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

onderzoek.  

 

 

 

Maarten Schäffner 

Student nummer: 0554956 

 

Almere, 2 augustus 2007 



   

                                                                              
V  Van checklist naar integraal risicobeleid Aanvullend rapport 

 

 

 

IInnhhoouuddssooppggaavvee  

 

1  Inleiding _________________________________________________________________________ 1 

1.1  Inleiding______________________________________________________________________ 1 

1.2  Leeswijzer ____________________________________________________________________ 1 

 

D e e l  C:  O p l o s s i n g s o n t w e r p  e n  i m p l e m e n t a t i e ________________________ 3 

 

10 Ontwikkeling van een Risicobeheersing Instrument _________________________________ 3 

10.1   Inleiding____________________________________________________________________ 3 

10.2   Aanpak ____________________________________________________________________ 3 

10.3   Formuleren van ontwerpvraag_______________________________________________ 4 

10.4   Eisen stellen aan het instrument ______________________________________________ 5 

10.5   Uitwerking oplossing_________________________________________________________ 5 

10.5.1   Fasebepaling _______________________________________________________ 10 

10.5.2   Type project bepaling _______________________________________________ 11 

10.5.3   Bepaling risicosoorten _______________________________________________ 12 

10.5.4   Plaatsing risicosoorten _______________________________________________ 13 

10.5.5   Uitwerking tot bruikbare tool _________________________________________ 13 

10.6   Werking Instrument_________________________________________________________ 17 

10.7   Roadmap Instrument_______________________________________________________ 18 

10.8   Validatie instrument ________________________________________________________ 19 

10.8.1   Toetsen van ontwerpeisen ___________________________________________ 19 

10.8.2   Voorleggen aan expertpanel ________________________________________ 21 

 

11  Implementatietraject ____________________________________________________________ 24 

11.1   Inleiding___________________________________________________________________ 24 

11.2   Kritieke succesfactoren_____________________________________________________ 24 

11.2.1   Structuur____________________________________________________________ 26 

11.2.2   Cultuur _____________________________________________________________ 28 

11.2.3   Mensen ____________________________________________________________ 29 

11.2.4   Middelen ___________________________________________________________ 31 

11.2.5   Resultaten __________________________________________________________ 33 



   

                                                                              
VI  Van checklist naar integraal risicobeleid Aanvullend rapport 

 

 

D e e l  D:  A p p e n d i c e s___________________________________________________________ 35 
 

Appendix 1:   Quick-Scan ________________________________________________________ 36 

Appendix 2:   Interviews__________________________________________________________ 37 

Appendix 3:   Huidig geconstateerde risicomanagement situatie per succesfactor___ 38 

Appendix 4:   Cultuurdiagnose ___________________________________________________ 40 

Appendix 5:   SWOT-analyse______________________________________________________ 45 

Appendix 6:   Interne werkprocessen van Oranjewoud _____________________________ 53 

Appendix 7:   Workshop risicomanagement _______________________________________ 58 

 

8  Literatuurlijst_____________________________________________________________________ 64 

8.1 Geschreven bronnen ________________________________________________________ 64 

8.2 Interviews / Symposia ________________________________________________________ 65 

8.3 Internet bronnen_____________________________________________________________ 66 
 



   

 
1  Aanvullend rapport 

 

 

Van checklist naar integraal risicobeleid 

           

 

11    IInnlleeiiddiinngg  

1.1  Inleiding 

Dit hoofdstuk is identiek aan het hoofdstuk 1 van het hoofdrapport. De maatschappelijke 

observatie zoals beschreven in hoofdstuk 1 van het hoofdrapport is in dit rapport 

weggelaten. Omdat dit aanvullend rapport inspeelt op de conclusies getrokken in het 

hoofdrapport, wordt de hoofdstuknummering gecontinueerd. Aan het eind van dit 

aanvullend rapport is de literatuurlijs, hoofdstuk 8 van het hoofdverslag, toegevoegd.   

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.  

 

 

Waarschijnlijke onmogelijkheden f     

hebben de voorkeur boven onwaarschijnlijke mogelijkheden

                                                                                                                                       Aristoteles (384-322 v. Chr.) 
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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  CC::  OOpplloossssiinnggssoonnttwweerrpp  eenn  iimmpplleemmeennttaattiiee  

1100  OOnnttwwiikkkkeelliinngg  vvaann  eeeenn  RRiissiiccoobbeehheeeerrssiinngg  IInnssttrruummeenntt  

10.1  Inleiding  

Dit deel van het onderzoek geeft een oplossing voor enkele geformuleerde aanbevelingen 

in het hoofdrapport. Op de volgende aanbevelingen (uit paragraaf § 7.3 van het 

hoofdrapport) wordt in dit hoofdstuk, door middel van de ontwikkeling van een 

risicobeheersing instrument, een oplossing geboden. 

Aanbeveling:  

- Er moet een cultuurverandering tot stand gebracht worden waarin men niet meer 

risicomanagement introduceert per afdeling of businessgroep, maar meer geïntegreerd, 

centraal en 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 is een structuur wenselijk, waarin een ieder die te maken heeft met 

risicobeheersing bij de start van een project eenzelfde traject tot risicobeheersing 

doorloopt. Dit schept een kader waarbinnen het risicomanagement moet worden 

uitgevoerd. Het geeft regels voor over risicomanagement en het faciliteert het.  

- Bekijk risicomanagement niet direct als iets specifieks (bijvoorbeeld per onderdeel, 

afdeling of per persoon) maar zie het in eerste instantie in een breed kader. Een ieder lijkt 

bij projecten dezelfde algemene risicosoorten tegen te komen. 

10.2  Aanpak  

Er is duidelijk behoefte aan een instrument om structuur te brengen en verplichtingen te 

kunnen stellen aan het huidige risicomanagement. Een relatief eenvoudig hulpmiddel om 

structuur te scheppen voor het identificeren van risico’s is de toepassing van een 

‘risicomodel’. Het onderzoek van PWC in samenwerking met RuG zegt daarover:1 

‘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 af’1 

 

Het werken met een risicomodel heeft een aantal voordelen. Het biedt vooral een goede 

kapstok voor het identificeren van risico’s. De generieke risico’s (algemeen geldend) kunnen 

als het ware worden ontleed in specifieke risico’s die op de organisatie van toepassing zijn. 

Ten tweede kan het risicomodel worden gebruikt als volledigheidstoets aan het einde van 

                                                                 

1 RuG, PWC, 2006 

Men maakt geen vijanden door wat men denkt, f     

maar soms wel omdát men denkt .

                                                  C. van Siena (1347-1380) 

Risicomodel 
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het risico-identificatieproces (hebben we aan alles gedacht?). Een derde voordeel is dat 

door uniform gebruik van het risicomodel en de bijbehorende risico-omschrijvingen in de 

gehele organisatie de communicatie over risico’s en risicomanagement wordt 

vereenvoudigd en gestandaardiseerd1.  

 

Een dergelijk risicomodel is bij Oranjewoud nog niet aanwezig. Voor 

Oranjewoud moet een toegesneden risicomodel worden 

ontwikkeld waarin risico’s beschreven worden die voortkomen uit 

de specifieke activiteiten van de organisatie. De ontwikkeling van 

dit toegesneden model in de vorm van een ‘risicobeheersing 

instrument’, vraagt om een nieuwe groepering van risicosoorten. In 

dit hoofdstuk zal het ontwikkelingsproces van het instrument 

worden doorlopen.  

