zoals was te lezen in hoofdstuk 1.4. De twee 
ontstaansrichtingen van Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn dik gedrukt in het lijstje. 

2.2 Woningbouw 

Zoals in de inleiding al is toegelicht wordt het te ontwikkelen risico-instrument specifiek geschikt 
gemaakt voor woningbouw. De vraag is nu wat er precies onder woningbouw wordt verstaan. 
In de literatuur wordt veel gesproken over de vastgoedmarkt. Heel simpel gezegd is de 
vastgoedmarkt de plek waar vraag en aanbod voor onroerend goed bij elkaar komen, aid us 
Fokkema (2003). Volgens het CBS (2006) is de vastgoedmarkt op te splitsen in drie verschillende 
onderdelen. 

• Woningbouwsector 
• Marktsector: bedrijfsgebouwen v~~r de agrarische sector, de nijverheid en handel en 

verkeer 
• Budgetsector: bijzondere gebouwen voor bijv. gezondheidszorg en onderwijs of 

overheidsgebouwen 

Een veel gebruikte be naming voor de marktsector is commercieel vastgoed. Wanneer er gekeken 
wordt naar de verdeling van de nieuwbouwproductie op de vastgoedmarkt in 2005 is volgens het 
CBS (2006) de woningbouwsector zeer dominant met maar liefst 66%. Hier opvolgend komt het 
commerciele vastgoed met 21 % en de budgetsector met 13%. Er is dus te zien dat de 
woningbouw het grootste onderdeel uitmaakt van het nieuw gerealiseerde on roe rend goed. 
Hierbij moet wei opgemerkt worden dat dit woningbouwpercentage is op te delen in sociale 
woningbouw en woningbouw voor de markt. De totale productie in 2005 van woningen omvat een 
bedrag van 62.124 miljoen euro oftewel ruim 62 miljard euro. 
Woningbouw valt als voigt te definieren volgens de definitie van Laglas (2005): "Woningbouw 
betreft gebouwen die worden gebruikt om in te won en, zoals eengezinswoningen en 
appartementen en die worden afgezet, verkocht of verhuurd aan prive personen. " 
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Figuur2.4 

Artist impression van 
woningen in de 
herstructureringswijk 
Vossenberg te Helmond. 

Bran: Janssen de Jong 
Projectontwikkeling 
(2005) 
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2.3 De initiatieffase 

Het te ontwikkelen risico-instrument is in eerste instantie bedoeld ter ondersteuning bij het nemen 
van de go/no-go beslissing aan het einde van de initiatieffase. Dit is eigenlijk de meest belangrijke 
beslissing omdat op dat moment bepaald wordt of er op risicobasis kosten gemaakt gaan 
worden. De vraag die nu beantwoord dient te worden is: Wat is de initiatieffase. Belangrijk om te 
weten bij het ontwikkelen van het risico-instrument is wat de activiteiten zijn, hoe deze fase wordt 
afgesloten en op basis van welke documenten dit gebeurt. Dit hoofdstuk zal antwoord geven op 
deze vragen. 

2.3.1 De initiatieffase in het ontwikkelingsproces 

Het ontwikkelingsproces van projectontwikkeling is door vee I auteurs bestudeerd. De grote 
verscheidenheid aan definities zijn overzichtelijk geordend in tabeI2.3. De grootste verschillen in 
de verschillende definities is de benaming van de faseonderdelen. Wanneer de verschillende 
fasen worden bestudeerd blijkt dat de taken die per fase uitgevoerd worden bij aile auteurs 
nagenoeg identiek zijn. Groothuys (2005) is ook al tot deze conclusie gekomen. Er zijn echter een 
aantal punten waarin de definities verschillen. 

Janssen de 
Gehner Smeets Van de Ven 

Komnstamm en 
Jong P.O. 

(2003) (2005) (2003) 
Regterschot 

(2003) (1994) 

Initiatief 
Acquisitie In itiatief Initiatief Initiatief ., 

Locatieverwerving 
---- .--.. 

Definitiefase P.v.E. 
Planontwikkeling 1) 

Ontwikkeling Planontwikkeling Ontwerp 
Voorlopig ontwerp 

Planontwikkeling Financiering 

Voorbereiding 

Uitvoering Realisatie uitvoering Realisatie Realisatie 
Uitvoering 

Nazorg Verkoop Beheer 
Verkoop 

Beheer 
Beheer1

) 

1) Komnstam en Regterschot delinieren ook nog de lase "Iilerontwikkeling", deze loopt terug van beheer naar 
planontwikkeling 

Tabe/2.3 Overzichr van de verschillende visies op her ontwike/ingsproces 

Het eerste verschil is het moment van verkoop / verhuur. Janssen de Jong (2003) , van de Ven 
(2003) en Gehner (2003) zeggen dat dit moment reeds voor het moment van realisering 
plaatsvindt en doorloopt tot en met de afronding van het project. De anderen geven aan dat dit 
moment pas plaatsvindt op het moment na de realisering. Ais er vanuit het oogpunt van een 
projectontwikkelaar gekeken wordt blijkt dat het moment van verkoop plaatsvindt voor de 
realisering. Volgens Janssen de Jong (2005), Trebbe Bouw (2006) en Gehner (2003) is het vaak 
zo dat er al een bepaald percentage verhuurt of verkocht moet zijn voordat gestart mag worden 
met bouwen. 
Een tweede punt dat opvalt is dat in bijna aile definities, behalve bij die van Janssen de Jong 
(2003) en Twijnstra Gudde N. V. (1987) en Jellema (2004), sprake is van een beheerfase. 
Wanneer we kijken naar de genoemde definitie van een projectontwikkelaar in hoofdstuk 2 staat 
dat een projectontwikkelaar "geen intentie heeft tot het zeit exploiteren ervan gedurende een 
langere periode". De beheerfase is dus niet van toepassing en is de fase van nazorg een betere 
keuze. Ais laatste citeert Gehner (2003) in haar onderzoek Komnstamm en Regterschot (1994). 
Zij definieren ook de fase herontwikkeling. Ook Swinkels (2001) geeft aan dat de laatste fase, de 
exploitatie en beheerfase, weer uitmondt in de initiatieffase. De laatste fase eindigt vaak in sloop 
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of herbestemming. Dit is met name te zien aan de veelheid aan initiatieven am wijken te 
herstruetureren. Een projeetontwikkelaar kent eehter geen beheerfase. Hierom zal er een 
tussenfase worden toegevoegd aan het proees welke de gebruikfase wordt genoemd. De definitie 
van het ontwikkelingsproees die voor dit onderzoek wordt gehanteerd is weergegeven in figuur 
2.5. Het is een eycliseh proees waarbij na het verkopen het onroerend goed in gebruik wordt 
genomen. Hierna kan het weer in de initiatieffase komen bij een herontwikkeling. 

h O.Gebruik 

4. Nawg ~ ~~ 

~ 1. Initiatief 

3. Realisatie ~ 

~Pla"O"";kk.Ii"9 

2.3.2 De initiatieffase gespecificeerd 

Figuur2.5 

Het ontwikkelingsproces 
cyclisch weergegeven. De 
start van de verkoop 
begint voor de realisatie 
en loopt door tot aile 
woningen zijn verkocht. 
De initiatieffase is in 
blauw weergegeven. 

De initiatieffase is de eerste stap in het ontwikkelingsproees. Janssen de Jong 
Projeetontwikkeling splitst de initiatieffase (zij noemen deze fase de aequisitiefase) op in twee 
del en. Het eerste deel is het opsporen van een nieuwe loeatie of ontwikkeling en het tweede deel 
is het toetsen op haalbaarheid. Deze opsplitsing is in de literatuur terug te vinden. Fokkema 
(2003), Swinkels (2001), v.d. Ven (2003) en Gehner (2003) bevestigen deze opsplitsing. 
Het eerste deel, de aequisitie, is in dit onderzoek niet relevant. Wanneer het risieo-instrument 
wordt toegepast is er al eonereet een loeatie en hoeft die niet nag geaequireerd te worden. Het 
toepassen van risieomanagement heeft namelijk geen zin wanneer er nag niks eonereets is. De 
tweede stap, de haalbaarheidsfase, is veel belangrijker. Dit is het deel van de ontwikkelingseyclus 
waarbij het risieo-instrument van gebruikt kan worden. Zowell Janssen de Jong 
Projeetontwikkeling als eerder genoemde auteurs verdelen de haalbaarheidsfase op in drie 
onderdelen: 

• Loeatieonderzoek 
• Marktonderzoek 
• Finaneiele haalbaarheid. 

Het loeatieonderzoek is vervolgens nag onder te verdelen in twee subgroepen. Fokkema (2003) 
geeft de meest duidelijke omsehrijving van de onderverdeling. De loeatie moet onderzoeht 
worden op gesehiktheid en besehikbaarheid. Gesehiktheid heeft betrekking op de mogelijkheden 
op de loeatie (bestemmingsplan, de grondkosten). De besehikbaarheid heeft betrekking op het 
feitelijk in bezit krijgen van de grand. 
AI deze drie onderdelen worden getoetst en vormen de input voor de go/no-go beslissing am 
verder te gaan met de ontwikkeling, in eerste instantie met een investeringsaanvraag. Wanneer 
sen van de drie onderdelen een negatief resultaat heeft stopt de ontwikkeling direct. Wanneer 
gekeken wordt naar wat elk onderdeel inhoudt b/ijkt dat op zowel het loeatieonderzoek als het 
marktonderzoek nagenoeg geen invloed kan worden uitgeoefend. De loeatie is zoals die is en de 
markt oak. De ontwikkelaar kan niet opeens meer vraag genereren voor bijvoorbeeld grote 
appartementen wanneer deze er niet is. Het enige waar de ontwikkelaar direct invloed op heeft is 
de financiele haalbaarheid. Aan de hand van het opzetten van stiehtingskosten word gekeken in 
hoeverre een ontwikkeling finaneieel interessant is. Op de grondprijs of bieding kan wei invloed 
worden uitgeoefend echter is dit weer direct afhankelijk van de finaneiele haalbaarheid. 

2.3.3 De afsluiting van de initiatieffase 

Bij Janssen de Jong Projeetontwikkeling wordt de initiatieffase (eigenlijk de haalbaarheidsfase) 
afgesloten met een beslissing am wei of niet door te gaan met het ontwikkelen van een loeatie. 
Oak Fokkema (2003), Ven v.d. (2003) en Swinkels (2001) bevestigen deze afsluiting. Een vervolg 
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op de go/no-go beslissing is een investeringsaanvraag. Bij het beoordelen van deze aanvraag is 
er ook nog een moment om de go/no-go beslissing te nemen. Ten grondslag aan deze beslissing 
ligt het locatieonderzoek, het marktonderzoek en de financiele haalbaarheid. Los van deze drie 
hulpmiddelen is het inschatten van risico's een belangrijk onderdeel, aldus Janssen de Jong 
Projectontwikkeling (2006). 

2.3.4. Resume 

Van grof naar fijn is in dit hoofdstuk besproken v~~r welk fase in de hele ontwikkelingscyclus het 
te ontwikkelen ris ico-instrument is bedoeld. De initiatieffase is de startfase van het 
ontwikkelingsproces. De fase heeft betrekking op het acquireren en het toetsen van de 
haalbaarheid van een opgestarte ontwikkeling. Op basis van locatieonderzoek, marktonderzoek 
en financiele haalbaarheid wordt gekeken of een ontwikkeling winstgevend genoeg is. Daarnaast 
is een belangrijke factor in het begin van het proces het inschatten van de risico's. Zoals de 
definitie van projectontwikkeling al duidelijk heeft gemaakt, is de projectontwikkelaar de 
risicodragende partij in het hele proces. De risico's die zich in het hele ontwikkelingstraject 
kunnen voordoen moeten daarom zo vroeg mogelijk worden ge'inventariseerd. Het inschatten van 
de risico's en het opzetten van de financiele haalbaarheid zijn de enige twee onderdelen waar de 
ontwikkelaar zelf invloed op heeft. De overige onderdelen vormen slechts een constatering. De 
onderdelen risicomanagement en het opstellen van de financiele haalbaarheid zijn dus de 
flexibele factoren waarmee de go / no-go beslissing kan worden be'invloed. In onderstaand 
schema is de haalbaarheidsfase in de initiatieffase weergegeven. 

1. 
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i= 
iii 
:5 
o 
o 
< 

INITIATIEFFASE 

2. 

HAALBAARHEIO(fase) 

Analyses: 

Localie (geschiktheid) --... 

Localie (beschikbaarheid) 

Marktonderzoek 

Financiele haalbaarheid 

(Ris/comanagement] 
1 _________ 1 

0: 
ro 
~ 
> c 
ro 
ro .... (/) 

0: c 
'5i 
tl 
Q) 

> 
E 

I Technische Universileil Eindhoven en Janssen de Jong Projeclontwikkeling 

0 
<D 
0 
Z 

0 
<D 

Figuur2.6 

Schematische weergave 
van de initiatieffase met 
daarin een ondeNerdeling 
van de haalbaarheids
(ase. De go / no-go 
beslissing in het groene 
blok is de eerste cruciale 
beslissing. De hierop 
volgende stap is een 
investeringsaanvraag. 
Hiema is er wederom een 
go / no-go moment. 
Bij Janssen de Jong 
Projectontwikke/ing is dit 
een goedkeuring door de 
Raad van Bestuur (RvB). 
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Gedurende het onderzoek wordt gekeken in hoeverre het risicomanagement-instrument ook 
geschikt is om risico's in te schatten in een later stadium van de ontwikkeling. Aangezien het 
risicomanagement is gekoppeld aan de stichtingskosten is dit waarschijnlijk wei mogelijk. 
Wanneer een risico "is geweest" kunnen de daadwerkelijke kosten worden ingevoerd en kan het 
risico worden "uitgezet". Dit neemt niet weg dat de initiatief fase de meest belangrijke fase blijft 
voor risicomanagement. 

2.4 Stichtingskosten 

De basis voor het toetsen van de financiele haalbaarheid zijn bij commerciele ontwikkelaars de 
stichtingskosten. De investeringskosten die nodig zijn voor het ontwikkelen, realiseren en 
verkopen van vastgoed worden hier uitgezet tegen de opbrengsten. Dit onderzoek is van 
toepassing op woningbouw. De opbrengsten zijn dus gebaseerd op de vrij op naam (v.o.n.) 
prijzen van de woningen. Wordt er uit gegaan van commercieel vastgoed dan wordt de 
verkoopprijs gegenereerd uit een BAR (Bruto Aanvangs Rendement) of eventueel een NAR 
(Netto Aanvangs Rendement). Ook de indeling van de stichtingskosten, zoals bijvoorbeeld de 
verkoopkosten, kunnen verschillen. Dit onderzoek is toegepast voor woningbouw en daarom 
worden de stichtingskosten voor woningen specifiek onder de loep genomen. 

2.4.1 . De opbouw 

Wanneer gekeken wordt naar wat er onder de stichtingskosten valt is er een onderverdeling te 
maken in hoofdgroepen. De NEN 2631 geeft aan dat er vier hoofdgroepen zijn te onderscheiden, 
welteverstaan: 
• Grondkosten 
• Bouwkosten 
• Inrichtingskosten 
• Bijkomende kosten 
Janssen de Jong Projectontwikkeling hanteert net weer een andere indeling en andere auteurs 
houden ook weer een andere onderverdeling aan. In hoofdstuk 4 wordt dieper ingegaan op de 
verschillende mogelijkheden van indelen van de stichtingskosten en wordt deze onderverdeling 
gekoppeld aan een risico-inventarisatie. 

Veel belangrijker dan een onderverdeling te maken is te kijken wat het grootste onderdeel is op 
de totale stichtingskosten. Het is duidelijk dat bij grote bedragen de risico's (kans x gevolg) de 
grootste gevolgen kunnen hebben. Zowel Gehner (2003) als van Buiten (2004) geven een weging 
aan de verschillende posten. In onderstaande tabel zijn hun bevindingen weergeven. 

Illv"!stprlllg>.koslt'll Gehner (2003) Van Buiten (2004) 

Grondkosten 16,4 % 15-20 % 
..... - ................ -. .. _ .. _. - --_ ... _.-
Bouwkosten 57,2% 50-60% 

Bijkomende kosten 8,6% 

Advieskosten 8,2% .. _--_._ .. -- ... _ ..... --
Financieringskosten 4,8% -_._._ ... 
Aigemene kosten 4,8% 

Tabel2.4 Opbouw investeringskosten 

Wat uit de tabel valt op te maken is dat de grondkosten en de bouwkosten de grootste 
kostenposten zijn. Zowel Gehner (2003) als van Buiten (2004) geven aan dat de grondkosten en 
de bouwkosten zich ongeveer verhouden als 1 :4. Toch is de onderverdeling die gemaakt is 
anders dan de onderverdeling bij Janssen de Jong Project Projectontwikkeling. Door aan de hand 
van reeds uitgevoerde projecten de stichtingskosten te bekijken is een onderverdeling gemaakt 
voor de opbouw van de investeringskosten. De bevindingen zijn weergegeven in figuur 2. 7. 
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Wanneer het diagram wordt vergeleken met de bevindingen van Gehner en van Buiten zijn de 
twee grootste opvallendheden dat de bouwkosten nagenoeg overeenkomen en dat de 
grondkosten aanzienlijk hoger liggen dan bij Gehner en van Buiten. Bij Janssen de Jong 
Projectontwikkeling verhouden grond en bouwkosten zich 1:2 in plaats van de eerder genoemde 
1 :4. Er zijn een aantal mogelijke verklaringen voor dit verschil. Het eerste verschil is dat in de post 
"Grondkosten" bij Janssen de Jong Projectontwikkling meer bevat dan aileen de aankoopkosten 
die waarschijnlijk bedoeld zijn bij de andere auteurs. Janssen de Jong Projectontwikkeling noemt 
onder deze post, zoals te zien is in bijlage 1, ook planschade, infra kosten en sloopkosten. Een 
tweede verschil wordt bepaald door de basis waarop de percentages zijn berekend. De 
percentage bij Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn gebasseerd op aileen woningen en dan 
ook nog een mix tussen grondgebonden woningen en appartementen. De reden hiervoor is dat 
de grondkosten bij appartementen in verhouding lager zijn dan bij grondgebonden woningen 
omdat de dichtheid van bebouwing bij appartementen hoger ligt. Een laatste verschil is of het 
project een inbreidings of uitbreidingslocatie is. De grondprijzen bij inbreidingslocaties liggen 
doorgaans hoger dan bij de uitbreldingsgebieden. Op basis waarvan Gehner (2003) en van 
Buiten (2004) hun percentages hebben bepaald is niet duidelijk . Uitteraad verklaart het teveel aan 
grondkosten het tekort aan de andere kosten. De verhoudingen weergegeven in het staafdiagram 
zullen gebruikt worden voor dit onderzoek. 
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Figuur 2.7 

staafdiagram met daarin 
weergegeven de 
verschillende kostenposten 
als percentage van de 
directe kosten. 

Bran: Janssen de Jong 
Prajectontwikkeling (2006) 

Wanneer aile kosten en opbrengsten tegen elkaar zjjn uitgezet is het verschil te definieren als de 
ontwikkelingswinst, aldus Laglas (2005). Deze winst is het resultaat van de ontwikkeling. Van de 
Ven (2003) noemt deze winst de winstcalculatie. Er is echter €len aspect dat in de benaming van 
de twee auteurs niet duidelijk is. De ontwikkelingswinst is niet aileen winst, maar ook risico. 
Janssen de Jong Projectontwikkeling noemt de ontwikkelingswinst om deze reden winst & risico. 
Deze ontwikkelingswinst en risico allsmede de algemene kostendekking ligt per project in de 
range van 5% - 15% van de directe kosten (Fokkema, 2003 en Janssen de Jong 
Projectontwikkeling, 2006) 

Daarnaast is de vraag wat dit winst & risico percentage zegt in relatie tot de tijd. De kosten en de 
winst zijn gebaseerd op prijzen die op dit moment actueel zijn. Projectontwikkeling kent echter 
een ontwikkelingsperiode van vele jaren. Hierom zal de methode van de stichtingskosten tegen 
het licht worden gehouden in relatie tot de tijd. De eerste vraag die gesteld moet worden is hoe 
het investeringsverloop bij projectontwikkeling eruit ziet. Vervolgens wordt gekeken op welk 
moment de stichtingskosten worden gemaakt en in hoeverre rekening wordt gehouden met dit 
investeringsverloop in de tijd. 

