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VVoooorrwwoooorrdd 

 

 

Voor u ligt de afstudeerscriptie van Maarten Schäffner. Met dit afstudeeronderzoek wordt de 

studie Bouwkunde, afstudeerrichting Construction Management and Engineering (CME) aan 

de Technische Universiteit Eindhoven afgesloten.  

Het afstudeeronderzoek is doorlopen bij afstudeerbedrijf Oranjewoud BV. Het document is 

opgesteld als één van de verplichte onderdelen van het afstudeerproces en bevat de opzet 

en resultaten van het onderzoek. Er is naar gestreefd om mijn gestelde leerdoelstellingen zo 

veel mogelijk af te stemmen op de behoeften van het bedrijf. Het onderwerp is gekozen aan 

de hand van de hoofdcompetentie van het portfolio-onderwijs van de Universiteit, namelijk: 

Project Management. Risicomanagement kan worden beschouwd als een onmisbare 

competentie van Project Management en daarbij van projectmanagers in opleiding. 

 

Naast het afstuderen bij het bedrijf Oranjewoud BV, vond er ook belangrijke interactie plaats 

met andere studenten die op een dergelijk onderzoeksgebied afstudeerden. Deze contact 

vond plaats in een kenniskring van het afstudeeratelier ‘FutureSite’. Dit atelier heeft als 

doelstelling dat discussies bijdragen aan een kwalitatieve verbetering van het 

afstudeerproces.  

Voorafgaand aan dit rapport is een onderzoeksvoorstel ingediend. De in het 

onderzoeksvoorstel gestelde hoofdvraag met bijbehorende subvragen zijn in de loop van 

het onderzoeksproces bijgesteld. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de bijgestelde 

onderzoeksopzet zoals deze is te vinden in het onderzoekskader van hoofdstuk 2. 

 

Bij de totstandkoming van het document ben ik dank verschuldigd aan Oranjewoud BV, met 

name aan de begeleiders: Karin Bos en John Zegwaard. Ook wil ik bedanken Gerard 

Scheers met wie op een professionele manier de casestudie ‘Friesebrug’ is doorlopen. Verder 

ben ik dank verschuldigd aan alle personen die hebben meegewerkt aan interviews en 

gesprekken over kwaliteitsmanagement (in het bijzonder: risicomanagement). Betreffende 

de begeleiding van de TU/e wil ik Hans Kleine bedanken voor zijn kritische blik op het 

afgeleverde werk en Bert van Eekelen voor zijn procesmatige begeleiding gedurende het 

onderzoek.  

 

 

 

Maarten Schäffner 

Student nummer: 0554956 

 

Almere, 2 augustus 2007 
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SSaammeennvvaattttiinngg  

 

 

In dit onderzoeksrapport vindt u een uitvoerige analyse van de tekortkomingen van 

risicomanagement bij een representatief ingenieursbureau in Nederland. Deze 

tekortkomingen zijn zichtbaar gemaakt door de huidige situatie van risicomanagement uit te 

zetten tegen de gewenste situatie. De ontstane beleidslijn kan als basis worden gebruikt voor 

het opstellen van een risicomanagementbeleid. Ter ondersteuning van het 

beleidsvormingsproces wordt in dit onderzoek een ‘risicobeheersing instrument’ ontworpen, 

dat naast het verbeteren van de structuur van risicomanagement tevens bewustwording op 

de werkvloer moet vergroten. De gedachte dat het risicomanagement goed moet 

functioneren om bij te kunnen dragen aan het verbeteren van het kwaliteitsmanagement 

van ingenieursbureaus, staat in dit onderzoek centraal. Het belang van dit onderzoek is om 

op directieniveau advies te geven over het verbeteren van het risicomanagement, wat bij 

Nederlandse ingenieursbureaus vaak onvoldoende is gebleken.  

 

Het onderzoek bestaat in hoofdlijnen uit drie onderdelen: Opzet onderzoek (deel A), 

Onderzoek (deel B), Oplossingsontwerp & implementatie (Deel C). In deel A is het 

onderzoekskader, het theoretisch kader, de onderzoeksaanpak en  de casus ‘Friesebrug’ 

beschreven. Het onderzoekskader beschrijft de kern van het onderzoek bestaande uit de 

probleemomschrijving met de daarbij behorende probleem-, vraag-, en doelstelling. Tevens 

bevat het de resultaatverwachting en de relevantie van het onderzoek. Samengevat luidt 

de vraagstelling van dit onderzoek ‘Hoe kan het kwaliteitsbeleid en met name het 

risicomanagement  van een ingenieursbureau worden verbeterd om bij te kunnen dragen 

aan de bedrijfsvoering?’. Om antwoord te kunnen geven op deze vraag is een 

literatuurstudie uitgevoerd welke is beschreven in het theoretisch kader. Op basis van dit 

kader is een onderzoeksaanpak ontworpen met de daarbij behorende 

onderzoeksmethoden. In deel B vindt het onderzoek plaats in de vorm van een uitvoerige 

analyse met de daarbij behorende conclusies en adviezen. Deze adviezen dienen als basis 

voor de uitwerking van het oplossingsontwerp & implementatie van deel C.  

 

Partijen die betrokken zijn bij het bouwproces hebben hedendag te maken met diverse 

ontwikkelingen en veranderingen in het Nederlandse bouwklimaat. Door deze 

veranderingen worden grotere ingenieursbureaus genoodzaakt zich aan te passen aan een 

nieuwe situatie. Men spreekt ook wel van positieveranderingen. Deze veranderingen zijn 

verschillen tussen vroeger en nu, welke zowel intern als extern flexibiliteit en ontwikkeling van 

de bureaus vergen. Verschillen ten opzicht van vroeger zijn onder anderen: nieuwe 

bouwprocesmodellen en contracten, nieuwe (internationale) wetgeving, veranderingen van 

verantwoordelijkheden, grotere kwaliteitsbewustzijn en de kortere realisatietijden van 

projecten. Intern zullen deze veranderingen de financiële gezondheid van de organisatie 

beïnvloeden, extern zullen ze vooral contacten met de opdrachtgever en andere partijen 

beïnvloeden. Tot enkele jaren terug waren ingenieursbureaus gefocust op de ‘harde 

bedrijfsmiddelen’ van de organisatie als de financiële en fysieke activa die op de balans 

staan. De nieuwe situatie zorgt ervoor dat ze zich meer op de ‘zachte bedrijfsmiddelen’ als 
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human recourses, kwaliteitsmanagement en risicomanagement moeten richten. Deze lijken 

tegenwoordig belangrijker te zijn dan de harde bedrijfsmiddelen.  

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud BV. Voor 

dit onderzoek wordt Oranjewoud BV als representatief Ingenieursbureau beschouwd.  

 

Ingenieurs- en Adviesbureau Oranjewoud BV wordt ook geconfronteerd met deze 

dwangmatige behoefte van buitenaf om zich aan te passen. Dit leidt intern tot problemen. 

Zo wees ISO 9001:2000 onderzoek van Loyd’s Register Nederland uit dat het 

kwaliteitsmanagement, met name het risicomanagement, onvoldoende zichtbaar is. Indien 

binnen een jaar niet is voldaan aan de gestelde voorwaarden loopt Oranjewoud gevaar de 

ISO-certificering te verliezen. Bij verlies van de certificering kunnen de doelstellingen van de 

organisatie ernstig bedreigd worden. Het leidt tot klantverlies (concurrentie) en zal uiteindelijk 

catastrofale gevolgen hebben voor de organisatie. Het probleem is dat onvoldoende 

bewustzijn van risicomanagement een rechtstreekse bedreiging vormt voor de 

bedrijfsvoering, en daarbij een verantwoord kwaliteitsbeleid. Dit onderzoek maakt binnen 

het kwaliteitsmanagement een afbakening naar risicomanagement. Het gaat om een 

strategisch vraagstuk waarbij de verantwoording ligt bij de directie (probleemhebber).  

 

Om antwoord te kunnen geven op deze hoofdvraag is een uitvoerige analyse gedaan naar 

de status van het risicomanagement bij het ingenieursbureau. Hierin is bekeken welke 

aspecten van risicomanagement bij de organisatie niet voldoen, aan de eisen die worden 

gesteld aan het kwaliteitsmanagement. Dit is gerealiseerd door de huidige 

risicomanagement situatie (uitgewerkt als situatieschets) uit te zetten tegen een gewenste 

situatie (uitgewerkt als scenarioschets). Het verschil tussen deze situaties is weergegeven als 

beleidslijn. Voor de uitwerking van deze analyse zijn de volgende analysemethoden gebruikt: 

Interviews, SWOT-analyse en een Quick-Scan analyse. Uit de analyse kan worden 

geconcludeerd dat het faciliteren van risicomanagement (informatie, tools, checklists etc.) 

erg gefragmenteerd gebeurt waar een meer geïntegreerde aanpak wenselijk zou zijn. Naast 

deze structurele veranderingen zijn er veranderingen nodig in de attitude van 

projectmanagers. Een meer proactieve houding is gewenst met een brede focus waarbij 

analysetechnieken daadwerkelijk worden gebruikt ter voorkoming van problemen. Uit de 

analyse blijkt dat de elementaire aspecten van risicomanagement aanwezig zijn maar dat 

er geen structuur aanwezig is waarbinnen deze risicobeheersing plaats kan vinden. Het 

onderzoek draagt een oplossingsontwerp aan om deze structuurverandering te faciliteren en 

om projectmanagers bewust met risicomanagement bezig te laten zijn.  

 

Als oplossingsontwerp is in dit onderzoek een ‘risicobeheersing instrument’ ontwikkeld. Voor 

de ontwikkeling van het instrument zijn de volgende analysemethoden gebruikt: 

kwadrantenmethode/BCG-matrix, het casusproject en workshops. Bij het 

ontwikkelingsproces van het instrument zijn de conclusies uit de analyse gebruikt als 

ontwerpeisen. De eisen zijn geïntegreerd in het instrument om bij te dragen aan een 

cultuurverandering waarbij men zich risicobeheersing als een vanzelfsprekend grondbeginsel 

eigen maakt. Het instrument doet dit door de gebruiker te confronteren met eerder 

voorgekomen risico’s in gelijksoortige projecten uit het verleden. De gebruiker krijgt een 
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eenvoudige leidraad om risicobeheersing in het project aan te pakken. Hierdoor wordt hij 

‘getriggerd’ om over te gaan tot risicomanagement.  

 

Onder het implementatietraject valt de manier waarop het instrument wordt geplaatst 

binnen de organisatie en welke regels er met betrekking tot het instrument gelden (gedrag). 

Om een advies te kunnen geven met betrekking tot het implementatieproces is een 

cultuurdiagnose uitgevoerd en gebruik gemaakt van het Ishikawa-model. Bij de ontwikkeling 

van het instrument is rekening gehouden met de aansluiting op de organisatiestructuur door 

het instrument onderdeel uit te laten uitmaken van bestaande werkprocessen en 

protocollen als de tekenbevoegdheid, de werkwijzer en het project begeleidingsformulier.  

Naast de implementatie van het instrument is een cultuurverandering nodig waarbij meer 

gestreefd moet worden naar een lerende organisatie, welke open staat voor 

risicomanagement. Dit onderzoek biedt adviezen om dit implementatietraject succesvol te 

laten verlopen.  

 

Met dit onderzoek is met succes advies gegeven hoe het kwaliteitsmanagement en met 

name het risicomanagement kan worden verbeterd bij ingenieursbureaus, om bij te dragen 

aan de bedrijfsvoering. Waar dit onderzoek specifiek op Oranjewoud is gericht kunnen de 

analysemethode zoals toegepast in dit onderzoek gebruikt worden voor het analyseren van 

kwaliteitsmanagement bij organisaties welke met projecten werken. Tevens zou door 

toedoen van aanvullend onderzoek, het ontwikkelde instrument een bredere toepassing 

kunnen vinden in de maatschappij.  
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11    IInnlleeiiddiinngg  

1.1 Achtergrond: Maatschappelijke observatie 

In deze inleiding wordt het maatschappelijke kader beschreven waarin de bouwwereld zich 

momenteel bevindt.  

 

Partijen die betrokken zijn bij het bouwproces hebben hedendag te maken met diverse 

ontwikkelingen en veranderingen in het werkveld. Door deze veranderingen worden deze 

partijen genoodzaakt om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Men spreekt ook wel 

van positieveranderingen. Vroeger werd er veel op routine gemanaged, waar 

tegenwoordig een meer specifieke manier van aanpak is gewenst. Men wist wat men kon 

verwachten aan problemen en risico’s. Tevens wist men, wat men aan elkaar had (actoren 

onderling)1.  

 

Deze veranderingen zijn onder andere;  

Er is een toename van het kwaliteitsbewustzijn van gebruikers en opdrachtgevers. 

Internationale organisaties tot standaardisering steunen deze partijen in hun keuze tot een 

kwaliteitsbewuste overweging. Dit dwingt partijen in de bouwwereld om zich kwaliteitsbewust 

op te stellen naar de klant toe, om zo in aanmerking te komen voor certificeringen. Hierbij 

wordt tevens zichtbaar dat de invloed van buitenstaande partijen op het bouwproces 

steeds groter wordt. Tevens hebben de partijen te maken met de behoefte van 

opdrachtgevers naar steeds kortere bouwtijden. Dit dwingt aannemende partijen versnelde 

planningen en processen te doorlopen welke indien slecht gemanaged tot problemen 

kunnen leiden. Ook is de invloed van de omgeving erg veranderd ten opzichte van vroeger. 

Partijen moeten niet alleen meer rekening houden met de omgeving maar deze ook 

betrekken in het proces. Door de toename van actoren wordt het bouwproces complexer 

en trager. Tot slot is er een trend gaande van veranderingen op het gebied van wet- en 

regelgeving. Nieuwe wetten noodzaken partijen ertoe om juridische afdelingen op te zetten 

welke louter juridische vraagstukken behandelen. Ook de toenemende eenwording van 

Europa speelt hierbij een rol. Europese aanbestedingsrichtlijnen gaan een rol spelen. Doordat 

internationale partijen betrokken raken bij bouwvraagstukken moet hiervoor de wetgeving 

worden aangepast. Ook de aangepaste wet- en regelgeving op het gebied van ‘corporate 

governance’ behoort hiertoe. Met de Engelse term ‘corporate governance’ wordt 

aangeduid hoe een onderneming, goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden. De 

‘Code Tabaksblat’ vervangt het rapport ‘corporate governance’ in Nederland.  

                                                                 

1 RuG & PWC, januari 2006 

Positieveranderingen 

Vroeger – Nu 

 

Kwaliteitsbewustzijn 

           

Kortere bouwtijden 

           

Invloed van omgeving 

           

Veranderende wetgeving 

           

Waarschijnlijke onmogelijkheden f     

hebben de voorkeur boven onwaarschijnlijke mogelijkheden .

                                Aristoteles (384-322 v. Chr.) 

Code Tabaksblat 

           



  

                                                                              
2  Van checklist naar integraal risicobeleid Hoofdrapport 

 

 

 

De code tabaksblat verplicht organisaties onder anderen: 

“II.1.4     In het jaarverslag verklaart het bestuur dat de interne controlesystemen    

               adequaat en effectief zijn en geeft hij een duidelijke onderbouwing hiervan. 

  II.1.5     Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de gevoeligheid van de resultaten    

               van de vennootschap en aanzien van externe omstandigheden en variabelen. 1 

 

In deze nieuwe situatie kent de code Tabaksblat een wettelijke basis. Beursgenoteerde 

(bouw)ondernemingen in Nederland zijn verplicht elk jaar in hun jaarverslag gemotiveerd uit 

te leggen of en zo ja waarom zij afwijken van de ‘best practice bepalingen’ van de code1. 

Deze opgelegde wetgeving moet door de directie worden gestructureerd en gemanaged. 

  

Ook voelt de bouw de druk van stijgende bouwkosten. Zo concludeert het NVB: 

“De marges in de bouw staan onder druk: de bouwkosten stijgen dit jaar met 8 tot 10 

procent een stuk sneller dan de opbrengsten. Samen met een stijging van de 

bouwkosten voorspellen de cijfers lagere marges en een groei van het aantal 

faillissementen in de bouw”2 

 

Al deze veranderingen noodzaken partijen meer aandacht te besteden aan het managen 

van het bouwproces. Dit is in veel gevallen een strategisch vraagstuk waarvoor de directie 

verantwoordelijk is.  

 

Ingenieursbureaus: 

De beschreven veranderingen in het bouwproces gelden voor de grotere toonaangevende 

Ingenieur- en adviesbureaus. Deze partijen die veelal verantwoordelijk zijn voor de uitvoering 

van grote projecten in de bouwwereld zijn gevoelig voor veranderingen in het Nederlandse 

bouwklimaat. De beschreven positieveranderingen spelen voor ingenieursbureaus zowel 

intern als extern een rol. Intern zullen ze de financiële gezondheid van de organisatie 

beïnvloeden, extern zullen ze vooral contacten met de opdrachtgever en andere partijen 

beïnvloeden. 

 

Voor ingenieursbureaus is een tendens sprake van overheveling van verantwoordelijkheden. 

Hierbij noodzaken opdrachtgevers de bureaus om garant te staan voor de risicobeheersing 

van projecten. De verantwoordelijkheden worden middels contracten meer en meer bij de 

ingenieursbureaus gelegd. Hierdoor kunnen bureaus achteraf aansprakelijk worden gesteld 

voor obstakels gedurende het bouwproces. Ingenieursbureaus hebben onder anderen te 

maken met nieuwe contractvormen.  

                                                                 

1 Code Tabaksblat, 2003 

2 NVB, 2007 
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Het VBWTN en het COBw vermelden hierover op hun forum over het zekerstellen van de 

bouwkwaliteit in Nederland:  

“De huidige contracten, die in de vorm van een vraagspecificatie zijn uitgevaardigd en 

onder het regiem van de UAV gc 2005 uit worden gemanaged, betekenen voor de 

opdrachtnemers (aannemers en advies- en ingenieursbureaus) dat zij meer 

verantwoording voor hun rekening krijgen en zelfstandig op een deskundige wijze de 

bouwvraagstelling in moeten kunnen vullen”1 

 

Een ander probleem voor Ingenieursbureaus is dat de verschillen op vaktechnisch gebied 

tussen de bureaus onderling steeds geringer worden. De ‘know-how’ op vaktechnisch 

gebied is zo gelijk geworden dat het onderscheidende vermogen ten opzichte van 

concurrentie door nieuwe kleine details wordt bepaald. Iedereen is tegenwoordig 

(spreekwoordelijk gezien) in staat om een huis te bouwen of om een proces te managen. 

Opdrachtgevers kiezen echter voor aannemers die wat extra’s te bieden hebben. Hierdoor 

is te verklaren dat er tegenwoordig zoveel aandacht is voor ‘de zachte kant van managen’.  

Friso Schellekens zegt hierover:  

“Tot enkele jaren terug waren ingenieursbureaus gefocust op de ‘harde assets’ van de 

organisatie; de financiële en fysieke assets die op de balans staan. De nieuwe situatie 

zorgt ervoor dat ze zich meer op de ‘zachte assets’ als human recourses richten. Deze 

lijken tegenwoordig belangrijker te zijn als de harde assets” 2 

 

 

Aanleiding van het onderzoek is de vraag: ‘op welke wijze kunnen ingenieursbureaus 

inspelen op deze maatschappelijke ontwikkelingen?’ 

 

 

Het afstudeeronderzoek is uitgevoerd bij Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud BV. Voor 

dit onderzoek wordt Oranjewoud BV als representatief Ingenieursbureau beschouwd.  

 

De specifieke problemen die intern binnen Oranjewoud in dit onderzoek behandeld worden, 

zijn allen te herleiden naar dit grotere maatschappelijke kader.  

 

                                                                 

1 Symposium VBWTN & COBw, 2007 

2 Schellekens, 2002 

Nieuwe contractvormen 
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1.2  Leeswijzer 

De leeswijzer op deze pagina geeft de indeling van het onderzoek weer. Om antwoord te 

kunnen geven op de onderzoeksvragen van het onderzoeksplan (te vinden in hoofdstuk 3), is 

het afstudeeronderzoek onderverdeeld in vijf delen, te weten: 

� Deel A: Opzet onderzoek 

� Deel B: Onderzoek 

� Deel C: Oplossingsontwerp & Implementatie 

� Deel D: Appendices 

� Deel E: Cd-rom 

 

Rapport 1: ‘Hoofdrapport’ 

� In deel A wordt de opzet van het onderzoek beschreven. De opzet van het onderzoek 

bevat: het onderzoekskader (welke is beschreven in hoofdstuk 2), het theoretische kader 

(hoofdstuk 3), de onderzoeksaanpak (hoofdstuk 4) en de uitwerking van het casusproject 

‘Friesebrug’ (hoofdstuk 5). 

� In deel B wordt een grondige analyse gedaan van de status van het risicomanagement 

bij Oranjewoud (hoofdstuk 5). Het rapport wordt afgesloten met Conclusies en 

Aanbevelingen uit het totale onderzoek, afkomstig van: de uitgewerkte casus, de 

beleidslijn, het ontwikkelde instrument en het implementatietraject (hoofdstuk 7). Het 

hoofdrapport wordt afgesloten met een literatuurlijst (hoofdstuk 8) en een verklarende 

woordenlijst (hoofdstuk 9). 