Als bais voor het instrument worden de volgende bronnen zoals 

aangegeven in paragraaf § 4.3 (hoofdverslag) gebruikt:  interviews 

onder businessmangers, workshops gehouden zowel onder 

managers van Oranjewoud alsook studenten en de resultaten uit 

het project de Friesebrug (zie hoofdstuk 7 van het hoofdrapport) 

dat als casuistiek beschreven wordt. Verder is voor de ontwikkeling 

van matrices gebruik gemaakt van het kwadrantenmodel1. In 

figuur 28 is het gehele processchema van de ontwikkeling van het 

beheersing instrument weergegeven.  

10.3  Formuleren van ontwerpvraag 

In paragraaf § 4.2 zijn de belangrijkste punten uit de interviews reeds weergegeven voor 

zover deze betrekking hebben op het te ontwikkelen instrument. Vooral eisen en adviezen 

betreffende risicomanagement binnen Oranjewoud verdienen hierbij prioriteit. 

Onderstaande puntsgewijze opsomming is een beknopte weergave van de interviews uit 

appendix 8.  

� De meeste geïnterviewden zijn voorstanders van een eenvoudige digitale manier van 

opslag van gegevens met betrekking tot risico’s, om zodoende trends of collectieve 

leerpunten te ontdekken. 

� De Project Workspace, zie appendix 6, welke wordt gebruikt voor projecten herbergt alle 

digitale opslag van het betreffende project. Deze Workspace zou als uitgangspunt 

kunnen dienen voor een digitale opslag van gegevens met betrekking tot risico’s. 

� Meerdere malen is naar voren gekomen dat er een focus moet komen op risicosoorten 

die kenmerkend zijn voor een bepaald projecttype.  

� Meerdere malen is naar voren gekomen dat er een focus moet komen op risicosoorten 

die kenmerkend zijn voor een bepaalde fase zoals die in elk project voorkomt. 

� Het begrip ‘risicoprofiel’ is genoemd om als een afbakening van bepaalde risicosoorten 

te kunnen dienen.  

 

                                                                 

1 Gehner, 2006 

Figuur 28: Stappenplan 
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� Het belang van een goede koppeling aan bestaande processen binnen Oranjewoud is 

meermaals ter sprake geweest. Onder andere is gesproken over de aansluiting van een 

risicobeheersing instrument met het bestaande Project Beheers document (PB-Formulier) 

en de Werk Wijzer (WW) van Oranjewoud (Zie appendix 6). 

 

Aan de hand van de aanbevelingen zoals geformuleerd in paragraaf § 11.1 wordt in deze 

paragraaf een ontwerpvraag geformuleerd welke de behoefte van het ontwerp weergeeft.  

 

Ontwerpvraag:  

‘De ontwikkeling van een ‘tool’ waardoor in een vroeg stadium van een project een 

risicoprofiel kan worden bepaald, welke mogelijke risicosoorten aangeeft voor het 

project. Deze confrontatie met mogelijke risicosoorten moet zorgen voor een grotere 

bewustwording van risicomanagement in projecten’. 

 

Het instrument zal in eerste instantie ontwikkeld worden voor de divisie Ruimte & Mobiliteit 

van Oranjewoud. Voor specifieke informatie betreffende deze divisie zie paragraaf § 3.2.1 

van het theoretisch kader (hoofdsverslag). 

10.4  Eisen stellen aan het instrument 

Voordat er aan de vorm van het instrument kan worden gedacht, moeten er ontwerpeisen 

worden opgesteld. De ontwerpeisen worden afgeleid aan de hand van bovenstaande 

analyse van interviews en zijn een uitwerking van de ontwerpvraag. 

HHeett  iinnssttrruummeenntt  mmooeett:: 

��  bbeewwuussttwwoorrddiinngg  vvaann  rriissiiccoommaannaaggeemmeenntt  oopp  ddee  wweerrkkvvllooeerr  vveerrggrrootteenn..  

��  aaaannsslluuiitteenn  oopp//oonnddeerrddeeeell  zziijjnn  vvaann  nniieeuuww  rriissiiccoommaannaaggeemmeennttbbeelleeiidd..  

��  pprraakkttiisscchh,,  eeeennvvoouuddiigg  eenn  iinnzziicchhtteelliijjkk  vvoooorr  hheett  ggeehheellee  pprroojjeecctttteeaamm  zziijjnn..  

��  eeeenn  eeeennvvoouuddiiggee  ddiiggiittaallee  mmaanniieerr  vvaann  ooppssllaagg  bbeevvaatttteenn..  

��  ssttrruuccttuuuurr  ggeevveenn  aaaann  bbeessttaaaannddee  eenn  bbrruuiikkbbaarree  aannaallyysseemmeetthhooddeenn..  

��  oonnttwwoorrppeenn  wwoorrddeenn  eenn  bbrruuiikkbbaaaarr  zziijjnn  vvoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  ttyyppeenn  pprroojjeecctteenn..  

��  oonnttwwoorrppeenn  wwoorrddeenn  eenn  bbrruuiikkbbaaaarr  zziijjnn  vvoooorr  vveerrsscchhiilllleennddee  ffaasseess  bbiinnnneenn  pprroojjeecctteenn..  

��  eeeenn  ffooccuuss  hheebbbbeenn  oopp  hheett  bbeeggiinnssttaaddiiuumm  vvaann  pprroojjeecctteenn..  

��  aaaannsslluuiitteenn  oopp  bbeessttaaaannddee  wweerrkkpprroocceesssseenn  vvaann  OOrraannjjeewwoouudd..    

��  bbrruuiikkbbaaaarr  zziijjnn  vvoooorr  aallllee  aaccttiivviitteeiitteenn  wweellkkee  wwoorrddeenn  uuiittggeevvooeerrdd  bbiinnnneenn  OOrraannjjeewwoouudd..  

��  eeeenn  hhoooogg  aabbssttrraaccttiieenniivveeaauu  eenn  eeeenn  bbrreeeedd  ffooccuuss  bbeevvaatttteenn..  

10.5  Uitwerking oplossing 

In deze paragraaf zal een uitwerking van het beheersinginstrument worden beschreven, 

welke voldoet aan de gestelde ontwerpeisen en antwoord geeft op de ontwerpvraag. De 

diversiteit van de ontwerpeisen stellen hoge eisen aan het instrument. Er wordt naar 

Ontwerpvraag 
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gestreefd dat het instrument bijdraagt aan een structurele verbetering van het 

risicomanagement.  

Zoals eerder besproken is er een complexiteit aan risicosoorten binnen projecten van de 

divisie Ruimte & Mobiliteit. Door de verschillende businessgroepen met een verscheidenheid 

aan activiteiten en de grote omvang van de divisie, zijn de risicosoorten erg gevarieerd. 

Binnen een project van de businessgroep ‘Water & Groene ruimte’ zullen zich andere risico’s 

voordoen dan in vergelijking met een softwarematige opdracht van de businessgroep 

‘Ruimtelijk beheer’. Wel bestaat er een overlap in de risico’s die de verschillende 

businessgroepen lopen. Zo worden er bijvoorbeeld ingenieursprojecten uitgevoerd door 

verschillende businessgroepen waarbij identieke risicosoorten aan de orde komen. De 

belangrijkste vraag die bij het ontwerp van het instrument naar voren komt is hoe om te 

gaan met de grote verscheidenheid aan risico’s binnen de divisie en hoe ze te bundelen.  

 

Binnen de bedrijfswereld is het gebruikelijk te werken met een risicomodel. Het onderzoek 

van PWC in samenwerking met RuG zegt daarover: 

‘Gebruik maken van een risicomodel is vaak een eerste belangrijke stap naar 

organisatiebreed risicomanagement’1 

 

Zoals in de inleiding al kort genoemd werd, is een risicomodel een standaardclassificatie van 

alle risicosoorten waar een organisatie mee te maken kan krijgen. Deze risicosoorten dekken 

samen op een relatief hoog abstractieniveau het gehele risico-universum van de organisatie 

af1. Deze categorisering van risicosoorten zal in dit hoofdstuk specifiek voor de divisie Ruimte 

& Mobiliteit worden gemaakt.  