In figuur 2.8 staat de streep van de stichtingskosten aan het einde van de initiatief fase. Uit 
hoofdstuk 2.3 blijkt dat dit het moment is waarop de financiele haalbaarheid van een mogelijke 
ontwikkeling wordt getoetst. De zwarte lijn geeft de hoogte weer van de op dat moment gemaakte 
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investeringen. Zoals is te zien zijn deze kosten zeer beperkt. De stippellijn geeft de situatie weer 
wanneer de grond reeds in het bezit is van de ontwikkelaar. De reeds gemaakte kosten liggen 
dan ook hoger op het moment dat de stichtingskosten worden gemaakt. In de stichtingskosten 
worden aile reeds gemaakte kosten verwerkt. Bijvoorbeeld zijn de rentekosten voor het aankopen 
van grond in een vroeg stadium meegenomen. De kosten en opbrengsten voor de toekomst 
worden opgezet zoals deze nu gelden. Er wordt dan, voor het gemak, vanuit gegaan dat de 
opbrengsten sneller of evenredig stijgen met de kosten. Hier schuilt natuurlijk een gevaar. Wat 
gebeurt er als de kosten harder stijgen dan de opbrengsten? Het risicomanagement instrument 
moet dit gevaar in kaart brengen. 

Moment w8arop de 
stichtingskoslen wor.den 
gemaakt. 
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2.4.3 Risicomanagement in de stichtingskosten 

Oplev~ring Verkoop 
Verkoop 

Figuur2.8 

Weergave van het 
investeringsverloop 
verdeeld naar de fasering 
van het 
ontwikke/ingsproces. Met 
de blauwe /ijn is 
aangeven wanneer de 
stichtingskosten worden 
opgezet. 

Bron: Gehner (2003) 

In de stichtingskosten die zijn weergegeven in bij/age 1 is te zien dat er een aantal posten zijn 
onder de noemer onvoorzien. Bij deze posten is er ruimte voor risicodekking. Er wordt hiermee 
een geldbedrag gereserveerd voor uitgaven die op dit moment nog niet kunnen worden voorzien. 
Hiermee wordt er voor gezorgd dat bij een kleine tegenslag niet direct het winst- en 
risicopercentage daalt. Daarnaast zijn kosten als het inschakelen van een makelaar of het 
inschakelen van een architect ook kosten voor het terugdringen van risico's. Hierop wordt in 
hoofdstuk 4 verder ingegaan. 

2.5 Risico 

Risico is een breed begrip en vanuit veel verschillende oogpunten benaderbaar. In dit rapport 
wordt risico bekeken vanuit het oogpunt van een projectontwikkelaar. Hierom zal eerst duidelijk 
moeten worden wat het beg rip risico nou precies is. De literatuur omschrijft verschillende 
definities voor risico: 

"Risico is de kans dat een gebeurtenis p/aatsvindt vermenigvu/digd met het effect van die 
gebeurtenis en de kans dat een bepaa/d scenario waarin de eerder genoemde kans p/aatsvindt 
voorkomt" 
Risico = kans x gevo/g 
(Encyclopedie Wikipedia, 2006) 

"Risico is de onzekerheid dat een negatief gevo/g optreedt, waarbij de kans van optreden en het 
effect de mate van risico bepa/en, maar waarbij tevens een positief gevo/g moge/ijk is" 
(Smeets, 2005) 
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"Risico is een rlnn""IAI"'n.~lr", innDl'ICBrlle van onzekerheid" 
(Steens, 1994) 

Rislco: Onzekerheid over mate van schade/ijke verwachting 
van de schade/ijke umver",no. De laatste betekenis komt overeen met: "RIsico = kans op falen x 
gevolg" 
(Slichting Bouw He,seBrch 

'What can go wrong how likely is the failure to happen x what Is the consequence" 
(Wang en Roush, 2000) 

"Risk = Probility of event x magnitude of loss/gain" 
(Raftery, 1994) 

"Een rislco is een en stochastisch model/eerbare , ... , In ... l liS die leidt tot een 
negatieve afwijking van de rendementseis van een project" 
(Gehner, 2003) 

In al deze twee componenten 
OTc"",n,"T en het 

Volgens en Gehner (2003) is de 
waarde tussen de 0 en 1. Dit is ook weer te 
0%, ottewel de niet De 1 
gebeurtenis zal tussen de 0 en 1 
gebeurtenis 

Het gevolg van een kan zowel positief als zijn. Als voorbeeld kunnen we 
gemakkelijk het casino nemen. Je zet geld in, je kan winnen of (positief of negatief). 
Echter is niet in aile terug te vinder1 dat een risico ook een positief gevolg kan hebben. 
Aileen Smeets (2005) en (1994) houden in hun definitie rekening met deze mogelijkheid. 
Een positief gevolg wordt door Embregts (2005) een kans genoemd, het negatieve gevolg wordt 
een risico Natuurlijk geeft negatief gevolg de meeste problem en, aangezien dit de 
tegenvallers 
Het gevolg kan verschillende vormen aannemen. het risico om ernstig ziek te worden, kan het 
gevolg de dood van deze persoon zijn. Dit is niet in een of dergelijk uit te drukken. In dit 
onderzoek wordt te maken met de stichtingskosten. Het ligt dus voor 
de hand om het 

In de definitie van (1 over onzekerheid. De 
begrippen onzekerheid en risico dit twee 
totaal verschillende verward moeten worden. VOlgens de 
encyclopedie (2003) in betekenis 
ook benadrukt. en onzekerheid weer in een model, waarbij 
tevens het en niet kwantificeerbare 
risico's. In het van Gehner (2003) is dit ook terug te vinden. Volgens Byrne 
en Cadman (1984) impliceert onzekerheid dat de van een activiteit en/of variabele op het 
moment waarop een beslissing wordt genomen is. Een onzekerheid is dus niet 

ntll'ICf:lerlha,::jr terwijl een risico voorspeld kan worden en tevens modelleerbaar is. Oftewel met 
kun je niet rekenen omdat het niet zeker is dat het gaat gebeuren. Een risico 

kan ef mee worden. 

voor de projectontwikkelaar. De 
voor projectontwikkeling. 

definitie uitgegaan van 
r'ol",rlornont",,, .. ,,, van een project inhoud. Een risico 

een PO~:>ltl!:n hebben. Daarom zal de definitie die 
rl6t,ntt'6 non,:>nfoo.rrl worden. Een risico kan dus zowel een positief als een 

not,no,n Hier moet wei een ""unth .... .,,"i ... n worden Een risico hoeft niet 
een kans te hebben op zowel een uitkomst. Steens en Louwman 
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(1994) geven dit ook aan. Een risico kan ook aileen negatief zijn. Bijvoorbeeld een brand. Aan 
een brand zitten geen positieve kanten. Hier wordt verder op ingegaan in hoofdstuk 4.3. 

2.6 Risicomanagement 

2.6.1. Risicomanagement 

In de literatuur wordt risicomanagement eigenlijk altijd weergegeven met een schema dat 
minstens drie verschillende onderdelen bevat. Een omschrijving / definitie van risicomanagement 
wordt het best weergegeven door de Stichting Bouw Research (2000): 
Risicomanagement is het onderkennen en beheersen van risico's en onzekerheden tijdens de 
realisatie van een project met als doel de kans op succes te verhogen. 

Volgens Gehner (2003), Smeets (2005), Steens en Louwman (1994) en RtSMAN (2001) omvat 
risicomanagement in de hoofdzaak drie componenten. Risico-analyse, risicorespons en 
risicobeheer. Deze drie componenten vormen samen een cyclisch proces dat door Gehner (2003) 
het best wordt weergegeven. Aile fases van het risicomanagement zulien apart worden 
behandeld in de volgende hoofdstukken tijdens de bespreking van het te ontwikkelen instrument. 

Risico-indentificatie 

Risicokwantificering 

Rlslcorespons 

Analyse beheersmaatregelen 

Implementatie beheersmaatregelen 

Evaluatie beheersmaatregelen 

Figuur2.9 

Grafische weergave van 
de definitie van 
risicomanagement. 

Bran: Gehner (2003) 

De manier waarop een bedrijf of persoon omgaat met risico's, dus eigenlijk het 
risicomanagement, hangt nauw samen met de insteliing van dit persoon of bedrijf. Ais voorbeeld 
wordt weer het casino genomen. lemand die veel wit winnen en niet bang is om te verliezen zal 
veel inzetten en dus veel risico nemen. lemand anders die wat terughoudender is zal wat minder 
risico nemen en dus ook minder winnen. De insteliing van degene die aan risicomanagement 
doet wordt "risicoattitude" genoemd. Op de risicoattitude wordt in hoofdstuk 6.2 verder ingegaan. 

2.6.2. Risicoanalyse. 

De risicoanalyse is eigenlijk de belangrijkste stap in het proces van risicomanagement. Heel 
simpel gezegd, wanneer je een risico niet signaleert kun je er ook niet op reageren. Er zijn veel 
technieken om risico's te identificeren. Voor het tweede dee I van de analyse, het kwantificeren, 
zijn ook verschiliende mogelijkheden. Er wordt in dit hoofdstuk ingegaan op verschillende 
technieken voor deze twee stappen in het proces van risicomanagement. In hoofdstuk 3 zal een 
keuze voor een van de technieken worden gemaakt en worden beargumenteerd. In bijlage 2 is 
een uitgebreide uitleg van de verschillende technieken te vinden. 

Risico-identificatie: 
Het doel van de risico-identificatie is het opstelien van een zo compleet mogelijke lijst van risico's. 
De verschillende identificatietechnieken zijn aliemaal methodes om op een gestructureerde 
manier risico's in kaart te brengen. Sommige zijn complex andere eenvoudig. De een is wei 
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toepasbaar voor projectontwikkeling de andere niet. In het onderzoek van van Buiten (2004) 
wordt een opsomming gegeven van de meest besproken en toegepaste technieken. 

• Oorzaak / gevolgdiagram • Risicomanagement database 
• Gebeurtenissenboom • Simulaties 
• Foutenboom • Assumptions Analysis 
• I nvloedsdiag ram men • Failuer Mode and Effect Analysis 
• Checklist • Risicomatrix (bronmatrix) 
• Projectomgevingskaart • Dataverzamelingstechnieken 

Deze technieken worden verder toegelicht in bijlage 2A. Zoals al gezegd wordt de keuze voor een 
van de technieken beargumenteerd in hoofdstuk 3. 

Risico kwantificatie: 
Voor het kwantificeren van risico's zijn vele technieken beschikbaar. Voor dit onderzoek moet een 
methode worden gevonden om risico's te kwantificeren en het toekennen van een kans en een 
gevolg. Verder moet er gekeken worden of er een methode is die geschikt is om een koppeling te 
maken tussen risicomanagement en de stichtingskosten. Ook voor de kwantificeringstechnieken 
heeft van Buiten (2004) een lijst opgesteld. 

• Risk premium • Utility theory 
• Risk Adjusted Discount Rate • Programme evaluation and review 
• Certainty Equivalent Technique technique 

• Risk adjusted Return on Capital • Gevoeligheidsanalyse 

• Monte Carlo simulatie • Scenarioanalyse 

• Kwadrantenmodel • Decision analysis 

• Blackbox-methode • Expected Monetary Value Method 

• Netto Contante waarde 
• Reliability Analysis 

Ook deze technieken worden allemaal nader toegelicht in bijlage 28 en wordt ook de definitieve 
keuze toegelicht in hoofdstuk 3. 

2.6.3 Risicomanagement in relatie tot projectontwikkeling 

In de hiervoor besproken hoofdstukken is ingegaan op de stichtingskosten en de initiatieffase. Er 
is een afbeelding van Gehner (2003) weergegeven waar het investeringsverloop van een 
ontwikkeling staat uitgezet tegen de tijd. Wanneer hier nou het proces van risicomanagement aan 
wordt toegevoegd ziet dit eruit zoals op de onderstaande figuur is weergegeven. Naarmate het 
proces verloopt neemt de mate van risico af. Dit is ook logisch. Afspraken komen vast te liggen 
en tekeningen worden gemaakt. In het begin van het proces zijn de risico's het grootst (Gehner, 
2003 en HBG, 2001). Om deze reden is het instrument ook ontwikkelt voor de beginfase. 
Gespiegeld aan de afname van risico loopt de afname van de be"invloedbaarheid van risico's. 
Wanneer een risico is afgekaart is het niet mogelijk hier nog een andere wending aan te tegen. 
De sprongen geven dit aan. Bij een go/no-go beslissing neemt het risico en ook de 
be'invloedbaarheid van het risico af. 
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Figuur2.10 

Verloop van risico en 
bei"nvloedbaarheid 
daarvan gedurende het 
proces van 
projectontwikkeling. 

Bron: Gehner (2003) 
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3 De basis 

De eerste theoretisch verdieping is gemaakt. Er is duidelijkheid over de benodigde begrippen 
zoals de stichtingskosten, risicomanagement en technieken voor het inventariseren en 
analyseren van risico's. In dit hoofdstuk wordt het stappenplan van het te ontwikkelen risico
instrument weergegeven met daarbij per stap een korte toelichting over de uitgangspunten. In de 
hierop volgende hoofdstukken zal per stap verder op het onderwerp worden ingegaan. Daarnaast 
worden in dit hoofdstuk de "eisen" voor het instrument die uit de interviews naar voren zijn 
gekomen toegelicht. 

3.1 Uitgangspunten voor het instrument 

Zoals in de inleiding was te I'ezen is het uiteindelijke doel van dit onderzoek het ontwikkelen van 
een risico-instrument. Het geraamte van het instrument is de eerste stap. Dit hoofdstuk gaat in op 
de basis van het instrument en daarmee de basis voor het onderzoek. In onderstaande figuur is 
een schematische weergave van het instrument weergegeven waar vervolgens per stap een 
toelichting bij zal worden gegeven. 
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In de opzet is links de basis van 
risicomanagement terug te vinden. 
Het analyseren, een respons geven 
en vervolgens een 
beheersmaatregel nemen. In het 
hiernaast weergegeven figuur is 
deze cyclus nog eens weergegeven. 

3. 1. 1. Risicoanalyse 

Figuur3.12 

Weergave van het 
risicomanagement 
praces zoals dit veel in 
de literatuur is terug te 
vinden. 

Bran: Gehner (2003) 

De eerste stap bij de risico-analyse is het inventariseren van de risico's. Dit gebeurdt aan de hand 
van een checklist die aansluit op de stichtingskosten en die aile risico's bij projectontwikkeling 
weergeeft. Een checklist is eenvoudig, snel en goedkoop. Het risico bestaat dat je risico's over 
het hoofd ziet. Dit kan echter ondervangen worden door de checklist up to date te houden en te 
evalueren. De checklist wordt besproken in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 4. 
In het tweede deel van de analysefase wordt per risico, zowel voor een positief of negatief 
resultaat, een kans en een gevolg toegekend. Het toekennen van een kans is een kwalitatieve 
gebeurtenis. Per project zijn de risico's en kansen anders. Waarschijnlijk is hier wei een patroon 
in te herkennen voor de risico's die altijd worden gelopen, maar toch is elk project uniek. Na een 
kans moet per risico een gevolg worden bepaald. Het gevolg wordt uitgedrukt in geld en wordt 
automatisch gegenereerd vanuit de stichtingskosten. Het toekennen van een gevolg in de vorm 
van geld komt de objectiviteit ten goede. Het toekennen van een kans en een gevolg wordt verder 
behandeld in hoofdstuk 5. 

3. 1.2. Risicorespons 

De volgende stap in het risicomanagement proces is het bepalen van de respons. Er zijn een 
viertal mogelijkheden om te reageren op een risico. De eerst mogelijkheid is het accepteren van 
het risico. Wanneer zowel de kans als het gevolg (lees kosten) acceptabel zijn wordt het risico 
geaccepteerd. Deze mate van risicoacceptatie hangt samen met de risicoattitude van de 
projectontwikkelaar. Wanneer er een meer risicozoekende attitude wordt aangenomen zullen 
meer risico's worden geaccepteerd. En andersom. Wanneer een risico als te gevaarlijk wordt 
beschouwd is accepteren geen optie meer en zal er anders op hat risico moeten worden 
gereageerd en moet het risico worden beheerst. Afhankelijk van het risico kan dan de kans 
worden verkleirild, het gevolg worden weggenomen of beide. De meest geschikte techniek om de 
respons te bepalen is het kwadrant model. Hier wordt het gevolg uitgezet tegen de kans. In dit 
model is het integreren van de risicoattitude ook eenvoudiger. Hoofdstuk 6 gaat in op de respons 
en de risicoattitude. 

3.1.3. Risicobeheer 

Door maatregelen te nemen kun je de kans of het gevolg van een risico verminderen of 
wegnemen waardoor je het risico wei kan accepteren. Natuurlijk brengt het nemen van 
maatregelen kosten met zich mee. Deze kosten moeten dus ook meegenomen worden in de 
resultaatberekening en de eventuele nog resterende risico gevolgen ook. De risico-beheer stap 
wordt besproken in hoofdstuk 7. 

3. 1.4. Het resultaat 

Het resultaat van het toepassen van risicomanagement moet zich vertalen in een verwachte 
afwijking van het beg rote winst & risico percentage. De meest geschikte methode hiervoor is de 
Expected Monetary Value method. Deze methode wordt in hoofdstuk 8 verder behandeld. 

In het programma excel zal een instrument worden gemaakt waarin risicomanagement wordt 
gekoppeld aan de stichtingskosten. Dit instrument vormt dan ook de uitwerking van de in dit 
onderzoek ontwikkelde methode voor risicomanagement bij projectontwikkeling. 
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3.2 De eisen op een rijtje 

Op voorhand kunnen er een aantal eisen worden gesteld aan hoe een risico-instrument moet 
worden vormgegeven. Aan de hand van het onderzoek van Van Buiten (2004) en door de 
gehouden interviews kunnen er een aantal randvoorwaarden worden geformuleerd voor het 
instrument. 

3.2.1 Tijd 

Het eerste belangrijke item is de tijd. Het tijdsbestek van een projectontwikkelaar is beperkt. 
Zeker in de acquisitiefase. Er moeten vele projecten worden doorgerekend en wanneer daar ook 
nog een risicoanalyse aan toegevoegd moet worden moet dit niet ten koste gaan van de 
productiviteit van de ontwikkelaar. Bovendien is het uitvoeren van een risico-analyse een 
hulpmiddel en geen doel op zich. 
De maximale tijd die het instrument in beslag mag nemen ligt rond de 2 uur. Natuurlijk zal het 
uitvoeren van de risicoanalyse in het begin meer tijd in beslag nemen. Naarmate de ontwikkelaar 
aan het instrument is gewend moet het uitvoeren van de analyse binnen de genoemde 2 uur 
mogelijk zijn. 

3.2.2 Gebruiksgemak 

Ten aanzien van het gebruiksgemak kunnen een aantal zaken als eis gesteld worden. Het eerste 
is de complexiteit van het instrument. Uit de interviews kwam naar voren dat een dergelijk 
instrument best behoorlijk complex mag zijn. Degene die met een dergelijk instrument moeten 
kunnen werken zijn allemaal, professional op het gebied van projectontwikkeling en kunnen 
daarom een behoorlijke complexiteit aan. Voorwaarde hierbij is wei dat het overzicht constant 
bewaard moet blijven. Zowel voor het totale project als voor het risico wat je op dat moment aan 
het analyseren bent. 
Bij Janssen de Jong Projectontwikkeling is de gemiddelde werknemer behoorlijk jong. Dat 
betekent dat de ervaring nog niet enorm is. Een risico-instrument moet daarom ook kunnen 
worden toegepast door werknemers met weinig tot geern ervaring. Wellicht moet zich dit vertalen 
in een al complete lijst van risico's. 

3.2.3 Wie voert de analyse uit? 

Op projectniveau is het voor de handliggend dat in de initiatieffase de risico-analyse wordt 
uitgevoerd door de ontwikkelingsmanager. Aangezien de analyse een analyse is voor het he Ie 
proces is het aan te raden dat ook de regiomanager betrokken is bij de eerste uitvoering van de 
risico-analyse. Sam en hebben deze twee genoeg wijsheid en ervaring om in een beginstadium de 
risico's voor het hele proces in te schatten. Wanneer het instrument wordt gebruikt als 
bewakingsinstrument is het beter dat de projectmanager verantwoordelijk is voor de risico
analyses. 
In de theorie is een methode terug te vinden die de betrouwbaarheid bij het invullen van het 
instrument waarborgt. Deze methode is de Delphi-methode. 