Rapport 2: ‘Aanvullend rapport’ 

� In deel C wordt het oplossingsontwerp en het implementatietraject besproken. Allereerst 

wordt de ontwikkeling van een beheersing instrument beschreven (hoofdstuk 10), 

gevolgd door het implementatietraject om te komen tot volwassen risicomanagement 

(hoofdstuk 11).  

� In deel D zijn de appendices van het onderzoek te vinden.  

Cd-rom: ’Risicobeheersing Instrument’ 

� Deel E bestaat uit een, in het hoofdrapport bijgevoegde Cd-rom, waarop een eerste 

softwarematige uitwerking van het Risicobeheersing Instrument is te vinden. Tevens zijn de 

rapporten in digitale vorm op de cd te vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: Leeswijzer van het onderzoek 
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DDeeeell  AA::  OOppzzeett  oonnddeerrzzooeekk  

22    OOnnddeerrzzooeekksskkaaddeerr  

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het probleem beschreven waar het onderzoek een antwoord op 

tracht te geven. In paragraaf § 2.2 wordt de kern van het onderzoek beschreven in de 

volgorde van respectievelijk: de probleemomschrijving, de probleemstelling en de 

doelstelling. Vervolgens worden in paragraaf § 2.3 de belangrijke begrippen voor het 

onderzoek kort toegelicht. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met in § 2.4 de 

resultaatverwachting en in § 2.5 de relevantie van het onderzoek.  

2.2 Kern van het onderzoek 

In deze paragraaf wordt de kern van het onderzoek beschreven. Het probleem wordt 

beschreven met de daarbij behorende probleemstelling en doelstelling. 

2.2.1 Probleemomschrijving 

De maatschappelijke ontwikkelingen zoals beschreven in de inleiding hebben ervoor 

gezorgd dat Oranjewoud BV op enkele essentiële punten onder druk is komen te staan.  

Het eerste gevolg van de ontwikkelingen in de bouwwereld, heeft er toe geleid dat op 

grond van gestelde kwaliteitseisen, de ISO 9001:2000 certificering, Oranjewoud BV 

tekortkomingen vertoont. Het uitgangspunt van de norm is een procesmodel voor 

kwaliteitsmanagement. De ISO 9001:2000 norm stelt een aantal eisen aan het 

kwaliteitssysteem van een organisatie en de manier waarop de organisatie met het 

kwaliteitsbeleid om gaat. De organisatie moet zorgen voor klantentevredenheid door te 

voldoen aan de eisen van de klant en aan de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften.  

Uit ISO-norm onderzoek van Lloyd’s Register Nederland is gebleken dat risicomanagement 

onvoldoende aantoonbaar is. Het kwaliteitsmanagement rapport bericht hierover: 

‘ - Er wordt onvoldoende gewerkt volgens de werkwijzer. 

   - De opdrachtbeoordeling of risicoanalyse wordt niet aantoonbaar uitgevoerd en  

      vastgelegd.  

   - Ondanks dat risico’s niet worden aangetoond, worden projecten toch toegekend. 

   - Het aantal projectevaluaties is mager’ 1 

 

De werkwijzer zoals beschreven in het kwaliteitsrapport van Lloyd’s, is het interne werkproces 

van Oranjewoud BV. We kunnen uit de beschreven punten van het rapport vaststellen dat 

het hoofdpunt van kritiek is dat het risicomanagement onvoldoende is geïntegreerd in de 

bedrijfsvoering.  

                                                                 

1 Lloyd’s Register Quality Assurance Rapport, ISO 9001:2000, oktober 2006  

Als men begint met zekerheden, zal men eindigen in twijfels f     

maar als men aanvankelijk genoegen neemt met twijfels, zal men eindigen .

                                                                                    met zekerheden 

                    F. Bacon (1561-1662)  

ISO 9001:2000 certificering 
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Lloyd’s geeft aan dat de geciteerde punten verbeterd moeten worden. Indien deze 

tekortkomingen bij een volgend ISO onderzoek naar kwaliteitsmanagement niet verbeterd 

zijn, loopt Oranjewoud BV het gevaar de ISO 9001:2000 certificering te verliezen. Bij verlies 

van de certificering kunnen de doelstellingen van de organisatie ernstig bedreigd worden. 

Omdat Oranjewoud BV voor het binnenhalen van projecten concurreert met andere grote 

advies- en ingenieursbureaus, loopt men het gevaar door concurrentie opdrachten mis te 

lopen. De certificering is van belang voor de acquisitie van projecten. Het verlies kan 

resulteren in catastrofale consequenties voor de organisatie. Het is dus van vitaal belang 

voor Oranjewoud BV om te komen tot verbetering van het kwaliteitsmanagement.  

 

Een ander gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen in de bouwwereld was een 

tendens om in te schrijven op (grote) projecten zonder dat men zich voldoende bewust was 

van risico’s. Dit heeft geresulteerd in enkele grote projecten welke ‘onderuit zijn gegaan’ met 

een flinke negatieve marge. Oranjewoud BV constateerde zelf dat projecten welke vroeger 

geen problemen opleverden, werden binnengehaald en gemanaged op routine. Door de 

veranderingen in het hedendaagse bouwklimaat levert dit problemen op en vragen deze 

projecten extra aandacht voor het bewust nadenken over risico’s. Omdat 

risicomanagement onvoldoende is geïntegreerd in de bedrijfsvoering kan gesproken worden 

van onnodige verliezen.  

Businessmanager van Water & Groene Ruimte, Dhr. W. Kloezen zegt hierover:  

“Er worden nog te weinig leermomenten uit projecten gehaald. Er moet meer 

geëvalueerd worden. Dit doen we onvoldoende waardoor nieuwe projecten onderuit 

gaan op al eerder tegengekomen problemen en onnodige verliezen worden geleden”1 

 

Om te verifiëren of grote projecten daadwerkelijk zijn binnengehaald zonder dat de risico’s 

voldoende in kaart zijn gebracht is het casusproject ‘Friesebrug’ te Alkmaar bestudeerd. Een 

uitgebreide beschrijving van dit casusproject is te vinden in hoofdstuk 5. Het project de 

Friesebrug bestond uit het ‘design and engineering’ van een basculebrug voor de 

Gemeente Alkmaar. Hoewel het project nog bezig is en Oranjewoud BV nog enig 

directievoering en toezicht verricht, kunnen we spreken van één van de meest 

verliesgevende projecten van de afgelopen jaren. Meest opvallende bevindingen uit deze 

studie waren onder andere: het ondanks een slecht voorgevoel van de projectmanager 

toch binnenhalen van het project door een hogere macht (businessmanager). Het project is 

met een positievere winstmarge in de boeken gezet dan gecalculeerd. Daarnaast is de 

risicoanalyse onvindbaar welke bij de start van het project gemaakt zou zijn door de 

projectmanager. Als er al een risico-inventarisatie is gemaakt geeft dit aan dat deze in ieder 

geval slecht geüpdate is en van cyclisch risicomanagement geen sprake is geweest.  

 

De resultaten uit de studie naar het casusproject ‘Friesebrug’, bevestigen het vermoeden 

dat risico’s onvoldoende in kaart zijn gebracht voor dermate grote projecten. In dit 

casusproject gaat het om een geschatte negatieve marge van ongeveer 35% wat, 

overeenkomt met een verlies van €350.000. Dit heeft nog geen directe gevolgen voor de 

organisatie. Echter, als er zich meerdere van deze verliesgevende projecten in een jaar 

                                                                 

1 Kloeze, 2007 

Onvoldoende  

risicobewust 

Casusproject ‘Friesebrug’ 
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zouden voordoen, dan worden vrijwel zeker de doelstellingen van de organisatie negatief 

bedreigd.  

 

In dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat risicomanagement noodzakelijk is om een 

(bouwgerelateerde)organisatie gezond te houden. Prof.dr. J.G.M. Frijns, voorzitter Monitoring 

Commissie Corporate Governance code, zegt hierover: 

“We weten allen wat de gevolgen kunnen zijn van ontoereikende risicobeheersing en dat 

dit catastrofale gevolgen voor een organisatie kan hebben; daar zijn we in de afgelopen 

jaren immers meerdere keren mee geconfronteerd”  

 

2.2.2 Probleemstelling 

De beschrijving van het probleem heeft geresulteerd in de volgende probleemstelling:  

Het probleem is dat onvoldoende bewustzijn (van het belang) van risicomanagement 

een bedreiging vormt voor de bedrijfsvoering, en daarbij een verantwoord 

kwaliteitsbeleid.  

 

Probleemhebber(s): 

In deze fase van het onderzoek is het belangrijk om te weten wie de probleemhebber(s) zijn. 

Dragers van het probleem bevinden zich op twee niveaus. Bewustzijn van het belang van 

een goed risicomanagement lijkt op deze twee niveaus van vitaal belang. Voor een nadere 

toelichting van deze niveaus, zie paragraaf § 3.3.2.  

 

� Het gaat om een management probleem (vraagstuk) op strategisch niveau. Op 

strategisch niveau ligt het probleem bij de instantie die de eindverantwoordelijkheid 

heeft voor de bedrijfsvoering en daarbij behorend; een verantwoord kwaliteitsbeleid. De 

belangrijkste probleemhebber is dan ook de directie van Oranjewoud BV 

(directieniveau). 

� Op projectmatig niveau zijn de probleemhebbers die leidinggevende functionarissen, die 

verantwoordelijk zijn voor; de acquisitie, de calculatie en aanvaarding van projecten. Dit 

zijn voornamelijk de projectmanagers.  

2.2.3 Vraagstelling 

De kernvraag waar dit onderzoek antwoord op tracht te geven is: 

Hoe kan het kwaliteitsbeleid en met name het risicomanagement worden verbeterd om 

op alle niveaus bij te kunnen dragen aan een gezondere bedrijfsvoering? 

Aanvulling: Onder een ‘gezondere bedrijfsvoering’ kunnen we verstaan dat: ‘het kwaliteitsmanagement 

zo is geïntegreerd dat het bijdraagt aan een optimale invulling van management bouwstenen (structuur, 

cultuur, mensen en middelen), zodat kwaliteit en daarbij klanttevredenheid wordt bereikt. Dit resulteert 

uiteindelijk in een financieel gezondere organisatie waarin kosten en baten zich positief verhouden’.1 

 

Om te komen tot een onderbouwde beantwoording van deze hoofdvraag zijn enkele 

deelvragen opgesteld: 

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 

Probleemhebber 

Strategisch niveau 

Probleemhebber 

Projectmatig niveau 
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Algemeen: 

� Hoe verhouden kwaliteitsmanagement en risicomanagement zich ten opzichten van 

elkaar? 

Basis voor nieuw beleid: 

� Welke aspecten zijn er binnen de bedrijfscultuur die risicomanagement beïnvloeden? 

� Is risicomanagement geïntegreerd in het arbeidsproces van Oranjewoud, en zo ja hoe? 

� Hoe ziet een toekomstscenario eruit? 

� Welke randvoorwaarden zijn nodig om het toekomst scenario succesvol te laten zijn? 

Risicobeheersing Instrument: 

� Welke ontwerpeisen moeten er worden gesteld aan een instrument om 

risicomanagement te verankeren in de arbeidsprocessen en de bedrijfscultuur? 

� Hoe ziet het ontwikkelingsproces eruit van dit beheersing instrument?  

Implementatie: 

� Hoe ziet de koppeling eruit tussen het instrument en bestaande risicomanagement 

processen? 

� Wat zijn de kritieke factoren bij de implementatie van een dergelijk risicomanagement 

beheersinginstrument? 

� Welke aspecten van het onderzoek zijn specifiek voor Oranjewoud BV en welke zijn 

algemeen toepasbaar? 

Optioneel: 

� Hoe kan het totale risicomanagement beleidsplan worden geïntroduceerd (Actieplan)? 

2.2.4 Doelstelling 

De doelstelling van het onderzoek is als volgt geformuleerd: 

Hoe kan men risicomanagement op alle niveaus en in alle stadia van het bouwproces 

implementeren, hoe ziet een risicobeheersinginstrument eruit als middel en wat zijn de 

randvoorwaarden om te komen tot een beter verantwoord kwaliteitsmanagement.  

2.3 Begrippenkader 

In deze paragraaf worden belangrijke begrippen voor het onderzoek kort toegelicht. Dit zijn 

begrippen welke afkomstig zijn uit de literatuurstudie en die belangrijk zijn voor het kader van 

het onderzoek. Een uitgebreidere uitwerking van begrippen is te vinden in de verklarende 

woordenlijst van hoofdstuk 10. 

 

� Kwaliteitsmanagement:  

Is de tak van management die zich bezighoudt met het optimaliseren van een productieproces, 

dienst of organisatie1.   

� Risicomanagement:  

Het proces van het identificeren, analyseren en het inspelen op zowel: strategische risico’s, als ook 

projectmatige risico’s2 (zie: theoretisch kader paragraaf § 3.3). 

 

 

                                                                 

1 Nederlands Normalisatie-instituut, 2007 

2 Project Management Institute, 1996 
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� Gezondere bedrijfsvoering:  

Het kwaliteitsmanagement moet zo worden geïntegreerd in de organisatie dat het bijdraagt aan een 

optimale invulling van management bouwstenen (structuur, cultuur, mensen en middelen), zodat 

kwaliteit en daarbij klanttevredenheid wordt bereikt. Dit resulteert uiteindelijk in een financieel 

gezondere organisatie waarin kosten en baten zich positief verhouden1. 

� Volwassen risicomanagement:  

De toepassing van de essentiële risicofactoren welke gezamenlijk moeten leiden tot synergie. Deze 

mate van synergie wordt in dit onderzoeksrapport aangeduid als volwassen risicomanagement2 (zie: 

theoretisch kader paragraaf § 3.3.3). 

� Bedrijfscultuur:  

Bedrijfscultuur kan worden gedefinieerd als de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden 

van – en de belanghebbenden bij het bedrijf. Deze gemeenschappelijke verstandhouding heeft 

betrekking op hoe het dagelijks in de onderneming toegaat3.(zie: theoretisch kader paragraaf § 

3.2.3). 

� Risicobeheersing instrument:  

Wordt voor dit onderzoek beschouwd als een instrument welke structuur kan geven aan de opzet van 

risicomanagement binnen een organisatie (zie: hoofdstuk 11 van het aanvullende rapport). 

� Implementatietraject:  

Een implementatietraject is een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of 

veranderingen van bewezen waarde. Het uiteindelijke doel is een structurele plaats in het 

(beroepsmatig) handelen, in het functioneren van de organisatie(s) of in de structuur van de 

organisatie4 (zie: theoretisch kader paragraaf § 3.3.4). 

� Niveaus van risicomanagement:  

Uitvoering van risicomanagement waarbij aandacht wordt besteed aan zowel projectmatig- als 

strategisch risicomanagement5 (zie: theoretisch kader paragraaf § 3.3.2). 

2.4 Resultaatverwachting 

De resultaatverwachting van dit onderzoek bestaat enerzijds uit aanbevelingen aan 

Oranjewoud BV om de bedrijfsvoering aan te passen zodat blijvend voldaan kan worden 

aan eisen van de ISO normering. Tevens zal het onderzoek leiden tot een 

risicobeheersinginstrument welke als middel gebruikt kan worden voor het intern verbeteren 

van het kwaliteitsmanagement. Hierin worden aanbevelingen geïntegreerd, hoe grote 

risicovolle projecten veiliger gemanaged kunnen worden. Tevens worden er 

randvoorwaarden voor de implementatie van risicomanagement geformuleerd.  

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 

2 De Loach, 2007 

3 Sanders, Neuijnen, 2005 

4 ZonMw, 1997 

5 RuG & PWC, januari 2006 
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2.4.1 Wetenschappelijke relevantie 

Andere onderzoeken1 schreven al over ‘het nieuwe risicomanagement’ en over 

‘succesfactoren’ om te komen tot volwassen risicomanagement. Echter een grondige 

kwantitatieve analyse per succesfactor bleef tot nu toe achterwege. In dit onderzoek 

worden door kwantificeren (score toekenning, paragraaf § 6.2.4), objectief en meetbaar 

maken van de verschillende succesfactoren (bepalen weging, paragraaf § 6.2.2), zwakke 

punten van risicomanagement blootgelegd voor de organisatie. Dit wordt beschouwd als 

zijnde een wetenschappelijk gegronde basis voor het ontwikkelen van een risicobeheersing 

instrument (zie conclusies, paragraaf § 7.2.2). 

Over het aspect ‘geïntegreerd’ risicomanagement is veel geschreven. Hierin wordt een 

gefragmenteerde aanpak van risicomanagement verworpen2. Een duidelijke oplossing voor 

dit probleem blijft echter achterwege. Dit onderzoek verwerpt het gefragmenteerd 

ophangen van risicomanagement aan de organisatiestructuur (iets wat in Nederland bij alle 

grote organisaties gebeurt3) en geeft hiervoor een mogelijke oplossing.  

2.4.2 Maatschappelijke relevantie 

Zoals beschreven in de inleiding speelt het probleem voor ingenieursbureaus in een groter 

maatschappelijk probleemkader waarin ontwikkelingen en positieveranderingen van 

partijen centraal staan. De verantwoording voor de hieruit voortkomende problemen liggen 

bij de directie van het ingenieursbureau op het hoogste niveau, namelijk; bedrijfsvoering op 

directieniveau. Dit onderzoek tracht een bijdrage te leveren aan een ‘gezonde 

bedrijfsvoering’ wat voorzorg moet bieden voor faillissementen van ingenieursbureaus in het 

hedendaagse bouwklimaat.  

Ook voor ingenieursbureau Oranjewoud BV spelen deze maatschappelijke problemen. Dit 

onderzoek tracht door adviezen bij te dragen aan een verbeterd kwaliteitsmanagement. 

Het advies moet bijdragen aan het behoud van de ISO-certificering en het beperken van 

verliezen in grote multidisciplinaire projecten, waardoor op een verantwoorde kwalitatieve 

wijze de concurrentie het hoofd kan worden geboden.  

2.4.3 Relevantie voor de onderzoeker 

Naast de wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie wordt hier bekeken wat het 

onderzoek heeft bijgedragen aan de ontwikkeling, van competenties van de student. Niet 

alleen het behalen van een academische graad als doel, maar vooral ook het leren 

bijdragen aan en meedenken over maatschappelijke veranderingen heeft bijgedragen aan 

de competentieontwikkeling van de student.  

Door het plaatsen van een specifiek probleem in een groter maatschappelijk kader en 

vanuit dat oogpunt ‘diepte’ geven aan het onderzoek, is leerzaam geweest bij de 

ontwikkeling van een academische benaderingswijze van problemen.  

Daarnaast hebben gesprekken met experts, interviews, etc. bijgedragen aan een beter 

totaalbeeld van risicomanagement binnen organisaties.  

                                                                 

1 De Loach, 2000 

2 Visser, 2006 

3 RuG & PWC, januari 2006 
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33    TThheeoorreettiisscchh  kkaaddeerr 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de theoretische achtergrond van het onderzoek beschreven. Het 

theoretisch onderzoek vond plaats in de vorm van een oriënterende literatuurstudie. Bij het 

theoretische kader is tevens een beschrijving van ingenieursbureaus in het algemeen en van 

het afstudeerbedrijf Oranjewoud BV toegevoegd, zie paragraaf § 3.2, omdat kennis van de 

organisatie van belang is voor de implementatie van risicomanagement. De opname van 

deze observatiekennis is bewust opgenomen in dit theoretische hoofdstuk. Ook wordt een 

poging gedaan de bedrijfscultuur te omschrijven (‘diagnose’). Vervolgens wordt de 

betekenis van risicomanagement besproken, zie paraaf § 3.3, en de positie die het inneemt 

in het Nederlandse bedrijfsleven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een beschrijving van 

management, beleid en strategie in paragraaf § 3.4. 

3.2 Ingenieursbureaus in Nederland 

De branche Architecten- en Ingenieursbureaus doet het nog altijd goed. Het Centraal 

Bureau voor Statistiek bericht hierover:  

De omzet van architecten- en ingenieursbureaus was in het tweede kwartaal van 2007 

ruim 8 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. De groei is iets lager dan in 

het voorgaande kwartaal, maar toch nog steeds hoog. In het eerste halfjaar van 2007 

bedroeg de omzetgroei bijna 9 procent. Hiermee ligt de omzetgroei wel iets lager dan 

gemiddeld in de zakelijke dienstverlening, die vooral werd gedomineerd door de 

computer- en uitzendbranche1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in de verwachtingen voor het derde kwartaal van 2007 zijn de ondernemers zeer 

optimistisch. Ze voorzien een verdere toename van de orderontvangsten, evenals een 

stijging van de afzetprijzen. Hieruit volgt dan ook de verwachting van een verdere 

toename van de omzet. Tevens verwachten ze een uitbreiding van de personeelssterkte1.  

                                                                 

1 CBS, 2007 

Wees even zorgvuldig in het kiezen van uw genoegens, f     

als in het vermijden van ongelukken .

                                                             Lao-Tse  

Figuur 2: Omzet van architecten en ingenieursbureaus 
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Zoal beschreven in de inleiding, wordt Oranjewoud BV in dit onderzoek representatief 

gehouden voor ingenieursbureau in Nederland, welke onderhevig zijn aan veranderingen in 

het bouwklimaat.  