 

Een risicomodel opgesteld als lijst van herkenbare risicosoorten heeft ook nadelen. Zo komt 

de uitwerking van een dergelijk model vaak niet verder dan het vorm van een lijst. In dit 

onderzoek wordt er naar gestreefd een stap verder te gaan.  

Dit onderzoek streeft er naar de risicosoorten onder te brengen in een structuur. Deze 

structuur kan vervolgens worden uitgewerkt tot een werkzaam instrument welke voldoet aan 

de ontwerpeisen. Een dergelijke structurering van risicosoorten noemt men een ‘risicoprofiel’. 

Een risicoprofiel is onderhevig aan veranderingen en moet up-to-date gehouden worden. 

Risicoprofielen worden in andere branches ook gebruikt. Kenmerkend voor een risicoprofiel is 

een clustering van risicosoorten. Meestal zijn deze clusters te bepalen aan de hand van een 

vragenlijst.  

 

Van risico tot beheersing instrument: 

Uitvoerders krijgen te maken met projectmatige risico's in projecten. Deze risico's kunnen 

worden gecategoriseerd in risicosoorten. Zo bevat de risicosoort ‘communicatieve risico’s’, 

alle risico’s die te maken hebben met de contacten zowel intern als extern. Om managers te 

helpen en te stimuleren om deze inschatting te 

maken van mogelijke risico’s aan het begin van 

een project, wordt gebruik gemaakt van een 

                                                                 

1 RuG, PWC, 2006 

Figuur 29: Verhouding: risico – risicosoort 

Risicoprofiel 
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risicoprofiel. Het risicoprofiel zal worden bepaald aan het begin van een project. Dergelijke 

profielen zullen onderdeel zijn van een groter risicomodel dat wordt uitgewerkt tot een 

risicobeheersing instrument.  



   

 
8  Aanvullend rapport 

 

 

Van checklist naar integraal risicobeleid 

           

 

Werking: Risicobeheersing instrument: 

Het instrument zal een uitgewerkt risicomodel worden waarin risicoprofielen kunnen 

worden onderscheiden. Projecten kunnen worden gemanaged aan de hand van het 

betreffende risicoprofiel waarin deze valt.  

 

Door het binnengehaalde project in het beginstadium beoordelen (een waarde geven) ten 

aanzien van de belangrijkste factoren welke van invloed zijn op het risico, wordt bepaald in 

welk risicoprofiel het project zich bevindt. Het profiel met de daarbij behorende risicosoorten 

wordt op het scherm getoond om de bewustwording voor deze risico’s te vergroten bij de 

gebruiker. Vervolgens zal de gebruiker een bepaalde verantwoording dragen gedurende 

het project voor het betreffende risicoprofiel. Dit risicoprofiel wordt gekoppeld aan het 

project door een digitale opslag en moet zichtbaar zijn voor alle betrokken 

projectmedewerkers.  

Doordat het model alle risicosoorten van de activiteiten binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit 

moet bevatten zal het abstractieniveau van het advies hoog liggen. Dat wil zeggen dat de 

theoretische risicosoorten in het profiel nog door de gebruiker vertaald moeten worden naar 

concrete risico’s in het project. De gebruiker zal meestal een projectmanager zijn van wie 

wordt verwacht dat hij in staat is deze vertaalslag van risicosoorten naar daadwerkelijke 

risico’s te maken. Risicomanagement is dan ook een competentie van de projectmanager.  

Het instrument is in staat om op een hoog abstractieniveau een advies te geven aan de 

projectmanager in de vorm van risicosoorten die zich voor kunnen doen in het project. 

Vervolgens begint het concrete risicomanagement voor de projectmanager pas! 

 

Risicomatrix: 

Wat bepaalt of een risicosoort binnen een profiel valt of niet? Welke beïnvloedingsaspecten 

van de activiteiten die verricht worden zijn maatgevend voor het toelaten van risicosoorten 

binnen een bepaald profiel? De antwoorden op deze vragen zijn organisatiespecifiek. Zij 

worden bepaald in het soort branche waarin Oranjewoud werkzaam is en wat de 

kerncompetentie van de firma is.  

 

Beïnvloedingsaspecten: 

Mogelijke aspecten die risico’s kunnen beïnvloeden zijn onder andere de beheersaspecten: 

GOTIK (Geld, Organisatie, Tijd, Informatie & Kwaliteit). Het volgende lijstje diept deze GOTIK 

aspecten dieper uit. Zij kunnen worden beschouwd als variabelen die bepalen of een 

risicosoort binnen een bepaald profiel geplaatst wordt.  

� Complexiteit van het project 

� Fase waarin project zich bevindt 

� Kosten (som van aanname) 

� Type project 

� Organisatie (teamsamenstelling) 

� Innovatie 

� Competentie van medewerkers 

� Samenwerkingsverbanden  

� Beschikbare informatie  

� Opdrachtgever 

� Gestelde eisen (PvE) 

� Mate van gevraagde precisie 

� Tijd (realisatietijd) 

� Communicatie structuur 

� Aanwezige middelen om te managen 

� Betrokken partijen 

 

De belangrijkste variabelen zullen nader worden toegelicht:  
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Fase: 

Bij ingenieurswerkzaamheden is het gebruikelijk om te werken met risicosoorten binnen 

bepaalde fases van het bouwproces. Diverse risicomanagement methodieken spelen hierop 

in zoals onder andere de RISMAN methode. Elk risico kan, in elke fase van het project, het 

eindresultaat bedreigen. Het eindresultaat moet tot stand komen binnen een gestelde tijd, 

een vastgesteld budget en het moet voldoen aan kwaliteitseisen. Aan het begin van elke 

nieuwe fase moet daarom duidelijk zijn welke risico's het eindresultaat van het project 

kunnen beïnvloeden en welke daarvan zich in die nieuwe fase kunnen voordoen1. De 

RISMAN methode legt een accent op het belang van risicomanagement bij de aanvang 

van een nieuwe fase. Ook in de interviews werd deze gedacht bevestigd2. De start van een 

fase is dus essentieel voor het bepalen van mogelijke risicosoorten en zal als hoofdaspect 

worden opgenomen in de ontwikkeling van het instrument. 

 

Projecttype: 

Een volgende variabele is het type project. Dit bepaalt namelijk mede de aard van 

risicosoorten. Risico’s verschillen fundamenteel per activiteit (het projecttype). De risico’s van 

advies/consultancy projecten zullen wezenlijk verschillen van de risico’s waarbij 

ingenieurswerkzaamheden worden verricht. In de literatuur is hierover relatief weinig te 

vinden omdat de kerncompetentie van de organisatie bepaalt of een risico als zodanig 

aangemerkt moet worden. Bij een project binnen de competentie loopt men uiteraard 

minder risico dan buiten de kerncompetentie. Organisaties zullen altijd verschillende typen 

projecten aannemen meer of minder binnen hun kerncompetentie. Omdat risicosoorten 

binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit fundamenteel verschillen per activiteit zal het type 

project wat wordt uitgevoerd als hoofdaspect worden opgenomen in de ontwikkeling van 

het instrument. 