Het is aan te raden binnen de organisatie een persoon aan te stellen als riskmanager. Deze 
bewaakt het instrument. Hij is verantwoordelijk voor het up to date houden van het instrument en 
is aanspreekpunt voor het beantwoorden van vragen en het doorvoeren van wijzigingen. 
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4 _Risico-inventarisatie 

De eerste stap in het proces van risicomanagement is het inventariseren van risico's. In dit 
onderzoek wordt specifiek de nadruk gelegd op een financiele koppeling tussen het 
risicomanagement en de stichtingskosten. Om deze reden wordt een nieuwe onderverdeling 
gemaakt in de bestaande ordening van risico's. Dit hoofdstuk beschrijft de gekozen 
onderverdeling en maakt een terugkoppeling naar de opzet van de stichtingskosten. Ook wordt 
niet aileen gekeken naar risico's maar wordt ook gekeken hoe kansen moeten worden 
geYnventariseerd. 

4.1 Risico ordening 

De manier waarop risico's in de literatuur worden geordend is veelal naar thema. Politieke risico's 
of maatschappelijke. Wanneer risico's op een dergelijke manier worden gecategoriseerd wordt 
niet inzichtelijk wanneer een risico zich voordoet en nog belangrijker op welke kostenpost het 
betreffende risico invloed heeft. In de onderstaande tabel is een uiteenzetting weergegeven van 
de manier waarop risico's worden gecategoriseerd. 

Ten Have en Naute RISMAN Lesmeister Smeets 
(2004) (2006) (1997) (2005) 

Politiek, Bestuurlijk en Politiek / ~estuur~ __ .. __ Po_lit_ie~~ ........ _. _ _ _ P?~!_ie_k_/_b_e~_tu_u_rr_ljk_ 
maatschappelijk Soclaal / Sociaal / 

. ___ . . ___ . __ maa~~~b~eeelij~:"" ___ 'I ___________ f"!:l?atschal2ee~ijk __ 

Financieel 
I----------~ Financieel / economisch 1----------1 Financieel / economisch 

Economisch Economisch -+--_ .... --_ ...... --........... - ........................ ········ _ _ ·_···_··········_··_--···-- 1- - ----------_··· .... -
Wet- en regelgeving Juridisch / wettelijk Publiekrechtelijk Juridisch / procedureel 

... _ ....... -_. --._-_._--'--... - ·~·-----'------i 

Samenwerking 

PPS-constructie 
(publiek, private 

_~'!!l:)..Q.'Nerking) __ . 
Organisatie· 

Plankwaliteit 

Organisatorisch 

- ----------\ Ruimtelijk / planologisch 

Samenwerking Samenwerking 

Planontwikkeling Kwaliteit 

Ruimtelijk en Technisch 
Grondexploitatie Ruimtelijk / fysiek 

1------- ----.-1- ..... -.......... -- .............. -........ - ..... - ..... -.... - ... -... _.--....... _--....... - .... -_ .. -
Technisch 

• Om op een vergelijkbaar abslraclie niveau Ie blijven zijn de diverse organisa/ierisico's van Ten Have en Naule 
(2004) samen genomen onder de noemer organisa/ie. 

Tabel 4.5 Verschillende beslaande visies op risico-ordeningen. 

Zoals uit de tabel is af te lezen zijn aile onderverdelingen ongeveer hetzelfde. Echter is in geen 
van de verdelingen een koppeling te maken naar de stichtingskosten. Om de koppeling naar de 
stichtingskosten te maken moet een andere risico-onderverdeling worden gemaakt. Het ligt voor 
de hand om hiervoor een onderverdeling te kiezen die nagenoeg overeenkomt met de 
onderverdeling van de stichtingskosten. In de theoretisch afbakening is al het een en ander 
toegelicht over stichtingskosten in het algemeen. Op de volgende pagina is een tabel 
weergegeven die inzicht geeft in de bestaande opbouwmogelijkheden van de stichtingskosten. 
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Janssen de Jong 
Projectontwikkeling (2006) 

Grondexploilalie 

Bouwkoslen 
........ ~ .... ... 

Advieskoslen 

Verkoopkoslen .---.... - .--.. 

Diverse koslen 

Financieringskoslen 

.. -

--... ---.-..... - .-... -------.. -~---

Aigemene koslen 
............. .-.. _._ ....... M .. ..... _-

Winsl & Risico 

Opbrengslen 

v.d. Ven (2003) 

Grondkoslen 

Bouwkoslen 
.. --. 

Bijkomende koslen 

.......... --......... -
Winslcalculalie 

Opbrengslen 

Tab. 4.6 Onderverdeling in de stichtingskosten vo/gens de literatuur 

NEN 2631 (1979) 

Grondkoslen 

Bouwkosten _ ... .. 

I nrichlingskoslen 
. .... _-_ .... 

Bijkomende koslen 

.. __ .- .................... _ ...... _, 

Opbrengslen 

De basisonderverdeling is telkens indentiek. Aileen de specifieke onderverdeling verschilt. De 
vraag die nu rest is welke onderverdeling en tot op welk niveau geschikt is voor een risico
ordening. 
Ais eerste is er binnen de stichtingskosten een onderscheid te maken tussen directe kosten en 
indirecte kosten. De directe kosten zijn de kosten die gemaakt worden om het project ook 
daadwerkelijk te realiseren. Dit zijn kosten als grond en bouwkosten. De indirecte kosten zijn de 
overhead kosten. Kosten voor bijvoorbeeld salarissen, meestal weergeven als algemene kosten 
(AK), financieringskosten maar ook de post winst en risico. De indirecte kosten zijn kosten die 
nodig zjjn om het project te kunnen realiseren. In de literatuur wordt een vergelijkbaar 
onderscheid gemaakt tussen de directe en indirecte kosten. Smeets (2007) maakt het volgende 
onderscheid: Directe kosten zijn kosten die zijn toe te rekenen aan onderdelen van het bouwwerk. 
Indirecte kosten zijn wei aan het project toe te rekenen maar niet aan bepaalde onderdelen ervan. 
Deze definitie komt dus overeen met de definitie van Janssen de Jong Projectontwikkeling. 
Smeets geeft echter aan dat de algemene kosten niet aan een project zijn toe te rekenen. 
Daarnaast blijkt dat er ook nog binnen de directe kosten onderscheid is te maken tussen 
projectkosten en beheerskosten. De realiseringskosten zijn kosten zoals de grondkosten en de 
bouwkosten. Voorbeelden van beheerskosten op de stichtingskosten zijn kosten voor een 
makelaar, een architect of een verkoop brochure. Maar ook de post onvoorzien is eigenlijk een 
post waar je ruimte creeert om risico's te kunnen opvangen. Beheerskosten dus. Omdat er 
verschil is tussen werkelijke kosten en beheerskosten moet dit ook in de onderverdeling van de 
stichtingskosten duidelijk zijn. 

Aangezien er in dit onderzoek een methode wordt ontwikkelt voor het ontwikkelen van een risico
instrument op projectniveau wordt de definitie van Janssen de Jong Projectontwikkeling 
aangehouden. Met deze kennis en met de bestaande onderverdelingen in de literatuur kun je 
komen tot een volgende onderverdeling van de stichtingskosten. 

1) Grondkosten (directe kosten) 
2) Bouwkosten (directe kosten) 
3) Bijkomende kosten (directe kosten) 
4) Financieringskosten (indirecte kosten) 
5) Aigemene kosten (AK) (indirecte kosten) 
6) Winst & Risico (indirecte kosten) 

Aile kosten spreken eigenlijk voor zich. Aileen de bijkomende kosten behoeven enige uitleg. In de 
groep bijkomende kosten zitten aile kosten die eigenlijk beheerskosten zijn. Hieronder vallen dus: 
advieskosten, verkoopkosten, dtverse kosten en de post onvoorzien. 
In dit lijstje ontbreekt eigenlijk nog een belangrijk item, de opbrengsten. Bij Janssen de Jong 
Projectontwikkeling zijn dit de opbrengsten die uit verkoop worden gegenereerd. Eigenlijk begint 
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het hele proces met de opbrengsten. Kijk maar naar de stappen in de initiatieffase beschreven in 
hoofdstuk 2.3. De opbrengsten zouden dus post 1 moeten zijn op de stichtingskosten. 
Het doel van het maken van deze onderverdeling is om er een risicogroepering aan te koppelen. 
Dit is een basisonderverdeling zodat aile risico's en kansen een plek kunnen krijgen die 
gekoppeld is aan een post op de stichtingskosten. Hierdoor kan straks een financiele link worden 
gemaakt tussen de risico's en de stichtingskosten. In de onderstaande tabel zijn de posten op de 
stichtingskosten gekoppeld aan een risicogroep. In bij/age 3A is de stichtingskosten opzet 
weergegeven die hier op aansluit. 

Posten stichtingskosten Risicogroepen 

1) Verkoopprijs . _~.LProductrisico's 
2) Grondkosten B) Grondrisico's . __ .. __ . . _-----_ ........... _- . _ ..... ,- - -_._ .... .. _-_._--_ .. 
3) Bouwkosten C) Realisatierisico's 

4) Bijkomende kosten*) --. _. -
5) Financieringskosten D) Financieringsrisico's 

........ -......... --.... ~ -_ ......... _ ... 
6) Aigemene kosten (AK) ._--'._ .... - .... _ .. E) Ontwikkelingsrisico's 
7) Winst & Risico 

.} De bijkomende kosten post is in (eite een begrote post voor de beheerskosten van risico's 

Tab. 4.7 Koppe/ing tussen de stichtingskosten opbouw en een risico-onderverde/ing. 

Ook hier spreken aile risico's spreken voor zich. Aileen de bijkomende kosten hebben geen 
risico's omdat dit beheerskosten zijn. Verder is de groep ontwikkelingsrisico's een iets moeilijkere 
groep. De ontwikkelingsrisico's zijn eigenlijk procesrisico's. Aile risico's die gedurende het 
ontwikkelingsproces kllnnen ontstaan en die specifiek te wijten zijn aan de ontwikkeling vallen 
onder deze risicogroep. Hoofdstuk 4.2 geeft een specifiekere onderverdeling van de risico's per 
groep. 

4.2 Een specifieke risico onderverdeling 

De risicogroepering moet nu vertaald worden in een concrete risicolijst die aile risico's die zich 
kunnen voordoen bij het ontwikkelen van woningen bevat. Dit is de checklist die bedoeld werd in 
hoofdstuk 3. Aan de hand van literatuur en het interviewen van werknemers bij Janssen de Jong 
Projectontwikkeling is in kaart gebracht welke risico's er zijn en onder welke risicogroep ze horen. 
De literatuur geeft een enorm scala aan risico's. Smeets (2005), RISMAN (2006), v, Looveren 
(2006), v. Buiten (2004) en Klaassen (2004) geven allemaal een lijst met specifieke risico's. Het 
herordenen heeft ook hier weer als doe I de risico's te koppelen aan de kostenpost waar zij 
invloed op hebben zodat inzicht kan worden gegeven in het financiele gevolg van elk risico. Per 
risicogroep zullen de risico's in kaart worden gebracht en zal aan de hand van een tabel per risico 
gekeken worden welke bronnen dit risico bevestigen. Een exacte uitleg van elk risico is terug te 
vinden in bij/age 38. 

4.2.1 Grondrisico's 

Onder de grondrisico's vallen aile risico's die voorkomen in het proces tussen aankopen en het 
moment dat de grond gereed is voor het bouwrijp maken en dus vrij is van opstallen en dergelijke. 
In dit proces zijn er een viertal risico's die zich kunnen voordoen. Aile risico's worden bevestigd in 
de literatuur. Er is gekozen om aileen onderscheid te maken tussen bodem en opstal risico's 
omdat dit twee onderdelen zijn die elk apart milieuproblemen kunnen hebben. Bovendien is er 
niet altijd een opstal. Archeologie en het aankooprisico worden ook in de literatuur apart 
aangegeven. 
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RISMAN (2006) 

Aa n kooprisico Grondverwerving en 
- ................... __ .. _._ .. onteigeningen / 

blokkades 
.-- --. 

Aanwezigheid 
Sodem I opstal obstakels I 

risico verontreiniging v.d. 
locatie 

--T- egenva·llende 
bodemkwaliteit 

Archeologie Archeologische 
vondsten 

Tabe14.B Grondrisico's 

4.2.2. Realisatierisico's 

Smeets (2005) v. Buiten (2004) 
v . Looveren 

(2006) 
Verwervingsrisico / Verkrijgingrisico Grondverwerving 

_._aankoop-risico ... __ . 

- - Onteigening 

milieurisico Milieurisico Milieuaspecten 
ontwikkelingslocatie 

-------_. 
bodemonderzoek -

Fysieke kenmerken 

Vondsten monumenten - ontwikkeHngslocatie • 

De realisatierisico's hebben betrekking op de risico's die zich in de realisatieperiode kunnen 
voordoen en aile risico die voortkomen uit de realisatie. Hierbij moet niet aileen aan de realisatie 
van de woningen gedacht worden, maar ook aan de risico's bij de realisatie van de civiele 
werken. Er zijn een zevental risico 's gedefinieerd. 

RISMAN (2006) Smeets (2005) v. Buiten (2004) 
v. Looveren 

(2006) 
Onjuistheid van de Aanbestedingsrisico / Aanbestedingsrisico raming I aanbesteding prijsrisico Selectie partijen 

aant>este9.lQ9 ____ ... - ....... -~-.------;-;-- -

Ontwerprisico Technische risico's 
Projectdefinitie I Ontwerprisico Ontwerp 

.-.... .......... p.!.anvo.!"..~_ .... _ ... _.-

Vertragingsrisico Organisatorische Tijdrisico I planning Bouwtijdvertragingsrisico Planning risico's· 

Faillissementsrisico Faillissementsrisico - Faillissementsrisico Selectie partijen -_ ...... _---_ .. _ ... ,..-_ .. _--
-"'Tegenvailen~ 

.. _ ... .. _._---_ ..... ._._._._. __ ..•..... _ .. __ ...... _---_.- --
Kwaliteit risico prestatie v.d. - Kwaliteitsrisico Resultaat gebouw 

aannemer 

Samenwerkingsrisico Organisatorische Organisatierisico - Samenwerking risico's 
'-- .. _-_. 

Geen of onvoldoende 
Civiel risico inzicht in eisen v.d. - Bouwrijp maken risico Infrastructuur 

gemeente 

• RISMAN geeft onder de noemer organisatorische risico's een aantal risico's weer die vallen onder de noemer 
vertragingsrisico. 

Tsbel 4.9 Realisatierisico's 

.. 

Het eerste risico, het aanbestedingsrisico, is het meest belangrijke risico omdat de bouwkosten 
meer dan 60% deel uit maken van de totale ontwikkelingskosten. De andere risico's zijn: 
ontwerprisico, vertragingsrisico, faillissementsrisico, kwaliteitsrisico, samenwerkingsrisico en het 
risico bij civiele werken. Aile risico's spreken voor zich, behalve het samenwerkingsrisico. Het 
samenwerkingsrisico is bij de realisatie genoemd en zal straks nog twee keer terugkomen bij de 
ontwikkelingsrisico's. Omdat er eigenlijk drie belangrijke partijen zijn, welteverstaan de 
realisatiepartij, overheidsinstanties en opdrachtgevers/partners is er bij al deze drie groepen een 
apart samenwerkingsrisico geformuleerd. De eerste is het samenwerkingsrisico met 
realisatiepartijen. In de literatuur wordt hier geen onderscheid in gemaakt, dit komt voort uit de 
manier van risico's ordenen. 

4.2.3. Financieringsrisico's 

Aangezien met het ontwikkelen van onroerend goed, en in dit geval woningen, enorm hoge 
bedragen gemoeid zijn vloeien hier risico's uit voort. Deze risico's hebben allemaal een financieel 
karakter. Er zijn een tweetal risico's te onderscheiden. Het renterisico en het inflatierisico. 
Ondanks dat dit twee projectoverstijgende risico's zijn hebben zij zeer duidelijk hun invloed op het 
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projectresultaat. Hierom worden deze risico's meegenomen in de analyse. In de literatuur wordt 
ook vaak het financieringsrisico genoemd. Dit is ook een projectoverstijgend risico maar heeft 
geen invloed op een project. Hierom zal dit niet worden meegenomen in deze onderverdeling. Op 
het financieringsrisico wordt nog teruggekomen in hoofdstuk 6.2. 

. v . Looveren 
RISMAN (2006) Smeets (2005) v. BUlten (2004) (2006) 

Renterisico - Renterisico 
-- Parameterrisico 1--- Marktontwikkelingen 

Inflatierisico Prijsstijgingen Inflatierisico 
._.'- --

- Financiering 
.---investering / 

Financieringsrisico 
III 

Investering / 
financieringsrisico Financiering 

Tsbe/4.10 Financieringsrisico's 

4.2.4. Ontwikkelingsrisico's 

De moeilijkste groep is de groep met ontwikkelingsrisico's. Zoals al eerder is genoemd is dit 
eigenlijk een groep risico's die ook wei procesrisico's genoemd worden. Het zijn risico's die 
voortkomen uit het proces van ontwikkelen. Wanneer er in het proces iets verkeerd gaat komt dit 
tot uiting in het winst & risico percentage. Het zijn de wat abstractere risico's die onder deze 
groep vallen. Er worden acht verschillende risico's gedefinieerd. 

RISMAN 
Smeets (2005) v . Buiten (2004) 

v . Looveren 
(2006) (2006) 

Planwijziging risico / RO-
RO-risico Procedurerisico / r--:-:-:-- p'rocedu.!.~~!~~~2_ 

(incl. vrijstellingen) Ontheffingen / Vergunningen Wettelijke voorschriften Vergunningen 
vergunningen risico 

Bouwvergunningrisico Bouwvergunningsrsico 

- Samenwerkingsiisico 
__ ~.w." .• __ ... _" ....... _ •.. ------ ·· ... _w. __ ..... ___ ,' .... _._._- .......... _--

Overheid Samenwerkingsrisico 

Samenwerkingsrisico Communicatie Samenwerkingsrisico's Samenwerking 
Partners I -

°edrachtgevers ----. 
Mogelijkheid van Draagvlakrisico / Draagvlak / schade Omwonenden risico claims / acties -

omwonenden publiekrisico of overlast 
- ~----.---

Organisatorische Communicatierisico / Communicatie naar 

risico's besluitvormingsrisico - derden / Intern 
Management risico _ ..... _._. __ ... _ .. -- organis~risc!1_ 

Onjuistheid van de Begrotingsrisico 
raminL- ---

Imagorisico - Imagorisico / - Imago van project / 
mediarisico organisatie & media 

- Politiek / - Politieke 
Politiek risico -- - .. _- beslissingen / Afwijking aanname bestuurlijkrisico - beleidsvoeringen belasting 

Tsbe/4.11 Ontwikkelingsrisico's 

De acht risico's zijn: RO-risico, vergunningsnslco, vrijstellingsrisico, Samenwerkingsrisico (2,3), 
omwonendenrisico, managementrisico, imagorisico en het politiekrisico. Ook hier worden aile 
risico's in de bijlage verder toegelicht. Er wordt hier aileen een toelichting gegeven in de 
onderverdeling van risico's met betrekking tot het vergunningsproces. Er is onderscheid gemaakt 
tussen drie onderdelen. Het eerste is het RO-risico. Dit risico heeft betrekking op de RO
procedure oftewel de bestemmingsplannen. Hieronder vallen ook de vrijstellingen. Dit zijn 
vrijstellingen als milieuregelgeving, flora en fauna wet en geluidsregelgeving. De tweede is het 
vergunningsrisico . Dit risico omvat aile risico die voortkomen uit de nieuw te bouwen woning zoals 
bouwvergunning, sloopvergunning, kapvergunning etc. 
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4.2.5. Productrisico's 

De laatste groep vormen de risico die betrekking hebben op het ontwikkelde (woningen). 
Natuurlijk heeft het ene risico vaak invloed op het andere, maar het zijn allemaal specifiek andere 
risico's. Er wordt tussen zeven verschillende risico's onderscheid gemaakt. Het subsidierisico is 
niet meegenomen. Bij projectontwikkelaars is een subsidie zeer incidenteel van toepassing en 
daarom niet noemenswaardig. In het instrument zal ruimte komen v~~r het later toevoegen van 
dit risico. 