3.2.1 Ingenieurs- en adviesbureau Oranjewoud BV  

Ingenieurs- en Adviesbureau Oranjewoud BV (in dit rapport nader te noemen: Oranjewoud) 

heeft ambities als het gaat om de vormgeving van de wereld om ons heen. Oranjewoud is al 

meer dan vijftig jaar actief in Nederland als leverancier van kwalitatieve diensten op het 

brede terrein van infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, bouw, natuur en landschap, milieu, 

veiligheid en handhaving, vastgoedzaken en sport- en vrijetijdsvoorzieningen. In deze 

vakgebieden verzorgt Oranjewoud het gehele traject van; studie, advies, ontwerp, 

planvoorbereiding en directievoering tot realisatie, beheer en exploitatie. Oranjewoud is een 

ingenieursbureau met ongeveer 2000 medewerkers dat vooral binnen de grenzen van 

Nederland opereert. In 2001 is een reorganisatie ingezet waarbij het doelbewust en 

marktgericht opereren vanuit kerncompetenties en het flexibel en projectmatig inzetten van 

professionele kennis en kunde centraal staan. Oranjewoud ziet zich als een kennisorganisatie 

pur sang die als kernwaarden dynamiek, openheid, ruimtelijkheid en interactie in zich 

meedraagt. De interne structuur van Oranjewoud is onderverdeeld in de volgende divisies: 

Milieu & Veiligheid, Sport & Techniek, Ruimte & Mobiliteit, België en Frankrijk en TecQ. 

Oranjewoud richt zich momenteel vooral op de Nederlandse markt. Internationaal is 

Oranjewoud actief op de Belgische en Franse markt maar hoopt zich in de toekomst verder 

te internationaliseren. Het bedrijf is afgelopen jaar overgenomen door Dhr. Ir. G.P. Sanderink 

en werd daarbij ook beursgenoteerd. De ambities zijn erg hoog; de komende vijf jaar moet 

het bedrijf een dubbele omzet genereren. Risicomanagement zal bij de groei van het bedrijf 

een belangrijke rol gaan vervullen en is daarom als speerpunt opgenomen in het beleid.  

                                                                                           

 

 

 

Elke divisie is onderverdeeld in businessgroepen. Aan het hoofd van elke businessgroep staat 

een businessmanager. Deze is verantwoordelijk voor alle activiteiten (projecten) binnen zijn 

businessgroep. Per businessgroep is een eigen jaarplan en begroting vastgesteld. De divisie 

houdt zich binnen projecten bezig met alle werkzaamheden van initiatief- tot 

aanbestedingsfase. De divisie Ruimte & Mobiliteit is de grootste divisie van Oranjewoud en 

heeft een omzet van ca. 70 miljoen euro met om en nabij de 700 medewerkers. Oranjewoud 

opereert in Nederland vanuit negen vestigingen, te weten; Heerenveen, Assen, 

Figuur 3: Organogram Oranjewoud BV 
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Schoonebeek, Deventer, Almere, Capelle aan den IJssel, Goes, Oosterhout en Geleen. De 

vestigingen opereren met grote zelfstandigheid en vallen allen onder de directie in 

Heerenveen. De divisies zijn niet specifiek gekoppeld aan vaste vestigingen wat zorgt voor 

een overlap van disciplines. 

 

 

 

Het beleid is om steeds meer van ingenieurswerkzaamheden over te schakelen naar het 

geven van hoogwaardig advies. Er is steeds meer vraag naar hoogwaardig advies vanuit de 

markt en op het gebied van ingenieurswerk wordt de concurrentie vanwege de 

aantrekkende economie steeds groter. Er wordt in principe per businessgroep aan projecten 

gewerkt. Bij zeer grote complexe projecten kan er overlap plaatsvinden of samenwerking 

tussen verschillende businessgroepen. Door de verschillende expertise achtergronden van 

de businessgroepen kunnen projecten binnen de divisie erg verschillen.  

3.2.2 De plaats van risicomanagement binnen Oranjewoud 

Om tot een verantwoorde probleemstelling voor het onderzoek te komen moet eerst een 

globale analyse worden gedaan van de stand van zaken van het huidige 

risicomanagement binnen Oranjewoud. De analyse is op een hoog abstractieniveau 

uitgevoerd in de vorm van een Quick-Scan analyse. Een Quick-Scan analyse is per definitie 

geschikt om op een snelle manier een overall inzicht te verkrijgen van een situatie. De data 

zijn verkregen door het interviewen van werknemers, waardoor een interne visie op 

risicomanagement naar boven is gekomen. De Quick-Scan analyse is uitgewerkt in een tabel 

welke is te vinden is in appendix 1.  

 

De meest opvallende resultaten uit het Quick-Scan rapport zijn: 

� Er moet meer aandacht worden besteed aan risicomanagement. 

� Er wordt voldoende over risicomanagement gepraat, deze aandacht moet echter 

gerichter en in actie worden omgezet. 

� Er is enige ervaring op het gebied van risicomanagement, dit is echter te weinig. 

� Er worden concrete instrumenten gebruikt om risico’s in kaart te brengen en te 

analyseren. Dit gebeurt echter ad-hoc en zonder plan.  

� De aanwezige methodieken zijn up-to-date en worden zowel correctief als preventief 

toegepast. 

� In sommige gevallen is er sprake van een cyclische toepassing van risicomanagement. 

Het monitoren van risico’s moet echter meer continu en cyclisch gebeuren. 

Figuur 4: Organogram divisie Ruimte & Mobiliteit 
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� Er moeten veranderingen worden doorgevoerd waardoor een groter bewustzijn ten 

aanzien van risicomanagement wordt gecreëerd.  

 

Er wordt voldoende over risicomanagement gepraat op de werkvloer. Echter, individueel 

heeft iedereen een eigen beeld bij risicomanagement. Er lijkt geen kader binnen de divisie te 

bestaan waarin risicomanagement wordt afgekaderd. Hierdoor praten mensen langs elkaar 

heen. 

Verder is opvallend dat er veel goede instrumenten aanwezig zijn welke up-to-date zijn en 

welke bij goed functioneren wel degelijk bij zouden kunnen dragen aan een manier van 

risicomanagement welke tot waardecreatie zou kunnen leiden. Er is echter weinig structuur 

te vinden in de aanpak van risicomanagement.  

Binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit van Oranjewoud zijn in de afgelopen jaren diverse 

beleidsmatige ‘tools’ of instrumenten zonder succes geïmplementeerd. Daaronder waren 

ook diverse tools welke moesten leiden tot een betere beheersing en bewustwording van 

risico’s in projecten. Van een ‘mislukte implementatie’ kan gesproken worden als het 

geïmplementeerde bedrijfsonderdeel korter werkt dan verwacht, of als het gewenste 

resultaat niet wordt bereikt.  

 

Oranjewoud heeft in de afgelopen jaren intern ook vele succesvolle ontwikkelingen 

doorgemaakt op het gebied van interne werkprocessen. Deze interne werkprocessen zijn 

zowel direct als indirect ontwikkeld als ondersteuning van het risicomanagement. Binnen dit 

theoretische kader, worden de belangrijkste kort behandeld: 

 

Werkwijzer: 

Het belangrijkste interne werkproces is de werkwijzer, intern beschreven als: ‘WerkWijzer!’ 

Hierin wordt op eenvoudige wijze het totale handelingsproces van de werknemer 

beschreven. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in appendix 6. 

 

PB-Formulier: 

Contractmanagers, projectleiders en medewerkers van het secretariaat maken voor het 

aanvragen van een projectnummer vanaf maart 2007 gebruik van het formulier 

Projectnummeraanvraag of Project Beheerformulier. Dit formulier is te vinden op het intranet 

van Oranjewoud, ‘OranjeNet’. Bij aanvraag krijgt het project vorm door toewijzing van een 

projectnummer. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in appendix 6. 

 

Project Workspace: 

De Project Workspace is een werkgebied op OranjeNet waarbinnen projectteamleden 

specifieke projectinformatie met elkaar kunnen delen. Binnen deze dynamische 

werkomgeving kun je als projectteam samen werken aan een project (collaborative design). 

Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in appendix 6. 

 

Weinig structuur  

 

Mislukte  

implementatietrajecten 

Werkwijzer 

 

Interne werkprocessen 

 

PB-Formulier 

 

Project Workspace 
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Instructie Tekenbevoegdheid: 

Als onderdeel van risicobeheersing binnen Oranjewoud is er een protocol 

tekenbevoegdheid. In deze instructienota is aangegeven tot welk maximaal bedrag en aan 

welke functies/rollen de procuratie mag worden gedelegeerd. De procuratiehouder stelt 

daarbinnen de verantwoorde hoogte/mate van delegatie individueel vast en past zonodig 

periodiek aan tijdens het project. Een uitgebreidere beschrijving is te vinden in appendix 6. 

 

Een uitgebreidere analyse van de interne werkprocessen en applicaties als onderdeel van 

risicomanagement binnen Oranjewoud, is te vinden in appendix 6.  

3.2.3 Bedrijfscultuur 

In deze paragraaf wordt ingegaan op de subonderzoeksvraag waarbij moet worden 

onderzocht wat de cultuuraspecten zijn en hoe deze de implementatie van 

risicomanagement kunnen beïnvloeden. De volledige uitwerking van de cultuurdiagnose is 

te vinden in appendix 4. In deze paragraaf worden de belangrijkste cultuurpunten 

behandeld.  

De cultuur wordt soms als hoofdoorzaak genoemd van mislukkingen bij fusies, acquisities, 

diversificaties maar ook voor implementatietrajecten. Er is momenteel een toenemende 

aandacht voor de invloed van cultuur op strategieontwikkeling en productiviteit. De 

bedrijfscultuur moet gezien worden als een factor, die mede bepalend is voor het succes 

van de onderneming. Het gaat daarbij vooral om de relatie met de doelstelling (missie) van 

de onderneming: versterkt de cultuur het bereiken van de doelen of werkt hij deze juist 

tegen1.  

 

Definitie:  

‘Bedrijfscultuur kan worden gedefinieerd als de gemeenschappelijke verstandhouding 

van de leden van – en de belanghebbenden bij het bedrijf. Deze gemeenschappelijke 

verstandhouding heeft betrekking op hoe het dagelijks in de onderneming toegaat’1. 

 

De omschrijving bedrijfscultuur als een gemeenschappelijke verstandhouding heeft twee 

kernelementen. Het eerste wordt gevormd door het woord ‘verstandhouding’. Bedrijfscultuur 

en cultuur in het algemeen zitten in de hoofden van mensen; zij behoren tot de software. 

Cultuur is dus niet direct zichtbaar, maak kan wel direct worden afgeleid uit de manier 

waarop mensen zich gedragen en uit wat er gebeurt. Het tweede element is het woord 

‘gemeenschappelijk’. Er is alleen sprake van een bedrijfscultuur wanneer deze door mensen 

wordt gedeeld, of ten minste door een belangrijke groep mensen. Opvattingen en 

meningen die alleen maar bij één individu horen, maken geen deel uit van de 

bedrijfscultuur, maar van zijn of haar bagage.  

 

Bedrijfscultuur samenvattend:  

Bedrijfscultuur wordt opgevat als de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden 

van een bedrijf met betrekking tot hoe het in hun onderneming dagelijks toegaat. Het 

betreft hier het geheel van geschreven en ongeschreven regels dat het sociale verkeer 

                                                                 

1 Sanders, Neuijen, 2005 

Instructie  

tekenbevoegdheid 

Bedrijfscultuur 
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tussen de medewerkers van de onderneming onderling, als ook het verkeer met derden, 

kanaliseert en vorm geeft1. 

 

Nu beschreven is wat bedrijfscultuur inhoud zal worden getracht de meest opvallende 

kenmerken van de cultuur weer te geven.  

 

Diagnose: 

Het besef voor het noodzakelijkerwijs verbeteren van het risicomanagement is onder 

projectmanagers aanwezig, maar er moet op cultureel gebied wel veel verbeteren. De 

organisatie maakt er werk van om risicomanagement te etaleren als één van de hoofdpijlers 

in het beleid van de divisie. We kunnen uit de cultuurdiagnose concluderen dat er een 

uitstekende omgeving bestaat waarbinnen het bewustzijn van risicomanagement kan 

worden verbeterd. De omgeving (symbolen) leent zich hier prima voor.  

 

Verder werd eerder in dit onderzoek opgemerkt (zie paragraaf § 3.2.2) dat er binnen de 

divisie Ruimte & Mobiliteit in de afgelopen jaren diverse risicomanagement ‘tools’ of 

instrumenten zonder succes zijn geïmplementeerd. Daaronder waren ook diverse tools welke 

moesten leiden tot een betere beheersing en bewustwording van risico’s in projecten. De 

grote vraag hierbij is logischerwijs; wat is de oorzaak van deze mislukte 

implementatietrajecten? Het herhaaldelijk misgaan van implementatietrajecten lijkt erop te 

duiden dat dit komt door een slechte eigenkennis van de bedrijfscultuur.      

 

Uit de diagnose kunnen we samenvattend concluderen dat er een cultuur heerst waarbij:  

� men niet houdt van veranderingen. 

� men houdt van een duidelijke structuur. 

� men houdt van transparantie bij 

implementatietrajecten. 

� managers het vak projectmanagement mooi 

vinden, maar daarbij niet altijd in staat zijn om 

risicomanagement uit te voeren.1 

� men niet houdt van extreme verplichtingen 

maar een bepaalde mate van verplichting lijkt 

af en toe wel nodig2. 

 

 

 

Samenvattend: Oranjewoud wordt in dit onderzoek representatief gehouden voor ingenieursbureaus 

in Nederland, welke onderhevig zijn aan veranderingen in het bouwklimaat. Middels een Quick-Scan 

analyse kan een globaal beeld van de huidige aanpak van het risicomanagement worden geschets. 

Meest opvallende punten uit deze scan zijn: men heeft weinig ervaring, er wordt weinig over 

risicomanagement gesproken maar analysetechnieken en interne werkprocessen zijn in overvloed 

aanwezig.  

 

                                                                 

1 Van Miert, 2007 

2 Akkermans, 2007 

Figuur 5: Cartoon van 

Oranjewoud kalender

Matige eigenkennis 

bedrijfscultuur 
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3.3 Wat is risicomanagement? 

‘Risicomanagement’ wordt als vitaal onderdeel van Project Management beschouwd1. 

Onder risicomanagement wordt letterlijk verstaan: ‘het proces van het identificeren, 

analyseren en het inspelen op projectrisico’s’2  

 

De toepassing van risicomanagement zoals beschreven in de definitie wordt door bedrijven 

gebruikt om in te schatten hoe risicovol een project is of kan worden. Hiervan kan worden 

afgeleid of het project interessant is en of het kan leiden tot winst. Rendement en risico zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. Goed risicomanagement leidt tot een beter rendement 

voor de organisatie. Beter risicomanagement verhoogt de waarde van een bedrijf voor zijn 

aandeelhouders en belanghebbenden en leidt tot waardecreatie.  

Er blijven echter altijd risico’s aan projecten zitten welke kunnen resulteren in waardeverlies. 

Onder waardeverlies wordt verstaan de uiteindelijke negatieve financiële consequentie van 

het daadwerkelijke voorkomen van het risico. Er is daarom een verantwoordelijke rol voor de 

projectmanager weggelegd om deze risico’s mee te nemen in het project. Hierbij moet de 

projectmanager aanpassingen ten behoeve van het project doorvoeren zodat de 

onverwachte risico’s worden geminimaliseerd en onverwachte kansen worden 

geoptimaliseerd. Het introduceren van risicomanagement in een project is een zeer moeilijke 

taak welke afhankelijk is van factoren als; de omvang van het project, de complexiteit van 

het project, de som van aanname, maar vooral ook van de persoonlijke capaciteiten van 

de projectmanager3.  

Risicomanagement bestaat enerzijds uit het analyseren (onderkennen) en managen 

(anticiperen) op risico’s welke een bedreiging kunnen vormen, maar anderzijds ook uit het 

creëren en benutten van nieuwe kansen en mogelijkheden3.  

 

Definitie: 

“Onder een ‘risico’ wordt letterlijk verstaan: het mogelijk optreden van een ongewenste 

en ongeplande gebeurtenis in de toekomst, waarvan de gevolgen het bereiken van de 

bedrijfs-/projectresultaten en/of doelstellingen geheel of gedeeltelijk kunnen bedreigen”3 

 

Bedrijven hanteren een risicoanalysemodel om risico’s van 

aanstaande of huidige projecten te traceren (identificeerfase). De 

gevonden risico’s worden vervolgens gekwantificeerd 

(kwantificeerfase). Deze fase bestaat uit twee statistische 

berekeningen of aannamen, namelijk: de kans dat een risico binnen 

het project optreedt en de impact welke deze heeft op het 

eindresultaat van het project bij daadwerkelijk voorkomen. De impact 

kan worden gezien als het gevolg van optreden. De impact kan 

worden onderverdeeld in: directe gevolgen en uiteindelijke 

consequenties4. Directe gevolgen kunnen zijn; bedrijfsrisico’s, 

                                                                 

1 Risman, 2006 

2 Project Management Institute, 1996 

3 T. Gevers & W. Hendricks, 2006 

4 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement, december 2006 

Figuur 6: Procescyclus
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imagorisico’s, veiligheidsrisico’s, etc. Uiteindelijke consequenties zijn vaak financiële verliezen 

of gezondheidsproblemen (zie figuur 7). Vervolgens moet de projectmanager de risico’s 

implementeren op het uit te voeren project (responsfase). In deze fase moet de manager 

aanpassingen doorvoeren in het project om de risico’s zo ver mogelijk in te dammen. Dit 

proces wordt ook wel de procescyclus van risicomanagement genoemd1.  

  

Directe gevolgen van Risico’s1  Uiteindelijke consequenties van risico’s 

- Bedrijfsproces  

- Financieel 

- Politiek 

- Informatie/strategie 

- Juridisch/aansprakelijkheid 

- Materieel 

- Personeel 

- Product 

- Financieel 

- Gezondheid 

- Milieu 

- Imago 

- Letsel/veiligheid 

 

3.3.1 Situatie risicomanagement in Nederland en Mondiaal  

Prof.dr. J.G.M. Frijns, voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance code,  

zegt hierover: 

“Het onderwerp risicomanagement staat meer dan ooit in de belangstelling. Onder 

toenemende druk vanuit de omgeving zijn veel organisaties bezig met het vormgeven 

van een gestructureerd proces van identificeren, analyseren, managen en rapporteren 

van risico’s op alle niveaus van de organisatie. Dit is een mondiale ontwikkeling. 

Nederland loopt in de pas met deze mondiale ontwikkeling en risicomanagement begint 

dan ook steeds meer gemeengoed binnen Nederlandse organisaties te worden”2 

 

Zelden heeft het onderwerp risicomanagement zo veel aandacht gehad in bestuurskamers 

als in de afgelopen drie jaren. Na de boekhoudschandalen waar we enkele jaren geleden 

zowel op internationaal als nationaal niveau mee geconfronteerd werden is er een grote 

druk ontstaan op moderne beursgenoteerde ondernemingen om het managen van risico’s 

serieus te nemen en een adequaat stelsel van beheersingsmaatregelen in te richten en te 

onderhouden. De weg naar hernieuwd vertrouwen werd in diverse landen uiteengezet in 

nieuwe of aangepaste wet- en regelgeving op het gebied van ‘corporate governance’. De 

‘Code Tabaksblat’ vervangt het rapport ‘corporate governance’ in Nederland, de veertig 

aanbevelingen uit 1997 van de commissie Peters. In tegenstelling tot de aanbevelingen kent 

de code Tabaksblat wel een wettelijke basis. Beursgenoteerde ondernemingen in Nederland 

zijn verplicht elk jaar in hun jaarverslag gemotiveerd uit te leggen of en zo ja waarom en in 

hoeverre zij afwijken van de ‘best practice bepalingen’ van de code3. Deze opgelegde 

wetgeving moet door de directie worden gestructureerd en gemanaged. 

                                                                 

1 Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement, december 2006 

2 RuG & PWC, januari 2006 

3 Code Tabaksblat, 2003 

Figuur 7: Gevolgen en consequenties van risicomanagement  
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Risicomanagement moet op een tactische manier grondslag vinden in de gehele 

organisatie.  

 

International Organization for Standardization (ISO, internationale organisatie die normen 

vaststeld) werkt momenteel aan een certificering ISO 31000 welke eisen aan 

risicomanagement moet gaan stellen aan organisaties. Het Nerderlands Normalisatie Instituut 

(NEN), welke verantwoordelijk is voor het uitgeven en beheren van de ISO-standaarden zegt 

hierover op haar website:  

“Om het belang en de brede toepasbaarheid van de richtlijn voor risicomanagement te 

onderstrepen heeft het secretariaat van ISO nu het nieuwe nummer ISO 31000 aan dit 

onderwerp toegekend. Hiermee zal risicomanagement zich scharen in het beroemde 

rijtje van kwaliteitsmanagement (ISO 9000), milieumanagement (ISO 14000), 

voedselveiligheid (ISO 22000) en maatschappelijk verantwoord ondernemen (ISO 

26000)”1 

 

Het duurt overigens nog even voordat ISO 31000, genaamd: 'General guidelines for 

principles and implementation of risk management' als definitieve richtlijn wordt 

gepubliceerd. Momenteel ligt de derde ontwerptekst van ISO 31000 voor commentaar bij de 

leden van ISO (voor Nederland is dat NEN). De richtlijn verschijnt naar verwachting begin 

2009 en de inhoud zal derhalve niet worden meegenomen in dit onderzoek.  