 

Nu we deze twee essentiële variabelen hebben vastgesteld welke richting kunnen geven 

aan bepaalde risicosoorten, kan de volgende definitie voor een risicoprofiel worden 

opgesteld:  

‘Een risicoprofiel is een spectrum aan risicosoorten die je per projectsoort en projectfase 

kan onderscheiden’ 

 

Als we ervan uitgaan dat een risicoprofiel voor Oranjewoud specifiek verandert door het 

type project en de fase van het project, kunnen deze tegen elkaar worden uitgezet in een 

matrix. De toepassing van matrices is een gangbare manier om risicomanagement duidelijk 

en zichtbaar te maken3. Deze matrix (verder genoemd: risicomatrix) geeft de risicoprofielen 

weer welke risicomanagement beheersbaar moeten maken voor de organisatie. De 

risicomatrix van figuur 30 zal als basis dienen voor het risicobeheersing instrument.  

                                                                 

1 www.risman.nl 

2 Kloeze, 2007 

3 Gehner, 2006 

Fase 

           

 

 

Projecttype  

           

 

 

Risicoprofiel 
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Nu we globaal weten hoe het instrument opgebouwd gaat worden, kan een stappenplan 

worden gemaakt voor het invoeren van de juiste informatie (data-input). Aan de 

rechterzijde, zie figuur 31, is het stappenplan voor de ‘data-input’ van informatie 

weergegeven. Deze input moet de basis (matrix) bruikbaar maken.  

 

Het stappenplan waarin het instrument wordt voorzien van data, ziet er als volgt uit:  

 

10.5.1 Bepalen welke fases van projecten binnen de divisie 

gebruikelijk zijn waarbij risico’s worden gelopen. 

 

10.5.2 Bepalen welke projecttypen er zijn binnen de divisie 

 waarbij risico’s worden gelopen. 

  

10.5.3 Bepalen welke risicosoorten een rol spelen bij 

 projecten. 

 

101.5.4 Plaatsing van de gevonden risicosoorten in de matrix. 

 

10.5.5 De uitwerking van risicomatrix tot een ‘bruikbare tool’.  

 

 

10.5.1  Fasebepaling 

In deze paragraaf zal bepaald worden welke verschillende fases doorlopen worden (van 

projecten) binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit. Uit de interviews werd duidelijk dat alle fases 

van het bouwproces in de projecten plaatsvinden, van initiatief tot beheer. Binnen de 

ingenieurswereld, worden fases nog wel eens verschillend aangeduid.  

 

Om alvast in te spelen op een vloeiend implementatietraject van het instrument, moet 

worden uitgezocht in welke fases projecten van de divisie zich bevinden. Dit is gerealiseerd  

door alle projectfases welke in 2006 zijn doorlopen bij projecten te noteren, zoals 

gedefinieerd door Oranjewoud. Een studie hiervan is te zien in figuur 32. In deze studie zijn de 

projectfases opgenomen en het percentage dat deze dekken ten opzichte van de totale 

omzet van de divisie. De volgende fases dekken meer dan 65% van de totale omzet: 

 

 

 

Risicomatrix: Project fase 1 Project fase 2 Project fase 3 Project fase 4 

Project type 1 Risicoprofiel 1.1 Risicoprofiel 2.1 Risicoprofiel 3.1 Risicoprofiel 4.1 

Project type 2 Risicoprofiel 1.2 Risicoprofiel 2.2 Risicoprofiel 3.2 Risicoprofiel 4.2 

Project type 3 Risicoprofiel 1.3 Risicoprofiel 2.3 Risicoprofiel 3.3 Risicoprofiel 4.3 

Project type 4 Risicoprofiel 1.4 Risicoprofiel 2.4 Risicoprofiel 3.4 Risicoprofiel 4.4 

Figuur 30: Risicomatrix als basis van het beheersing instrument   

Figuur 31: Stappenplan data- 

                      input  instrument 

                                     

Risicomatrix 
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Om het instrument algemene geldigheid te geven is ervoor gekozen de fasering van 

Oranjewoud te verlaten. In plaats daarvan kiezen we voor een opzet van 4 fases van het 

bouwproces zoals deze meer traditioneel in de ingenieurswereld voorkomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze traditionele fasering bestaat uit: initiatieffase/verkenningsfase, ontwerpfase 

(haalbaarheidsfase), realisatiefase, beheerfase1. De volgende fasering zal worden 

aangehouden voor de risicomatrix: 

 

 

 

 

 

10.5.2  Type project bepaling 

In deze paragraaf zal bepaald worden welke projecttypen worden uitgevoerd binnen de 

divisie Ruimte & Mobiliteit. Binnen de divisie bestaat er een grote verscheidenheid aan 

projecttypen. Het is daarom lastig om alle typen op te nemen in de risicomatrix.  

Het begrip: ‘projecttype’, is veelomvattend en een bepaalde afbakening van een soort 

project bestaat niet. Vaak is er overlap in projecttypen of projectsoorten. In de interviews zijn 

een aantal termen gevallen als: ingenieursproject, detachering, consultancy en legal-advies 

(juridisch advies). De typering van een project zou echter ook kunnen worden aangeduid als 

contractvorm. Bij verschillende contractvormen doen zich dan ook verschillende 

risicosoorten voor.  

 

Om alvast in te spelen op een vloeiend implementatietraject van het instrument moet 

worden uitgezocht welke typen projecten worden uitgevoerd. Oranjewoud heeft dit niet als 

zodanig gedefinieerd maar registreert wel per project de detailsector, zie appendix 6 ‘PB 

formulier’. In de studie van figuur 34 zijn de detailsectoren weergegeven als percentage van 

de totale omzet van de divisie. De uitschietende sectoren welke verantwoordelijk zijn voor de 

hoogste omzet zijn weergegeven in de figuur. 

 

 

                                                                 

1 Memo atelier buitenruimte, 2006 

Fase Aantal projecten in 2006: Percentage van divisieomzet: 

Studie 532 5,6 % 

Planvoorbereiding 1611 25,4 % 

Directievoering 202 6,2 % 

Inventarisatie 1109 20,7 % 

Beheer 912 11,0 % 

Figuur 33: Fasering Risicomatrix 

Figuur 32: Projectfases, uitgezet tegen het aantal projecten en de omzet in 2006 
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In overleg met Oranjewoud is een keuze gemaakt uit de meest voor de hand liggende 

typeringen van projecten binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit. Deze keuze is gemaakt aan 

de hand van de activiteiten uit figuur 34 en vertaald in projecttypen. De volgende 

projecttyperingen zullen worden opgenomen in de risicomatrix: 

� Ingenieursproject 

� Detachering 

� Advies/Consultancy 

 

� Complex multidisciplinair project 

� Speciale contractvormen 

� Ongedefinieerd/overig 

 

Nu de fases en de projecttypen bekend zijn, kunnen de assen van de risicomatrix worden 

gedefinieerd. In figuur 35 is de risicomatrix weergegeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.5.3 Bepaling risicosoorten 

In de vorige paragrafen is uitgelegd hoe de risicomatrix waarin het gehele risico-universum 

van de organisatie op een relatief hoog abstractieniveau wordt uitgezet. Nu de vorm van de 

risicomatrix bekend is, kan in deze stap bepaald worden welke risicosoorten in welk profiel 

van de matrix behoren.  