Producteigenschappen 
.. - -.- .. - ... . -~---... ..•. - .-

Leveringskwaliteit 

Economierisico 

. v. Looveren 
RISMAN (2006) Smeets (2005) v. BUiten (2004) (2006) 

. . . ~.-- ---- (Locatie) kwaliteit 

Duurzaamheid 

t----.--------+--.. -.... -g~~lJ.Y!' --

-·---------r-·-EconomlSche 
__ <?ntwikke.l.i~~n .... _._ 

Markt risico _ ... _P_ro_~~~.:..:.;~;;.;r~.:;.;si.:;.;~~::;...iC_O_/_ I-_m_a_rk_twi._·jZi_gin_~~~=i:O _ _ ~ __ :~~~:;~~~~an __ 
I---------j------- Politieke 

Overheidsrisico Politiek / bestuurlijk 
risico beslissingen / 

~ ______ ~ ___ .~~~~. ~~~~~~.~.~_. __ .. __ ...... _~ . ____ .. _.~ ~. ~~ .~_ .... ~ .. ..... __ ..... _ p~l~ic:l~\I<?~~n.gE:ll1. r---·--- · .... · .. ·-----f 
Prijsrisico 
-----+ -------_ ... --'-'- ....... _ ....... _ - - .------------- "---'--"-'''-'- '-'-'-

Afzetsnelheidrisico Verkooprisico Afzetsnelheidrisico 

Tabe14.12 Praductrisico's 
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In de literatuur zijn niet aile risico's zo specifiek terug te vinden v~~r deze groep. Dit komt doordat 
veel van de bestudeerde auteurs een ordening maken vanuit het oogpunt van een 
woningcorporatie. Deze groep kent in hoofdzaak geen verkooptraject maar een beheertraject. De 
risico's vanuit het beheertraject worden niet behandeld omdat dit niet valt onder de doelstelling 41 
van de commerciele ontwikkelaar. De genoemde risico's zijn twee keer een kwaliteit risico, een 
economisch risico, een markt risico, het overheidsrisico, het prijsrisico en het afzetsnelheidrisico. 
Ook voor de toelichting per risico wordt verwezen naar de bijlage. 

4.3 Kansen inventarisatie 

Een risico kan zowel negatief als positief uitpakken. Er bestaat ec;:hter geen risico wat aileen een 
positief gevolg heeft, zoals dit wei kan met aileen een negatief resultaat (brand). Steens & 
Louwman (1994) geven dit ook aan in hun definitie die in onderstaande figuur grafisch is 
weergegeven. Om deze reden is het niet noodzakelijk een aparte inventarisatie voor positieve 
gevolgen te maken zoals net besproken is voor de risico's. 

Verlies 

Speculatief risico 
(groep 1) 

o 

U) 
c 
{2 

Winst Verlies 

Zuiver risico 
(groep 2) 

U) 
c 

'" ~ 

o Winst 
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Gehner (2003) bevestigd deze opinie. Zij geeft drie redenen weer waarom dit niet noodzakelijk is . 
(Gehner noemt een positief gevolg een kans, echter kan een risico zowel positief als negatief zijn 
en is de benaming kans niet noodzakelijk) 
1) De eerste mogelijkheid is dat de kans complementair is aan een risico. Waardoor het risico 

tegelijk een kans is. Dit betekent dat uiteindelijk of de kans of het risico optreedt, maar niet 
allebei tegelijk. 

2) De tweede mogelijkheid is dat er aileen een risico optreed dat zo specifiek is dat er geen 
kans aan te koppelen is. Hiervoor is de risico-inventarisatie gemaakt. 

3) De laatste mogelijkheid is dat er aileen een kans optreed. In dit geval moet de kans gewoon 
beg root worden en moet er vervolgens een specifiek risico aan gekoppeld worden. Is dit 
echter niet mogelijk of wenselijk dan moet de mogelijkheid bestaan in het instrument apart 
een specifieke kans in te voeren. 

De meeste risico's vallen in categorie 1. Een situatie kan zowel negatief als positief uitpakken. Er 
is dus een risico en tegelijkertijd een kans. 

4.4 Terugkoppeling naar de stichtingskosten 

De risico 's zijn nu in kaart gebracht. Er kan nu een terugkoppeling gemaakt worden naar de 
stichtingskosten. En dan met name op een definitieve invulling van de stichtingskosten. De 
stichtingskostenopzet van Janssen de Jong Projectontwikkeling wordt als uitgangspunt gebruikt 
om de ingredienten in kaart te brengen. Janssen de Jong Projectontwikkeling werkt met een 
grondexploitatie en een opstalexploitatie. Dit onderscheid blijft bestaan. Het grote verschil zit in de 
onderverdeling in de bijkomende kosten. Dit is een groep waaronder beheerskosten vallen. Op de 
stichtingskosten bij Janssen de Jong Projectontwikkeling zijn deze kosten niet duidelijk geordend. 
Er is een nieuwe onderverdeling gemaakt die aansluit bij de onderverdeling van de risico's. De 
rekenmethodiek die bij Janssen de Jong wordt gehanteerd, met name de berekening van het 
winst & risico percentage, blijft gehandhaafd. Een complete opzet van de stichtingskosten die 
voor dit onderzoek wordt gehanteerd wordt weergegeven in bijlage 3A 
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5 _Risicoanalyse 

Het tweede deel van de risicoanalyse is het toekennen van een kans en een gevolg aan aile 
ge·inventariseerde risico's die in het vorige hoofdstuk zijn besproken. De kans wordt uitgedrukt in 
een percentage en het gevolg wordt uitgedrukt in geld. Beide stappen zullen apart worden 
besproken, eerst wordt ingegaan op het toekennen van een kans. Vervolgens wordt besproken 
hoe het gevolg moet worden toegekend per risico. 

5.1 Toekennen van een kans 

In de onderstaande tabel is een uiteenzetting gegeven van de verschillende opinies die er door 
verschillende auteurs zijn aangehouden voor kansonderverdelingen. Nadat de opinies zijn 
beschreven zal een opbouw gegeven worden die in dit onderzoek zal worden gehanteerd. 

Smeets (2005) Van Buiten (2004) Gehner (2003) 

Onwaarschijnlijk 0,1 % Erg laag (1) 0·10% Onwaarschijnlijk 0% _. -_ .. _-
Klein 1,0 % 10-25% Klein 10% Laag (2) .... _ .. _-_._ .... __ ._ .. 

- .~ .. --..... -....... - ... - ... , ... _-_ .. _-_ ... _ ... _--_._-f------._-

Mogelijk 10 % Normaal (3) 25-50% Mogelijk 25% 

Aanzienlijk 25% Groot (4) 50-75% Aanzienlijk ._-_ ... __ . __ . __ ... _ .... - _._ .. _ ............ _ ... .. -.. ~-".--.---.-.~ -----_ ...... 
Waarschijnlijk 50% Erg groat (5) >75% Waarschijnlijk 

Wanneer een risico nie! op!reed is de kans 0% en wanneer he! zeker is da! he! risico op!reed is de kans 100% 

Tabe15.13 Verschillende ondeNerdelingen van kansen 

---
50% 

75% 

Er va It op te merken dat er twee grote verschillen zijn in de meningen van de diverse auteurs. De 
eerste is de benaming. Smeet en Gehner hanteren dezelfde benamingen, terwijl de percentages 
afwijken. De benaming is echter niet geheel duidelijk wanneer dit gebruikt wordt voor een 
instrument. De verschillende sprongen worden niet duidelijk. De benaming van Van Buiten is veel 
eenvoudiger en geeft een duidelijke opbouw aan. Het tweede verschil is de percentage opbouw. 
Van Buiten en Gehner hebben een opbouw die grotendeels overeenkomt. Van Buiten geeft aileen 
een range en Gehner een exact percentage. De piek ligt bij beide op 75% terwijl Smeets een 
maximum hanteert van 50%. 
Een derde, iets kleinere, opvallendheid is de verdeling van de percentages. Zowel Smeets en 
Gehner hanteren een iets exponentiele opbouw terwijl v. Buiten een meer lineaire verdeling 
aanhoudt. 

De opbouw voor het te ontwikkelen risico-instrument zal als voigt zijn : 
• Zeer klein risico (1 %) 
• Klein risico (5%) 
• Mogelijk risico (10%) 
• Groot risico (25%) 
• Zeer groot risico (50%) 

Deze onderverdeling is eigenlijk een combinatie van Van Buiten en een bewerking van Smeets. 
De benaming van Van Buiten is duidelijker. Het instrument moet dadelijk ook in de praktijk 
worden gebruikt en de genoemde onderverdeling maakt een duidelijk verschil in opbouw van de 
risico's. Smeets legt de top op 50%. Dit is een goede keuze omdat wanneer de kansen groter 
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worden dan 50% het waarschijnlijker is dat een risico optreed en dus is het geen risico meer is, 
maar meer een gevaar waar je op voorhand op moet anticiperen. De onderverdeling van de 
percentages hangt sam en met het beg rip van een risico . In figuur 4. 13 het begrip risico grafisch 
weergegeven . Daar wordt een koppeling gemaakt naar de normaal verdeling die in de statistiek 
zeer bekend is. Deze verdeling zegt dat de grootste kans ligt bij het meest waarschijnlijke en lijkt 
op een exponentiele verdeling. 
De verdeling die is aangehouden loopt exponentieel, maar de waarden in het begin zijn iets 
dichter bij elkaar gezocht zodat het verschil tussen een klein en een mogelijk risico kleiner wordt. 

5.2 Toekennen van een gevolg 

Het belangrijkste onderdeel van risico-kwantificering is het toekennen van een gevolg aan een 
risico. In de bestaande literatuur en reeds ontwikkelde risico-tools wordt gebruikt gemaakt van 
een index voor het weergeven van het gevolg. Vaak gebeurt dit aan de hand van een 5-
puntsschaal. Dit is een zeer subjectieve beoordeling. Het weergeven van het gevolg in een 
bed rag is een veel objectievere methode. 
Wanneer in de literatuur over de definitie van een risico wordt gesproken (zie hoofdstuk 2.5), blijkt 
dat een risico kan worden gedefinieerd als kans x gevolg waarbij de kans wordt uitgedrukt in een 
percentage en het gevolg in geld. Smeets (2005) koppelt al wei een bed rag aan deze indexering. 
De getallen 1 tot en met 5 vertegenwoordigen een bedrag in euro's. Deze bedragen varieren van 
een bed rag kleiner dan 1 miljoen tot en met bedragen groter dan 25 miljoen. Ondanks deze 
koppeling aan geld blijft het een indexering. Bovendien moet een risico-instrument voor elke 
projectomvang geschikt zijn . De bedragen moet dus kunnen varieren. 
Het is zeer moeilijk om risico's in een exact bedrag uit te drukken. De onderverdeling die gemaakt 
is in hoofdstuk 4 omvat wei aile risico's, maar bevatten nog geen risico's die precies te vertalen 
zijn in een bedrag. Ais voorbeeld neem ik het aankooprisico van de grond. Onder dit voorbeeld 
valt bijvoorbeeld het risico dat de aankoop niet door gaat. De risicokosten zijn dan, aile gemaakte 
kosten tot dat moment. Een ander risico bij het aankopen van grond is de capaciteit van het 
betreffende perceel. De risicokosten zijn dan een afwijking van het aantal woningen. Het is 
daarom van belang aile risico's onder te verdelen naar punten die specifiek mis kunnen gaan en 
die betrekking hebben op een kostenonderdeel. Per risicocategorie wordt deze concretere 
onderverdeling behandeld. 

Alvorens over wordt gegaan tot de concretisering van de risico's en de vertaling naar kosten en 
opbrengsten kan worden opgemerkt dat het gevolg twee soorten kosten kan omvatten. Het eerste 
is gewoon een bed rag. Een voorbeeld hiervan is dat de grond moet worden gesaneerd. Deze 
sanering kost een bedrag x en daarmee is het risico afgedekt. Een veel gevaarlijker gevolg is een 
vertraging. Natuurlijk kan dit ook gemakkelijk in een bed rag worden gevat door de rente te tellen 
over de reeds gemaakte kosten en eventuele meerkosten voor vervolgafspraken. Maar de 
ontwikkeling van vastgoed heeft, als vervelend punt, dat het langjarig is (Weisz, 2005 en Janssen 
de Jong Projectontwikkeling, 2006). Je maakt inschatting over kosten die gemaakt en producten 
die gerealiseerd worden over enkele jaren. Wanneer er vertraging wordt opgelopen door het 
uitkomen van een risico kunnen de gemaakte inschatting niet meer kloppen omdat het moment 
waarop ze zouden plaatsvinden met een jaar of langer wordt vertraagd. Deze vertraging heeft 
invloed op twee kosten- / productgroepen. De eerste is de aanneemsom, oftewel de bouwkosten. 
Deze kostenpost is zeer gevoelig voor vertraging. Bij vertragingen langer dan twee maanden is 
het vrijwel zeker dat de bouwkosten zijn gestegen. (interview H. Stooker, 2007) Dit is een zeer 
gevaarlijk risico aangezien de bouwkosten ongeveer 60% van de totale stichtingskosten 
omvatten, zoals al is toegelicht in hoofdstuk 2.4. Een tweede groep waarvoor vertraging zeer 
gevaarl ijk is zijn de productrisico's. Deze groep is niet gevoelig voor korte vertraging zoals de 
aanneemsom, maar is wei gevoelig voor vertragingen langer dan een jaar. In een jaar of langer 
kunnen marktomstandigheden dermate veranderen dat je product niet meer aansluit op de 
behoefte uit de markt waardoor je het product niet meer kunt verkopen. Opgemerkt moet worden 
dat de huizenprijzen waarschijnlijk ook stijgen als gevolg van de vertraging, wat het risico op 
prijsstijgingen in de bouwprijs min of meer opheft. Kortom: vertraging brengt verhoogde risico's 
mee voor de bouwsom en nog belangrijker voor de productrisico's. 
In totaal zijn er 55 concrete risico's welke in de komende hoofdstukken zullen worden behandeld. 
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5.2. 1. Grondrisico's 

De eerste groep risico's zijn weer de grond risico's. In de onderstaande tabel is weergegeven wat 
per risico de concrete onderdelen zijn die fout kunnen gaan en de kostenposten die daarbij te 
noemen zijn. Een exacte omschrijving van de risico's en kosten is in bij/age 4 terug te vinden 

Risicoconcretisering Kosten Opbrengsten 

1.1 aankooprisico 

.1. Aankoop g~_~~ niet door ~IJ~r~.~<:l~.9.~~.~~~e kosten - _ .. -._ .. ---"_. __ .--_ ... 

2 .. Moment van levering wijkt af Later leveren dan verwacht, rente Eerder leveren dan verwacht, minder 
Q.,{El.~.gemaakle ko.sten. rente over gemaakle kosten. 

~~veringswijze (6%) . __ .~% c?-"'~L~~I!~()()p~edr~ _ ___ -
• 'M •• 

.. ~J?i .. ~ecte leve!.i!:lg .. ~.!l~Q.P.~r:§ ____ J2~o ... C>.y_~.~.~.?Il.~_C?.<?p~.~drag .. ___ J~.!~over aankoopJ?edrag 

5. Juridische grondslagen 
Rentekosten door vertraging en 

.•... _--_ ........ ........ __ . __ ....... .~l!~ .... 9.~.~?~~e kOs!~f.l'- ...... _ ....... _ ....... _ .... _ . ... _._--._----_._----_ .. __ ._ ._._-

6. Strategische aankoop 
Geen huuropbrengsten en rente Stijging huren 
over de qemaakle kosten 

1.2 Bodemrisico 

7. Asbest verontreinigin~._ . ?aner~_ll.t.9~JEl.g~~ied -

. 8. Gron<:l~~terverontrei!:lig~f.l.9_ . Sa!.!.erenJotale .g.E:l .. ~.i~.<:l .......... _ -................ _ ...... -- ._--_ .. _---, . .. _----_ .... -
9. Bodemverontreiniging Plaatselijk saneren (afgraven). 

Hergebruik grond cat 1. (geen 
. __ ._ ...... __ .-._ ........ _------_._. 

_PlaC1t.siJ~E~~0~~·~~6 ~ ----
~OS~~!ll . .. --

10. Obstakels -..... _-_._--_ ... .. ..... _- -_ . . 
11 . Leidingen Verleggen leiding over totale -
---_ .. - leng~~9.~bied __ .... _. y-- .... -._--_. 
12. Bodemsamenstelling 

Verschiltussen fundering op staal Verschiltussen fundering op staal en 
en op palen op palen 

1.3 Opstalrisico 

13. Verontreinigin~_ (asbest1-_ r...1~El.~~C1.Il.~ring~~.st~!:l __ ...._ .. - .. - - .. ----....... -... ~ 

J~:.Qebouw opstal . Meer .s.lo_C>.pkoste!:l..._.... . -

15. Ontruiming opstal 1 mnd vertraging + 2.000 euro 
y()()r ac.b!~~E:l!C1!~ll.g.9~<:lE:lr~f.l..:. 

-
... _ _ ._. ","_.- .. • .. -----.-.-.-... .---.. - .. - .......•.. -

16. Opstal is monument 
Project stopt, aile reeds gemaakte -kosten .. - _... .._ ... _--_ ..... - ._ . -

17. Schade (buren) door sloop Schadevergoeding / schade 
herstellen 

1.4 Archeologierisico 

Kosten archeologie onderzoek en 
18. archeologische vondsten rente over reeds gemaakle -

kosten, project stop!. 

Tabe15.14 Concretisering grondrisico's 

De lijst is tot stand gekomen door intelViews met aile, in hoofdstuk 1, aangegeven respondenten. 
Met de respondenten is niet aileen over de grondrisico's gesproken. Met de respondenten is ook 
gesproken over de andere risicogroepen. Deze zijn in de volgende hoofdstukken weergegeven. 

5.2.2. Realisatierisico's 

Ook voor de realisatierisico's is een verdere concretisering gemaakt zodat de risico's kunnen 
worden vertaald naar een bedrag. In onderstaande tabel is deze gevolgbepaling weergegeven. 

Risicoconcretisering Kosten Opbrengsten 

2.1 Aanbestedingsrisico 

.1~~~~i!lg bouwkosten 
20. Regelingen UAR en UAV 
2.2 Ontwerprisico 

I Technische Universiteit Eindhoven en Janssen de Jong Projectontwikkeling 

Q) 
en 
>. 
ro 
c 
ro 
I 
o 
U 

:~ 
a: 
l.{) 

45 



Afsludeeronderzoek B.l. Goossens 
Risico lopen: Wal kosI dal? 

-~t.g~~~~~~~!:-~ ~~~~::;~~f-9 ~::~-:~(~~~~i~G;~~i}:~- --- ~--- ---. 
2.3 Vertragingsrisico 

25. Vert raging in realisatie 80ete aan kopers (G.I.W.) 80ete aannemer voor te laat 
opleveren 

2.4 Faillissementsrisico 
26. Aannemer gaat failliet Rente door vertraging (max. -

2mnd door GIW) 
2.5 Kwaliteit gerealiseerde 

27. Esthetische kwaliteit Schade vergoeding aan kopers -

2.6 Samenwerkingsrisico uitvoerende partij 

28. Slechte samenwerking Meer meerwerk op de -
bouwkosten / vertraQinQ 

2.7 Civiel risico 
29. Aanbrengen civiele Meer civiele kosten -
constructies 
30~Foutenin- civiel product 

........ _-_ ...... __ ._ .. _. __ . -- .... -... -... ~ .......... -........................ .. -.. - .. ----
Kosten herstelwerkzaamheden -

Tsbe15.15 Concretisering realisatierisico 's 

5.2.3 Financieringsrisico '5 

De financieringsrisico's zijn in feite projectoverstijgend. Omdat er in dit onderzoek een risico
analyse wordt ontwikkelt op projectniveau worden deze projectoverstijgende risico's vertaald naar 
projectrisico's. Het financieringsrisico, het risico of het mogelijk is om in een project te kunnen 
financieren, is niet meegenomen. Oit risico is niet te vertalen naar een projectrisico. Het wordt wei 
meegenomen in de bepaling van de risicoattitude. Hier wordt in hoofdstuk 6.2 op terug gekomen. 

Ri si coco ncretiseri ng Kosten Opbrengsten 

3.1 Rente risico 
31 . Afwijking rente I Rente stijgt ten opzichte van de I Rente daalt ten opzichte van de 

verwachte rente verwachte rente 
3.2 Inflatie risico 
32. Afwijking inflatie jlnflatie stijgt ten opzichte van deJlnfiatie daalt ten opzichte van de 

verwachte rente verwachte rente 

Tsbe15.16 Concretisering financieringsisico 's 

5.2.4 OntwikkeJingsrisico '5 

De verdere concretisering voor de ontwikkelingsrisico's is in onderstaande tabel weergegeven. 
Ondanks dat de ontwikkelingsrisico's kosten met zich meebrengen is de grootste bedreiging van 
de ontwikkelingsrisico's de kans op vertraging. Het effect van vertraging is besproken in de 
inleiding van dit hoofdstuk. 