3.3.2 Niveaus van risicomanagement 

In de literatuur wordt gespoken van verschillende niveaus van risicomanagement. Uit een 

onderzoek van PricewaterhouseCoopers2 blijkt dat deze term binnen organisaties 

verschillend geïnterpreteerd wordt. In dit onderzoek gaan we uit van twee niveaus, te weten: 

strategisch- en projectmatig risicomanagement.  

 

In figuur 8 is verticaal de ‘hiërarchische lijn’ weergegeven. Als men over de hiërarchische lijn 

spreekt, bedoelt men de verticale bedrijfsstructuur van directie tot werkvloer. 

Risicomanagement welke betrekking heeft op de 

verhouding tussen deze lijnfuncties noemt men 

strategisch risicomanagement. Het strategische 

risicomanagement is in de figuur weergegeven als 

rode ellips. Directe betrokkenen bij het 

risicomanagement van projecten zijn de 

projectmanager en de werknemers op de werkvloer. 

Deze vorm van risicomanagement noemt men 

projectmatig risicomanagement en is weergeven als 

blauwe ellips. De weergegeven staf is geen onderdeel 

van de lijn maar adviseert en controleert de lijn waar 

nodig. In de figuur is duidelijk zichtbaar dat er een 

overlap bestaat tussen strategisch- en projectmatig 

                                                                 

1 Nederlands Normalisatie-instituut, 2007  

2 RuG & PWC, januari 2006 

Figuur 8: projectmatig- en strategisch 
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risicomanagement. Als voorbeeld: de regels welke gelden voor het projectmatig bezig zijn 

met risicomanagement als: de te besteden tijd aan risicomanagement, de 

verantwoordelijke personen voor het projectmatig toepassen van risicomanagement etc., 

overlappen elkaar in de strategische keuze voor de projectmatige uitvoering.  

3.3.3 Succesfactoren 

Met succesfactoren worden mede bepalende elementen bedoeld die bijdragen aan een 

bepaald succesvol doel. De factoren gezamenlijk, moeten leiden tot een hoger niveau van 

risicomanagement. In dit onderzoek worden de succesfactoren gehandhaafd van een 

onderzoek van de Loach1. In het onderzoek van de Loach zijn oude succesfactoren van ‘het 

vroegere risicomanagement’ uitgezet tegen succesfactoren van ‘het nieuwe 

risicomanagement’, zie figuur 9. In dit onderzoek gaan we er van uit dat de factoren 

gezamenlijk moeten leiden tot synergie. De synergie die ontstaat door het succesvol 

toepassen van de factoren noemen we: ‘volwassen risicomanagement’2. 

 

De factoren worden in dit onderzoek gebruikt om het risicomanagement te toetsen.  

 

 

3.3.4 Implementeren  

Implementatie is ‘een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of 

veranderingen van bewezen waarde. Het uiteindelijke doel is een structurele plaats in het 

(beroepsmatig) handelen, in het functioneren van de organisatie(s) of in de structuur van de 

organisatie2. Implementatietrajecten binnen organisatiestructuren zijn complex en vragen 

per definitie veel aandacht. Een implementatie betekent altijd dat er een verandering of 

een vernieuwing wordt doorgevoerd. Werknemers houden over het algemeen niet van 

veranderingen. Bij implementatietrajecten moet in het bijzonder rekening worden gehouden 

met de bedrijfscultuur.  

Samenvattend: Goed risicomanagement leidt tot een beter rendement voor de organisatie. Men 

spreekt wel van risico’s in projecten (projectmatig risicomanagement) als risico’s in de beleidsvoering 

(strategisch risicomanagement). Er zijn vele ontwikkelingen gaande op het gebied van 

standaardiseringen zoals de nieuwe ISO 3100 die in ontwikkeling is. Nederland loopt in de pas met de 

mondiale ontwikkelingen die er op het moment gaande zijn.  

                                                                 

1 De Loach, 2000 

2 ZonMw, 1997 

Figuur 9: Succesfactoren welke gezamenlijk moeten leiden tot ‘volwassen RM’ 

Succesfactoren van 

risicomanagement 

Volwassen  

risicomanagement 

Implementeren 

 



  

                                                                              
21  Van checklist naar integraal risicobeleid Hoofdrapport 

 

 

3.4 Management, beleid & strategie 

Strategie omvat de strategische besturing van een organisatie. Strategie kan tevens ook 

worden opgesteld om een bepaald doel te bereiken. Om het kwaliteitsmanagement te 

verbeteren zal er een managementbeleid ontwikkeld moeten worden. Daarin gaat het om 

een planmatige uitgewerkte lange termijn toekomstvisie van de organisatie. 

� De strategie geldt als belangrijkste component van het beleid. In het beleid moet een 

duidelijke visie met de daarbij behorende doelstellingen zijn geformuleerd. Het beleid 

beschrijft de wijze waarop de organisatie aan risicomanagement wil doen en zal dienen 

als basis voor de inrichting van risicomanagement binnen de organisatie.  

� Missie en visie vormen het fundament van een strategie. Missie en visie beschrijven de 

identiteit van een organisatie, de bestaansreden en een globaal toekomstbeeld. 

� Een strategie concretiseert dit toekomstbeeld in termen van doelstellingen die in de 

gewenste situatie bereikt moeten zijn. 

� Scenario's of maatregelen beschrijven vervolgens het pad waarmee de gewenste 

situatie bereikt kan worden. 

  

Beleidsvorming moet leiden tot het beter functioneren van risicomanagement. Zoals gezegd 

moet het management strategieën formuleren en implementeren, die de kans en het effect 

minimaliseren van gebeurtenissen die een negatieve impact op de doelen van de 

organisatie hebben. Deze gebeurtenissen kunnen de strategie van de onderneming namelijk 

ondermijnen. Om dit te voorkomen dient een risicomanagement strategie ontwikkeld te 

worden1.  

 

Strategieontwikkeling en strategieimplementatie zijn geen eenmalige activiteiten. Zij 

zijn verankerd in de besturende processen van een organisatie. De besturing vindt plaats op 

verschillende niveaus. De strategie wordt bepaald op het strategische besturingsniveau. 

Deze globale uitgangspunten over de lange termijn koers van de organisatie zijn 

kaderstellend voor de lagere tactische– en operationele besturingsniveaus. Op deze niveaus 

wordt de strategie verder verfijnd en concreet gemaakt..22  

 

Samenvattend: Om het kwaliteitsmanagement te verbeteren moet er een managementbeleid 

ontwikkeld worden, bestaande uit een visie, strategie en een ideaal scenario.  

 

  

  

  

                                                                 

1 Schellekens, 2002 

2 Nieuwenhuis, 2006 
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44    OOnnddeerrzzooeekkssaaaannppaakk    

4.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de aanpak van het onderzoek toegelicht en de wijze waarop deze 

heeft plaatsgevonden. In paragraaf § 4.2 wordt de aanpak schematisch weergegeven. In 

paragraaf § 4.3 worden de gebruikte methoden en technieken weergegeven met de 

bijbehorende verwijzingen. Tot slot wordt in § 4.4 de afbakening van het onderzoek 

toegelicht.  

4.2 Onderzoeksaanpak 

In figuur 10 is de onderzoeksaanpak weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Onderzoeksaanpak  

Spijt is niet voldoende, f     

Inzicht zou beter zijn geweest .

                                              W. Gijssen (1933-) 
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Het onderzoeksschema is opgedeeld in drie delen. Namelijk; deel A ‘Opzet onderzoek’, deel 

B ‘Onderzoek’ en deel C ‘Oplossingsontwerp en toetsing’. Deze indeling is duidelijk terug te 

vinden in dit onderzoeksrapport, zie ook paragraaf § 1.3.  

Deel A omvat de opzet van het onderzoek en is uitgewerkt in de eerste vier hoofdstukken 

van dit rapport. Deel B omvat een wetenschappelijke analyse van het risicomanagement bij 

Oranjewoud. Middels de uitwerking van een situatieschets en een scenarioschets wordt een 

beleidslijn zichtbaar. Uit de onderzoeksanalyse worden conclusies getrokken welke als input 

dienen voor deel C. Deel C bestaat uit het doorlopen van een ontwerpproces van het 

oplossingsontwerp, in de vorm van een risicobeheersinginstrument. Dit deel kan beschouwd 

worden als een praktische uitwerking van het hoofdprobleem in de vorm van een bruikbaar 

instrument. Aan het einde van het onderzoek wordt advies gegeven over het 

implementatietraject.  

4.3 Onderzoeksmethoden  

Om antwoord te krijgen op de gestelde onderzoeksvragen zijn diverse dataverzameling- en 

onderzoeksmethoden gebruikt (zie figuur 11). De eerste fase van het afstudeertraject stond in 

het teken van oriëntatie. Om het bedrijf te leren kennen zijn onder andere een Quick-Scan 

analyse uitgevoerd om de mening van werknemers te pijlen en een beeld van het 

aanwezige risicomanagement te kunnen vormen. Tevens is een cultuurdiagnose uitgevoerd 

waarbij systematisch kenmerken van de cultuur zijn uitgezocht. Het herkennen van deze 

kenmerken is van belang voor toekomstige implementatietrajecten en voor een goede 

inbedding van risicomanagement binnen de organisatie.  

Om een beleid uit te kunnen zetten zijn interviews gehouden. De interviews kunnen 

beschouwd worden als een verdiepte uitwerking van de Quick-Scan analyse waarbij de 

management bouwstenen: structuur (processen/organisatie),  cultuur (leiderschap & 

basisvoorwaarden), mensen (competentie ontwikkeling), middelen (ICT, geld, faciliteiten) en 

resultaten (effecten/terugkoppeling)1, als opzet hebben gediend. De interviews zijn 

uitgewerkt middels een SWOT analyse. De SWOT analyse is gebruikt als toetsingsinstrument 

om de resultaten van de beleidslijn te toetsen, zie paragraaf § 6.3.3.  

Vervolgens zijn er nog een aantal methoden gebruikt voor de uitwerking van het 

risicobeheersing instrument. De basis van het instrument is opgebouwd uit twee matrices 

welke gebaseerd zijn op: het kwadrantenmodel2 en de BCG-matrix1. Om te verifiëren of 

projecten daadwerkelijk zoals vermoed, zijn binnengehaald zonder dat risico’s voldoende in 

kaart zijn gebracht, is het complexe project ‘Friesebrug’ als casus uitgewerkt. De leerpunten 

van dit verliesgevende project hebben als input gediend voor het instrument. Tot slot 

hebben meerdere workshops onder zowel projectmanagers van Oranjewoud als studenten 

van de Technische Universiteit als data-input gediend voor het instrument. 

 

Naast deze dataverzamelingsmethoden hebben diverse gesprekken met onder andere het 

Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en diverse congressen geholpen 

als beeldvorming en als advies voor de opzet van dit onderzoek3.  

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 

2 Gehner, 2006 

3 Smorenberg, 2007 
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4.4 Afbakening 

� De eerste afbakening betreft het onderzoeksgebied naar grotere ingenieursbureaus in 

Nederland. Omdat het probleem bij Oranjewoud, zijn grondslag vindt binnen een groter 

probleem, namelijk de maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van 

ingenieursbureaus, wordt deze bedrijfsgroep als eerste afbakening beschouwd. 

� De tweede afbakening betreft het onderwerp kwaliteitsmanagement. 

Kwaliteitsmanagement is de tak van management die zich bezighoudt met het 

optimaliseren van een productieproces, dienst of organisatie. Het vakgebied 

kwaliteitsmanagement is geen afgebakend vakgebied, maar het komt terug in alle 

delen van een onderneming. Het verbeteren van kwaliteit is iets waar een organisatie op 

kan aansturen. Kwaliteitsmanagement gebruikt de contingentiebenadering, wat wil 

zeggen dat er niet één juiste manier bestaat, maar meerdere juiste manieren bestaan. 

Dit onderzoek maakt binnen het kwaliteitsmanagement een afbakening naar 

risicomanagement. Risicomanagement geldt als onderdeel van het 

kwaliteitsmanagement en is derhalve onderdeel van de ISO 9001:2000 certificering.  

� De derde afbakening betreft de organisatie Oranjewoud. Het afstudeertraject is 

doorlopen binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit. Dit is de grootste divisie van de 

organisatie en is werkzaam in alle fases van het bouwproces. De divisie Ruimte & 

Mobiliteit kan op het gebied van kwaliteitsmanagement als representatief worden 

beschouwd voor de gehele organisatie.  

� De vierde afbakening betreft de opgenomen beïnvloedingsaspecten in het 

risicobeheersingmodel. In het model zijn vier hoofdaspecten opgenomen die 

risicomanagement dermate beïnvloeden dat ze sturend werken en daarbij 

bewustwording vergroten. Andere minder belangrijke beïnvloedingsaspecten zijn niet 

meegenomen in het beheersingsmodel. Deze beïnvloedingsaspecten staan beschreven 

in paragraaf § 10.5 van het aanvullend rapport. 

� De vijfde afbakening betreft verzamelde data van risicomanagement binnen 

Oranjewoud. Hieronder vallen: eerder geïmplementeerde risicomanagement 

analysetechnieken, projectevaluaties, checklists, etc. De interne data verwerkt in dit 

onderzoek dateren van na 1 januari 2005.  

Figuur 11: Dataverzameling- en onderzoeksmethoden  
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55    BBeesscchhrriijjvviinngg  ccaassuuss  

5.1 Inleiding 

In het onderzoekskader van hoofdstuk 2 werd bij het formuleren van de probleemstelling 

geconstateerd dat er een tendens gaande was waarbij Oranjewoud op grote projecten 

inschreef zonder dat men zich voldoende bewust was van mogelijke risico’s. Oranjewoud 

merkte zelf op dat projecten welke vroeger geen problemen opleverden, werden 

binnengehaald en gemanaged op routine1. Om te verifiëren of projecten daadwerkelijk 

(zoals vermoed) zijn binnengehaald zonder dat risico’s voldoende in kaart zijn gebracht, is 

het complexe project ‘Friesebrug’ als casus bestudeerd en geëvalueerd.  

5.2 Opzet van het project 

Projectgegevens: 

� Type project: Basculebrug 

� Contractvorm: Design and 

 Engineering (D&E contract) 

� Opdrachtgever: Gemeente 

 Alkmaar 

� Inschrijving van 5 bedrijven: 

 Oranjewoud niet de laagste prijs. 

� Project gekregen op: kwaliteit 

� Aanneemsom: € 620.000 

          

Achtergrondinformatie: 

Het project de Friesebrug bestond uit het ‘design and engineering’ van een basculebrug 

voor de Gemeente Alkmaar. Hoewel het project nog bezig is en Oranjewoud nog enige 

directievoering en toezicht verricht kunnen we spreken van één van de meest 

verliesgevende projecten van de afgelopen jaren. Het project werd uitgevoerd door de 

businessgroep Mobiliteit & Infra binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit van Oranjewoud.  

Het werk kan beschouwd worden als een interessant project waarvan er zich op de 

engineeringmarkt slechts enkelen per jaar voordoen. De Friesebrug was door de complexiteit 

en de omvang van het project zeer moeilijk te managen en vroeg zeer veel inzet van de 

betrokken personen. Het noodzakelijk binnenhalen van het project had meerdere redenen. 

Het project werd aangenomen begin 2004, in een tijd waarin werk schaars was. Tevens is 

een dergelijk project van deze omvang van belang als referentie. Voor het binnenhalen van 

grote complexe projecten is een referentie nodig om in de toekomst vaker in aanmerking te 

komen voor dergelijk projecten. De referentietijd bedroeg vijf jaar en liep voor ‘beweegbare 

bruggen’ in 2004 af. 

                                                                 

1 Onderzoek Oranjewoud, 2003 

De grootste moeilijkheden liggen daar f     

waar wij ze niet zoeken .

                               W. von Goethe (1749-1832) 

Figuur 12: Impressie Friesebrug te Alkmaar  
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Projectteam: 

Het projectteam bestond uit de volgende personen: 

� Contractmanager/projectleider:   de heer ing. A. Woortman 

� Coördinerend projectleider:    de heer ing. F. Veenstra 

� Projectsecretaris   de heer ing. W. Spekkink 

� Deelprojectleider afdeling constructief:  de heer ing. W. Spekkink  

� Deelprojectleider afdeling civiele techniek  de heer ing. G. Koppelman 

� Deelprojectleider afdeling werktuigbouw  de heer ing. van Doorn 

en electriciteit (WE) 

 

Rolverdeling binnen het projectteam: 

� Projectmanager: 

Het gehele projectteam van Oranjewoud stond onder leiding van de heer Woortman die, 

namens de Businessgroep Stad & Ruimte, eindverantwoordelijk was voor het totale project. 

De projectmanager communiceerde met het hoofd van het ingenieursbureau Alkmaar. 

Daarbij peilde hij de tevredenheid van de gemeente (opdrachtgever). 

� Coördinerend senior projectleider: 

Aangezien er vele disciplines integraal aangestuurd moesten worden om te komen tot een 

optimaal ontwerp, is een coördinerend senior projectleider ingezet om het projectteam te 

sturen. De heer ing. F. Veenstra was voor dit project de coördinerende projectleider. De heer 

Veenstra fungeerde als eerste aanspreekpunt voor de opdrachtgever. Vanuit zijn 

achtergrond en ervaring is hij in dit project vooral projectmatig bezig geweest. Hij gaf 

operationele sturing aan het Oranjewoud projectteam, stelde normaliter de (deel)offertes 

op, adviseerde de klant over te maken ontwerpkeuzes, bewaakte de projectkosten en 

declareerde de overeengekomen bedragen. De heer Veenstra was ook verantwoordelijk 

voor de afstemming met architect Zwarts en Jansma, die deel uitmaakten van het 

projectteam van Oranjewoud.  

� Projectsecretaris: 

De heer ing. W. Spekkink is als projectsecretaris opgetreden. Daarbij was hij verantwoordelijk 

voor de bewaking en beheersing van risico’s, budgetten en de planningen. Vanuit de 

informatie die hij voor het projectteam bewaakte, rapporteerde hij over de genoemde 

onderwerpen aan de opdrachtgever. 

� Architect: 

De heer M. Zwarts van architectenbureau Zwarts & Jansma heeft in het projectteam 

plaatsgenomen als architect. Hij was verantwoordelijk voor de architectonische vormgeving 

van de kunstwerken.  

� Extra adviseurs (specialisten) en technici: 

Specialist civiele techniek:    de heer ing. K.D. Pascha  

Specialist constructief:    de heer ing. F.J. Maat  

Specialist werktuigbouwkunde:   de heer ing. M.J. Bueters 

Specialist elektrotechniek:    de heer ing. H.J. Batstra  

Specialist afstandsbesturing:   de heer ing. H.J. Batstra  

Specialist milieu:     de heer ing. H.H. Zijlstra  

Specialist akoestiek:    de heer ing. N. Faber  

Specialist bemaling:    de heer ing. Th. Prins  

Team samenstelling 

 

Rolverdeling 
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Cumm Waarden

Prog Kosten

Prog waarden

5.3 Projectverloop 

Voor een volledige evaluatie van het project is het verloop van groot belang. In de 

onderstaande tabel van figuur 13, staan de verwachtte kosten en inkomsten (prognose 

kosten en waarden) alsook de daadwerkelijke kosten en inkomsten (cumulatieve kosten en 

waarden). Het verschil tussen deze opbrengsten en uitgaven geeft de marge van het 

project weer. Aan de rechterkant van de tabel is te zien dat het project is geëindigd op een 

negatieve marge van -32,9% (verlies) ten opzichte van de totale som.  