In het beleidsplan van de divisie Ruimte & Mobiliteit is risicomanagement aangewezen als 

speerpunt voor verbetering in de aankomende 5 jaar. In het kader van dit nieuwe 

beleidsplan werd een management middag georganiseerd waarin alle speerpunten van 

het nieuwe beleid werden belicht. Per onderwerp werd een workshop georganiseerd welke 

bezocht werd door alle managers van de divisie, te weten: projectmanagers en 

Detailsector: Aantal projecten in 2006: Percentage van divisieomzet: 

Wegen 265 6,0 % 

Kunstwerken 409 8,2 % 

Stedelijk gebied 813 9,8 % 

Woongebieden 574 8,7 % 

Openbare ruimte 1168 16,9 % 

Landelijk gebied 345 6,2 % 

Geometrie/Geografie   

Waarde 386 8,5 % 

Risicomatrix: Initiatief fase Haalbaarheids- 

fase 

Realisatie fase Beheer fase 

Engineering Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel  

Detachering Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel  

Advies/Consultancy Risicoprofiel  Risicoprofiel Risicoprofiel  Risicoprofiel  

Complex multidisciplinair Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel Risicoprofiel  

Speciale contractvormen Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel  

Ongedefinieerd/overig Risicoprofiel  Risicoprofiel  Risicoprofiel Risicoprofiel 

Figuur 34: Type projecten bij Oranjewoud 

Figuur 35: Risicomatrix voorzien van projecttype en projectfase 
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businessmanagers. Aangezien ik afstudeerder op het gebied van kwaliteitsmanagement 

kreeg ik de vraag de workshop betreffende risicomanagement te organiseren. Een 

uitwerking van deze workshop is te vinden in appendix 7.  

 

De workshop had twee hoofddoelen. Het eerste doel was om een uniform beeld te 

scheppen van risicomanagement, om bewustwording onder projectmanagers te vergroten. 

Het tweede doel was om de ervaring van deze managers te gebruiken bij invulling van de 

risicomatrix. Op deze manier kon op een collectieve manier worden nagedacht over 

risicomanagement. Door managers risicosoorten (op post-it papiertjes) te laten plaatsen in 

de risicoprofielen is hun ervaring gebruikt en opgeslagen. Deze ervaringen kunnen in een 

later stadium bij gebruik van het instrument dienen als advies voor toekomstige projecten. 

Een uitwerking van de risicosoorten in profielen is te vinden in appendix 7. De workshop is 

tevens gegeven onder de afstudeerders (studenten) van de Master opleiding CME.  

 

 

 

 

 

 

10.5.4 Plaatsing risicosoorten 

Men werd gevraagd gedurende de workshops zelf opgeschreven risicosoorten te plaatsen 

binnen een bepaald profiel van de matrix. Indien het niet mogelijk was om deze te plaatsen 

binnen een profiel, werd men gevraagd hiervoor een creatieve oplossing te bedenken 

(grensgevallen). Tevens kregen de betrokkenen per persoon 5 standaard risicosoorten 

toebedeeld, welke geplaatst moesten worden in de matrix. Deze waren van te voren 

bedacht, samengesteld en afgeleid uit reeds uitgevoerde risicoanalyses binnen 

Oranjewoud. De workshops hebben geleidt tot de plaatsing van risicosoorten binnen 

profielen. Een uitwerking hiervan is te vinden in appendix 7. 

10.5.5 Uitwerking tot bruikbare tool 

 

Kwadrantenmodel: 

Nu de risicomatrix is ingevuld en de profielen met daarin mogelijk voorkomende risicosoorten 

in projecten zijn opgenomen, moet overwogen worden op welke wijze het instrument 

gebruikt zal worden. Er is een bepaalde sturing vanuit bestaande werkprocessen (als eis 

geformuleerd) nodig om de risicomatrix te kunnen gebruiken. De bestaande werkprocessen 

staan beschreven in appendix 6.  

Projecteigenschappen met bijbehorende risico’s kunnen per project erg variëren. We 

hebben in de vorige paragrafen gezien dat risicosoorten kunnen verschillen per projecttype 

en per projectfase. Echter, vermoedelijk is het niet altijd nodig om een profiel te bepalen. In 

sommige gevallen zal het omslachtig zijn om veel aandacht te besteden aan het bepalen 

van een profiel waar het om een routinematig of om eenvoudig project gaat.  

 

Figuur 36: Plaatsing van risicosoorten in risicomatrix 

Workshop 
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De volgende stap is het vinden van aspecten die bepalend zijn voor de wijze waarop de 

risicomatrix gebruikt zal worden (sturing). Deze aspecten zullen we halen uit bestaande 

werkprocessen van Oranjewoud en zullen worden verwerkt in een kwadrantenmodel1. Via 

dit kwadrantenmodel zal worden bepaald of het risicoprofiel al dan niet vastgesteld moet 

worden en of het wel noodzakelijk is om tijd te stoppen in risicomanagement.  

Het kwadrantenmodel zal dienen als model om het instrument sturing te geven 

 

Projectsom: 

Een hogere projectsom verhoogt de kans op risico’s welke de doelstellingen van de 

organisatie kunnen bedreigen. Het bestaande protocol ‘instructie tekenbevoegdheid’ (zie 

appendix 6) bepaalt welke managers voor welk project bevoegd zijn te tekenen. De hoogte 

van de projectsom is hierbij bepalend. We kunnen dit protocol als huidige vorm van 

risicomanagement binnen de divisie beschouwen. De instructie handhaaft de volgende 

grenzen met betrekking tot de tekenbevoegdheid: 

 

Projectsom < € 100.000    � Project Manager tekent voor project 

€ 100.000  < Projectsom < € 250.000   � Business Manager tekent voor project 

€ 250.000  < Projectsom   � Divisie Directeur tekent voor project 

 

Complexiteit: 

Een hogere complexiteit van het project, verhoogt de risico’s welke de doelstellingen van de 

organisatie kunnen bedreigen. Een routinematig project daarentegen, zal minder risico’s met 

zich meebrengen. Door dit aspect te integreren in het instrument wordt de gebruiker 

verplicht een inschatting te maken betreffende de complexiteit van zijn project. Om de 

mate van complexiteit eenvoudig te houden is in overleg met Oranjewoud bepaald dat er 

twee keuzemogelijkheden zijn, namelijk: Complex project en Standaard project.  

 

Sturing: 

Het kwadrantenmodel moet sturing geven aan punten, welke in de ontwerpeisen zijn terug 

te vinden. Het kwadrantenmodel moet informatie geven over: 

� De mate van verplichting.  

 Is het wel of niet verplicht om een risicoanalyse te doen.  

� Verantwoordelijkheid voor het project. 

Bij het binnenhalen van zeer risicovolle projecten zal de directeur, of een hoge persoon in 

de hiërarchische lijn van de organisatie, moeten worden geïnformeerd. Deze zal zijn 

goedkeuring al dan niet nemen op basis van een risico-inventarisatie.  

� Vervolgstappen. 

 Welke volgende stap moet worden ondernomen om aan risicomanagement te doen. 