Risicoconcretisering Kosten o pbreng sten 

4.1 RO-risico (incl. vrijstellingen als flora en fauna) 

~~~iet ~~~D_y"~l9.l.!nDLl}g . ___ .E§J:l~~91?_t.t. .. <:I.I.I.E? _gE?I!l~~~_~oste~_ - _ •• w • • _ ••••• _ _ _ ._ •• __ • _ __ ._. 

34. Later krijgen vergunninQ Rentekost~n..cl<?'9r vert~<:Igi~ -
35. Locatie capaciteit Minder woningen dan verwacht Meer woningen dan verwacht 
(aanpassen plan) 
4.2 Bouwvergunningrisico 

_~.~!:-~!.e r _~~!la~.!!.Y.~r.9.!:!.~~iD9 _. B~!:ltek9_~~I1_ door v_ertragiD~ -.. __ . __ . t------.--.. ..-... -.. ---...... 
37. Plan aanpassen Hogere bouwkosten, rentekosten 

door vertraging 
4.3 Samenwerkingsrisico overheid 

38. Slechte samenwerking Rentekosten door vertraQinQ -
4.4 Samenwerkingsrisico partners / opdrachtgevers 

I Technische Universileil Eindhoven en Janssen de Jong Projectontwikkeling 

Q) 
tfJ 
>.. 
ctI 
c:: 
ctI 

I 

o 
U 
(/) 

a: 
l!) 

46 



Afstudeeronderzoek B.L. Goossens 
Risico lopen: Wat kost dat? 

.l~,~~~hte samenwerking __ . Rentekos!en dqQrY~r:t.I:_Cl..9i.!lg ____ . __ ~ _____ _ . _ ... 
40. Beeindiging samenwerking Plan stopt, aile gemaakte kosten -

4.5 Omwonendenrisico 

41 . Bezwaren ______ J3entekosten door v~.!!!:~gi!lg .. __ . _=-- ....... __ . __ .... _-_. __ ._-_ ... _. __ .. _ ..... . _-_ . ... __ ._ ... _ .......... _-_ .. 
42. Eis planschade Meer planschade dan verwacht -
4.6 Managementrisico (projectontwikkelaar) 

43. Slecht manaqement Meer faalkosten dan qemiddeld Minder faalkosten dan qemiddeld 

4.7 Imagorisico 

44. Imagoschade (projectniveau) Hoger afzetrisico Minder afzetrisico 

4.8 Politiek risico 

.45. Wijzigi!!gen w~t!rE:!g~!i.!!g~!l __ .fy1~~r~c:>.~~rrYQQr:j~...2rr~~ikkeling ___ _ Minder kosten voor._c:l...E:! ontwikkeling ___ ... _ 
46. Politieke verhoudingen Rentekosten door vertraging en -

extra kosten voor aanpassing 
plan. 

Tabe15.17 Concretisering ontwikkelingsrisico's 

5.2.5 Productrisico's 

De productrisico's hebben ook financiele gevolgen net als aile andere risico's. Behalve dat zij zelf 
onderhevig zijn aan een kans van optreden kunnen deze risico's ook nog worden verhoogd door 
voorgaande acties zoals al eerder is toegelicht. Daarnaast kan het per type woning verschillen in 
welke mate een risico optreedt. Aan een appartement kleven nu eenmaal meer risico's dan aan 
een starterswoning (interview H. Stooker, 2007). In het risico-instrument moet daarom ruimte zijn 
per type product een risico-analyse uit te voeren. In onderstaande tabel zijn de gevolgen en 
opbrengsten voor de productrisico's weergegeven. 

Risicoconcretisering Kosten Opbrengsten 

5.1 Producteigenschappen 

47. Product voldoet niet (meer) Bijstelling verkoopprijzen, -
aan woonwensen eventueel plan herdefinieren. 

5.2 Leveringskwaliteit 

48. product voldoet niet de aan Schadeclaim of -
gecreeerde kwaliteit herstelwerkzaamheden 
(verkoopbrochure) 

5.3 Economierisico 

49. Macro-economische Langzamere afzetsnelheid / Snellere afzetsnelheid / stijging 
omstandigheden daling verkoopprijzen verkoopprijzen 

5.4 Marktrisico 

50. Marktomstandigheden Langzamere afzetsnelheid / Snellere afzetsnelheid / stijging 
veranderden daling verkoopprijzen verkoopprijzen 

5.5 Overheidsrisico 

51. Wijzigingen in politiek beleid Langzamere afzetsnelheid / Snellere afzetsnelheid / stijging 
dalinq verkoopprijzen verkoopprijzen 

5.6 Prijsrisico 

52. verandering huizenprijzen Stijging huizenprijzen Daling huizenprijzen 
_(Yf?!~ee r:9.J.!!~~h.CltteQ) .......................... u .. __ · ••. ---- ~--... -- - ... .. - -', .. -...... _-
53. Verandering huizenprijzen Stijging huizenprijzen Daling huizenprijzen 
ten gevolge van inflatie 

5.7 Afzetsnelheid risico 

54. Vertraging in de Snellere verkoop Langzamere verkoop 
verkoopsnelheid 

Tabe15.18 Concretisering poducrisico's 
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6 _Risicorespons 

Wanneer per risico de kansen en het gevolg duidelijk zijn moet er op een risico of kans worden 
gereageerd. Accepteer je het risico, of is het risico te groot en moeten er maatregelen worden 
getroffen. Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende responsmogelijkheden. Daarnaast wordt 
gekeken naar de mate tot welke hoogte je bereid bent om risico's te nemen, de risicoattitude. 

6.1 Risicorespons 

6. 1. 1 Responsmoge/ijkheden 

In de vele aanwezige literatuur over risicomanagement blijkt dat er vier verschillende 
responsmogelijkheden zijn op risico's. Aile vier de responsmogelijkheden hebben een 
verschillende effectiviteit en zijn van toepassing op verschillende soorten risico's . Samenvattend 
zijn de responsmogelijkheden volgens Smeets (2005), Gehner (2003), e.a. 

• Elimineren 
• Overdragen 
• Reduceren 
• Accepteren 

In de literatuur wordt ook gesproken over deze effectiviteit. Smeets (2005), Gehner (2003) en Van 
Buiten (2004) geven dit weer in de onderstaande figuur, waar ook per respons een aantal 
beheersmogelijkheden zjjn weergegeven. 

Meest effectief Minst effectief 

• Intern verzekeren is het reserveren van een bedrag op de stichtingskosten om tegenvallers te voorkomen 

De vraag is of het overdragen van een risico niet veel effectiever is dan het reduceren van een risico. Immers is bij 
het overdragen het gevolg geheel of gedeeltelijk weggenomen. 

Fig. 6.15 Effectiviteit van de verschillende responsmogelijkheden 

Deze vier respons mogelijkheden zijn van toepassing op verschillende soorten risico's. Een klein 
risico ga je natuurlijk niet elimineren en een extreem gevaarlijk risico accepteer je niet zomaar. In 
de hiervoor besproken hoofdstukken is naar voren gekomen dat een risico bestaat uit een kans 
en een gevolg. Het kwadrant-model zet deze twee variabelen tegen elkaar uit (Smeets, Gehner, 
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e.a.). In de onderstaande figuren zijn twee kwadrantmodellen getekend. In de linker figuur zijn de 
responsmogelijkheden weergegeven en in de rechter figuur de soorten risico's. De kwadranten 
komen met elkaar overeen zodat per soort risico een respons is te vinden. 

3. Ongewenst 4. Groot, 
risico bedreigend 

risico 

1. Klein 2. Normale 
acceptabel onzekerheid 
risico. (voorspelbaar en 

calculeerbaar) 

Kle ine kilns Grote kans 

Fig. 6.168 De verschillende soorten 
risico's 

3. Overdragen 4. Elimineren 
(Afdekken door (Proberen Ie 
verzekering) vermijden) 

1. Accepteren 2. Reduceren 
(onderkennen) (Door juisle 

maalregelen 
reduceren) 

Kleine kans Grote killlS 

Fig. 6.16b De verschillende 
responsmogelijkheden op de 
verschillende soorten risico's 

Aileen de risico's linksonder in het model, nummer 1, zijn acceptabel. De andere risico's komen in 
aanmerking voor beheer. Dit omdat zij of een te hoge kans van voorkomen hebben (groep 2), of 
zij hebben een te groot financieel gevolg (groep 3) of beide (groep 4). De verschillende respons 
mogelijkheden hebben allemaal een verschillende effectiviteit. Dit is hierboven al genoemd. 

6. 1.2. Risicorespons in re/atie tot projectontwikke/ing 

De mogelijkheden om te reageren op een risico, die in de literatuur zijn te vinden, zijn 
weergegeven. In theorie moeten aile risico's die niet in het accepteergebied vallen worden 
beheerst. De vraag is of dit ook geldt voor projectontwikkeling. 
Het eerste wat opgemerkt moet worden is dat ondernemen in het algemeen gepaard gaat met 
risico's, Gehner (2003) geeft dit ook aan. Daarnaast moet opgemerkt worden dat in de definitie 
van projectontwikkeling naar voren komt dat de projectontwikkelaar een coordinerende rol heeft 
voor de taken in het hele ontwikkelingsproces (Oude Veldhuis, 1993 en Keeris, 2001). Daarbij is 
aangegeven dat de projectontwikkelaar de spin in het web is voor het coordineren van de 
verschillende taken (v.d. Ven, 2005). De projectontwikkelaar voert zelf, maar besteed vaker, 
zaken uit die nodig zijn om het ontwikkelingsproces te doorlopen en uiteindelijk te voltooien. Hij 
schake It experts in voor diverse taken in het ontwikkelingsproces. Dit wordt gedaan met de 
achterliggende gedachte problemen te voorkomen, eigenlijk risico's. In figuur 6.16b is 
weergegeven dat dit soort taken vallen in de groep van reduceren . Reducerende maatregelen 
worden genomen om de normale onzekerheden te beheersen. Dit is ook te zien in figuur 6. 17. 
Kortom de normale onzekerheden worden opgevangen met standaard activiteiten die nodig zijn 
om het ontwikkelingsproces te voltooien. Juist omdat deze activiteiten vallen onder de "standaard" 
activiteiten worden deze meegenomen in het risicomanagement. In de inleiding is al verteld dat 
risicomanagement veelal geschiedt op ervaring en dat daar juist het gevaar ligt. 

Toch zijn de risico's die vallen boven de gevolgaUitude gevaarlijker. Dit zijn risico's die, wanneer 
ze optreden een dermate groot effect hebben op het projectresultaat dat de winst of nog erger de 
financiele gezondheid van de ontwikkelaar in gevaar komt. Deze risico's zijn de risico's in de 
groepen 3 en 4 uit figuur 6.17. V~~r deze twee groepen is het dan ook zeer zinvol een 
beheersingsinstrument te ontwikkelen. In de figuur op de volgende pagina is in een bewerking 
van het kwadrantenmodel weergegeven, welke de responsmogelijkheden voor risico's bij 
projectontwikkeling weergeeft. 
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+ 

ka. 

Kans (%) 

1) Acceptabel risico 
2) Normaal projectrisico 
3) Gevaarlijk risico 
4) Bedreigend risico 

gao Gevolgattitude 
ka. Kansattitude 

De risico's in het licht groene 
gebied worden geaccepteerd. 
Voor de risico's in het donker 
groene, oranje en rode vlak 
moet een beheersingsmodel 
worden toegepast. 

Figuur 6.17 

De respons
moge/ijkheden voor 
risico 's bij 
projectontwikkeling. 

Een ander zeer belangrijk item is de bepaling van je risicoattitude . De risicoattitude bestaat uit 
twee onderdelen de gevolgattitude (GA) en de kansattitude (KA). In het volgende hoofdstuk wordt 
hier verder op ingegaan. 

6.2 Rislcoattitude 

Om de respons op een risico te kunnen bepalen moet helderheid worden gegeven in de mate 

CJ) 
c: 
o 
a. 
en 
<l> 
'-
o u 

.~ 
a: 
(0 

waarin je, als organisatie, risico's wilt nemen. Deze houding ten opzichte van risico's wordt de 
risicoattitude genoemd. De vraag die in dit hoofdstuk beantwoord wordt is hoe een risicoattitude 50 
moet worden bepaald. In de literatuur zijn verschillende defin ities ten aanzien van deze 
risicoattitude. De meest voorkomende wordt onder andere genoemd door Smeets (2005) en 
Gehner (2003), van Gompel (2004) en van Buiten (2004). Zij maken onderscheid tussen drie 
verschillende attitudes voor organisaties, welke in onderstaande figuur grafisch zijn weergegeven. 

• Risicomijdend 
• Risiconeutraal 
• Risicozoekend 

G G 

Risicomijdend Risiconeutraal Risicozoekend 

Figuur 6.18 

Grafische weergave 
verschiIJende 
risicoattitudes. 

Bran: Gehner (2003). 
Smeets (2005) e.a. 

Uit de verschillende afbeeldingen blijkt dat naarmate er meer risico genom en wordt het gebied 
van accepteren, zie figuur 6.18, grater wordt. Risicoloos ondernemen bestaat niet (Gehner, 2003 
en Visser, 2003). Om deze reden bestaat een risicoloze attitude niet. Wanneer een 
projectontwikkelaar in een van deze groepen geplaatst zou moeten worden is het, het meest voor 
de handliggend, gezien de definitie van Keeris (2001), dat een ontwikkelaar risicozoekend is. 

Met de wetenschap dat een ontwikkelaar risicozoekend is kan verder worden gekeken naar de 
ris icoattitude. Wanneer de risicoattitude wordt gedefinieerd aan de hand van het kwadrantmodel 
(zie figuur 6. 17) blijkt dat de risicoattitude kan worden opgesplitst in twee onderdelen. De kans en 
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de gevolgattitude. Klaassen (2004) en v. Gompel (2004) maken ook dit onderscheid. In het 
onderzoek van van Gompel (2004), wordt nog toegevoegd dat de gevolgattitude belangrijker is 
dan de kansattitude. Vanuit het oogpunt van een ontwikkelaar klopt dit verschil in waardering. De 
gevolgattitude geeft de grens aan waarbij er extra geld moet worden gereserveerd om een risico 
te dragen. De kansattitude geeft slechts aan of er extra maatregelen dan de 
standaardmaatregelen moeten worden getroffen. (zie hoofdstuk 6.1) 

Door interviews binnen Janssen de Jong Projectontwikkeling is bepaald op basis van welke 
criteria de risicoattitude wordt bepaald. Er kwam naar voren dat er eigenlijk drie ingredienten zijn 
voor de bepaling van de risicoattitude. De organisatie, het project en randvoorwaarden. In de 
literatuur zijn deze onderdelen ook terug te vinden. De volgende hoofdstukken gaan 
achtereenvolgens in op deze drie onderdelen. 

6.2. 1. De risicoattitude op projectniveau 

Voor het uitvoeren van een risico-analyse op projectniveau zal er op projectniveau iets gezegd 
moeten worden over de risicoattiotude. Oftewel de kans- en gevolgattitude. Deze attitudelijnen 
geven immers aan wanneer een risico niet meer acceptabel is en dus wanneer het risico moet 
worden beheerd. De risicoattitude zegt dus niks over de grootte van een risico. De risicoattitude is 
de houding ten opzichte van de aanwezige risico's. Op projectniveau hangt de gevolgattitude 
samen met de toelaatbare afwijking van je winst en risicopercentage. Bij, veer 
projectontwikkelaars is het streven een winst en risico percentage van ongeveer 10% te halen. Bij 
het opstelien van de stichtingskosten zal dan ook geprobeerd worden hier ongeveer in de buurt te 
zitten. De stichtingskosten zouden niet veer moeten afwijken van de werkelijkheid, oftewel de 
EMV. In de regel zijn ontwikkelaars tevreden met een afwijking van maximaal 2% van het begrote 
winst en risico percentage. Deze 2% is een afwijking ten opzichte van de directe kosten en dus te 
vertalen naar een concreet bedrag. 

Deze 2% is, zoals gezegd, de gevolgattitude voor het hele project. Omdat er verschillende 
kostenposten zijn op de stichtingskosten met elk een andere omvang (zie figuur 2.27, pag. 25), is 
het verstandig dit terug te laten komen in de risicoattitude. Wanneer er meer kosten worden 
gemaakt heb je nou eenmaal meer buffer 
nodig om de risico's op te vangen. In het 
onderstaande rekenvoorbeeld wordt een 
voorbeeld gegeven van de verdere 
bepaling van de gevolgattitude. 

Rekenvoorbeeld, project: 
Directe kosten: 5.250.000 euro 
Geprognosticeerd W&R: 10% 

Maximaal toelaatbare afwijking is 2%. De 
totale gevolgattitude is daarmee 2% x € 
5.250.000 = € 105.000. De 2% afwijking 
is net als het winst & risico percentage 
een afwijking t.o .v. de directe kosten. 
Daarom is de attitude de afwijking x de 
directe kosten . 

Totale risicoattitude: 105.000 
Gevolgattl tude opbrengsten en att itude kosten zqn allebe l 

de 11elft van de tota le attitude 

omschrijving gevolgattitude % van stiko' 

Grondrisico's 15.750 30% 
._ ..... _ ... -

Realisatierisico's 31.500 60% 
.--~ ................. - .-.. -~--- ._-_.-.....• _-- ... _----_ ... -
Overige risico's 5.250 10% 

Opbrengsten** 52.500 100% 

• stiko = verdeling van de posten op de stichtingskosten naar een 
percentage. Zie ook figuur 2. 7. 
•• De gevolgattitude is normaliter incl. 8TW omdat de 
verkoopprijzen zijn gebaseerd op een V.O.N. prijs. In dit 
rekenvoorbeeld is dit niet opgenomen. 

Tab. 6.19 Voorbeeld gevolgattitude 

Op basis van deze 2% risicoattitude zijn op projectniveau uiteindelijk conclusies te trekken in 
hoeverre de stichtingskostenopzet dekkend is voor de aanwezige risico's en of er geen 
overdekking is door de aanwezigheid van zeer veer kansen. Eventuele biedingen kunnen hierop 
worden aangepast. Het kan voorkomen dat de stichtingskosten niet passend te krijgen zijn met de 
EMV. De vraag is dan of je op organisatieniveau deze risico's nog wilt lopen. In het volgende 
hoofdstuk wordt ingegaan op het projectoverstijgende karakter van de risicoattitude. 

De kansattitude wordt kwalitatief bepaald. Dit onderzoek geeft vijf mogelijkheden voor het 
kwantificeren van kansen. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe de verhoudingen liggen 
voor de kansattitude. 
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Risicoattitude 

Zeer risicomijdend _w_ .... _ .... __ . __ .... _ ... _ ......... _. 

Risicomijdend 

Risiconeutraal 

R isicozoekend 

Zeer risicozoekend 

Tab 6.20 Bepaling kansattitude 

Bereidheid tot het nemen 
van kanspercentage 

1% 
..• -

5% 

10% 
.. -. 

25% 

50% 

6.2. 1 De risicoattitude op organisatieniveau 

Dat het bepalen van de risicoattitude, dus eigenlijk de go/no-go van de projecten, 
projectoverstijgend is geeft naast Janssen de Jong Projectontwikkeling ook Klaassen (2004) , v. 
Gompel (2004) en Smeets (2005) aan. Smeets (2005) geeft dit projectoverstijgende element aan 
in het onderstaande portefeuilie overzicht. Het totaal van projecten moet in balans zijn. Er kan dus 
best een project zijn wat zeer risicovol is (rechtsonder) , als er maar een goed project tegenover 
staat (linksboven). Uiteindelijk zal het totaal van projecten in het vak links boven moeten liggen. 

HOOG 

Rendement 

LAAG 

~ 
- -- ! ---

e. 

• 1",,1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . -..... ..... . - .................................................. 1 ..... .... . ........................................................ ............ i 

LAAG HOOG 
Risico 

Figuur6.19 

Risicospreiding op 
portefeuille niveau. 
Het beste zijn de 
projecten in de linker 
bovenhoek. Deze 
hebben een laag 
risico en een hoag 
rendement 

Bron: Smeets (2005) 

De projectoverstijgende attitude kan volgens het Centraal Fonds van de Volkshuisvesting (2004) 
en Klaassen (2004) worden bepaald aan de hand van een tiental punten. Deze tien punten, die 
veelal financieel van aard zijn, komen overeen met de aangegeven punten in de interviews. Het 
project overstijgende deel heeft te maken met de 
bedrijfsdoelstellingen en de ruimte om te kunnen financieren. 
Beide van deze punten zijn te vertalen naar geld. Om de 
doelsteliingen te kunnen garanderen moet er rendement 
worden gemaakt op het eigen vermogen. Bij veel 
ontwikkelaars is de trend dat wordt uitgegaan van een 
minimaal rendement op het eigen vermogen van 20%. In deze 
eis zitten de bedrijfsdoelstelling verwerkt zoals het maken van 
winst en de mogelijkheid om te groeien. Deze eis van 20% kan 
worden omgezet naar een minimale winst op een project aan 
de hand van de verhouding tussen het eigen- en vreemd 
vermogen (solvabiliteit). Veel projectontwikkelaars, waaronder 
Janssen de Jong Projectontwikkeling, berekenen de rente op 
het vreemd vermogen door in de verkoopprijzen. Om deze 
reden hoeft er niet nog eens extra interest te worden gerekend 
op het eigen vermogen. De bruto winst is daarmee ook het 
bedrijfsresultaat. In de berekening op de volgende pagina is 

Elgen vennogen (EV): 
Het elgan vennogen wordt in geval 
van een vennootschap (bv of nv) 
opgebouwd door de Inleg van 
aandeeIhOuders (het beclrag clat biJ 
uitglfte voor een aandeel betaaId 
wordt) en door het Inhouden van 
beclrijfswinsten. 

Vreemd vennogen (VV): 
Het vreemd vennogen van een 
beclrijf wordt opgebou'MI uit de 
verpllchtlngen of schulden die een 
beclrijf heeft. Oat houdt dus In clat 
een beclrijf geld zal moeten betalen 
voor ontvangen Ienlngen. densten 
enlof goederen. 

(Wiklpedia. 2007) 

weergegeven hoe de 20% eis wordt omgezet in een minimaal toelaatbare ondergrens voor de 
organisatie. 
De ondergrens vanuit de organisatie komt, in het voorbeeld op de volgende pagina, op een 
minimale winst van 6,3%. Deze winst is noodzakelijk om je doelsteliingen als bedrijf te halen. 
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Omschrijving Waarde 

JJ[ojectgeaevens 

Totale opbrengsten (excl. 8TW) 

Totale investering (incl. AK en financiering) - . 
Directe kosten 

o l" / r.qanisatiedoe stel mg . aeaevens 

Doelstelling (rendement op E.V.) 

Verhouding E.V. - V.V. 

Interest over V.V. 

Looptijd V.V. in maanden (voor project) 
-

Berekenins; 

~.inimale bruto wi~~!...Q?~.c:!!:ijfsresultaat) 

Ondergrens organisatie 

6.000.000 

5.450.000 
. ---.. ~.-.... 

5.250.000 

20% 

30% -70%* 

Geen interest 
(doorbereken aan 

kopers) 

327.000 
.. _ .. - --------

6,3% 

Tab. 6.21 Voorbeeldberekening van de ondergrens van de organisatie 

De ondergrens is 
weergegeven in een 
percentage van de directe 
kosten. Oit om de reden 
dat in de winst en risico 
berekening ook wordt 
uitgegaan ditze/fde 
uitgangspunt . 

• bron: Jaarvers/ag 
Janssen de Jong Groep 
B.V. (2005) 

Het eerder genoemde streven van een winst van 10% en het hiervoor genoemde minimale 
winstpercentage geven richtlijnen voor het beoordelen van verschillende projecten. In de 
onderstaande figuur zijn deze lijnen weergegeven in een grafiek. De directe kosten zijn hier 

Bepaling risicoattiude 

1.800.000 ,-_________________ -, 

oe ...... .." .. ,.....ap 
1.600.000 _ ... _205 ....... 