    

Cumm Kosten Cumm Waarden Cumm Verlies Project Status Progn Kosten Prog Waarden Prognose Verlies % Datum:

979519 736972 -242547 Onderhanden Werk 1050000 790000 260000 32,9- 12-1-2007 0:00

979519 736972 -242547 Onderhanden Werk 1000000 750000 31-12-2006 0:00

962884 722163 -240721 Onderhanden Werk 1000000 750000 250000 33,3- 7-12-2006 11:39

962884 722163 -240721 Onderhanden Werk 980000 730000 250000 34,2- 4-12-2006 15:57

962884 722163 -240721 Onderhanden Werk 950000 700000 30-11-2006 0:00

940331 692876 -247455 Onderhanden Werk 950000 700000 250000 35,7- 6-11-2006 12:06

940331 692876 -247455 Onderhanden Werk 900000 670000 31-10-2006 0:00

906163 670000 -236163 Onderhanden Werk 900000 670000 30-9-2006 0:00

874390 650936 -223454 Onderhanden Werk 900000 670000 31-8-2006 0:00

852032 635000 -217032 Onderhanden Werk 900000 670000 230000 34,3- 30-8-2006 8:59

852032 635000 -217032 Onderhanden Werk 828562 635000 31-7-2006 0:00

826618 635000 -191618 Onderhanden Werk 828562 635000 193562 30,5- 12-7-2006 11:26

826618 635000 -191618 Onderhanden Werk 775000 635000 140000 22,0- 3-7-2006 14:59

826618 635000 -191618 Onderhanden Werk 760000 635000 30-6-2006 0:00

746917 624069 -122848 Onderhanden Werk 760000 635000 125000 19,7- 8-6-2006 8:06

746917 624069 -122848 Onderhanden Werk 746125 635000 31-5-2006 0:00

646714 550395 -96319 Onderhanden Werk 746125 635000 111125 17,5- 8-5-2006 14:38

646714 550395 -96319 Onderhanden Werk 725000 635000 30-4-2006 0:00

551098 482686 -68412 Onderhanden Werk 725000 635000 31-3-2006 0:00

406699 356212 -50487 Onderhanden Werk 725000 635000 28-2-2006 0:00

357309 312953 -44356 Onderhanden Werk 725000 635000 31-1-2006 0:00

309679 271236 -38443 Onderhanden Werk 725000 635000 31-12-2005 0:00

253104 229602 -23502 Onderhanden Werk 725000 635000 90000 14,2- 20-12-2005 23:17

253104 229602 -23502 Onderhanden Werk 700000 635000 30-11-2005 0:00

128525 79349 -49176 Onderhanden Werk 700000 635000 31-10-2005 0:00

87472 79349 -8123 Onderhanden Werk 700000 635000 30-9-2005 0:00

70211 63692 -6519 Onderhanden Werk 700000 635000 31-8-2005 0:00

56898 51615 -5283 Onderhanden Werk 700000 635000 31-7-2005 0:00

37943 34420 -3523 Onderhanden Werk 700000 635000 30-6-2005 0:00

36955 8403 -28552 Onderhanden Werk 700000 635000 65000 10,2- 27-6-2005 22:01

36955 8403 -28552 Prijsaanbieding 700000 635000 65000 10,2- 22-6-2005 22:53

33235 8403 -24832 Prijsaanbieding 700000 635000 31-5-2005 0:00

33235 8403 -24832 Prijsaanbieding 700000 635000 65000 10,2- 18-5-2005 21:29

33235 8403 -24832 Prijsaanbieding 0 0 18-5-2005 15:19

33235 8403 -24832 Prijsaanbieding 0 0 30-4-2005 0:00

9029 3035 -5994 Voorbereiding 0 0 13-4-2005 15:21

9029 3035 -5994 Voorbereiding 31-3-2005

3558 -3558 Voorbereiding 28-2-2005
3379 -3379 Voorbereiding 31-1-2005  

 

 

Het verloop van de kosten en waarden, zowel prognose als cumulatief zijn weergegeven in 

de onderstaande grafiek van figuur 14. De kosten (verticale as) zijn uitgezet tegen de tijd 

(horizontale as). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 13: Projectverloop ‘Friesebrug’ 

Figuur 14: Kostenverloop ‘Friesebrug’  

Projectverloop 
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Werknemers

Naast het kostenverloop is het noodzakelijk te kijken naar het aantal werknemers dat 

betrokken is geweest in welke fase van het project. In de onderstaande grafiek van figuur 15 

is het aantal werknemers uitgezet tegen de tijd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Opzet van casus 

De casusstudie is uitgevoerd in de vorm van een projectevaluatie. Het doel van de 

projectevaluatie is voor de organisatie: 

Voor de organisatie is het doel van deze projectevaluatie, inzicht te krijgen in de 

knelpunten van een dergelijk groot complex project. Door deze knelpunten te 

rapporteren aan de organisatie kan men in de toekomst rekening houden met zich 

voorgedane risico’s en valkuilen. Hierdoor wordt een lerende organisatie gecreëerd.  

 

De evaluatie van het project is vanwege de complexiteit opgebouwd uit drie onderdelen: 

� Individuele audits 

� Plenaire sessie met gehele projectteam 

� Rapportage (in dit afstudeerrapport niet opgenomen, maar uitgewerkt in paragraaf § 

5.5, ‘resultaten’) 

 

1. Individuele audits: 

Om te kunnen leren van het project is het van belang inzicht te krijgen in de knelpunten van 

het project. Vragen die gesteld kunnen worden zijn: hoe komt het dat de kosten van dit 

project zo uit de hand zijn gelopen? Om antwoord te krijgen op deze vraag worden 

personen onafhankelijk van elkaar geïnterviewd. Door individuele ondervraging in de vorm 

van audits, kunnen betrokken personen vrijuit praten zonder beïnvloed te worden door 

anderen. 

Er zijn audits uitgevoerd met de volgende personen: 

� Dhr. J. van Langeveld � Businessmanager: Mobiliteit & Infra 

� Dhr. A. Woortman    � Contractmanager/projectleider 

� Dhr. F. Veenstra       � Coördinerend projectleider 

� Dhr. W. Spekkink     � Deelprojectleider afdeling constructief  

De resultaten van de individuele audits worden besproken aan het einde van deze 

paragraaf. De opvallendheden dienden als gespreksonderwerp bij de plenaire sessie. 

Figuur 15: Werknemersverloop ‘Friesebrug’ 

Evaluatie opzet 
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2. Plenaire sessie: 

De plenaire sessie vond plaats op: vrijdag 4 mei 2007 

De volgende personen hebben de plenaire sessie bijgewoond: 

� Dhr. J. van Langeveld � Businessmanager: Mobiliteit & Infra 

� Dhr. A. Woortman    � Contractmanager/projectleider 

� Dhr. F. Veenstra       � Coördinerend projectleider 

� Dhr. W. Spekkink � Deelprojectleider afdeling constructief  

� Dhr. M. van Leeuwen � Deelprojectleider afdeling civiele techniek 

� Dhr. A. van Doorn � Deelprojectleider afdeling werktuigbouw 

� Mevr. K. Bos � Controller (Finance & Control) divisie R&M 

� Dhr. G. Scheers � Auditer divisie R&M en Sport & Techniek   

� Dhr. M. Schäffner � Student, Risicomanagement, Oranjewoud 

 

Tijdens de plenaire sessie zijn de belangrijkste punten welke uit de audits naar voren kwamen 

besproken. Tevens vond er discussie plaats aan de hand van stellingen. Deze stellingen zijn 

gevormd door opvallendheden en tegenstrijdigheden uit de verschillende audits weer te 

geven in 5 stellingen. De volgende stellingen zijn bediscussieerd en uitgewerkt in de 

mindmap van figuur 16.  

� Geen complexe multidisciplinaire projecten meer doen! 

� Er moet meer gestuurd worden op ‘uren’ in plaats van op ‘kosten’, dit leidt tot een 

betere projectbeheersing! 

� Een optimistische weergave van de werkelijkheid (beoogd projectresultaat) verlaagt de 

motivatie. 

� Een ‘Go’ beslissing van de Businessmanager bij een van ‘No-Go’ advies van de 

Contractmanager vraagt om een continue aandacht van de Businessmanager. 

� Complexe multidisciplinaire projecten moeten vanuit 1 projectlocatie worden 

gemanaged. 

 

Mindmap 1: 

Plenaire sessie  
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5.5 Resultaten 

In deze paragraaf worden de meest opvallende punten uit de evaluatie aangehaald, al 

dan niet met een motivatie uit de plenaire sessie. Conclusies worden in deze paragraaf niet 

getrokken. De conclusies uit dit hoofdstuk worden besproken in hoofdstuk 9.  

 

Algemene informatie: 

� Op basis van de risicoanalyse op 1 februari 2004, geeft projectleider een ‘No-go’. Hierbij 

adviseert hij het project niet aan te nemen op basis van de risicoanalyse. De betreffende 

businessmanager (hogere macht) Dhr. J van Langeveld geeft toch een ‘Go’  

Motivatie van Dhr. van Langeveld: “Er waren destijds andere belangen. Een dergelijk prestige 

project was hard nodig voor strategische doeleinden. De tevredenheidverklaring ARW blijft 5 jaar 

na oplevering geldig als referentie: portefeuille beweegbare bruggen. De Referentietijd voor 

Mindmap 2: 

Plenaire sessie  

Figuur 16: Mindmap 1 en 2, plenaire sessie‘Friesebrug’ 

Resultaten uit evaluatie 
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dergelijk complexe bruggen liep ten einde met in het achterhoofd dat er landelijk per jaar 

gemiddeld slechts 1 dergelijk project wordt aanbesteed. Tevens was door leegloop van 

medewerkers, het werk hard nodig. Als werknemers niet aan het werk kunnen worden gehouden 

zoeken ze een andere baan. We hadden toen niet kunnen weten dat er een jaar later veel werk 

zou zijn, waardoor een tekort aan tijd voor het project Friesebrug zou ontstaan” 

Opvallend is, dat deze motivatie niet was opgenomen in de risicoanalyse van 1 februari. 

� De verschillende disciplines van het project zijn op verschillende vestigingen van 

Oranjewoud uitgevoerd. Het project is niet uitgevoerd op één vestiging. Zo is het 

(betonnen)brugdeel in zijn geheel in Heerenveen uigevoerd, het aansluitende 

wegenwerk in Deventer en is het (stalen)brugdeel in zijn geheel uitbesteed. 

 

Organisatorische problemen: 

� Dhr. F. Veenstra (coördinerend projectleider) had door toenemende werkdruk te weinig 

tijd voor het project. 

� Bij aanvang van het project kende het team elkaar slecht. Hierdoor bestond 

onduidelijkheid over hoe het gewicht van uitspraken van bepaalde personen. Dit is iets 

wat in de loop van het project geleerd moest worden.  

� De project Workspace, zie paragraaf § 3.2.2, stond constant vol, wat het overzicht in 

ernstige mate beperkte. 

� In het totaal hebben er ongeveer 115 personen aan het project gewerkt. Dit is erg veel 

voor een dergelijk project en lastig te managen. 

� Sommige verantwoordelijkheden moesten worden neergelegd bij mensen die hier niet 

de competentie voor hadden.  

Motivatie: “Dit kwam door de leegloop van personeel. Er waren geen goede vervangers te 

krijgen”.  

� Disciplines liepen niet gelijk in het proces. Zo liep afdeling civiele techniek soms twee 

maanden achter op het constructieve gedeelte. 

Motivatie: “Dit kwam onder andere doordat Dhr. G. Koppelman Oranjewoud verliet gaandeweg 

het project. De taak van deelprojectleider civiel werd overgenomen door: Dhr. M. van Leeuwen”. 

� Na een jaar doorlooptijd kwam er veel werk binnen bij Oranjewoud. Hierdoor hadden 

(deel)projectleiders meerdere grote projecten waaraan gewerkt moest worden. Zo had 

Dhr. F. Veenstra naast de Friesebrug nog twee andere grote bruggen, terwijl hij eigenlijk 

fulltime nodig was voor de Friesebrug. 

� In de grafiek van figuur 15 is te zien dat er rond 15-04-2006 ongeveer 48 werknemers aan 

het project deelnamen. Het is de vraag of een projectmanager dermate veel 

werknemers aan één project nog kan managen.    

� Deelprojectleiders gaven slecht (aan elkaar) door waar ze stonden in het proces. Ze 

hadden dit niet goed op orde waardoor slecht werd gecommuniceerd. Hierdoor was het 

voor projectleider lastig in te schatten waar men zich in het totale proces bevond. 

� (sommige) Deelprojectleiders waren niet competent. Deze konden risico’s slecht 

overbrengen op werknemers. Het lijkt alsof hun management capaciteiten wel oké 

waren, maar dat de technische overview bij deze personen ontbrak. 

� Er werd wellicht te veel gevraagd van deelprojectleiders wat resulteerde in 

overbelasting. Het management kreeg deze personen niet vrij voor alleen dit project. 

� De projectsecretaris signaleerde vroegtijdig problemen maar had geen bevoegdheid 

om wat te doen.  

Organisatorische problemen 
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Motivatie: “Dit kwam doordat de functie projectsecretaris voor dit team onbekend was en men 

niet precies wist welke autoriteit deze taak met zich meebracht”.  

� Aanvankelijk was er een risicomanager voor het project aangesteld, nl: Dhr. G. Hoekman. 

Deze is gedurende het project niet meer bij het proces van risico-inventarisatie 

betrokken.  

 

Technische problemen: 

� Het betongedeelte was (te) gedetailleerd aangepakt in Herenveen, dat wil zeggen; de 

opdrachtgever was vermoedelijk met een lager detailleringniveau content geweest. 

� Er is een onderschatting geweest van de hoeveelheid werk in verschillende disciplines.  

� De technici zaten niet bij elkaar in 1 ‘hok’. Zo moest een verkeersprojectleider 

(verantwoordelijk voor wegen) communiceren met een brugtekenaar op een andere 

vestiging.  

� Er werd een grote inschattingsfout gemaakt in de moeilijkheidsgraad van de 

softwarematige conversie van tekeningen in AutoCAD, naar Microstation.  

� Er zijn erg veel wijzigingen doorgevoerd in het civiele ontwerp.  

Motivatie: “De klant was op dit vlak erg wisselvallig en veeleisend”.  

 

Overige problemen: 

� Men heeft zich verkeken op de complexiteit van het project. 

� De urenregistratie van werknemers liep constant achter. Hierdoor zijn de cumulatieve 

cijfers altijd (te) laat inzichtelijk. Hierdoor is inspelen op acute kostenveranderingen niet 

mogelijk. 

� Waar het project startte op -30% marge, ging het project als -10% in de boeken. Dit was 

bedoeld als motivatie van de werknemers.  

Motivatie: “Dit was bedoeld als motivatie voor de werknemers. Het is nooit leuk aan een 

verliesgevend project te werken. De gedachte; we kunnen deze -30% marge in een later stadium 

toch wel naar 0% krijgen heeft ons ertoe bewogen het project positiever voor te doen als 

gecalculeerd”.  

� Er ontstond een slechte werksfeer en stress op de werkvloer door druk op werknemers.  

Motivatie: “Doordat het project in een negatieve spiraal zat, waar we het niet meer uit konden 

krijgen daalde de motivatie naar een dieptepunt. Werknemers vonden het niet meer leuk om aan 

het project te werken”.  

 

Positieve punten: 

� Gedurende het hele project is er een zeer goed contact gehouden met de 

opdrachtgever. Dit heeft uiteindelijk geleid tot meerwerk. 

� Het project heeft ondanks verliezen geleid tot de gewenste referentie. 

� De rollen in het projectteam waren in principe goed verdeeld. Aanspreekpunten en 

opzet van het project waren duidelijk gedefinieerd. 

� Er is een risico-inventarisatie gedaan per projectfase. Deze is extern uitgevoerd. 

� Er is altijd een goed contact geweest met de architect. Het omzetten van het 

architectonische ontwerp naar een technisch ontwerp ging volgens plan. 

 

 

 

Technische problemen 

 

Overige problemen 

 

Positieve punten 
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5.6 Leerpunten en mening betrokken personen 

Tot slot van de evaluatie zijn de betrokken personen gevraagd naar hun mening over deze 

manier van evalueren. Omdat de betrokken personen vermoedelijk (door ervaring) weer 

betrokken worden bij toekomstige complexe projecten is het bijzonder zinvol te vragen naar 

hun mening. Indien ze nogmaals worden betrokken bij een dergelijk project zijn zij degenen 

die de ervaringen uit dit project moeten overbrengen op het nieuwe projectteam. In de 

onderstaande figuur 17, is een mindmap te zien waarbij de betrokkenen hun mening geven 

over de evaluatie en wat voor leerpunten zij hieruit hebben getrokken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van deze evaluatie is besloten de belangrijkste 6 punten uit de evaluatie 

duidelijk op een rij te zetten als leerpunten voor de organisatie. Deze punten zijn opgezet als 

basis voor publicatie en verspreiding van de resultaten van de evaluatie. De punten worden 

behandeld in de conclusie, beschreven in hoofdstuk 7.  

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 17: Mening betrokken personen betreffende evaluatie ‘Friesebrug’ 

Leerpunten voor organisatie 
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DDeeeell  BB::  OOnnddeerrzzooeekk  

66    AAnnaallyyssee  vvaann  hheett  rriissiiccoommaannaaggeemmeenntt  bbiijj  OOrraannjjeewwoouudd  

6.1 Inleiding 

Om antwoord te geven op de hoofdvraag als gesteld in paragraaf § 2.2.3, wordt in dit 

hoofdstuk bepaald welke aspecten van risicomanagement niet voldoen aan de eisen die 

worden gesteld aan een verbeterd kwaliteitsbeleid. Dit gebeurt door het uitvoeren van een 

specifieke analyse van het risicomanagement binnen Oranjewoud. De analyse ziet er als 

volgt uit: 

 

 

 

Wat de organisatie precies wil nastreven komt tot uiting in een lange termijn visie van 

risicomanagement. Omdat risicomanagement een erg subjectief begrip is wordt getracht 

om het zichtbaar te maken aan de hand van een scenarioschets. Dit scenario kan 

adviserend zijn voor een toekomstig beleid. Omdat het voor de organisatie noodzakelijk is 

om een risicomanagementbeleid (met de daarbij behorende strategieën) te ontwikkelen, is 

dit hoofdstuk adviserend voor het opstellen hiervan. Strategie kan worden omschreven als: 

‘de weg welke moet worden doorlopen om een bepaald scenario te realiseren’1 

 

Aanpak: 

Allereerst wordt onderzocht hoe het met de huidige situatie van risicomanagement binnen 

de divisie is gesteld. Aan de hand van de succesfactoren van risicomanagement als 

bepaald in paragraaf § 3.3.3, wordt per succesfactor bekeken hoe goed de divisie scoort. 

De succesfactoren van risicomanagement zijn individuele aspecten welke bij de juiste 

toepassing moeten leiden tot volwassen risicomanagement (zie hoofdstuk 10). De huidige 

risicomanagement situatie wordt uitgewerkt in de vorm van een situatieschets.  

Vervolgens wordt aan de hand van de behoeftes van de divisie een risicomanagement 

scenarioschets gemaakt. Hierbij wordt bekeken hoe goed de aspecten van 

risicomanagement individueel moeten scoren om het geconstateerde probleem op te 

kunnen lossen en te komen tot de gewenste situatie. 

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 

Wees even zorgvuldig in het kiezen van uw genoegens f     

als in het vermijden van ongelukken .

                                               Chinees gezegde

Situatieschets 

 

Scenarioschets 

 

Figuur 18: Aanpak om risicomanagement te analyseren 
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Door de verschillen tussen de huidige en de gewenste situatie van risicomanagement naast 

elkaar te zetten, kan de weg worden bepaald hoe te komen tot het toekomstscenario. Dit 

traject wordt zichtbaar gemaakt in de vorm van een beleidslijn. Uit de beleidslijn(en) kunnen 

conclusies worden getrokken. De getrokken conclusies moeten de organisatie adviseren bij 

het vormen van een risicomanagement strategie. De strategie moet worden gevolgd om 

risicomanagement te verbeteren en daarbij het kwaliteitsmanagement op een hoger niveau 

te krijgen.  

6.2 Huidige situatie 

Als start van de analyse moet allereerst een duidelijk beeld worden gevormd van de huidige 

situatie van risicomanagement binnen Oranjewoud. De data om inzicht te verschaffen in de 

huidige status van risicomanagement wordt verkregen uit een Quick-Scan analyse en uit de 

interviews zoals weergegeven in figuur 18. Verder is de cultuurdiagnose van appendix 4 een 

belangrijke informatiebron voor het uitzoeken van de huidige stand van zaken op het 

gebied van risicomanagement. De situatie wordt getoetst aan enkele essentiële factoren, 

zie paragraaf § 3.3.3. De gezamenlijke toepassing van de risicomanagement factoren moet 

leiden tot een bepaalde mate van synergie, zie paragraaf § 3.3.3. Deze synergie wordt ook 

wel ‘volwassen risicomanagement’ genoemd.1  

 

Figuur 9 in paragraaf § 3.3.3 geeft aan welke factoren voor het hedendaagse 

risicomanagement van belang zijn. Het onderzoek van ‘de Loach’ beschouwt de aspecten 

als essentiële succesfactoren van risicomanagement.1 De succesfactoren worden gebruikt 

om een situatieschets te kunnen maken van de huidige risicomanagement situatie binnen 

Oranjewoud. Het risicomanagement van Oranjewoud wordt getoetst aan de 

succesfactoren. Het gebruik van de succesfactoren gebeurt volgens het volgende 

stappenplan: 

 

1) De factoren worden allereerst inhoudelijk kort beschreven. 

2) Door een expertpanel wordt bepaald wat de importantie is 

per succesfactor voor Oranjewoud, ten opzichte van de 

andere factoren, ‘de weging’. Dit wordt gedaan omdat de 

impact van de succesfactoren onderling verschilt.  

3) Vervolgens worden er beoordelingscriteria per succesfactor 

opgesteld. Deze criteria zijn van belang voor het toetsen 

van de huidige situatie van risicomanagement. De criteria 

geven aan waar aan moet worden voldaan om goed te 

scoren of slecht te scoren per factor.  

4) Tot slot vindt de toetsing plaats. De factoren worden 

individueel voorzien van een score aan de hand van de 

beoordelingscriteria. De succesfactoren worden op deze 

manier kwantitatief gemaakt. 

5) De kwantitatieve succesfactoren van risicomanagement worden uitgezet in een 

risicomanagement situatieschets.  