 

Het ontwikkelde kwadrantenmodel is voorgelegd aan Dhr. Hoekman, risicomanagement 

expert van Oranjewoud. In samenwerking met hem is het volgende kwadrantenmodel tot 

stand gekomen, zie figuur 372:  

                                                                 

1 Gehner, 2006 

2 Hoekman, 2007 

Sturing 

           

Projectsom 

           

 

 

Complexiteit 
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Reduceren aantal risicoprofielen: 

DDee  rriissiiccoommaattrriixx  zzooaallss  oonnttwwoorrppeenn  aallss  iinn  ffiigguuuurr  3355  bbeessttaaaatt  uuiitt::  66  ((pprroojjeeccttttyyppeenn))  xx  44  ((pprroojjeeccttffaasseess))  

==  2244  rriissiiccoopprrooffiieelleenn..  IInn  ddee  oonnttwweerrppeeiisseenn  aallss  ggeeffoorrmmuulleeeerrdd  iinn  ppaarraaggrraaaaff  §§  1100..44,,  ssttaaaatt  

ooppggeennoommeenn  ddaatt  hheett  iinnssttrruummeenntt::  pprraakkttiisscchh,,  eeeennvvoouuddiigg  eenn  iinnzziicchhtteelliijjkk  mmooeett  zziijjnn..  TTeevveennss  iiss  iinn  ddee  

oonnttwweerrppeeiisseenn  ooppggeennoommeenn  ddaatt  hheett  iinnssttrruummeenntt  eeeenn  ‘‘eeeennvvoouuddiiggee’’  ddiiggiittaallee  mmaanniieerr  vvaann  ooppssllaagg  

mmooeett  bbeevvaatttteenn..  HHeett  ggeebbrruuiikk  vvaann  2244  rriissiiccoopprrooffiieelleenn  mmaaaakktt  hheett  iinnssttrruummeenntt  ccoommpplleexx  eenn  

oonnoovveerrzziicchhtteelliijjkk..  OOmm  ddee  ggeebbrruuiikkssvvrriieennddeelliijjkkhheeiidd  eenn  ddee  eeeennvvoouudd  ttee  wwaaaarrbboorrggeenn  wwoorrddeenn  hheett  

aaaannttaall  rriissiiccoopprrooffiieelleenn  ggeerreedduucceeeerrdd..    

AAppppeennddiixx  77  ggeeeefftt  wweeeerr  hhooee  ddoooorr  wwoorrkksshhooppss  rriissiiccoopprrooffiieelleenn  zziijjnn  vvoooorrzziieenn  vvaann  rriissiiccoossoooorrtteenn..  DDiitt  

zziijjnn  rriissiiccoossoooorrtteenn  ddiiee  ddoooorr  ddee  eerrvvaarriinnggeenn  vvaann  pprroojjeeccttmmaannaaggeerrss  zzii jjnn  ggeeïïddeennttiiffiicceeeerrdd..  HHeett  iiss  

ooppvvaalllleenndd  ((zziiee  aappppeennddiixx  77))  ddaatt  bbeeppaaaallddee  pprrooffiieelleenn  zzii jjnn  vvoooorrzziieenn  vvaann  ddeezzeellffddee  rriissiiccoossoooorrtteenn..  

RRiissiiccoopprrooffiieelleenn  wweellkkee  ddeezzeellffddee  rriissiiccoossoooorrtteenn  bbeevvaatttteenn  zzuulllleenn  wwoorrddeenn  ssaammeennggeevvooeeggdd..  

OOppvvaalllleennddhheeddeenn  uuiitt  aappppeennddiixx  77,,  mmeett  bbeettrreekkkkiinngg  ttoott  hheett  rreedduucceerreenn  vvaann  rriissiiccoopprrooffiieelleenn  zzii jjnn::  

� Het type project ‘Detachering’ bevat onafhankelijk van de projectfase nagenoeg 

dezelfde risicosoorten. 

� Het type project ‘Advies/Consultancy’ bevat onafhankelijk van de projectfase 

nagenoeg dezelfde risicosoorten. 

� Het type project ‘Speciale contractvormen’ bevat onafhankelijk van de projectfase 

nagenoeg dezelfde risicosoorten. 

� Het type project ‘Complex multidisciplinair’ bevat voor de fases: ‘initiatieffase’ en 

‘haalbaarheidsfase’, nagenoeg dezelfde risicosoorten. 

� Het type project ‘Complex multidisciplinair’ bevat voor de fases ‘realisatiefase’ en 

‘beheerfase’, nagenoeg dezelfde risicosoorten. 

 

Figuur 37: Kwadrantenmodel, welke een sturingsfunctie heeft voor het instrument  

Kwadrantenmodel 

           

 

 

Reduceren aantal 

risicoprofielen 
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Door verwerking van de bovenstaande punten wordt het aantal risicoprofielen van 24 

teruggebracht naar 13 profielen. De risicomatrix ziet er als volgt uit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het instrument is op de Cd-rom van Deel E te vinden in digitale vorm. Het is een 

softwarematige uitwerking waarbij wordt bewezen dat de risicomatrix en het 

kwadrantenmodel bruikbaar zijn. Tevens kan het gebruikt worden als toets om te kijken of 

aan de gestelde eisen wordt voldaan, zie verder paragraaf § 10.8 ‘Validatie instrument’.  

Figuur 38: Reduceren van 24 naar 13 risicoprofielen 

Figuur 39: Voorbeelden van softwarematige uitwerking van het Risicobeheersing instrument 
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10.6 Werking Instrument 

 

 Figuur 40: Werking risicobeheersing instrument  
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10.7  Roadmap Instrument  

 

Figuur 41: Roadmap Risicobeheersing instrument  

Mogelijkheden van het 

Instrument (roadmap) 
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10.8 Validatie instrument 

De validatie van het instrument zal op twee manieren gebeuren: 

� Toetsen van het instrument aan de ontwerpeisen 

� Voorleggen aan expertpanel 

10.8.1 Toetsen van ontwerpeisen 

Per ontwerpeis zal kort worden ingegaan op de verwerking hiervan in het risicobeheersing 

instrument. Doordat hier sprake is van controle en niet van uitleg, zal er in deze paragraaf 

veel verwezen worden naar andere paragrafen in het onderzoeksverslag dan wel de 

appendices.  

 

 

1. Het instrument moet de bewustwording van risicomanagement op de werkvloer 

vergroten. 

Deze ontwerpeis is verwerkt in het instrument door een hoog abstractieniveau. Het hoge 

abstractieniveau staat garant voor een brede toepasbaarheid. De brede toepasbaarheid en de 

eenvoud van het instrument dragen bij tot bewustwording op alle niveaus. Doordat gebruikers van 

het instrument eenvoudige maar essentiële aspecten van risicomanagement doorlopen wordt 

gestimuleerd dat over risicosoorten wordt nagedacht. Ook wordt er geleerd van vroegere fouten 

hetgeen bijdraagt aan een grotere bewustwording. Hierbij moet worden vermeld, dat na het 

doorlopen van het instrument mogelijke risico’s slechts geïdentificeerd zijn. Het managen van deze 

risico’s door de gebruiker moet dan nog beginnen.  

2. Het instrument moet aansluiten op/onderdeel zijn van een nieuw beleid. 

Het gebruik van het instrument zal als verplicht onderdeel worden opgenomen in de werkinstructie 

van Oranjewoud.  

3. Het instrument dient: praktisch, eenvoudig en inzichtelijk te zijn. 

Het aantal risicoprofielen is teruggebracht van 24 naar 13 profielen om de toepasbaarheid van het 

instrument te vergroten. Het instrument is opgebouwd uit maximaal vier vragen welke aan de 

gebruiker worden voorgelegd. In de softwarematige uitwerking van het instrument zullen deze 

vragen één voor één worden behandeld. Hierdoor blijft het instrument praktisch en eenvoudig. Door 

het kwadrantenmodel wordt bepaald wie er geïnformeerd moet worden bij de start van het project. 

Hierbij wordt bepaald of het verkregen profiel met het daarbij verkregen advies voor de gebruiker, in 

de Project Workspace moet worden gekopieerd (zie appendix 6). De Project Workspace is voor het 

gehele projectteam inzichtelijk. 

4. Het instrument dient een eenvoudige digitale manier van opslag te bevatten. 

Zoals beschreven in ontwerpeis 3, wordt tijdens het doorlopen van het instrument bepaald of het 

advies moet worden opgeslagen in de Project Workspace. Deze manier van opslag in de 

projectmap kan worden beschouwd als een eenvoudige digitale manier van risico opslag.  
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5. Het instrument dient structuur te geven aan bestaande analysemethoden. 