~~~EV.W 
1.400.000 • 3Q%.~ -----~.-__,:; 

1.200.000 

; 1.000.000 +----+-------~.~------_i 
~ 

~ 800.000 +--------.. 
600.000 +------.=,..~--_::::IJI~------_i 

400.000 +----~'--......" .... ~---------..; 

200.000 +--..,. .... ~~-------------_I 

O+--~-~--r_-~-_r-~--T_-~ 
o 

Directe kosten It) 

- streven (10%) 

- minlmaal noodzake.jke winsl (6.3%) 

• gemiddeld porteteuiJIe resul1aal 

• verschillende Indlviduele projecten 

Figuur6.20 

Overzicht van de 
verschiIJende 
projecten op basis 
van hun Expected 
Monetary Value. 
Wanneerde 
risicoattitude wordt 
bepaald op basis 
van de EMV hoeft 
geen rekening te 
worden gehouden 
met projectrisico's. 
Oeze zijn al 
verwerkt in de 
EMV.OeEMV 
moet daarom a/s 
uiteindelijk 
eindresultaat 
worden beschouwt. 

uitgezet tegen de winst. De groene lijn is het streven van 10%. De ondergrens van 6,3% is de 
rode lijn. De verschillende projecten kunnen met hun EMV in dit figuur gezet worden (paarse 
stippen) . Het projectrisico hoeft dan niet meer meegenomen te worden. Deze is immers verwerkt 
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in de EMV en uit van een attitude van 2%. Oeze 2% is meegenomen in de grootte van de 
stippen. Per kunnen aan de hand van onderstaande figuur conclusies worden getrokken, 
er vanuit dat er geen bijzondere Hier wordt in het volgende 
hoofdstuk op Wanneer een project onder de rode lijn komt is het in principe een 
no-go omdat de doelstellingen niet worden gehaald. Verder moet worden of het totaal 
van projecten blauwe stip) ongeveer op de groene lijn of erboven natuurlijk. In het 
voorbeeld drie projecten verwerkt. 1 project verdient eigenlijk een no-go omdat deze onder de 
rode lijn ligt (links onder). Maar het totaal van projecten (blauwe Ijgt nog boven de groene 
lijn. In principe kan het slechte project uitgevoerd worden, het geen gevaar voor het totale 
bedrijfsresu Itaat. 

6.2.3. 

van de risicoattiude en daarmee eigenlijk de niet aileen op basis 
van een zijn er randvoorwaarden die ervoor kunnen zorgen toch met een 
project verder te ondanks dat het niet voldoe! aan de hiervoor beschreven normen. Er zijn in 

II 

II 

die bij Janssen de Jong Projectontwikkeling ervoor kunnen zorgen 
toch doorgang vindL 

een randvoorwaarde zijn om meer risico te 
hebben waardoor de 

het ontwikkelen van een 
organisatie in bijvoorbeeld 

kunnen worden 

Een andere randvoorwaarde meer risico nemen 
doordat een van wordt. Een 
voorbeeld is een processen en de 
winst staat geeft een nro''''w::>y 

imago. De relevantie is hoog. 
.. Absolute van project 

een omvang heett die vele malen is dan de gemiddelde 
organisatie, kan dit een reden om meer risico te nemen. Als 

voorbeeld neem ik twee ontwikkelaars. De eerste is de BAM. Met een omzet van 3,6 
miljard maken "slechts" een winst van Een veel kleinere ontwikkelaar zoals 

HO'OS'OOITl Tijhuis maekt met een omzet van 98 miljoen een winst van 9,9%. 
Absoluut BAM een winst van 104 miljoen terwijl Roosdom Tijhuis 9,7 miljoen 
winst maakt. Een verschn van een slordige 94 miljoen. (PropertyNL, juni 2006) 

II Continu'iteit van de organisatie 
De continu"iteit kan ook een reden zijn voor het nemen van meer risico. Zeker in tijden dat 
de economie in een dal zit kan dit een am in ieder geval de continu"itiet (het 
voortbestaan de te • .,,,,,,,rn,nrrn:,,n 

V~~r deze vier randvoorwaarden is in n .... '''.o",o geen cijfermatig raster te bepalen. Wanneer een 
project veel aanzien kan een er toe doen am wellicht helemaal geen 
winst te nemen en aileen AK Oit en samen met de strategiesn van 
een onderneming en de tot het nemen van risico's. 

I T echnische Universiteil Eindhoven en Janssen de Jong 



I 
Afstudeeronderzoek B.L. Goossens 
Risico lopen: Wat kost dat? 

7 Risicobeheer 

Wanneer de risico's zijn geanalyseerd en niet binnen de, in de vorige hoofdstukken beschreven, 
acceptatiegrenzen vallen zullen de risico's moeten worden beheerst om de kans op het optreden 
ervan of het gevolg te reduceren. Oit hoofdstuk gaat in op het beheersen van risico's . Eerst wordt 
de theoretische achtergrond gegeven en vervolgens worden per risico de beheersmogelijkheden 
in kaart gebracht. 

7 .1 Kansreductie 

De eerste vorm van beheer is kansreductie. Dit komt overeen met de maatregelen die vallen 
onder de noemer reduceren die in het vorige hoofdstuk zijn besproken. Door bijvoorbeeld het 
inschakelen van experts of het uitvoeren van onderzoeken wordt de kans dat een risico optreedt 
verkleint. Zoals al eerder besproken is het de vraag in hoeverre het risico-instrument hier op in 
moet gaan. Veel van de kansreducerende activiteiten vallen onder de standaard maatregelen van 
projectontwikkeling. Echter wanneer een risico een extreem hoge kans van voorkomen heeft 
kunnen extra maatregelen worden getroffen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het milieukundig 
onderzoeken van een locatie als verdachte locatie in plaats van een niet verdachte locatie. Voor 
de bouwkostenraming kan eventueel een extern bureau worden ingeschakeld die het project 
beg root en meer van dit soort punten. Er moet dus onderscheid worden gemaakt tussen 
standaard maatregelen en aanvullende maatregelen. In bij/age 4 worden per risico de 
aanvullende maatregelen aangegeven. 

7.2 Gevolgreductie 

Het reduceren van het gevolg is de belangrijkste activiteit in risicomanagement. Het terugdringen 
van het gevolg wordt daarom ook het actieve beheer genoemd. De manieren voor het 
terugdringen van een financieel gevolg zijn lang niet zo uitgebreid als voor een kansreductie. De 
theorie noemt een aantal maatregelen die in het vorige hoofdstuk al zijn besproken. In dit 
onderzoek worden een viertal mogelijkheden gehanteerd: 

1. Intern verzekeren (oftewel het risico nemen) 
2. Delen met derden 
3. Overdragen 
4. Extern verzekeren 

De eerste mogelijkheid is intern verzekeren. Dit houdt in dat de organisatie een post reserveert op 
de begroting om het risico bij optreden te kunnen opvangen. De grootte van dit bed rag is het 
verschil tussen de gevolggrootte en de gevolgattitude. 
De tweede mogelijkheid is het delen van je risico met derden. In wezen is dit hetzelfde als intern 
verzekeren aileen hoeft nu niet, afhankelijk van de afspraken, het hele bed rag gereserveerd te 
worden. Een nadeel bij het delen van een risico is ook dat de opbrengst (kans) gedeeld moet 
worden. 
Het overdragen van een risico is de beste oplossing. In tegenstelling tot het extern verzekeren 
kost dit vaak geen geld. In de onderhandelingen kunnen afspraken worden gemaakt over wie een 
risico draagt. In contracten wordt dit vervolgens vastgelegd. Een voorbeeld is dat de ontwikkelaar 
grond koopt en afspreekt met de verkoper dat een eventuele sanering voor zijn rekening komt. 
Indien mogelijk is het overdragen van een risico de beste oplossing. 
De vierde beheersmogelijkheid is het extern verzekeren tegen een risico. De kosten van de 
beheersmaatregel zijn dan de premiekosten bij de verzekeringsmaatschappij. Een goed 
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voorbeeld is het verzekeren tegen brand. Vaak hebben risico's waar je je tegen kan verzekeren 
een zeer kleine kans van optreden en een zeer groot gevolg. 
Per risico moet bekeken worden of de beheersmogeljjkheden uberhaupt mogelijk zijn. Dit is 
weergeven in bij/age 4. 

Deze vier verschillende beheersmogelijkheden werken prima voor aile risico's die betrekking 
hebben op een kostenpost. Een ander verhaal is het wanneer gekeken wordt naar de risico's die 
betrekking hebben op de opbrengsten. De kansreducerende methoden werken natuurlijk ook voor 
de opbrengsten. Het voorbeeld van het inschakelen van een extra makelaar is een 
beheersmethode voor het reduceren van bijvoorbeeld het afzetrisico. De gevolgreducerende 
maatregelen kunnen niet toegepast worden. Je kan je niet verzekeren tegen tegenvallende 
verkoopprijzen en je kan ook niet iemand anders opzadelen met deze risico's. De enige manier 
om risico's ten aanzien van je product te reduceren is door al een aantal woningen te verkopen 
voor je echt kosten gaat maken. Op deze manier creeer je enige mate van zekerheid met 
betrekking tot de afzet van je product. De vraag die vervolgens beantwoord dient te worden is hoe 
hoog de voorverkooppercentages zouden moeten zijn. Vaak wordt uitgegaan van een 
voorverkooppercentage van 70%. Dit percentage komt voort uit het G.I.W. en de 
financieringswereld. Er wordt vanuit gegaan dat wanneer 70% van de woningen is verkocht de 
ontwikkelaar geen externe financiering nodig heeft. 
Echter er is in dit 70% percentage geen rekening gehouden met de risico's. Wanneer het product 
aileen maar kansen biedt, moet er dan wei worden vastgehouden van die 70% om te starten? Of 
is 70% nog te weinig. In theorie zou het voorverkooppercentage ook hoger kunnen liggen dan 
100%. In de werkelijkheid kan dit natuurlijk niet. Wanneer je maar 5 woningen hebt kun je er geen 
8 verkopen. Een voorverkooppercentage hoger dan 100% betekent dat het product te risicovol is 
en daarom beter niet ontwikkelt kan worden. Ook een negatief percentage zou theoretisch 
kunnen voorkomen. Dit betekent dat op basis van de risico's geen voorverkoop noodzakelijk is. 

Aan de hand van interviews binnen Janssen de Jong is tot de volgende berekening gekomen van 
het voorverkooppercentage. Uitgangspunt is ook hier weer dat de gevolgattitude de maximaal 
toelaatbare afwijking is. Risico's boven deze grens moeten worden beheerd. In dit geval moeten 
deze worden opgevangen met een voorverkooppercentage. 

VVP = (GAp - (EMVp - 8Gp) I GAp) X 100% 

VVP 
GAp 
EMVp 

BGp 

= Voorverkoopercentage 
= gevolgattitude productrisico's (€) 
= Verwacht resultaat verkoopopbrengst (€) 
= Begrote verkoopopbrengst (€) 

Dit verkooppercentage kan zowel voor de totale verkoopopbrengst worden berekend als voor elk 
product. Dit laatste geniet de voorkeur omdat er dan conclusies kunnen worden getrokken over 
elk product op zich. Voor een voorbeeld berekening wordt verwezen naar hoofdstuk 9 en bij/age 
6C. De casus Venlo. 
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8 _Het resultaat 

Aile onderdelen van het hele traject van risicomanagement zijn nu behandeld. Van inventarisatie 
tot beheer zijn aile risico's bij projectontwikkeling behandeld, vertaald in geld en zijn de 
beheersmaatregelen aangegeven. De doelstelling van het onderzoek is om deze risico-analyse te 
vertalen in een instrument dat de risico's terugkoppelt naar het geprognosticeerde winst- en 
risicopercentage. De methode de hiervoor het meest geschikt is is de Expected Monetary Value
Method. Deze methode wordt in dit hoofdstuk behandeld . 
Daarnaast wordt het he Ie verhaal van de voorgaande onderdelen vertaald in een excel-bestand 
waarin het he Ie traject van risicomanagement kan worden doorlopen. In de bijlage is dit excel
bestand bijgevoegd. In dit instrument zijn ook de "eisen" uit de praktijk meegenomen, welke uit de 
verschillende interviews naar voren zijn gekomen en die besproken zijn in hoofdstuk 3. 

8.1 Het resultaat 

Het uiteindelijke doel van het uitvoeren van een risicomanagement-analyse is te bepalen of er 
voldoende beheersmiddelen in de begroting zijn gereserveerd en of er geen risico's zijn die niet te 
controleren zijn of onacceptabel zijn. Het risicomanagement moet zich dan ook vertalen in een 
reactie op je geprognosticeerde resultaat en begroting. Een methode die hier geschikt voor is is 
de Expected Monetary Value Method (EMV). Dit is een statistische methode die het gewogen 
gemiddelde bepaald van de resultaten (kansen, risico's en begroting) met als gewicht de kans op 
dat resultaat. De formule is hieronder weergegeven (Van Buiten, 2004 en Rijksuniversiteit 
Groningen, 2006) 

In deze formule staat dat de EMV gelijk is aan 
som van aile scenario's (M) vermenigvuldig met 
hun kans (a) . De EMV-methode is een 
statistische methode en kan worden toegepast 
voor geld. In dit risicomanagement instrument 
zal de methode worden gebruikt bij de 
verschillende posten op de stichtingskosten. In 
het grijze blok is een rekenvoorbeeld gegeven 
van de EMV-methode. 
Op deze manier kan voor elke kostenpost een 
EMV berekend worden en kunnen de 
beheerskosten worden opgenomen. Vervolgens 
kan het winst en risico percentage berekent 
worden voor elk scenario. 
Door het gebruik van de EMV-methode per 
kostenpost kan per post gekeken worden of het 
begrote scenario veel of weinig afwijkt van het 
verwachte scenario. Dit geeft in feite aan of de 
begroting toereikend is om aile risico's in het 
project te kunnen nemen zodat er nog steeds 
een acceptabel winst- en risicopercentage 
gehaald wordt. 

Rekenvoorbeeld EMV-methode: 

Ais voorbeeld worden de totale grondkosten 
genomen voor een woningbouwproject. De 
prijzen zijn indicatief. 

Verschillende grondkosten: 

Begroot Pessimistisch Optimistisch 
scenario scenario scenario 

€ 100.000 € 130.000 € BO.OOO 

Kans: 70";0 kans: 20"/0 Kans: 10% 

Het verwacht scenario, ottewel de EMV, 
bedraagt in dit geval: 

(100.000 x 70%) + (130.000 x 20%) + (BO.OOO x 10%) 

De verwachte grondkosten komen daarmee op: 
€ 104.000,-
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In de onderstaande figuur is de berekening weergegeven van de EMV. De methode is even 
elegant als eenvoudig. Per kostenpost zijn de drie scenario's weergegeven. Bij elk scenario hoort 
een kans en een gevolg. De berekening geeft ook per kostenpost een verwacht resultaat. Met 
deze verwachte resultaten kan vervolgens op dezelfde manier als bij de stichtingskosten een 
verwacht winstpercentage worden berekend. Er moet opgemerkt worden dat de AK-dekking bij 
aile drie de scenario's hetzelfde is ondanks dat bij elk scenario de directe kosten anders zijn. Dit 
is gedaan omdat dit op dit moment ook gebeurt bij Janssen de Jong Projectontwikkeling. 

Verwacht projectresultaat - EXIJected Monetary Value (EMV) 

~ 34~ 
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Fig. 8.21 EM V-methode voor een van de testcases. Per risicogroep wordt een verwachting berekend. 
Vervo/gens kan op basis van de te verwachten kostenposten een winst & risico percentage berekend worden. 

De EMV bevat veel onderdelen. Wanneer de EMV grafisch zou worden weergegeven zou het 
eruit zien zoals weergeven in de figuur 8. 22 op de volgende pagina. Uit deze grafische weergave 
zijn een aantal conclusies te trekken. Aangegeven is de bandbreedte (optimistisch -
pessimistisch), het begrote resultaat en het verwachte resultaat (EMV). Om het beg rote resultaat 
ligt de risicoattitude. Dit is zoals al eerder gezegd de bandbreedte waarbinnen je werkt. Wanneer 
de EMV niet binnen deze bandbreedte valt is de begroting niet geschikt voor de risico's en 
kansen die te verwachten zijn. Wanneer de EMV links van de beg rote lijn ligt betekent dit dat er 
waarschijnlijk minder winst wordt gemaakt dan beg root en acceptabel. De begrote bedragen zijn 
dus niet dekkend voor de te verwachten risico's. Wanneer de EMV-lijn rechts van de begrote lijn 
ligt is de te verwachten winst groter dan ook groter dan geprognosticeerd. Dit betekent in prinCipe 
dat er meer geboden kan worden; voor bijvoorbeeld de grond. 
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FiguurB.22 

Grafische weergave van 
het resultaat van de 
Expected Monetary 
Value. Als voorbeeld zijn 
de waarden van de 
hierboven weergegeven 
EMV-berekening 
opgenomen. 

De onderbrekingen geven 
aan dat de as wordt 
onderbroken. 