                                                                 

1 De Loach, 2000 

Beleidslijn 

 

Strategie 

 

Toetsen risicomanagement 

aan succesfactoren 
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Hieronder vindt een toelichting plaats per succesfactor. De factoren zijn hiervoor 

onderverdeeld van A tot I. Deze verdeling wordt de rest van het rapport gecontinueerd. 

6.2.1 Beschrijving van succesfactoren tot risicomanagement 

A) Geïntegreerd risicomanagement: 

Aanvankelijk paste men een gefragmenteerde aanpak van risicomanagement toe binnen 

organisaties. Alleen op de plaatsen in de organisatie waar men direct te maken had met 

projectmatige risico’s deed men aan risicomanagement. Door de groeiende omvang van 

bedrijven voldoet deze benadering niet meer en wordt er langs elkaar heen gewerkt. Op 

meerdere afdelingen wordt hetzelfde ‘wiel’ uitgevonden. Daarom streven we tegenwoordig 

naar een meer geïntegreerde aanpak. Paul Schellekens definieert geïntegreerd 

risicomanagement als volgt: 

“Het elimineren van functionele, structurele en culturele drempels zodat er een 

geïntegreerde, proactieve en procesgeoriënteerde benadering ontstaat om alle risico’s 

en kansen te managen”1 

 

B) Positief risicomanagement: 

Dit aspect heeft te maken met de benadering van risicomanagement binnen de 

organisatie. Vroeger werd risicomanagement nog wel eens gezien als verplichting van een 

leidinggevende. Tevens had men het idee gestraft te kunnen worden voor het aan het licht 

brengen van risico’s. In het boek van Paul Schellekens wordt een denkbeeld beschreven 

namens een werknemer:  

“Er wordt nogal eens gedacht dat een risicoanalyse een instrument is waarmee het 

functioneren van mensen wordt beoordeeld. Wanneer er zich risico’s in mijn werk 

voordoen, ben ik kennelijk geen goede manager”2 

 

Deze negatieve benadering van risicomanagement leidt over het algemeen niet tot 

vloeiende implementatietrajecten van risicomanagement. Het nieuwe risicomanagement is 

gefocust op de positieve kant van ondernemingsbesluiten. Men moet op een andere manier 

omgaan met en bekijken van beslissingen1.  

 

C) Proactief risicomanagement: 

Voor het succesvol beheersen van risico’s moet men proactief managen. Dit houdt in dat 

men vooraf rekening moet houden met mogelijk optredende risico’s binnen projecten. Als 

men reactief handelt, doet het probleem zich voor met alle gevolgen van dien. Het kan 

echter zo zijn dat deze problemen voorkomen hadden kunnen worden door een proactieve 

houding. Het proactief meedenken over risico’s en kansen is dan ook een essentieel 

onderdeel van risicomanagement. Echter, een goede reactie bij het daadwerkelijke 

voorkomen van een probleem blijft uiteraard essentieel. 

 

                                                                 

1 Schellekens, 2002 

2 Well Stam, 2003 

Geïntegreerd  

risicomanagement 

Positief 

risicomanagement 

Proactief 

risicomanagement 
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D) Continu risicomanagement:  

Nadat men door een proactieve houding risico’s in kaart heeft gebracht is het van essentieel 

belang deze risico’s te blijven monitoren. Doordat het project verandert en met andere 

omstandigheden te maken krijgt kunnen de risico’s veranderen, versterken of verslappen. 

Men moet continu bezig zijn met het monitoren van risico’s en zo nodig in een nieuwe 

situatie van het project een geheel nieuwe analyse uitvoeren. Echter, soms wordt er een 

planning gemaakt wanneer risico’s gedurende het proces weer moeten worden 

gemonitord. Indien deze ‘mile-stones’ duidelijk in kaart zijn gebracht is een continue 

aandacht minder van belang.  

 

E) Impliciet- & expliciet risicomanagement: 

Aanvankelijk paste men voor het managen van risico’s voornamelijk impliciet 

risicomanagement toe. Onder impliciet wordt verstaan het besef van een individuele 

persoon voor risico’s. Dit is een competentie van elke projectmanager. Bij kleine projecten 

voldoet deze manier omdat het aantal partijen gering is en de projectmanager impliciet 

met risico’s bezig is. Echter, als de projecten groter van omvang worden krijgt men te maken 

met verschillende- en grotere partijen. Meerdere personen zijn verantwoordelijk voor het 

proces waardoor risicomanagement op elkaar moet worden afgestemd. De risico’s moeten 

zichtbaar en openbaar worden gemaakt. Dit zichtbaar maken van risico’s noemt men 

expliciet risicomanagement. Bij complexe projecten is een combinatie van impliciet en 

expliciet essentieel. 

 

F) Waarde gebaseerd risicomanagement: 

Waar men vroeger erg lette op te maken kosten, let men tegenwoordig op de meerwaarde 

welke het kan opleveren voor een organisatie. Zo leveren reputatie en vertrouwen vaak 

meer waarde dan de kosten die op de balans staan. Deze twee meest fragiele assets van 

een organisatie wegen vaak zwaarder dan alle balansposten bij elkaar1. Kosten kunnen 

tegenwoordig worden verantwoord doordat de meerwaarde van risicomanagement kan 

worden aangetoond. Het onderzoek van PricewaterhouseCoopers en de Rijksuniversiteit 

Groningen zegt hierover: 

“Uit vergelijkingsonderzoeken is gebleken dat organisaties met een goed geordende 

structuur minder problemen in projecten tegenkomen. Deze factor wordt door middel 

van volwassen projectmanagement vaak al meegenomen in de organisatie” 2  

 

G) Breed focus bij risicomanagement: 

Het is belangrijk om zich te concentreren op alle aspecten van het proces. Zo moet men 

risico’s kunnen onderscheiden en besef hebben van de verschillende vormen van impact. 

Men moet letten op externe kansen en bedreigingen maar ook rekening houden met interne 

krachten en zwaktes binnen het projectteam. Tevens moet men beseffen in welke fase van 

het proces zich welke kansen en risico’s, zich voor kunnen doen. Paul Schellekens zegt 

hierover: 

 

                                                                 

1 Schellekens, 2002 

2 RuG & PWC, 2006 
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risicomanagement 

Brede focus  

risicomanagement 
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“Risicomanagement activiteiten dienen organisaties niet alleen te assisteren bij het 

minimaliseren van effecten van wanbeleid of fraude, maar moeten in brede zin helpen 

bij het benutten van kansen”1  

 

H) Procesgericht risicomanagement: 

Een projectmatige aanpak heeft zijn beperkingen. Soms moet daarom de projectmatige 

aanpak worden aangevuld met een programma-aanpak. Dit is vooral noodzakelijk als het 

niet gaan om enkelvoudige resultaten, maar om complexe doelen. Een projectmatige 

aanpak is resultaatgericht en rationeel. Wijnen, Renen en Storm zeggen hierover: 

“Bij een procesmatige aanpak richt men zich primair op het proces van samenwerking en 

secundair op de inhoudelijke activiteiten”2  

 

I) Cyclisch risicomanagement: 

Risicomanagement is een cyclisch proces dat gedurende het project regelmatig moet 

worden doorlopen. De procescyclus van risicomanagement, zoals beschreven in paragraaf 

§ 3.3, wordt cyclisch doorlopen. Het eenmalig inventariseren van risico’s door middel van het 

uitvoeren van een risicoanalyse is niet genoeg. Projecten blijven in beweging, risico’s kunnen 

door de tijd worden ingehaald of zijn afgenomen door getrokken maatregelen. Tevens 

kunnen nieuwe risico’s gedurende het project de kop op steken. Risico’s moeten dan ook op 

een cyclische regelmatige basis gemonitord en beheerst worden3.  

6.2.2 Bepalen van importantie (weging) 

Door een expertpanel van Oranjewoud is per succesfactor bepaald wat de mate van 

belangrijkheid of importantie is voor de divisie Ruimte & Mobiliteit. Dit kan ook wel de 

‘weging’ worden genoemd van de succesfactoren. Deze weging hangt samen met het 

afbreukrisico welke de onderneming loopt als deze specifieke factor niet voldoende is 

ingebed in de organisatie. De weging is in figuur 19 uitgedrukt op een schaal van 1 tot 4. 

Hierbij geldt de evenredige score toekenning van: matig belangrijk = 1 punt, neutraal 

belangrijk = 2 punten, belangrijk = 3 punten, zeer belangrijk = 4 punten. 

Succesfactor: Weging: (kwalitatief) Weging: (kwantitatief)  

A) Geïntegreerd  

B)  Positief 

C) Proactief  

D) Continu  

E) Impliciet/Expliciet 

F) Waarde gebaseerd 

G) Brede focus 

H) Procesgericht 

I) Cyclisch 

- Zeer belangrijk 

- Belangrijk 

- Zeer belangrijk 

- Belangrijk 

- Belangrijk 

- Neutraal 

- Belangrijk 

- Belangrijk 

- Zeer belangrijk 

4  

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

                                                                 

1 Schellekens,2002 

2 Wijnen, Renen, Storm, 2004 

3 Stam, Lindenaar, Kinderen, Bunt, 2003 

Procesgericht 

risicomanagement 

Cyclisch 

Risicomanagement 

Figuur 19: Tabel, weging per succesfactor 
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6.2.3 Opstellen van beoordelingscriteria 

In deze paragraaf worden de beoordelingscriteria geformuleerd. Deze zijn noodzakelijk voor 

het analyseren van het risicomanagement per succesfactor. Ze beschrijven waar aan moet 

worden voldaan om tot een goede score van risicomanagement te komen. Per 

succesfactor zijn drie beoordelingscriteria opgesteld. In de onderstaande tabel zijn de 

beoordelingscriteria opgesomd: 

 

A) Geïntegreerd risicomanagement: 

1 Bestaat er afstemming en wederzijdse communicatie over risicomanagement tussen de 

verschillende afdelingen/businessgroepen/divisie van de organisatie, en is de structuur 

daarvoor aanwezig? 

2 Bestaat er een positieve, proactieve houding om alle mogelijke risico’s te managen en 

dus geen beschouwing van risico's afzonderlijk en geïsoleerd? 

3 Is het identificeren en het managen van risico's voldoende geïntegreerd in het 

werkproces en wordt niet alles overgelaten aan specialisten? 

 

B) Positief risicomanagement: 

1 Voelen projectmanagers risicomanagement als zijnde een waardevolle toevoeging van 

risicomanagement die het project volledig maakt? (niet als verplichting opgedragen 

door een hogere orde) 

2 Hebben projectmanagers het gevoel dat ze door risico's aan te kaarten, positief 

bijdragen en daardoor positief beoordeeld worden (dus niet gevoel negatief bekritiseerd 

te worden)? 

3 Vindt risicomanagement plaats binnen een ‘speels’ kader? bijvoorbeeld: (gezamenlijke 

workshops, spelelement, competitie onderling, kennisdeling gedurende ontspannen 

sessies) 

 

C) Proactief risicomanagement: 

1 Zijn er concrete beheersinginstrumenten aanwezig en zijn deze up-to-date? 

2 Worden deze bij de start van een project gehanteerd? 

3 Vindt de toepassing preventief (en dus niet reactief) plaats? 

 

D) Continu risicomanagement: 

1 Wordt er tijdens projecten voldoende over risico's gepraat (tussenevaluaties)? 

2 Wordt risicomanagement in alle fases van het bouwproces toegepast of alleen op 

bepaalde momenten? 

3 Worden er 'controllers' ingezet om projectmanagers te controleren en te assisteren (Om 

de continuïteit van het risicomanagement te waarborgen)? 

 

E) Impliciet & Expliciet risicomanagement: 

1 Zijn er concrete instrumenten aanwezig waarmee risico's zichtbaar kunnen worden 

gemaakt? 

2 Worden deze daadwerkelijk gebruikt en gedeeld met andere leden van het 

projectteam? 

3 Is de aandacht voor risicomanagement ad hoc, of moet deze gerichter en efficiënter? 

Beoordelingscriteria 
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F) Waarde gebaseerd risicomanagement: 

1 Bestaat het besef dat risicomanagement een positieve rol kan spelen in de reputatie van 

de organisatie en het vertrouwen naar de klant toe (en dus niet als louter instrument tot 

een betere projectbeheersing)? 

2 Bestaat het besef dat volwassen risicomanagement bijdraagt aan de kwaliteit van het 

eindproduct? 

3 Realiseert men zich dat verwaarlozing van het risicomanagement een bedreiging kan 

vormen voor de doelstellingen en het voortbestaan van de organisatie? 

 

G) Breed focus: 

1 Ligt de focus op alle niveaus, te weten: projectmatig- en strategisch risicomanagement? 

2 Wordt er onderscheid gemaakt in verschillende risicosoorten en verschillende vormen 

van impact? 

3 Wordt er onderscheid gemaakt tussen externe kansen en bedreigingen, en interne 

krachten en zwaktes binnen het project(team)? 

 

H) Procesgericht: 

1 Is de projectmatige aanpak aangevuld met een programma-aanpak (vooral van 

belang bij complexe doelen/projecten)? 

2 Is het proces primair gericht op samenwerking en secundair op inhoudelijke activiteiten? 

3 Worden in de planningsfase beslismomenten vastgelegd en besproken? 

 

I) Cyclisch risicomanagement: 

1 Worden analysetechnieken wederkerend toegepast en regelmatig geactualiseerd? 

2 Vinden er (voldoende) tussenevaluaties plaats? 

3 Wordt er tijdens het bijstellen van prognosekosten stilgestaan bij risicoveranderingen? 

6.2.4 Toetsing aan beoordelingscriteria 

Het huidige risicomanagement wordt in deze paragraaf getoetst aan de gestelde 

beoordelingscriteria. Hieronder wordt een onderbouwing gegeven van de scores. De scores 

worden gegeven op een schaal van 1 tot 4.  

� Score: 1staat voor ‘zeer matig’  

� Score: 2 staat voor ‘matig’  

 

� Score: 3 staat voor ‘redelijk’ 

� Score: 4 staat voor ‘in orde’ 

 

Hieronder volgt een descriptieve samenvatting van de onderbouwing van de scores. De 

uitgewerkte factoren worden in een later stadium uitgezet in een situatieschets. Om deze 

schets te kunnen maken moeten de kwalitatieve gegevens om worden gezet naar 

kwantitatieve data. Dit gebeurt door het toekennen van scores. De gemiddelde scores, 

afgerond op hele getallen, zijn per succesfactor uitgerekend en weergegeven in de 

gekleurde vlakken. Een ‘matige’ en een ‘zeer matige’ score zijn rood gearceerd, een 

‘redelijke’ en een ‘in orde’ score zijn groen gearceerd. Voor een uitgebreidere 

toelichting/beschrijving zie appendix 3 van het aanvullend rapport. 

 

 

Toetsing 
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Factor: Onderbouwing: Score: 

A1 

Er is geen gemeenschappelijk protocol voor risicomanagement wat voor alle 

divisies geldt, tevens is er geen eenduidige opvatting over risicomanagement. 

In het management team overleg (MT) tussen de businessmanagers wordt wel 

gesproken over risicomanagement. 

2 

A2 
Er is geen proactieve houding, risicoanalyses voor projecten worden niet 

gemaakt. 
1 

A3 In de werkprocessen is weinig tot geen aandacht voor risicomanagement. 1 

Gemiddelde score A: 1 

   

B1 
Men voelt risicomanagement als waardevolle toevoeging, echter ontbreekt de 

competentie onder projectmanagers. 
3 

B2 
Men heeft niet het gevoel kritisch of negatief beoordeeld te worden door het 

aankaarten van risico’s. 
3 

B3 

Er worden workshops gegeven waarin ad hoc over risicomanagement wordt 

gesproken. Er zijn echter geen speelse initiatieven om risicomanagement te 

stimuleren. 

2 

Gemiddelde score B: 3 

 

C1 Er zijn beheerinstrumenten aanwezig en deze zijn up-to-date. 4 

C2 Bij de bestudeerde casus zijn ze niet gehanteerd bij het begin van het project. 2 

C3 

Uit projectevaluaties blijkt dat er te vaak tijdens de loop van het project 

ingespeeld moet worden op onvoorziene problemen die wel voorzien hadden 

kunnen worden. 

1 

Gemiddelde score C: 2 

   

D1 
In het ISO rapport staat expliciet vermeld dat er onvoldoende projectevaluaties 

zijn. 
1 

D2 Als aan risicomanagement wordt gedaan, dan ook in alle fases. 3 

D3 
Er zijn controllers aangesteld welke de continuïteit van het risicomanagement 

moeten waarborgen. 
4 

Gemiddelde score D: 3 

   

E1 Ja er zijn analysetechnieken/instrumenten aanwezig. 4 

E2 Zij worden matig gebruikt en matig gedeeld binnen het projectteam.  2 

E3 De aandacht voor risicomanagement moet  beter gestructureerd en gerichter.  2 

Gemiddelde score E: 3 

   

F1 
Het besef dat risicomanagement bijdraagt tot een betere reputatie van de 

organisatie is duidelijk aanwezig.  
4 

F2 
Men beseft dat risicomanagement bijdraagt aan de kwaliteit van het 

eindproduct.  
4 

F3 

Bij de businessmanagers is het besef aanwezig dat onvoldoende 

risicomanagement een bedreiging vormt voor de organisatie, bij de 

projectmanagers leeft dit minder.  

3 

Gemiddelde score F: 4 
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G1 
De nieuwe focus ligt zowel op strategisch niveau als op projectmatig niveau. 

Hoewel de regelgeving (strategisch management) een stuk duidelijker moet. 
3 

G2 
Er is geen onderscheid in mogelijke risicosoorten welke een bedreiging zouden 

kunnen vormen voor het project.  
1 

G3 
Er wordt geen gebruik gemaakt van de SWOT-analyse voor risicomanagement. 

Binnen sommige projecten, wordt hier wel over gesproeken.  
2 

Gemiddelde score G: 2 

   

H1 Er wordt zelden in projecten een programma-aanpak gebruikt 2 

H2 
Primair wordt er gekeken naar inhoudelijke activiteiten. Alhoewel er in 

projectteams wordt aangestuurd op de samenwerking lijkt dit slecht te werken. 
2 

H3 
Beslismomenten worden bij complexe projecten besproken. Men wijkt echter in 

latere stadia zonder veel onderlinge communicatie af van beslismomenten.  
2 

Gemiddelde score H: 2 

   

I1 Indien analysetechnieken worden toegepast worden deze geactualiseerd.  3 

I2 
Er vinden te weinig tussenevaluaties plaats. Het ISO rapport waarschuwt ervoor 

dat dit aantal volgend jaar omhoog moet.  
2 

I3 

Het bijstellen van prognose is zichtbaar voor iedereen door toedoen van de 

Project Workspace, zie paragraaf § 3.2.2. Hierdoor is de bijstelling beheersbaar 

voor het gehele team. Echter kan het accent door expliciete weergave van 

risico’s per prognoseverandering beter.  

3 

Gemiddelde score I: 3 

 

6.2.5 Opstellen van situatieschets 

Voor het opstellen van de situatieschets wordt de score vermenigvuldigd met de 

wegingsfactor. Deze vermenigvuldiging is afgeleid van het ‘kans-maal-gevolg’ project welke 

voor de impact van risico’s vaak wordt gebruikt. Hoe hoger de waarde van  deze 

vermenigvuldiging, des te sterker is de negatieve  impact op de doelstellingen van het 

project/de organisatie.  

 

Er ontstaat echter een probleem als we de gegeven scores vermenigvuldigen met de 

gestelde wegingsfactor. Een matige prestatie is gekwantificeerd met een lage score. Een 

hoge prioriteit is gekwantificeerd met een hoge score. Bij vermenigvuldiging zou matige 

prestatie voor een activiteit met hoge prioriteit gemiddeld scoren. Dat willen we niet, een 

dergelijk product zou hoog uit moeten vallen want een hoge score betekent immers een 

hoog risico. Om de vermenigvuldiging zuiver te laten verlopen, worden de gegeven scores 

per factor daarom omgekeerd evenredig in de tabel gezet. De data welke met elkaar 

vermenigvuldigd worden (omgekeerd evenredige score maal wegingsfactor) zijn 

weergegeven in het rode deel van de tabel.  