Deze ontwerpeis is in de uitwerking van het instrument niet opgenomen. Echter, de opzet van het 

instrument leent zich prima voor het opnemen van analysemethoden. Per risicoprofiel kan 

eenvoudig een analyseadvies gegeven worden. Extra onderzoek zou binnen de huidige 

onderzoeksopzet te ver voeren. Dit onderwerp leent zich voor. In paragraaf § 7.4 ‘Aanbeveling voor 

verder onderzoek’ zal verder worden ingegaan op dit punt.  

6. Het instrument moet bruikbaar zijn voor verschillende typen projecten. 

Zoals beschreven in paragraaf § 10.5.2 ‘type project bepaling’ is het instrument ontworpen om 

advies te geven voor de toepassing van verschillende typen projecten binnen de divisie 

Ruimte&Mobiliteit. De typen projecten bevatten alle mogelijke activiteiten welke worden uitgevoerd 

binnen de divisie, te weten: ingenieursproject, detachering, advies/consultancy, complex 

multidisciplinair project, speciale contractvormen en ongedefinieerde/overige projecten.  

7. Het instrument moet bruikbaar zijn voor verschillende fases van het bouwproces. 

Zoals beschreven in paragraaf § 10.5.1 ‘fasebepaling’ is het instrument ontworpen om advies te 

geven in verschillende fases van het bouwproces. De fases opgenomen in het instrument bevatten 

alle stadia waarin de divisie Ruimte & Mobiliteit risico’s kan lopen. Die fases zijn respectievelijk: 

initiatieffase, haalbaarheidsfase, realisatiefase en de beheerfase.  

8. Het instrument moet een focus hebben op het beginstadium van projecten.  

Zoals het instrument ontworpen is dient het te worden doorlopen bij de start van een project. Het 

instrument dient daarbij zo te worden geïmplementeerd dat het aansluit op bestaande 

werkprocessen van Oranjewoud en daardoor verplicht doorlopen wordt bij de start van een project. 

Deze aansluiting van het instrument op bestaande werkprocessen is beschreven in paragraaf § 

11.2.1 ‘Structuur’.  

9. Het instrument moet aansluiten op bestaande werkprocessen van Oranjewoud. 

Zoals beschreven in paragraaf § 10.5.5 ‘Uitwerking instrument tot bruikbare tool’, is in het 

kwadrantenmodel de interne nota tekenbevoegdheid opgenomen. En uitwerking over de nota zelf 

is te vinden in appendix 6 ‘Tekenbevoegdheid’. Waar dit nu om een protocol gaat welke de 

projectmanagers zich eigen moeten maken is deze nu in het model geïntegreerd. Een verdere uitleg 

over de aansluiting van het instrument op bestaande werkprocessen is beschreven in paragraaf § 10 

7.2.1 ‘Structuur’. 

10. Het instrument moet bruikbaar zijn voor alle activiteiten welke worden uitgevoerd  

       binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit. 

Door het ontwikkelen van een risicomatrix met een hoog abstractieniveau is getracht alle 

activiteiten met de daarbij behorende risico’s te vatten in één matrix. Door de mogelijkheid open te 

houden voor overige activiteiten (overige typen projecten) blijven speciale activiteiten welke niet 

direct in de matrix vallen toch gevat in het instrument.  

11. Het instrument dient een hoog abstractieniveau en een breed focus op  

      risicomanagement te bevatten. 

Het instrument is niet gekoppeld aan concrete activiteiten; het is algemeen toepasbaar op een 

grote diversiteit van projecten. Het instrument bestrijkt vele aspecten van risicomanagement zoals: 

tekenverantwoordelijkheid, financiële implicaties, complexiteit etc.  
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10.8.2 Voorleggen aan expertpanel 

Om het instrument op juistheid te kunnen toetsen is de uitwerking voorgelegd aan een groep 

experts op het gebied van risicomanagement. Deze voorlegging heeft plaatsgevonden 

middels een presentatie en discussie. Deze presentatie bestond uit een beschrijving van de 

totstandkoming van het instrument enerzijds en uit de softwarematige uitwerking anderzijds 

(zie Deel E Cd-rom). Bij de samenstelling van het expertpanel is rekening gehouden met de 

toevoeging van betrokken sleutelfiguren van Oranjewoud intern en algemene 

risicomanagement experts extern. Omdat het instrument specifiek voor Oranjewoud is 

ontwikkeld uit interne werkprocessen en protocollen zijn voor de evaluatie geen experts 

betrokken van andere ingenieursbureaus. De huidige staat van het instrument is dan ook 

nog niet geschikt voor algemene toepasbaarheid, zie ook paragraaf § 7.4 ‘Aanbeveling 

voor verder onderzoek’.  

 

Het panel, bestond uit: 

� Mevr. Bos, Functie: Controller divisie Ruimte & Mobiliteit (sleutelfiguur risicomanagement) 

� Dhr. Zegwaard, Functie: Divisiedirecteur Ruimte & Mobiliteit 

� Dhr. de Boer, Functie: Projectmanager (sleutelfiguur risicomanagement) 

� Dhr. Maas, Functie: Implementatiespecialist (externe risicomanagement deskundige) 

� Dhr. Hoekman, Functie: Risicomanager (interne risicomanagement deskundige) 

Een deel van het panel is tevens in het leven geroepen als een projectteam dat 

verantwoordelijk zal zijn voor het begeleiden van het implementatietraject. De punten van 

kritiek uit de voorlegging zijn in dit onderzoeksverslag en de bijbehorende uitwerking van het 

instrument reeds opgenomen.  

 

Bij het valideren van het instrument stonden de volgende punten centraal: 

� Is het instrument volledig? 

� Is het instrument juist? 

� Is het instrument bruikbaar? 

� Extra aandachtspunten (voor de toekomst) 

 

Ad.1, Is de methode volledig? 

� De complexiteit van het project was aanvankelijk niet meegenomen. Aangezien een 

hoge complexiteit verantwoordelijk is voor een toename van risico’s in het project moet 

hier in de ontwikkeling van het instrument meer aandacht worden besteed. Het panel is 

van mening dat de complexiteit van het project zeer van invloed is op het risicogehalte. 

Oplossing: De complexiteit is opgenomen in het instrument als onderdeel van het kwadrantenmodel. 

Het kwadrantenmodel is opgenomen als sturingselement van het instrument, zie verder paragraaf § 

10.5.5 ‘Uitwerking tot bruikbare tool’. 

 

� De projectsom van een project was aanvankelijk niet meegenomen. Aangezien een 

hogere projectsom zal leiden tot meer risico’s in het project moet hier in de ontwikkeling 

van het instrument meer aandacht worden besteed. Het panel is van mening dat de 

projectsom van het zeer van invloed is op het risicogehalte. 

 

 

Volledigheid 
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Oplossing: De projectsom is opgenomen in het instrument als onderdeel van het kwadrantenmodel. 

Het kwadrantenmodel is opgenomen als sturingselement van het instrument, zie verder paragraaf § 

10.5.5 ‘Uitwerking tot bruikbare tool’. 

 

Ad. 2, Is de methode juist? 

� Er dient extra aandacht te worden besteed aan de bruikbaarheid. De basis van het 

instrument is goed maar met de aansluiting op het bestaande systeem van de 

organisatie, staat of valt het geslaagd implementeren van het instrument.  

Oplossing: Er is niet alleen nagedacht over de aansluiting op de bestaande werkprocessen, het 

instrument maakt er tevens deel vanuit. Het instrument is een samenvoeging van bestaande 

risicomanagement processen die in de huidige situatie niet als zodanig worden beschouwd. Hierdoor 

wordt de aansluiting gewaarborgd, zie verder hoofdstuk 11 ‘Implementatietraject’. 