In dit voorbeeld licht de verwachtingslijn rechts van de begrote lijn en ligt buiten het nog 
acceptabele gebied. Het acceptabele gebied wordt aangegeven met de stippellijnen. Het 
acceptabele gebied, ottewel het werkgebied, wordt ook de risicoattitude (RA) genoemd. De in dit 
voorbeeld positieve atwijking zou, wanneer het nodig is, bij de grondprijs kunnen. De bieding 
wordt hiermee verhoogd. 

8.2 De ingredienten voar de EMV 

De tabel in de op de vorige pagina is in feite niks anders dan een complexe weergave van het in 
het begin weergegeven rekenvoorbeeld. Wanneer de onderdelen worden teruggebracht naar de 
basis zijn er vier dingen die de input vormen voor de berekening van de EMV. Dit zijn 
achtereenvolgens: het beg rote scenario met bijbehorende kansen, de kanspercentages bij de 
risico's en kansen, de bedragen bij de verschillende kostenposten en de verschillende AK
dekkingen. 

De bedragen bij het beg rote scenario komen rechtstreeks uit de stichtingskosten. Wanneer de 
stichtingskosten worden gemaakt wordt ervanuit gegaan dat dit de waarheid is/wordt. Hier zou 
een kans bijhoren van 100%. Wanneer er risico's en kansen aanwezig zijn gaat de grootte van 
deze risico's kansen at van deze 100%. 

De kanspercentages komen voort uit de aangegeven kansen. Deze zijn gekoppeld aan een 
concreet percentage. Per risicogroep kunnen deze percentages worden opgeteld zodat een totaal 
risicopercentage ontstaat. Ook hier wordt het gewogen gemiddelde bepaald. Een risico met een 
gevolg van 1000 euro is nou eenmaal wei wat anders dan een risico van 100.000 euro. 

De bedragen in de EMV zijn een optelsom van de risicobedragen die nog over zijn na het 
toepassen van beheer. 
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9 _De toetsing 

Zoals in de onderzoeksopzet is aangeven wordt het instrument getoetst aan de hand van drie 
projecten. Elk van deze drie projecten is gebruikt om een ander deel van het instrument te testen. 
Een van de projecten is een project dat is afgesloten met minder winst dan van te voren was 
geprognosticeerd. Hiermee wordt getest of het ontwikkelde instrument in staat is risico's goed in 
kaart te brengen. Een ander project is een best-case project. Met dit project wordt getest of het 
kwantificeren van kansen werkt in het ontwikkelde instrument. Het laatste project is een normal
case project. Dit project is redelijk budet-neutraal afgerond. Het project dient als ijkpunt. 

Om een goed beeld te krijgen van de risico's en kansen is met de betrefende projectmanager de 
lijst van risico's doorlopen. De door hun aangegeven omvang van risico 's en kansen zijn gebruikt 
bij het testen van het instrument. -

De projecten zijn geselecteerd op vergelijkbaarheid. Zo bestaan aile projecten uit grondgebonden 
woningen en zijn aile woningen een inbreidingsontwikkeling. Bij inbreidingslocaties zijn de risico's 
vaak groter dan bij een uitbreidingslocatie. Door het testen van een drietal ontwikkelingen in een 
inbreidingslocatie wordt het instrument optimaal getest. Ook zijn aile project recent afgerond. Het 
oudste project is de normal case. Dit is afgerond in 2003. 

Ais advies naar Janssen de Jong Projectontwikkeling wordt het instrument ook getest op een 
project wat nu in een begin stadium van het ontwikkelingsproces is. 

9.1 Best case - 46 woningen te Asten 

Het eerste getoetste project is het best case project. Het gaat om een project van 46 woningen in 
Asten. Het project ligt aan de rand van het dorp met een goede bereikbaarheid van het centrum. 
Het was een inbreidingsontwikkeling op de voormalige locatie van een horecagroothandel en een 
fitnesscentrum. Gezien de omvang van het project in een dorp als Asten is er, in eerste instantie, 
voor gekozen de verkoop en dus ook de realisatie in drie fasen te splitsten. 

Het plan omvat 46 woningen waarvan 44 twee-kappers en 2 vrijstaande woningen. Aile woningen 
zijn ontworpen in de jaren 30-stijl. De woningen hebben een inhoud van circa 505 m3 tot 525 m3 

op kavels van 170 m2 tot 480 m2
. Aile woningen zijn gesitueerd rondom het ruim opgezette 

binnenterrein. 
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Silualielekening 46 
woningen Ie Aslen. Op de 
siluatie is uilgegaan van 
een fasering in drie de/en. 

Bran: Verkoopbrochure 
Janssen de Jong 
Prajeclontwikkeling 
(2004) 
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Het geprognosticeerde 
winst en risico-
percentage bedroeg 
9,71 % Uiteindelijk is het 
project afgesloten met 
een winst van 16,2%. 
Op basis van de eerste 
begroting is een risico
analyse uitgevoerd 
waarvan de resultaten 
in onderstaande tabel 
zijn weergegeven. 

EMV - 46 woningen Wolfsburg te Asten 

Figuur9.24 

Foto's van de woningen bij 
oplevering 

Bran: Janssen de Jong 
Prajectontwikkeling (2006) 

Omschrijving: Begroot Optimistisch Pessimistisch Verwacht (EMV) 

Grondkosten 96% - 1400 0% - 0 4% - 1498 1415 
1------····--------+·----
Bouwkosten 45% - 2008 53% - 1769 2% - 2087 1884 .-.... ---....... ----.-.--- -1----------+----.----..... --..... -.-. --.-.-... ---.. - ... -.. -.---1---- .--- .. --.--.--... . 
Financiering 75% - 87 25% - -3,9 0% - 0 64 

AK & Winst 97% - 543 1% - 51 2% - 604 543 ---------.-.---.---- ... -... -.. -.--.. ..- ----.--... --.- .. _---.. ·_ .. - 1-------_ .... _-
Beheerskosten (kans) 100% - 221 0% - 0 0% - 0 221 

Beheerskosten (gevolg) _._-_ .. __ . .....:.::.._-=..:.....,-_._--_ ..... _._ ....... _--------,-----_ ... - ... - .... _-_._-----_ .. __ ......... -
- Grond 

- Bouw 

- Financiering & 
ontwikkeling 

Verkoopopbrengst 

95% - 21 0% - 0 

99% - 18 0% - 0 

97% - 16 0%-0 
----_ .. _-- _._--_._----

76% - 4326 22% - 4840 

----------t-----.-.---------.-----
Winst & Risico (%) 9,71% 47,33% 

5% - 441 41 
_ .... - .. -.... -_._ .... _-_._--

1% - 282 21 

3% - 876 40 
------/--- -_._-_ .. 
2% - 3812 4427 

------1----·--· .. ----
-36,06% 15,45% 

Omwil/e van de vertrauwelijkheid van de informatie van de cijfers zijn de getallen geindexeerd. Doordat aile getallen zijn 
gei'ndexeerd blijven de verhoudingen, uitgedrukt in een percentage, gelijk aan de werkelijkheid. 

Tab. 9.22 Berekening EMV van de 46 woningen te Asten 

De EMV geeft een verwachte winst van 15,45%. De werkelijkheid is dat het project is afgesloten 
met een winst van 16,21%. Dit is slechts een verschil van 0,76%. De afwijking tussen de EMV, 
voortvloeiend uit de risico-analyse, en het werkelijke resultaat is gering. Her risico-instrument is 
dus in staat kansen te kwantificeren. 
De grootste afwijkingen zitten in de grootste kostenposten. De eerste grote kostenpost is de 
grondkosten. In totaal is hier volgens de EMV een verhoging van de kosten met ongeveer 65.000 
euro te verwachten. De werkelijkheid is dat de koopsom een stuk hoger lag dan beg root. Dit 
verschil klopt goed met de werkelijkheid. Een grote opbrengst zat in de bouwkosten. De 
bouwkosten en de kosten voor de infrastructuur zijn een stuk lager uitgevallen. Hier zijn eigenlijk 
twee redenen voor. De eerste is dat de periode waarin het project is aanbesteed voor de bouw in 
het algemeen een slechte periode was. Dit had een gunstige uitwerking op de bouwsom. De 
tweede meevaller komt indirect door de snelle verkoop. In eerste instantie zouden de woningen in 
drie fasen worden gerealiseerd. Doordat dit door de goede verkoop, niet noodzakelijk was konden 
aile woningen in een bouwstroom worden gerealiseerd. De grootste bijdrage aan de enorme winst 
komt door de verhoging van de verkoopprijzen. Op het moment dat het project werd aangekocht 
zat de economie in een dip. Ten tijde van de start van de verkoop ging het al iets beter met de 
economie. De huizenprijzen konden daarom opgeplust worden. Dit heeft zich uiteraard vertaald in 
een hog ere winst. 
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De bandbreedte geeft aan dat er meer kansen waren dan risico's. Oak is de bandbreedte groat. 
Er zit een verschil van 80%. AI met al tach een behoorlijk risicovol project. 

Geconcludeerd kan worden dat de woningen in Asten hun winst te danken hebben aan de 
tijd. Het moment van verkoop was gunstig. Dit heeft zich vertaald in de hogere 
verkoopprijzen en de snelle afzet. Door de economische recessie en de snelle verkoop zijn 
de bouwkosten lager uitgevallen dan verwacht. 

Zie ook bijlage 6A voor de totale risicoanalyse. 

9.2 Normal case - 22 woningen Marianum te Venray 

De normal case toetsing is uitgevoerd aan de hand van een in 2003 afgerond project van 22 
woningen in het centrum van Venray. Venray is een kleine stad in Noord-Limburg. De variatie in 
het plan is redelijk. 
Het zijn grate 
woningen in het 
dure segment die 
in prijs vaneren 
van € 296.500 tot 
€ 416.000 vrij op 
naam. De ligging 
is een enorm 
pluspunt. De 
woningen liggen 
op loopafstand 
van het centrum 
van Venray. Vlak 
bij aile 
voorzieningen. 

Figuur9.25 

Situatietekening van de 22 
woningen aan het Marianum 
te Venray. 

Bron: Verkoopbrochure 
Janssen de Jong 
Projectontwikkeling (2003) 

Het project is ontstaan uit een prijsvraag die uitgeschreven was door de gemeente Venray. Op 
initiatief van Janssen de Jong Projectontwikkeling is samen met Janssen Projekt (een aannemer 
in Venray) inschreven en is de prijsvraag gewonnen. 

Het project is redelijk budget-neutraal opgeleverd. Het is moeilijk een project te vinden waarbij de 
afwijking precies of nagenoeg nul is. Er zijn namelijk altijd omstandigheden die prijzen en 
opbrengsten doen veranderen. Hier is de tijd vaak de grootste oorzaak. Het project in Venray had 
een voorcalculatorische winst van 10,08%. Bij afsluiting bleek de winst, uitgedrukt in percentage 
van de directe kosten 12,85%. Ondanks dat er tach meer winst is gemaakt dan verwacht is dit 
project redelijk budgetneutraal afgesloten. 

Figuur9.26 

Foto's van de woningen in 
bewoonde staat. 

Bron: Janssen de Jong 
Projectontwikkeling (2005) 

Oak voor dit project is op basis van de stichtingskosten een risico-analyse uitgevoerd. De 
resultaten zijn weergeven in de tabel op de volgende pagina. 

Wanneer naar de uitkomsten van de EMV gekeken wordt vallen een aantal punten op. Het eerste 
wat valt op te merken is dat de EMV oak voor deze case een behoorlijk nauwkeurige weergave 
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geeft van de werkelijkheid, wanneer aile risico's en kansen zijn ingevuld. De EMV geeft een 
percentage van 12,17%. Dit is een afwijking van 0,68% met de werkelijkheid (12,85%). 
Verder valt op te merken dan de bandbreedte (pessimistisch - optimistisch) zich aileen in de 
positieve percentages begeeft. Dit betekent dat het een redelijk risicoloos project is. Deze 
risicoloosheid heeft een aantal oorzaken. Ais eerste zijn de risico's met betrekking tot de grand 
nihil. Dit omdat de gemeente bouwrijp levert en daarmee zijn aile risico's op eventuele 
milieutechnische problemen verholpen. Het tweede is dat dit een project is dat samen is 
ontwikkeld met Janssen Projekt. Janssen Project is een ontwikkelaar vanuit een aannemer (zie 
hoofdstuk 2). De aannemerstak van Janssen Projekt, Bouwmij Janssen, heeft dan oak de 
realisatie verzorgd. Hiermee is het risico op enorme afwijkingen in de bouwsom beperkt en de 
kans op grate meerwerkposten ook. De twee grootste kostenposten hadden dus een zeer beperkt 
risico. 

EMV - 22 woningen Marianum te Venray 

Omschrijving: Begroot Optimistisch Pessimistisch Verwacht (EMV) 

Grondkosten 94% - 472 0% - 0 6% - 492 473 
-- .- ... _._-_._-
Bouwkosten 98% - 1314 1% - 1188 1% - 1326 1313 --_ .. _ .. _. --_._-_. __ ... w_··_·u_'u,, ___ '-'-'-- ............. _ .. . ........... _._-
Financiering 99% - 0 1% - -46 0% - 0 -0,5 ._. .. --
AK& Winst 89% - 274 10% - 193 1%-312 266,5 

--
Beheerskosten (kans) 58% 107 42% - 87 0% - 0 98 

Beheerskosten (gevolg) 

- Grond 95% - 3,2 0%-0 5% - 8,3 3,5 
.... - _ .... -

- Bouw 99% - 7,7 0% - 0 1%-114 8,8 -_ . - -_ .. _----
- Financiering & 100% - 7,7 0%-0 0% - 0 7,7 

.. g_~twikk~.I~ -_. - ._ .... _ .. _._ .... -
Verkoopopbrengst 91% - 2186 9% - 2437 0% - 0 2209 

-_ ....... - .......... w •• • 'om" .. __ .... _---_ ... 

.. ---. --
Winst & Risico (%) 10,08% 37,51% 2,78% 12,17% 

Omwil/e van de vertrouwelijkheid van de informatie van de cijfers zijn de getallen gei'ndexeerd. Doordat aile getallen zijn 
gei'ndexeerd blijven de verhoudingen, uitgedrukt in een percentage, gelijk aan de werkelijkheid. 

Tab. 9.23 Berekening EMV van de 22 woningen te Venray 

De grotere winst is veroorzaakt door de verkoopprijzen die hager uitvielen dan beg root. Hierdoor 
is het uiteindelijke winstpercentage gestegen naar 12,85%. Naast de verkoopprijzen zjjn er nag 
wat meevaliers geweest in de diverse kosten en zijn de verkoopkosten lager uitgevallen dan 
beg root. 

Er valt dus te concluderen dat dit project een redelijk risicoloos project was met een 
redelijke kans op hoger uitvallende verkoopprijzen. 

Zie ook bij/age 68 voor de totale risicoanalyse 

9.3 Worst case - 10 woningen te Venlo 

Het worst case project is een project van 10 woningen en is onlangs opgeleverd en afgesloten. 
Het betreft in totaal 10 woningen waarvan 6 patiowoningen en 4 eengezinswoningen. Dit project 
was niet bepaald een standaard project. In eerste instantie bestond het project uit 9 
patiowoningen. De gemeente stelde echter als eis dat er oak eengezinswoningen moesten 
worden gerealiseerd. De 6 patiowoningen liggen aan de bovenkant en de 4 eengezinswoningen 
aan de onderkant van de straat zoals te zien is in figuur 9.27 hiernaast. 
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Figuur9.27 

Situatietekening 10 
woningen te Venlo. 

Bron: Verkoopbrochure 
Janssen de Jong 
Proiectontwikkelina (2005) 

Ais uitgangspunt is de berekening voor de 10 woningen genomen. Het risico-instrument is niet in 
staat op basis van een totaal ander uitgangspunt een risico-analyse uit te voeren die een 
verwachting geeft voor een totaal ander plan. Het project is afgesloten met een minder resultaat 
dan van te voren was verwacht. Het geprognosticeerde winst & risico percentage bedroeg 
11,07%. Het eindresultaat was een winst van 2,3%. 

Figuur9.28 

Foto's van de woningen in 
bewoonde staat. 

Bron: Janssen de Jong 
Projectontwikkeling (2005) 

De resultaten van de risico-analyse in de onderstaande tabel weergegeven. 

EMV -10 woningen Boekenderstraat te Venlo 

Omschrijving : Begroot Optimistisch Pessimistisch Verwacht (EMV) 

Grondkosten 94% - 206 0% - 0 6% - 209 206 ... __ ... _" ..... _ ...... _ .. - .. -~--.. - .- .......... _ ..... ..o- . __ ... __ .. _-------_ ... f--.--.. - . .. _ ..... . __ ._._ . 

Bouwkosten 97% - 438 1% - 398 2% - 453 437 

Financiering 100% - 25 0% - 0 0% - 0 25 -_ .. _-_._ ... ...... " ...... 

AK & Winst 85% - 114 0% - 0 15% - 125 116 
... 

Beheerskosten (kans) 100% - 57 0% - 0 0% - 0 57 

Beheerskosten (gevolg) 
--"---,,.,'- ... __ ..... __ .". _ ..... .. 

- Grond 100% - 2,8 0%- 0 0% - 0 2,8 
---,--,. __ .. .. 

- Bouw 96% - 3,5 0%-0 4% - 100 75 
... __ ·w .... 

- Financiering & 
78% - 3,5 0%-0 22% - 23 7,9 

ontwikkelinQ 

Verkoopopbrengst 78% - 849 3% - 874 19% - 609 803 

. .. _-----------
Winst & Risico (%) 11,07% 23,18% -34,71% 3,20% 

Omwil/e van de vertrouwelijkheid van de informatie van de cijfers zijn de getallen geindexeerd. Doordat aile getallen zijn 
geindexeerd blijven de verhoudingen, uitgedrukt in een percentage, gelijk aan de werkelijkheid. 

Tab. 9.24 Berekening EMV van de 10 woningen te Venlo 

Ook bij deze analyse vallen weer een aantal punten op. Het eerste is dat het verwachte 
projectresultaat weer redelijk goed overeenkomt met de werkelijkheid. De EMV geeft een waarde 
van 3,2% bij een werkelijk projectresultaat van 2,3% dit is een absolute afwijking van 0,9%. 
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Wanneer naar de EMV gekeken wordt valt op dat de kosten redelijk goed zijn ingeschat. De 
afwijkingen met de EMV zijn klein. Aileen de afwijking in de ontwikkelingsrisico's zijn hoger dan 
van te voren verwacht. Dit klopt met de werkelijkheid. Er is veel vertraging op gelopen in de 
procedures. Met name de RO en de bouwvergunningsprocedure hebben meer tijd gekost dan 
van te voren verwacht. 
Het tweede grote verschil zit in de verkoopopbrengst. Het grootste knelpunt zat hierbij in de 
eengezinswoningen. In de onderstaande tabel is dit ook weergegeven. Het risico-instrument geeft 
aan dat om aile risico's te kunnen dekken er van de patio's 2 van de 6 verkocht moeten zijn. Dit is 
een laag percentage. Dit betekent dan ook dat de patiowoningen redelijk risicoloze producten zijn. 
De eengezinswoningen daarintegen hebben een voorverkooppercentage van 954%. Dit is niet 
realistisch. Het maximaal haalbare voorverkooppercentage is natuurlijk 100%. Dit betekent dat 
het product eengezinswoning te risicovol is om te realiseren. Voortvloeiend hieruit zou een ander 
plan gemaakt moeten worden met bijvoorbeeld allemaal patiowoningen. Dit blijkt ook met de 
werkelijkheid te kloppen. Janssen de Jong Projectontwikkeling had voornemens om in eerste 
instantie aileen patiowoningen te realiseren. 

Voorverkooppercentages -10 woningen Boekenderstraat te Venlo 

Tab. 9.25. Voorverkooppercenlages 10 woningen Ie Venlo 

De bandbreedte van het project ligt tussen de +23% en de -34%. AI met al een redelijk risicovol 
project waar toch ook wat kansen lagen. Deze kansen lagen met name in eventuele stijging van 
verkoopprijzen of een snellere verkoop van de woningen of in iets lager uitvallende bouwkosten. 
Echter de kansen hierop zijn zeer gering. De kanspercentages zijn slecht, namelijk 1 en 3% 

Geconcludeerd kan worden dat het beter was geweest de eengezinswoningen niet te 
realiseren. Wellicht had een ander product, bijvoorbeeld twee-kappers, een beter resultaat 
opgeleverd. De mogelijkheden hiervoor waren echter beperkt gezien de eisen vanuit de 
gemeente. 

Zie ook bijlage 6C voor de totale risicoanalyse 

9.4 Toekomstig project - 55 woningen 

Omwille van de vertrouwelijkheid van de informatie over dit project zijn aile plaatsnamen, 
straatnamen etc. weggelaten. 