 

 

 

 

Figuur 20: Score onderbouwing per beoordelingscriteria 
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Factor Score per factor 

(kwantitatief) 

Score per factor 

(kwantitatief) 

Score per factor 

(omgekeerd/evenredig) 

Prioriteit 

(weging) 

Totaal score 

A  

B 

C  

D  

E 

F 

G 

H 

I 

Zeer matig 

Redelijk 

Matig 

Redelijk 

Redelijk 

In orde 

Matig 

Matig 

Redelijk 

= 1 punten 

= 3 punten 

= 2 punten 

= 3 punten 

= 3 punten 

= 4 punten 

= 2 punten 

= 2 punten 

= 3 punten 

= 4 punten 

= 2 punten 

= 3 punten 

= 2 punten 

= 2 punt 

= 1 punt 

= 3 punten 

= 3 punten 

= 2 punt 

4  

3 

4 

3 

3 

2 

3 

3 

4 

16 

6 

12 

6 

6 

2 

9 

9 

8 

 

 

Hoe hoger de totaalscore uit de vermenigvuldiging is, des te slechter scoort deze op de 

werkvloer. Indien de score lager uitvalt, kan dit worden beschouwd als een beter 

functionerend aspect van risicomanagement. De gevonden data kan nu worden omgezet 

in een situatieschets welke de huidige situatie per succesfactor weergeeft. De situatieschets 

ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoewel de situatieschets van figuur 22 aangeeft waar de zwakke en sterke punten van 

risicomanagement liggen bij Oranjewoud, is het lastig daar conclusies uit te trekken. Om 

later in dit onderzoek conclusies te kunnen trekken is de data van de schets nogmaals 

weergegeven in figuur 23. In de variatie op de schets (variatieschets) zijn in figuur 23 dezelfde 

kwantitatieve gegevens weergegeven. Er is echter een lijn getrokken waardoor een 

duidelijke scheiding tussen acceptabele en onacceptabele factoren zichtbaar wordt. De 

tolerantiegrens is bepaald aan de hand van de toegekende scores. De maximum score 

haalbaar is 16 punten (4x4), de minimum score haalbaar is 1 punt (1x1), voor de 

tolerantiegrens is het gemiddelde genomen, namelijk 8 punten. Deze scheiding is arbitrair, 

Figuur 21: Score succesfactoren divisie R&M 

Tolerantiegrens 

 

Figuur 22: Situatieschets van risicomanagement  

Situatieschets 
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wie de lat hoger wil leggen kan de scheidslijn parallel naar boven verschuiven. In het 

onderzoek wordt de scheidingslijn de ‘8 punten tolerantiegrens’ genoemd. Tevens is in de 

variatieschets een groen vlak gemaakt onder de tolerantiegrens en een rood vlak boven de 

tolerantiegrens. De factoren in het rode vlak kunnen worden beschouwd als de meest 

kritieke factoren welke een negatieve invloed uitoefenen op de kwaliteit van een volwassen 

risicomanagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Toekomstige situatie 

Nu een beeld is geschetst van de huidige situatie van risicomanagement wordt bekeken 

hoe men verbeteringen kan aanbrengen. De gewenste situatie wordt uitgewerkt in de vorm 

van een toekomstscenario. Dit scenario wordt bepaald aan de hand van de minimum eisen 

die nodig zijn om het geformuleerde probleem aan te pakken. Zoals de inleiding van het 

hoofdstuk beschrijft wordt het theoretisch verkregen scenario getoetst aan de mening van 

sleutelfiguren van risicomanagement en aan een SWOT-analyse.  

6.3.1 Scenarioschets 

Als basis voor het toekomstscenario wordt de variatieschets van figuur 23 nogmaals 

aangehaald. De diverse succesfactoren moeten ieder zo gaan scoren dat ze in het groene 

vak onder de tolerantiegrens gaan vallen.  

Figuur 23: Variatieschets  

Aanpassen van  

situatieschets 
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De groene pijlen geven het verbetertraject aan om te komen tot het tolerante gebied.  

 

In de situatieschets van figuur 22 werd de weging weergegeven op de verticale as. Deze 

wordt voor de scenarioschets wederom op de verticale as uitgezet met dezelfde waarden 

(de weging is vastgesteld en dus constant). Indien de totaalscore wordt teruggebracht tot 

onder de acht puntengrens, zal de score per factor verbeterd moeten worden. In de 

scenarioschets van figuur 25, is met een rode lijn de toekomstige situatieschets van 

risicomanagement weergegeven waarbij alle totale waarden onder de acht punten scoren. 

De groene pijlen geven de veranderingen aan welke moeten worden ondergaan om van 

de huidige situatie naar de gewenste toekomstige situatie te komen. De lengte van de pijlen 

geven aan hoe ver men nog af is van de gewenste situatie en waar derhalve prioriteiten 

gesteld moeten worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 25: Scenarioschets  

Figuur 24: Variatieschets inclusief verbetertrajecten 

Scenarioschets 

 

Prioriteit tot verbetering 
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6.4 Validatie procedure 

De groene lijnen in de scenarioschets van figuur 25 kunnen als ‘beleidslijnen’ worden 

beschouwd. In hoofdstuk 7 worden conclusies en aanbevelingen getrokken uit de grafieken 

23 en 24. We kunnen echter stellen dat de procedure om te komen tot deze beleidslijnen, 

louter op theoretische gronden is gebaseerd. Dat wil zeggen; de beoordelingscriteria zijn 

opgesteld aan de hand van de literatuurstudie.  

In de volgende paragrafen wordt gevalideerd of men deze tekortkomingen van 

risicomanagement (theoretisch ontwikkelde beleidslijnen) intern binnen Oranjewoud ook 

heeft geconstateerd. Dit gebeurt enerzijds door; het achterhalen van de mening van 

sleutelfiguren (voor het implementatietraject van risicomanagement binnen de organisatie) 

en anderzijds door een SWOT-analyse. Door deze vergelijkende validatie kunnen conclusies 

getrokken worden, op grond van zowel de literatuurstudie als de interviews. 

6.4.1  Mening sleutelmanagers 

Om de bruikbaarheid van figuur 25 te toetsen is in de interviews aan sleutelmanagers 

gevraagd welke problemen zij als hoge prioriteit zien en welke oplossingen zij daarvoor 

aandragen. De volgende sleutelfiguren zijn direct betrokken bij het risicomanagement en de 

waarboring van kwaliteit bij Oranjewoud. Als commentaar wordt aangegeven op welke 

vorm van risicomanagement de uitspraken betrekking hebben.  

Dhr. P.G. Pijper 

Functie: Senior Adviseur afdeling Finance & Control 

* “Risicomanagement functioneert onvoldoende omdat diverse aspecten die spelen bij 

een risicovol project in een complexe projectomgeving buiten de kenniscompetentie 

vallen van de beslissers (divisiedirecteur, businessmanager, projectmanager). Deze 

aspecten worden dus niet genegeerd, maar niet herkend. Verbetering van de 

competentie om risico’s te herkennen is dus noodzakelijk” 

Commentaar: Deze uitspraak slaat op management bouwsteen ‘mensen1’ (competentieontwikkeling). 

Er zou een link kunnen worden gelegd met een tekort aan proactief denken (C). 

 

Dhr. P.J. Schellekens 

Functie: Teammanager 

* “Bij projectmanagers is geen attitude om bewust met risico's bezig te zijn. Men is veelal 

bezig met kansen. Wellicht is dit daarom een vlucht vooruit. Een betere sturing is voor 

deze projectmanagers noodzakelijk”.  

Commentaar: Ook deze uitspraak slaat op een verbetering van de bouwsteen ‘mensen1’ 

(competentieontwikkeling). 

* “De echte risico's zitten bij bijzondere en grote projecten. Richt je focus qua 

risicomanagement op een beperkt aantal relevante projecten”. 

Commentaar: Dit is een duidelijk voorbeeld van gefragmenteerd denken (A). 

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 

Mening sleutelmanagers 
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* “Een risico schuilt in het fijt dat veel managers onbekend zijn met de inhoudelijke 

technische aspecten van ingenieursvak. Het beoordelingsvermogen is niet scherp 

genoeg en dus moet men afgaan op oncontroleerbare inschattingen van anderen. De 

competentie moet worden verbeterd”.  

Commentaar: Dit is een voorbeeld, dat er meer procesmatig en vooral geïntegreerd (diverse 

disciplines beter samenwerken) gewerkt moet worden (H & A) .  

* “De bedrijfscultuur is niet open (genoeg). Er wordt financieel zoveel mogelijk 

gladgestreken. Daarmee blijven missers onzichtbaar. Er wordt niet voldoende geleerd uit 

de ervaringen, zeker niet in de breedte van de organisatie. Sinds jaar en dag wordt 

iedereen binnen Oranjewoud zo opgevoed. Een cultuuromslag is nodig, waarin een 

misser zichtbaar kan worden gemaakt als leerpunt en niet als kritiek”.  

Commentaar: Dit is een duidelijk voorbeeld van positief risicomanagement (B). Een omslag waarbij 

missers zichtbaar gemaakt mogen worden. Tevens komt hier het tekort van evaluaties aan het licht.  

 

Dhr. G. Scheers 

Functie: Adviseur Aanbesteding & Kwaliteit 

De moeizame implementatie van risicomanagement binnen Oranjewoud is mijns inziens 

te wijten aan de volgende zaken: 

* “Het niet herkennen van risico's door de contractmanagers en projectleiders (hierdoor 

worden dus ook de mogelijke instrumenten om deze te beheersen niet gebruikt). In de 

toekomst moeten deze instrumenten worden toegepast”.  

Commentaar: Dit is een voorbeeld van expliciet risicomanagement (E). Managers moeten het 

managen van risico’s niet voor zichzelf houden maar zichtbaar maken voor anderen.  

* “Het ontbreekt aan een structurele sturing op risico's en opvolging van de 

verbetermaatregelen vanuit het (hoger) management. Het management moet in de 

toekomst beter en meer continu sturen”.  

Commentaar: Dit is een voorbeeld van meer continu en cyclische impuls tot het managen van risico’s 

vanuit het management (D & I).  

* “Het ontbreken van voldoende uitwisseling van kennis tussen verschillende stafdiensten 

waardoor toegevoegde waarde beperkt is als het gaat om het elkaar versterken. Er moet 

beter gecommuniceerd worden tussen verschillende afdelingen”. 

Commentaar: Dit is een voorbeeld van de huidige gefragmenteerde aanpak (A).  

 

 
Figuur 26: Tabel, Mening sleutelmanagers betreffende: tekortkomingen van risicomanagement  
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6.4.2  SWOT-analyse 

Om te kijken of de uitkomsten van figuur 25 bruikbaar zijn bij het bepalen van een 

risicomanagement strategie, wordt de tabel getoets aan een SWOT-analyse. De input van 

de SWOT-analyse is verkregen door interviews. De analyse met daarbij de verwijzingen naar 

de interviews, is in zijn geheel te vinden in appendix 5. In deze paragraaf worden alleen de 

confrontatiematrix met bijbehorende conclusies besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste confrontaties met de grootste impact op de strategie worden nader 

uitgewerkt. De zeer positieve en zeer negatieve confrontaties (groen en rood gemarkeerd) 

worden per strategie kort besproken. Aan het eind van elke uitspraak wordt net als in de 

vorige paragraaf kort commentaar gegeven op de betrekkingsvorm van risicomanagement. 

 

Strategie: Aanvallen 

S1–K1: Het verdient aanbeveling meer aandacht te besteden aan risicomanagement en 

meer gebruik te maken van de binnen het bedrijf bestaande informatie. Deze is 

namelijk intern aanwezig.  

S5–K3: Door de bestaande vakinhoudelijke kennis binnen het bedrijf meer toegankelijk te 

maken voor minder ervaren managers, kan gerichter gewerkt aan competente 

projectmanagers.  

S8–K3: Door het geven van workshops kunnen de competenties van medewerkers versterkt 

worden.  

Commentaar: Gebruik maken van bestaande informatie en werkprocessen is een voorbeeld van een 

meer geïntegreerde aanpak (A). Een betere toegankelijkheid tot risicomanagement heeft te maken 

met houding tot risicomanagement (B). De competentie van projectmanagers verbeteren heeft te 

maken met een meer proactieve houding die nodig is (C). 

 

Figuur 27: Confrontatiematrix SWOT-analyse 

SWOT - analyse 
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Strategie: Verdedigen 

Z5–K3: Doordat men weet dat de projectsturing competentie wat zwak ontwikkeld is kan er 

aan deze competentie worden gewerkt door workshops etc. Management kan je leren. De 

projectsturing competentie van managers moet dan ook verdedigd worden. 

Commentaar: De competentie van projectmanagers verbeteren heeft onder andere te maken met 

een meer proactieve houding die nodig is onder projectmanagers (C). 

 

Strategie: Aanpassen 

S1–B1: Doordat er veel informatie over risicobeheersing beschikbaar is en er een opgelegde 

noodzaak is ontstaan binnen Oranjewoud om meer aandacht te besteden aan 

risicomanagement, bestaat het gevaar dat de informatie onjuist gebruikt wordt.  

S4–B1: Doordat er verschillende methodieken worden gebruikt en er veel informatie over de 

diverse methodieken beschikbaar is, is men onvoldoende in staat elkaars 

risicomanagement te beoordelen.  

Commentaar: Deze aanpassingen slaan op management bouwsteen ‘middelen’ (informatie) 1 

 

Strategie: Overleven 

Z4–B3: Door een ongestructureerde toepassing van methodieken binnen de projecten van 

Oranjewoud, bestaat de bedreiging dat de toepassing van risicomanagement 

ongedisciplineerd en ad-hoc overkomt.  

Commentaar: Het is raadzaam de ad-hoc toepassingen van risicomanagement te structureren om zo 

te kunnen overleven (D).  

 

6.4.3  Conclusie van validatie 

Uit de commentaren gegeven op de mening van sleutelmanagers (paragraaf § 6.4.1) en de 

SWOT-analyse (paragraaf § 6.4.2) kan geconcludeerd worden dat er duidelijke 

overeenkomsten zijn te vinden met de beleidslijn als getekend in figuur 25.  

 

We kunnen concluderen dat de te gefragmenteerde aanpak van risicomanagement (A), 

zoals geconstateerd uit de beleidslijn, ook duidelijk is geconstateerd door sleutelmanagers. 

Ook uit de SWOT-analyse komt naar voren dat er een meer geïntegreerde aanpak wenselijk 

is. Verder blijkt dat Oranjewoud zelf houdingmatige (attitude) problemen doorziet. Zo wordt 

de behoefte naar meer: proactief (C), continu (D) en cyclisch (I) risicomanagement 

aangehaald.  

Verder is opvallend dat in de mening van sleutelmanagers en uit de SWOT-analyse, 

aspecten naar voren komen die niet waarneembaar zijn in de beleidslijn van figuur 25. Zo 

wordt een nadruk gelegd op de competentie van projectmanagers die onvoldoende zou 

zijn. Dit zou echter geschaard kunnen worden aan de eerder besproken 

gedragsverandering die nodig is. Ook komt uit de SWOT analyse naar voren dat er een 

betere structurering nodig is van bestaande analysetechnieken. Dit zou kunnen worden 

geschaard onder de te gefragmenteerde aanpak en naar de behoefte van meer structuur.  

Verdere conclusies uit dit hoofdstuk worden getrokken in paragraaf § 7.2.2. 

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 
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77    CCoonncclluussiieess  eenn  AAddvviieezzeenn  

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de conclusies en adviezen besproken per onderdeel van het 

onderzoek, te weten; het casusproject ‘Friesebrug’ van hoofdstuk 5 en de analyse van 

hoofdstuk 6. Conclusies en adviezen van het instrument (hoofdstuk 10) en het 

implementatietraject (hoofdstuk 11) zijn te vinden in het aanvullende rapport bij de 

betreffende hoofdstukken. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een terugkoppeling op de 

gestelde vraag- en doelstelling van dit onderzoek (geformuleerd in paragraaf § 2.2.1) en een 

korte discussie inclusief een persoonlijke reflectie op het onderzoek. 

7.2 Conclusies & Adviezen 

De conclusies en adviezen worden per onderdeel van het onderzoek uitgewerkt. 

7.2.1 Casus: ‘Friesebrug’ 

In de probleemomschrijving van paragraaf § 2.2.1 werd gesuggereerd dat er door 

maarschappelijke ontwikkelingen in de bouwwereld een tendens gaande zou zijn, waarin 

ingenieursbureaus inschreven op grote (complexe) projecten zonder dat men zich 

voldoende bewust was van de risico’s. Om te verifiëren of grote projecten daadwerkelijk zijn 

binnengehaald zonder dat de risico’s voldoende in kaart zijn gebracht, is het casusproject 

‘Friesebrug’ te Alkmaar uitgewerkt. We kunnen uit de projectevaluatie concluderen dat: 

 

Het kan gerechtvaardigd zijn om op een complex multidisciplinair (en mogelijk 

verliesgevend) project in te schrijven, omdat: 

� Het is een namelijk een investering in de toekomst als: ‘referentieproject’. 

� Het voorkomt leegloop van personeel in tijden van schaarste aan werk. 

� Het werkt motiverend deel te nemen aan een interessant ‘prestige project’ 

Advies:  

- Complexe multidisciplinaire projecten kunnen in de toekomst aangenomen worden mits 

men zich bewust is van de eisen die dit aan de organisatie stelt. Zo moet de vakgroep 

de samenstelling van het team beter faciliteren.  

- Doordat de complexiteit veelal veroorzaakt werd door de vele correcties tijdens het 

bouwproces, moet er mogelijk richting de klant vaker op de rem worden getrapt. 

Men moet zich bij een dergelijk belangrijke beslissing echter bewust zijn van deze risico’s: 

� In de huidige opzet van Oranjewoud vereisen grote projecten meerdere vestigingen. 

Daardoor is de communicatie dermate onder druk gekomen dat gebrekkige uitwisseling 

van informatie bijdroeg aan het financiële falen van het project. 

Advies:  

- Voor een dergelijk project zijn korte communicatielijnen noodzakelijk en derhalve 

moeten alle disciplines in één ‘hok’ (vestiging). 

Ervaring is niet wat een mens overkomt, f     

         het is wat een mens doet met wat hem overkomt 

                               A. Huxley (1894-1963) 

Conclusie casus: H5 
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� Wanneer de marge van een project beter wordt gepresenteerd dan gecalculeerd, is dit 

een ‘schijnstimulans’ die averechts kan werken.  

Advies:  

- Het is beter om volkomen open kaart te spelen over de gecalculeerde marge en het 

project intern te presenteren als een uitdaging. 

� Wanneer een hoger directieniveau de ‘no-go’ van de projectmanager naast zich 

neerlegt, kan dit demotiverend werken voor de betrokken bij de calculatie. 

Advies:  

- Indien het project wordt doorgerukt door een ‘hogere macht’ dient deze gedurende 

het project extra vertrouwen en belangstelling te geven aan de uitvoerenden, zodat er 

duidelijk sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. 

� Indien men stuurt op kosten loopt men het gevaar dat een momentopname van de 

cumulatieve uitgaven moeilijk te maken zijn. Achteraf is dit echter geen probleem. Als 

men een momentopname van de status van een project wil maken kan men dit beter 

doen door te sturen op manuren. Doordat de manager weet hoeveel personen er op 

een bepaald moment voor hem werken, is een urenvoorspelling eenvoudiger te maken. 

Hierdoor kan men preciezer voorspellen wat de status van een project is.  

Advies:  

- Bij dergelijk grote projecten dient de projectmanager meer te sturen op ‘uren’ in plaats 

van op ‘kosten’. 

Deze leerpunten en aanbevelingen worden gebruikt als input voor de ontwikkeling van het 

risicobeheersing instrument. 

7.2.2 Analyse van risicomanagement bij Oranjewoud 

In hoofdstuk 6 is een grondige specifieke analyse gedaan naar de stand van 

risicomanagement binnen Oranjewoud. Deze analyse wordt als een wetenschappelijk 

gegronde basis beschouwd voor het ontwikkelen van een risicobeheersing instrument welke 

toepasbaar is voor alle activiteiten van de organisatie. Om antwoord te geven op de 

hoofdvraag als gesteld in paragraaf § 2.2.3, is in dit hoofdstuk bepaald welke aspecten van 

risicomanagement niet voldoen aan de eisen gesteld aan een verbeterd kwaliteitsbeleid.  

We kunnen de volgende conclusies trekken uit de variatieschets van figuur 24:  

 

� Er bestaat bij Oranjewoud een probleem in: ‘het faciliteren van risicomanagement’. Het 

faciliteren van risicomanagement (informatie & communicatie, tools, checklists etc.); 

gebeurt erg gefragmenteerd waar een meer geïntegreerde aanpak wenselijk zou zijn. 

Algemeen bevestigend citaat:  

‘Traditionele ondernemingen neigen er van oudsher toe hun risicobeheersing sterk gefragmenteerd te 

organiseren. In bedrijven van enige omvang zijn er al snel meer dan tien functies of afdelingen te 

identificeren, die zich elk afzonderlijk toeleggen op de beheersing van een deel van het totale risico 

van de onderneming. Zo worden risico’s van verschillende afdelingen vaak onafhankelijk van elkaar 

beoordeeld en beheerst vanuit gescheiden, gespecialiseerde functies en afdelingen’1.  

 

 

                                                                 

1 Walker, Shenkir, Barton, 2002 

Conclusie analyse: H6 
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Advies:  

- Er moet een cultuurverandering worden ondergaan waarin men niet meer automatisch 

risicomanagement introduceert per afdeling of businessgroep, maar meer integraal en 

dichtbij (aangesloten op) bestaande werkprocessen. De basis voor risicomanagement 

moet centraal in de organisatie worden gelegd, alvorens over te gaan tot specifieke 

introductie per businessgroep.  

- Tevens zou een structuur wenselijk zijn waarin eenieder die te maken heeft met 

risicobeheersing bij de start van een project eenzelfde traject tot risicobeheersing zou 

moeten doorlopen. Dit schept een kader waarbinnen het risicomanagement moet 

worden uitgevoerd. Het geeft regels over risicomanagement en het faciliteert het.  

Voor een verdere uitwerking en verwerking van deze aanbeveling, zie de hoofdstukken 11 

‘Risicobeheersing Instrument’ en 12 ‘Implementatietraject’ van het aanvullende rapport.  

 

� Er bestaat bij Oranjewoud een probleem waarin een meer proactieve houding ten 

opzicht van risicomanagement wenselijk is. Het is noodzakelijk dat risicoanalyses vooraf 

worden uitgevoerd en worden gecommuniceerd binnen een projectteam.  