Ais advies aan Janssen de Jong Projectontwikkeling is het ontwikkelde instrument ook gebruikt 
om advies te geven over de risico's op een nu in ontwikkeling zijnde project. Het is een project 
wat onlangs is geacquireerd. Het betreft de aankoop van een loods met omliggend terrein. In 
totaal heeft het gebied een omvang van ongeveer 1,6 hectare. De gemeente heeft een visie 
gegeven over de invulling van het terrein. 

Door Janssen de Jong Projectontwikkeling is samen met een stedenbouwkundigbureau een 
invulling gemaakt voor het totale gebied. In totaal worden er 55 woningen ontwikkeld. De 
diversiteit in het woningprogramma is groot. Zo worden er 2/1 kapwoningen, vrijstaand 
geschakelde woningen, patiowoningen en appartementen gerealiseerd. In de figuur op de 
volgende pagina is de stedenbouwkundige invulling weergegeven. 
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Figuur9.29 

Luchtfoto van de 
inbreidingslocatie Oe locatie 
bevindt zich in het rood 
gestippelde gebied. 

Bron: Google Earth (2007) 

In het plan is te zien dat in het midden een groot groen gebied is gesitueerd. Door om het 
groengebied geschakelde woningen te ontwikkelen krijgt het middengebied een statige uitstraling. 
Het appartementengebouw vormt een eye-catcher waardoor het plan een eigen indentiteit krijgt. 
Het plan houdt rekening met een eventule ontwikkeling ten oosten van het plangebied. Op de 
luchtfoto is al te zien dat hier nog een groot grasterrein ligt, dat wellicht in de toekomst wordt 
meegenomen in de ontwikkeling. 

Figuur9.30 

Situatietekening van het 
woningbouwplan. Het plan 
bestaat uit een combinatie 
van woningen en 
appartementen. In totaal 
zullen er 55 eenheden 
worden gerealiseerd. 

Bron: Janssen de Jong 
Projectontwikkeling (2007) 

Uit de risicoanalyse valt op te merken dat het project nagenoeg budgetneutraal zal worden 
opgeleverd. Dit betekent dat de beg rote bedragen en gekozen beheersmaatregelen toereikend 
zijn. Het project krijgt op het totale vlak een GO. De bandbreedte van de projectresultaten is 
groot. Dit betekent dat het al met al een redelijk risicovol project is. Wanneer specifiek naar aile 
onderdelen wordt gekeken blijkt dat de ontwikkelingsrisico's een no-go krijgen. Dit zit met name in 
het proces van de vergunningen. Dit uit zich uiteindelijk in het winst en risico percentage. Toch 
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wordt er met het project doorgegaan omdat het totaal nagenoeg budgetneutraal is. Er valt dus 
nog wat te winnen in het proces met de gemeente en het voorkomen van bezwaren. 

De resultaten van de risico-analyse zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

EMV - project 55 woningen 

Omschrijving: Begroot Optimistisch Pessimistisch Verwacht (EMV) 

Grondkosten 83,9% - 1487 10,0% - 1297 6,1% - 1549 1472 

Bouwkosten 90.9% - 2557 5,0% - 2323 4,1% - 2692 2551 
~--------------~f---------------~---------------~----------~-----------·---
Financiering 89% - 0 1,0% - -104 10,0% - 2 0,8 

1--------==-----.--.-r-.. - .. --.---.. -.... -- -.-... -........ -.. --.-- .--.----.. --.-.--.. --.... -- ............. _ ....... -......... - ... --...................... --
AK & Winst 94,5% - 536 0% - 536 5,5% - 558 537 

I---------------~r-------------~ 
Beheerskosten (kans) 95,0% - 282 0% - 282 5,0% - 283 282 

---J _______ .... ___ .............. . 

---------------,------------ --_._-_ ... _ ... _-_ .... _ ... __ ._- ---_ ... _ ... _ .. _ .. _ ...... _ .. - .... _ ..... _ .... _- ... _._-_ ....... 
- Grond 90,4% - 10 0% - 0 9,6% - 49 13 

- Bouw 96,1% - 35 0% -0 3,9% - 338 47 
-----t----- ----~ 

7,8% - 365 70 

..... _._--.. - ... _ _ ._-_ ... _ ... __ .. _ .... _--.... ...... _ .. ... __ ... _-_ .......... -
- Financiering & 92,2% _ 45 0°/ 0 

'k I' /( /0 -ontwl ke 1.1:1.9. ____ _ +-______________ 
1 
__________ _ 

Verkoopopbrengst 92,4% - 4953 4,9% - 6079 2,6% - 3479 4969 
-.-.-.---...... ---.. ----t--------- ---------1----------·· .. -·-

------.. -··-·· .. - .. -··-·····-.. --t-------------- +------------
Winst & Risico (%) 7,15% 52,84% - 38,27% 7,05% 

Om wille van de vertrouwelijkheid van de informatie van de cijfers zijn de getallen geindexeerd. Doordat aile getallen zijn 
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Tab. 9.26 Berekening EMV van de 55 woningen 

Verder wordt er aangegeven een bouwkostenberekening te laten uitvoeren door een extern 
bureau. Dit om de kans op hoger uitvallende bouwkosten te voorkomen. Bovendien zijn de 
bouwkosten sinds januari dit jaar explosief gestegen. Hier meer duidelijkheid inkrijgen is dus aan 
te raden. Ook is het verstandig een verzekering af te sluiten v~~r fouten van de architect en 
constructeur. 

Voorverkooppercentages - project 55 woningen __ II 
Tab. 9.27 Voorverkooppercentages 55 woningen 

De vrije sector woningen en de rijwoningen hebben een normaal voorverkoop percentage van 
70%. Dit is dus een normaal product. De risico's bij de vrije sector woningen liggen in het feit dat 
dit woningtype de bovenkant van de markt bedient. De dreiging van een eventuele afschaffing of 
beperking van de hypotheekrenteaftrek treft deze groep het meest. T och is de verwachting dat de 
markt goed is en dat de verkoopprijzen scherp zijn. De rijwoningen geven ook 70% voorverkoop. 
Dit zijn slecht vier woningen dus het risico is beperkt. De patiowoningen hebben geen 
voorverkooppercentage nodig op basis van de risico's. Dit komt omdat de ontwikkeling plaatsvindt 
in een dorp waar de populatie vergrijst. Verder zijn er geen soortgelijke woningen in de 
betreffende plaats. De risico's zijn beperkt en er liggen meer kansen. De appartementen hebben 
hoge risico's. Dit is vaak bij dit woningtype. In het dorp zijn onlangs een behoorlijk aantal 
appartementen opgeleverd wat de marktvraag niet bevorderd. Ondanks de wat grotere risico's 
wordt ook dit product met vertrouwen in de markt gezet om de volgende redenen. Er zijn in het 
dorp weinig woningen / appartementen in de prijscategorie waarvoor ze worden aangeboden (€ 
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210.000,-) wat bevorderlijk is voor de verkoop. Verder zijn het slechts 14 appartementen die 
gesitueerd worden in een architectonisch hoogstaand gebouw wat bevorderlijk is voor de 
verkoop. Daarnaast zijn de woningen gesitueerd op het groene binnengebied wat aanzien geeft 
aan de appartementen. 

Het project van de 55 woningen kan ontwikkeld worden met een verwacht project resultaat 
van 7,05% winst. Oit is een mooi resultaat gezien de behoorlijke omvang van het project. 
Het woningaanbod is uiterst gevarieerd en zal worden ontworpen in de jaren 30-stijl. 
Janssen de Jong Projectontwikkeling kan de verkoop dan ook met vertrouwen tegemoet 
zien en zal naar aile waarschijnlijkheid het project met mooi resultaat afronden. 

Zie ook bijlage 60 voor de totale risicoanalyse 
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1 0 _Conclusies & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de conclusies gegeven die voortkomen uit het onderzoek. Er wordt niet 
per hoofdstuk een conclusie gegeven. Door de opbouw van het rapport geeft niet elk hoofdstuk 
een conclusie (van waarde). Ook worden er aanbevelingen gegeven. Er worden aanbevelingen 
gegeven voor verder onderzoek en er worden aanbevelingen gedaan voor Janssen de Jong 
Projectontwikkeling. Tot slot wordt er een nabeschouwing gegeven. 

10.1 Conclusies 

1. Er is een koppeling te maken tussen de opbouw van de stichtingskosten en een risico
inventarisatie. Vanuit deze koppeling is een risico rubricering te maken die aile 
mogelijke risico's bij projectontwikkeling omvat. 

Aan de hand van de opbouw van stichtingskosten is een opbouw een risico-onderverdeling te 
maken die een vijftal risicogroepen onderscheid. Grondrisico's, realisatierisico's, 
financieringsrisico's, ontwikkelingsrisico's en productrisico's. Door aile mogelijke risico's aan 
de hand van deze rubricering in kaart te brengen zijn de risico's te koppelen aan een 
kostenpost op de stichtingskosten waar het betreffende risico invloed op heeft. In totaal zijn er 
55 concrete risico's te onderscheiden. 

2. De EMV-methode maakt het mogelijk risico's te vertalen naar een financieel aspect wat 
kan worden vertaald naar de stichtingskosten. 

De Expected Monetary Value method (EMV) is in staat elk concreet risico te vertalen naar 
een bed rag. Aan de hand van drie scenario's, beg root, pessimistisch en een optimistisch 
scenario, wordt het gewogen gemiddelde bepaald uitgedrukt in een bedrag. Per risico en per 
scenario wordt een kans en een gevolg gegeven. Door de risicogroepering is duidelijk welk 
risico invloed heeft op welke kostenpost. Aile beg rote kostenposten kunnen daarom 
verrekend worden met de kosten van de risico's. Er ontstaat nu een stichtingskostenbegroting 
met aile verwachte waarden en daarmee uiteindelijk een verwacht winst en risico percentage. 

3. Het risicomanagement instrument is vormgegeven in de vorm van een spreadsheet 
waarin het mogelijk is risico's te vertalen naar een afwijking van geprognosticeerde 
winst. 

Het risicomanagement instrument is vertaald in een spreadsheet uitgewerkt in het microsoft 
programma excel. De keuze hiervoor is praktisch van aard. Excel is een rekenprogramma 
waarin ook door Janssen de Jong de stichtingskosten worden berekend. Op deze manier zijn 
deze twee instrument goed aan elkaar te koppelen. Het instrument is een invulmenu 
geworden wat door de projectontwikkelaar ingevuld moet worden. Uiteindelijk wordt het e.e.a. 
vertaald naar een verwacht projectresultaat middels de EMV-methode. 

4. De ontwikkelde methode geeft een nauwkeurige weergave van het te verwachten 
projectresultaat en geeft middels een bandbreedte aan hoe risicovol een project is. 

Door toetsing aan de hand van drie reeds afgesloten woningbouwprojecten is gekeken in 
hoeverre de methode de werkelijkheid weerspiegeld. Er zijn drie scenario's getoetst, een 
best-case, een normal-case en een worst case. Het bleek dat de methode de werkelijkheid 
benadert met een absolute nauwkeurigheid van minder dan 1 %. Doordat gebruik is gemaakt 
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van de Expected Monetary Value Method geeft het instrument een bandbreedte. De 
bandbreedte houdt in dat er aangegeven wordt wat het projectresultaat is wanneer alles fout 
gaat, een pessimistisch scenario, en wanneer alles meezit, een optimistisch scenario. Uit de 
toetsing kwam naar voren dat het project met een gering risico een kleinere bandbreedte had 
en dat het pessimistische scenario veel minder laag lag dan bij de ris icovolle projecten. Ook 
was bij de risicovolle projecten de bandbreedte veel groter. 

5. De methode geeft ontwikkelaars in de initiatieffase al inzicht in de risico's voor het hele 
ontwikkelingsproces waardoor de methode ook geschikt is als bewakingsinstrument 
en is de methode geschikt om verder in het ontwikkelingsproces eventuele go
elswhere beslissingen te nemen. 

Projectontwikkelaars lopen risico's en proberen hierdoor een winst te generen op de 
projecten. Wanneer je als ontwikkelaar in de initiatieffase al inzicht hebt in de invloed die 
risico's hebben op je begrote winst & risico percentage neem je een voorsprong. De vertaling 
van risico's naar een afwijking van de winst geeft ontwikkelaars de mogelijkheid, bij 
bijvoorbeeld prijsvragen, net een stapje extra te kunnen zetten. Eigenlijk zeggen de in het 
begin geciteerde Ten Have en Naute alles: "Goed risicomanagement voorkomt tegenvallers." 
Doordat het risicomanagement-instrument is gekoppeld aan de stichtingskosten kan 
gedurende het proces de risico-analyse steeds verder worden geoptimaliseerd. Wanneer 
kosten bekend zijn vormen zij geen risico meer en kunnen worden opgenomen in de 
stichtingskosten. Vervolgens wordt het risico op 0 gesteld en behoeft geen verder analyse. 
Op elk moment in het ontwikkelingsproces kan het instrument worden gebruikt voor "go
elswhere" beslissingen en als bewakingsinstrument. 

6. Door het unieke proces van projectontwikkeling blijft er een subjectief element in het 
proces van risicomanagement. Deze subjectiviteit zit in het inschatten van de kansen 
van de risico's. 

Elke ontwikkeling is uniek. Het inschatten van de kansen van de risico's is de sleutel voor het 
succes en het slagen van het risicomanagement. Ondanks dat de delphi-methode deze 
subjectiviteit gedeeltelijk filtert blijft de kwaliteit van degene die het instrument invult bepalend. 
De methode is een goed hulpmiddel en bied enorme kansen voor de ontwikkeling in de 
initiatieffase mits goed gebruikt. Samengevat kan het volgende worden gezegd. Rubbish in = 
Rubbish out. 

7. Het instrument is zeer efficient in het gebruik waardoor het een hulpmiddel blijft en 
geen doel op zich. 

Het instrument is een hulpmiddel gebleven. Het invullen van het hele instrument kost de 
ontwikkelaar maximaal 2 uur. Dit komt doordat de stichtingskosten ten grondslag liggen aan 
de gevolgbepaling van de risico's en doordat het weergeven van de kansen mogelijk is 
middels een keuzemenu. Het instrument is overzichtelijk omdat per kostenpost de risico's 
moeten worden ingeschat. Ook het totaal overzicht wordt niet verloren. Er kan op elk moment 
gekeken worden welke invloed de risico's hebben op het projectresultaat. 

10.2 Aanbevelingen voor verder onderzoek 

1. Het onderzoeken hoe het toekennen van een kans, aan de risico's bij 
projectontwikkeling, een objectiever karakter krijgt. 

In dit onderzoek is een methode ontwikkeld waarbij het toekennen van een gevolg wordt 
uitgedrukt in een concreet bedrag. De kosten van aile risico's worden automatisch 
gegenereerd vanuit de stichtingskosten. Hierdoor is het toekennen van een gevolg zeer 
objectief . Wanneer er ook een dergelijke methode wordt ontwikkeld voor het toekennen van 
een kans krijgt risicomanagement een nog objectiever karakter. In theorie komt er geen mens 
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meer aan te pas waardoor het risico wordt gereduceerd naar nul. Ondanks dat dit een 
enorme toevoeging geeft aan risicomanagement en in dit geval aan risicomanagement bij 
projectontwikkeling is dit een zeer moeilijke opgave. Het proces van risicomanagement is 
telkens weer uniek waardoor het bijna onmogelijk lijkt dit te automatiseren. 

2. Het onderzoeken van het effect van de "standaard" beheersmaatregelen bij 
projectontwikkeling. 

Gedurende het proces van projectontwikkeling worden een groot aantal kansreducerende 
maatregelen standaard uitgevoerd. Dit zijn maatregelen zoals het uitvoeren van een 
bodemonderzoek of het inschakelen van een makelaar. Er kan onderzoek worden gedaan 
naar het effect van deze maatregelen en in hoeverre het standaard uitvoeren van deze 
maatregelen zin heeft. 

3. Het toepassen van het instrument voor commercieel vastgoed. 

Het instrument is nou ontwikkelt voor het inventariseren en analyseren van aile risico's bij 
woningbouw. Het ontwikkelen van commercieel vastgoed gaat anders in zijn werk dan het 
ontwikkelen v~~r woningbouw. Er kan onderzocht worden in hoeverre het instrument nu 
geschikt is v~~r een risico-analyse bij commercieel vastgoed en welke ontbrekende gegevens 
nog aangevuld moeten worden. 

10.3 Aanbevelingen voor Janssen de Jong Projectontwikkellng 

1. Gezien de meerwaarde en de kansen die de methode biedt wordt aangeraden het 
instrument in te voeren in de organisatie. 
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Het invoeren van het risico-instrument biedt een enorme meerwaarde aan de organisatie. 71 
Naast het feit dat de methode inzicht geeft in het te verwachten eindresultaat dWingt het 
instrument tot nadenken over de te lopen risico's gedurende het proces van 
projectontwikkeling. Doordat de methode werkt aan de hand van een checklist is het 
instrument te gebruiken v~~r medewerkers met minder ervaring. 

2. Het invullen van het instrument per project kan het beste gedaan worden door de 
ontwikkelingsmanager en regiomanager. Verder is het een aanbeveling binnen de 
organisatie een persoon/medewerker aan te stellen als riskmanager voor aile 
projecten. 

In de initiatieffase wordt het risico-instrument voor de eerste keer ingevuld. Dit kan het beste 
gebeuren door de ontwikkelingsmanager. Deze heeft de meeste kijk op het proces totdat het 
project overgaat naar de projectmanager. Samen met de regiomanager kan het instrument 
helemaal ingevuld worden. Wanneer het project eenmaal in gang gezet is wordt de risico
analyse bewaakt door de projectmanager. 
Om binnen de organisatie de bewaking van het instrument te verzorgen en iemand te hebben 
als centraal aanspreekpunt is het aan te raden binnen de organisatie iemand aan te stellen 
als riskmanager. 

4. Het verder optimaliseren van de bedragen die aan de risico's gekoppeld zijn. 

Ondanks dat het instrument nu de werkelijkheid aangeeft binnen een absolute 
nauwkeurigheid van 1 % kan het verder optimaliseren van de bedragen, gekoppeld aan de 
diverse kosten, een meerwaarde bieden aan de nauwkeurigheid van het instrument. Een 
mogelijkheid hiervoor kan zijn het evalueren van risicokosten v~~r een periode van 
bijvoorbeeld twee jaar. 
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5. Het bijhouden van de risico-analyse gedurende het proces. 

Het is belangrijk regelmatig het instrument bij te stellen gedurende het ontwikkelingsproces. 
Het instrument is geschikt om veranderingen tot op zekere hoogte op te vangen. Wanneer 
een plan zeer ingrijpend verandert (bijvoorbeeld het wegvallen van een aantal woningen of 
wijzigingen van doelgroepen) dient het instrument opnieuw te worden ingevuld. 

6. Het project wat nu in ontwikkeling is geeft op basis van de uitgevoerde risico-analyse 
een go! 

Het project van de 55 woningen kan ontwikkeld worden met een verwacht project resultaat 
van 7,05% winst. Dit is een mooi resultaat gezien de behoorlijke omvang van het project. Het 
woningaanbod is uiterst gevarieerd en zal worden ontworpen in de jaren 30-stijl. Janssen de 
Jong Projectontwikkeling kan de verkoop dan ook met vertrouwen tegemoet zien en zal naar 
aile waarschijnlijkheid het project met mooi resultaat afronden. 

10.4 Evaluatie 

De probleemstelling is beantwoord en de onderzoeksdoelstelling ook. Dit rapport heeft een 
bruikbaar en betrouwbaar risico-instrument voortgebracht. Zowel de praktische als theoretische 
relevantie is groot. Voor de theorie is het een toevoeging dat blijkt dat het uitdrukken van het 
gevolg van een risico in geld enorm bijdraagt aan de objectiviteit van risicomanagement. Ook de 
praktijk is gebaad bij dit onderzoek. Het toepassen van een dergelijk instrument bied vee I kansen 
en zorgt verder voor een stukje bewust worden van de te lopen risico's bij projectontwikkelaars. 
Ook voor mijzelf is het een leerzaam proces geweest. Na een half jaar intensief bezig geweest te 
zijn met het onderwerp risicomanagement ben ik blij dat het resultaat er ligt. Mijn interesse is niet 
verdwenen voor het onderwerp. Risicomanagement draagt bij aan een verdere 
professionalisering van de vastgoedwereld. Kortom een onderwerp waar nog verder onderzoek 
naar moet worden gedaan. 
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