Advies:  

- Het kader waarbinnen risicomanagement zich moet afspelen en de regels daarvoor 

moeten duidelijk worden vastgelegd en geïmplementeerd. Dit zou kunnen door het 

opstellen van een speciaal ‘risicobeleidsplan’. Dit zou onderdeel uit moeten maken 

van het implementatietraject en verplichtingen moeten stellen aan de toepassing van 

risicobeheersing. 

� De analyse geeft aan dat om het risicomanagement op een hoger niveau te brengen, 

men een breder focus moet hanteren. Daarnaast is een meer procesgerichte houding 

wenselijk waarin niet alleen wordt gekeken naar het project (inhoudelijke aspecten), 

maar samenwerking en communicatie (zachte kant) meer centraal staan. Tevens moet 

er meer continu en cyclisch worden omgegaan met de risicobeheersing van projecten.  

Advies:  

- Bekijk risicomanagement niet direct als iets specifieks (bijvoorbeeld per onderdeel, 

afdeling of per persoon) maar zie het in eerste instantie in een breder kader. Eenieder 

lijkt bij projecten dezelfde algemene risicosoorten tegen te komen.  

- Er is een cultuurverandering nodig waarin men de centrale aandacht verlegd van een 

inhoudelijke blik op het project naar een vooruitkijkende visie op het proces. Men moet 

beter inschatten welke (beheers)stappen moeten worden doorlopen en welke 

mijlpalen hiervoor moeten worden vastgelegd (cyclisch risicomanagement).  

- Projecten moeten beter gemonitord worden (continu) en er moeten meer 

projectevaluaties worden verricht, uit zowel geslaagde als verliesgevende projecten. 

Leerpunten uit deze evaluaties moeten worden doorgecommuniceerd zodat een 

‘lerende organisatie’ ontstaat.  

Voor een verdere uitwerking en verwerking van deze aanbeveling, zie de hoofdstukken 10  

‘Risicobeheersing Instrument’ en 11 ‘Implementatietraject’ van het aanvullende rapport.  

7.2.3 Risicobeheersing Instrument 

Conclusies en adviezen van het aanvullend rapport zijn aan de betreffende hoofdstukken 

toegevoegd (zie paragraaf § 10.9 van het aanvullend rapport). 

Conclusie Instrument: H10 

 



  

                                                                              
53  Van checklist naar integraal risicobeleid Hoofdrapport 

 

 

7.2.4 Implementatietraject 

Conclusies en adviezen van het aanvullend rapport zijn aan de betreffende hoofdstukken 

toegevoegd (zie hoofdstuk 11 van het aanvullend rapport). 

7.3 Terugkoppeling naar onderzoekskader 

In dit onderzoek staat de vraag centraal hoe het kwaliteitmanagement en met name het 

risicomanagement kan worden verbeterd om op alle niveaus van de organisatie bij te 

kunnen dragen aan de bedrijfsvoering. In deze paragraaf wordt ingegaan op deze in het 

onderzoekskader gestelde vraagstelling met de daarbij behorende deelvragen.  

 

Allereerst is de relatie tussen bedrijfsvoering, kwaliteitsmanagement, en risicomanagement 

van belang. Voor een ‘gezonde bedrijfsvoering’ is de directie verantwoordelijk. Voor het 

waarborgen van het kwaliteitsmanagement, en daarbij het risicomanagement, is veelal een 

aangewezen persoon (kwaliteitsmanager) verantwoordelijk. Zelfs een zeer goede 

kwaliteitsmanager kan niet optimaal functioneren als de bedrijfsvoering op directieniveau 

onvoldoende is. Daarom moet het belang van risicomanagement in eerste instantie op 

directieniveau onderkend worden, alvorens men op lagere niveaus over kan gaan tot 

implementatietrajecten.  

 

Voor het introduceren van risicomanagement is een beleid nodig. De beleidslijn als 

geschetst in dit onderzoek (door vergelijking van een huidige situatie met  een gewenste 

situatie) geeft aan waar accenten moeten komen te liggen voor het verbeteren van het 

kwaliteitsmanagement. Voor het te ontwikkelen beleid moet de nadruk worden gelegd op 

een structurele verandering waarbij het gefragmenteerd introduceren van risicobeheersing 

meer geïntegreerd wordt georganiseerd. Naast structurele veranderingen zijn er 

veranderingen nodig in de attitude van projectmanagers. Een meer proactieve houding is 

gewenst met een breed focus waarbij analysetechnieken daadwerkelijk worden gebruikt ter 

voorkoming van problemen.  

Uit het onderzoek is gebleken dat elementaire aspecten van risicomanagement aanwezig 

zijn in de organisatie. Het is echter een probleem dat er geen structuur aanwezig is 

waarbinnen deze risicobeheersing plaats kan vinden. Een samenbundeling van bestaande 

interne werkprocessen als het PB-Formulier, de Project Workspace en de Werkwijzer zouden 

gezamenlijk prima onder de noemer ‘risicomanagement’ kunnen vallen. Dit onderzoek geeft 

als oplossing hiervoor een structuurverandering met als hulpmiddel daartoe een 

risicobeheersing instrument.  

 

Het risicobeheersing instrument is ontwikkeld aan de hand van ontwerpeisen. Belangrijkste 

ontwerpeisen afkomstig uit het onderzoek zijn: de eenvoud van het instrument, een 

risicomanagement accent bij de start van een project en de aansluiting op bestaande 

werkprocessen en protocollen. Deze eisen zijn geïntegreerd in het instrument om bij te 

dragen aan een ‘cultuurverandering’ waarbij men zich risicobeheersing als een 

vanzelfsprekend grondbeginsel eigen maakt. Het instrument doet dit door de gebruiker te 

confronteren met eerder voorgekomen risico’s in gelijksoortige projecten uit het verleden. De 

eenvoud is gewaarborgd door het hoge abstractieniveau van risicobeheersing. De gebruiker 

Conclusie Implementatie: H11 

 

Algemeen 

 

Beleid 

 

Risicobeheersing  

instrument 
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krijgt een eenvoudige leidraad om risicobeheersing in het project aan te pakken. Hierdoor 

wordt hij in een zeer vroeg stadium ‘getriggerd’ om over te gaan tot risicomanagement. 

Nadat het instrument is doorlopen (en richting is geboden) begint het daadwerkelijke 

expliciete risicomanagement.  

 

Erg belangrijk is de ‘implementatie’ van het instrument. Hieronder valt de manier waarop het 

instrument wordt geplaatst binnen de organisatiestructuur en welke regels er met betrekking 

tot het instrument gelden. Zoals in de bovenstaande alinea reeds is vermeld, is het instrument 

opgebouwd uit bestaande werkprocessen en protocollen van de organisatie. Dit moet de 

aansluiting op de huidige structuur bevorderen. Het instrument wordt niet geïntroduceerd 

vanuit de divisiestructuur (per fragment of per businessgroep) maar moet door alle 

projectmanagers, ongeacht de activiteit, worden toegepast. Dit wordt mogelijk gemaakt 

door de koppeling van het instrument aan het PB-Formulier. Dit protocol moet als verplicht 

onderdeel bij de start van elk project worden ingevuld.  

Een kritieke factor van het implementatietraject, is de noodzaak van een cultuurverandering. 

Er moet meer worden gestreefd naar een lerende organisatie die open staat voor 

risicomanagement. Het lijkt nu nog vaak een taboe om aan risicobeheersing te doen omdat 

het vaak geassocieerd wordt met zwakte of incompetentie van de projectmanager. Het lijkt 

verstandig hier open over te communiceren. Projectmanagers zijn vaak te inhoudelijk met 

projectmatige zaken bezig waardoor belangrijke leidinggevende kwaliteiten als 

communicatie en samenwerking worden vergeten. Voor dit probleem draagt het onderzoek 

het beheersinstrument aan met de daarbij behorende trainingen en workshops om 

risicomanagement bespreekbaar te maken.  

 

De uitkomsten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt voor een brede toepasbaarheid in 

de maatschappij. De analyseaanpak zoals beschreven in dit hoofdrapport, zou kunnen 

worden gebruikt voor het analyseren van het kwaliteitsmanagement bij organisaties die met 

projecten werken (ingenieursbureaus e.d.). Zie verder paragraaf § 7.4 ‘Aanbevelingen voor 

verder onderzoek’.  

Tevens zou het instrument wellicht bruikbaar kunnen zijn voor ingenieursbureaus in 

Nederland. Het onderhavige instrument is specifiek ontwikkeld voor risico’s bij activiteiten van 

Oranjewoud. Het is opgebouwd uit componenten en protocollen van Oranjewoud wat de 

algemene toepasbaarheid verkleint, maar de bruikbaarheid voor Oranjewoud bevordert. 

Ruimer onderzoek naar werkprocessen en protocollen binnen andere ingenieursbureaus zou 

kunnen leiden tot aanpassingen aan het instrument, waardoor het ruimer toepasbaar zou 

kunnen worden. Zie verder paragraaf § 7.4 ‘Aanbevelingen voor verder onderzoek’.  
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7.4 Aanbeveling voor verder onderzoek 

In dit hoofdverslag is een analyse gedaan naar de huidige status en een gewenst scenario 

van risicomanagement bij een groot ingenieursbureau in Nederland. Hiertoe is een 

stappenplan ontwikkeld waarbij de verschillen tussen de bestaande situatie en de gewenste 

situatie hebben geleid tot een beleidslijn. Uit de validatie blijkt dat deze theoretische aanpak 

een prima manier is, om de zwakke punten van risicomanagement bloot te leggen voor het 

ingenieursbureau. Door dieper onderzoek te doen naar bepaalde aspecten van deze 

analyse (met name naar hun universele geldigheid) zou een meer algemeen geldend 

stappenplan ontwikkeld kunnen worden voor het evalueren van risicomanagement.  

 

Zoals beschreven in de vorige paragraaf zou het instrument van toepassing kunnen zijn voor 

ingenieursbureaus in Nederland. In dit onderzoek is het instrument specifiek ontwikkeld voor 

Oranjewoud. Ruimer onderzoek naar werkprocessen en protocollen binnen andere 

ingenieursbureaus zou bruikbaar kunnen zijn voor aanpassingen aan het instrument, hetgeen 

een algemeen toepasbaar instrument zou kunnen opleveren. Het ontwikkelingsproces van 

het instrument zou voor dit onderzoek nogmaals moeten worden doorlopen en een nieuwe 

validatie zou moeten geschieden.  

Door het hoge abstractieniveau van risicobeheersing zou het instrument ook toepasbaar 

kunnen zijn voor geheel andere branches. Voorwaarde is wel dat er in deze branche 

projectmatig gewerkt wordt. Hoofdaspecten van het instrument als: de projectsom, de 

complexiteit, het projecttype en de projectfase worden vermoedelijk in andere branches 

ook gehanteerd als ijkpunten. Dit zou nader onderzoek vergen.  

 

Eén van de ontwerpeisen van de ontwikkeling van het instrument was dat het instrument 

structuur moest geven aan bestaande, bruikbaar gebleken methodieken. Het bleek dat 

deze ontwerpeis dermate veel omvattend was dat hij buiten het kader van deze studie viel. 

Deze eis is derhalve niet verwerkt in het instrument. Een structuur van opdeling in 

risicoprofielen zou een prima categorisering kunnen zijn van analysemethodieken. Echter, om 

deze te kunnen plaatsen in risicoprofielen is uitgebreid onderzoek nodig naar de 

eigenschappen van deze analysemethodieken. Dit zou in het kader van ‘doorontwikkeling’ 

een goed onderzoek kunnen zijn als aanvulling op het ontwikkelde instrument.  

Verder zijn er tal van doorontwikkelingen en aanvullingen te bedenken die bij zouden 

kunnen dragen aan een groter bewustzijn voor risico’s in projecten. Zo zou er bijvoorbeeld 

onderzocht kunnen worden hoe projectmanagers in de toekomst zelf kunnen bijdragen aan 

datatoevoeging aan het instrument. Zij beschikken over risico ervaringen in projecten en 

moeten deze managen. Projectmanagers zijn daardoor de ideale persoon om bij te dragen 

aan de kwaliteit van het instrument.  

 

De maatschappelijke situatie als aanleiding voor dit onderzoek zal in de toekomst 

veranderen. Daarbij zal de oplossing tot het verbeteren van het kwaliteitsmanagement voor 

ingenieursbureaus tevens veranderen. Vervolgonderzoek om een verbeterd 

kwaliteitsmanagement te waarborgen (aangepast aan de omstandigheden van de tijd) zal 

voor ingenieursbureaus noodzakelijk zijn.  

 

Algemeen stappenplan 
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7.5 Discussie & Reflectie 

Het tot stand komen van het onderzoek liep aanvankelijk voorspoedig en volgens planning. 

Dat risicomanagement niet structureel opgenomen was in het beleid van Oranjewoud BV 

werd voor mij al snel duidelijk bij het houden van interviews en discussies. Dit risicoprobleem 

van Oranjewoud speelt zich echter af in een groter kader waarin trends en veranderingen 

op de bouwmarkt een belangrijke rol spelen. Dit overstijgende probleem werd mij pas later in 

het afstudeerproces duidelijk wat bijsturing van de probleemstelling vergde. Naast tegenslag 

in het ‘problem-finding’ proces vond ik het ook lastig om duidelijke probleemhebbers te 

constateren en het niveau waarop deze zich bevonden. De studie moest zich richten op een 

ruimer kader dan alleen risicomanagement. Ondanks dat zijn er veel positieve leerpunten uit 

mijn afstudeerproces te halen. Door een zeer prettige en open werkhouding tussen het 

afstudeerbedrijf en de student kan ik zeggen dat de competentie doelstellingen zoals ik 

deze voor mijzelf gesteld had, bereikt zijn. Het afstudeerbedrijf heeft mij als toekomstig 

manager betrokken op het strategische niveau van de organisatie. Dit vond ik erg belangrijk 

en is achteraf erg leerzaam gebleken.  

Bij de ontwikkeling van een risicobeheersing instrument krijgt men te maken met veel 

variabelen (ontwerpeisen). Er zijn veel factoren die in het instrument geïntegreerd kunnen 

worden om zo invloed uit te kunnen oefenen op deze variabelen. Voor het instrument is 

gekozen de vier belangrijkste factoren te integreren met het grootst mogelijke effect op een 

verbetering van het kwaliteitsmanagement. De keuze is op deze vier factoren gevallen 

omdat deze het best aansluiten op het bestaande werkproces van de organisatie. Uiteraard 

moest bewust een selectie gemaakt worden en heb ik mij beperkt tot de meest invloedrijke 

factoren. Dit is in overleg met experts gebeurd, maar heeft uiteraard toch een subjectief 

karaker; harde criteria voor de selectie ontbraken. Men kan zeggen dat het instrument geen 

oplossing biedt voor alle problemen maar ten minste de essentie van risicomanagement; 

namelijk de bewustwording, raakt.  

Verder kan worden gezegd dat het instrument slechts een aanzet is en in de toekomst verder 

ontwikkeld moet worden. De werking van het instrument moet in de praktijk worden 

afgewacht, gemonitord en worden bijgesteld. Het is een goede start om gebruikt te maken 

van vroegere ervaringen van projectmanagers. Het daadwerkelijke risicomanagement doet 

het instrument niet, het helpt slechts bij het identificeren van risicosoorten. Dit 

risicomanagement wordt bewust aan de projectmanager overgelaten, waarvoor deze de 

competenties immers heeft.  

 

Ik beschouw het afstudeerproces als een zeer leerzame geslaagde tijd. Het was interessant 

om de link te maken van theorie naar praktijk. Ik leerde analytisch te denken en 

verschijnselen te categoriseren. Ik hoop met dit onderzoek daadwerkelijk bij te dragen aan 

een maatschappelijke oplossing, waarmee ingenieursbureaus hedendag te maken hebben.  

 

Na een periode van een jaar is het onderzoek afgerond. De gestelde doelstelling is bereikt 

waarin een advies is gegeven over hoe men (op onderbouwde wijze) risicomanagement op 

alle niveaus en in alle stadia van het bouwproces kan implementeren. Een 

risicobeheersinginstrument is ontworpen dat Oranjewoud daadwerkelijk zal doorontwikkelen 

en in gebruik nemen. Voor een algemene toepassing in de ingenieurswereld is echter nog 

verdere uitwerking noodzakelijk.  

Doelstelling bereikt 

 

‘problem-finding’ 

 

Instrument 

 

Mening auteur 
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99  VVeerrkkllaarreennddee  wwoooorrddeennlliijjsstt  

� Kwaliteitsmanagement 

Is de tak van management die zich bezighoudt met het optimaliseren van een productieproces, dienst of 

organisatie1.   

 

� Risico 

Het mogelijk optreden van een ongewenste en ongeplande gebeurtenis in de toekomst, waarvan de 

gevolgen het bereiken van de bedrijfs-/projectresultaten en/of doelstellingen geheel of gedeeltelijk 

kunnen bedreigen2 

 

� Risicomanagement 

Het proces van het identificeren, analyseren en het inspelen op projectrisico’s’3. 

 

� Niveaus van risicomanagement 

Uitvoering van risicomanagement waarbij aandacht wordt besteed aan zowel projectmatig- als 

strategisch risicomanagement4  

 

� Volwassen risicomanagement 

De toepassing van de essentiële risicomanagement factoren welke gezamenlijk moeten leiden synergie. 

Deze mate van synergie noemen wordt in dit onderzoeksrapport aangeduid als: volwassen 

risicomanagement5. 

 

� Geïntegreerd risicomanagement 

Geïntegreerd risicomanagement betekent het elimineren van functionele, structurele en culturele 

drempels zodat er een geïntegreerde, pro-actieve en procesgeoriënteerde benadering ontstaat om alle 

risico’s en kansen te managen6 

 

� Ruimte & Mobiliteit 

Staat voor de divisie Ruimte & Mobiliteit van Oranjewoud BV. De divisie Ruimte & Mobiliteit is de grootste 

divisie van Oranjewoud en heeft een omzet van ca. 70 miljoen euro met om en nabij de 700 

medewerkers. 

 

� Implementatietraject 

Een Implementatietraject is een procesmatige en planmatige invoering van vernieuwingen en/of 

veranderingen van bewezen waarde. Het uiteindelijke doel is een structurele plaats in het (beroepsmatig) 

handelen, in het functioneren van de organisatie(s) of in de structuur van de organisatie7. 

 

                                                                 

1 Nederlands Normalisatie-instituut, 2007 

2 Gevers, Hendrickx, 2006 

3 Project Management Institute, 1996 

4 RuG & PWC, januari 2006 

5 De Loach, 2007 

6 Schellekens, 2002 

7 ZonMw, 1997 

Het is zeker, f     

omdat het onmogelijk is .

                                              Tertullian (160-225)
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� Risicomodel 

Een risicomodel is een standaard classificatie van alle typen risico’s waar een organisatie mee te maken 

kan krijgen. De generieke risicosoorten waaruit het model is opgebouwd dekken samen op een relatief 

hoog abstractieniveau het gehele risicoscala van de organisatie af1. 

 

� Risicoprofiel 

Een risicoprofiel is een spectrum aan risicosoorten die je per projectsoort en projectfase kan 

onderscheiden. 

 

� Risicosoorten 

Een risicosoort is een verzameling risico’s welke een verband met elkaar hebben.  

 

� Cultuurbeïnvloeding  

Onder cultuurbeïnvloeding wordt verstaan het gericht proberen om een bedrijfscultuur te veranderen.2 

 

� Gemeenschappelijk fundament 

Er dient een eenduidig begrippenkader te worden geschapen waarin iedereen hetzelfde beeld van 

risicomanagement heeft en alle ‘neuzen dezelfde kant op staan3. 

 

� KSF 

Staat voor Kritieke Succes Factor. Afkomstig uit het Engels: ‘Critical Succes Factor’. Kritieke succesfactoren 

zijn factoren waarop men zich moet concentreren/focussen om tot een succesvolle implementatie van 

risicomanagement te komen4.  

 

� Bedrijfscultuur 

Bedrijfscultuur kan worden gedefinieerd als de gemeenschappelijke verstandhouding van de leden van – 

en de belanghebbenden bij het bedrijf. Deze gemeenschappelijke verstandhouding heeft betrekking op 

hoe het dagelijks in de onderneming toegaat2. 

 

� Risicobeheersing instrument:  

Wordt voor dit onderzoek beschouwd als een instrument welke structuur kan geven aan de opzet van 

risicomanagement binnen een organisatie. 

 

� S-cuve 

Visuele curve waarin prognosekosten en cumulatieve kosten uit worden gezet tegen de tijd (de loop van 

een project) 

 

� Dynamische Projectwaardering 

Intern systeem van Oranjewoud om projecten te kunnen beheersen en te monitoren.  

 

� OranjeNet: 

Intranet van Oranjewoud waarbij landelijk gegevens kunnen worden uitgewisseld. 

 

� Beleidslijn: 

Lijn die de richting/koers aangeeft waarin het beleid zich moet gaan ontwikkelen5 

                                                                 

1 RuG, PWC, 2006 

2 Sanders, Neuijnen, 2005  

3 Nieuwenhuis, 2006 

4 Kaplan & Norton, 2002 

5 Van Dale, 2007 
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