 

� De tekenbevoegdheid was onjuist gedifferentieerd.  

Oplossing: Op advies van het panel werden andere limieten geïntroduceerd. De nieuwe limieten van 

de tekenbevoegdheid werden verlaagd opgenomen in het kwadrantenmodel. Nieuwe opgenomen 

waarden: projectsom < €100.000, €100.000 > €250.000 en €250.000 < projectsom. 

 

� Het instrument is ontwikkeld als risicomanagement-accent bij de start van een project. 

Het ‘cyclische’ en ‘continue’ aspect zijn onvoldoende opgenomen.  

Oplossing: Het instrument zorgt voor bewustwording op een bepaald moment. Naarmate het project 

vordert moet het instrument opnieuw (cyclisch) doorlopen worden. Dit moet gebeuren bij het ingaan 

van een nieuwe fase of als prognosemarges worden bijgesteld. Het (negatief) bijstellen van een 

prognosemarge door een projectmanager is een teken dat het project anders loopt als verwacht. Dit 

kan zijn doordat zich nieuwe risico’s of problemen aandoen. De prognoses kunnen alleen worden 

bijgesteld als het instrument opnieuw is doorlopen. Dit moet digitaal worden geïmplementeerd in het 

interne systeem van Oranjewoud, zie verder hoofdstuk 11 ‘Implementatietraject’  

 

Ad. 3,  Is het instrument bruikbaar? 

� Het panel vindt dat de bruikbaarheid matig is door een te groot aantal risicoprofielen. De 

uitkomst was een advies gebaseerd 24 profielen. Bovendien geven diverse profielen een 

(vrijwel) gelijk advies. Derhalve adviseert het panel een reductie van het aantal 

risicoprofielen om de bruikbaarheid te vergroten. 

Oplossing: Het aantal profiel is teruggebracht van 24 naar 13 risicoprofielen. Profielen met een dergelijk 

gelijke risicosoorten zijn hiertoe samengevoegd. Een uitleg betreffende de reductie van risicoprofielen 

is te vinden in paragraaf § 10.5.5, ‘Uitwerking tot bruikbare tool’ 

 

Ad. 4, Extra aandachtspunten 

� Het instrument dient slechts ter identificatie van risico’s, niet tot beheersing.  

Advies:  

- Gebruikers moeten op de hoogte worden gesteld dat het instrument slechts een 

confrontatiemiddel is wat het bewustwording moet veroorzaken. De daadwerkelijke 

risicobeheersing moet na het doorlopen van het instrument gebeuren. 

- Doordat het instrument up-to-date te houden en te voorzien van een advisering voor te 

gebruiken analysemethodieken per risicoprofiel, wordt de gebruiker op weg geholpen 

bij het daadwerkelijke beheersen van risico’s. 

Juistheid 

           

 

 

Bruikbaarheid 

           

 

 

Extra aandachtspunten 
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� Het instrument heeft een initiële functie, maar heeft ook een functie bij het monitoren. 

Door verandering van activiteiten zal het instrument onderhevig zijn aan veranderingen.  

Advies:  

- Doordat het instrument constante monitoring vereist is het verstandig één of meerdere 

personen aan te wijzen die met deze taak belast worden. Dit kunnen controllers of 

kwaliteitsmanagers zijn die nu ook geconfronteerd worden met risicomanagement. 

- Het instrument moet blijvend gevoed worden met gegevens. Nieuwe risico’s en 

problemen moeten worden opgenomen zodat deze een volgende keer voorkomen 

kunnen worden. Het is daarom interessant om te onderzoeken of het mogelijk is dat 

projectmanagers in de toekomst zelf hun risicokennis en ervaringen kunnen toevoegen 

aan het instrument, zie ook paragraaf § 7.4 ‘aanbeveling voor verder onderzoek’. 

 

� Tot slot; er dient veel aandacht te worden besteed aan het plaatsen van het instrument 

binnen de structuur van Oranjewoud. Voor het slagen van het instrument, is de 

implementatie van groot belang, zie hoofdstuk 11 ‘Implementatietraject’.  
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1111    IImmpplleemmeennttaattiieettrraajjeecctt  

11.1  Inleiding  

Implementatie is: 

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 organisatie’1 

 

Implementatietrajecten binnen organisatiestructuren zijn complex en vragen per definitie 

veel aandacht. Een implementatietraject betekent altijd dat er een verandering of een 

vernieuwing wordt doorgevoerd. Werknemers houden over het 

algemeen niet van veranderingen. Uit het de cultuurdiagnose, zie 

appendix 4, blijkt dat de werknemers van het oorspronkelijk Friese 

Oranjewoud hierop geen uitzondering maken. Bij 

implementatietrajecten moet in het bijzonder rekening worden 

gehouden met de bedrijfscultuur. In dit hoofdstuk zal dan ook vaak 

worden gerefereerd naar de cultuurdiagnose van appendix 4.  

 

Voor het implementatietraject van risicomanagement maakt 

Oranjewoud gebruik van extern advies gegeven door 

consultancybureau Ami. Ami is gespecialiseerd in implementatie-

trajecten en heeft hiervoor algemene succesfactoren opgesteld. Bij de 

uitwerking van dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van deze factoren.  

 

 

Om tot een succesvol implementatietraject te komen, moeten alle aspecten van de 

organisatie overwogen worden. Om hieraan te voldoen worden zogenaamde 

‘management bouwstenen’ (zie figuur 42), te weten: strategie, structuur, cultuur, mensen, 

middelen en resultaten als leidraad gebruikt2. Per bouwsteen, worden conclusies en 

aanbevelingen beschreven. 

11.2 Kritieke succesfactoren  

Kritieke succesfactoren zijn factoren waarop men zich moet concentreren/focussen om tot 

een succesvolle implementatie van risicomanagement te komen. Het zijn factoren waar 

aandacht aan moet worden besteed om succesvol te zijn. De term is afkomstig van het 

Engelse begrip: ‘Critical Succes Factor’3, vrij vertaald in het Nederlands: Kritieke Succes 

                                                                 

1 ZonMw, 1997 

2 Nieuwenhuis, 2006 

3 Kaplan & Norton, 2002 

Figuur 42: Management bouwstenen   

Management bouwstenen 

           

Een verstandig mens maakt meer gunstige gelegenheden, f    

dan hij vindt.. 

                                                                         F. Bacon (1561-1626)
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Factor (KSF). Om de KSF van risicomanagement voor de divisie Ruimte & Mobiliteit zichtbaar 

te maken, wordt gebruik gemaakt van de ‘Ishikawa-methode’, ook wel ‘oorzaak-gevolg’ of 

‘visgraatdiagram’ genoemd. 

 

Ishikawa diagram: 

Het Ishikawa diagram is een methode om sleutelfactoren te constateren welke veroorzaker 

zijn van een bepaald gevolg. Dit gevolg of effect, kan zowel negatief (probleem) als positief 

(kans) zijn. De visgraat geeft hier alle aspecten weer welke de oorzaak zijn tot: ‘hoe te 

komen tot een succesvolle implementatie van risicomanagement’ (gevolg). Tevens geeft 

het diagram het verband aan tussen de gevarieerde veroorzakers van het effect. In figuur 43 

is het visgraatdiagram weergegeven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consultancy bureau Ami heeft tien uitgangspunten welke de kansen van succesvol 

implementeren moeten vergroten. De uitgangspunten zijn in de loop der jaren door Ami met 

succes beproefd op klanten. De uitgangspunten van Ami zijn1: 

� De procesaanpak leidt tot resultaat 

� Een project geeft duidelijke kaders 

� De eerste resultaten lijken klein 

� Samenspel is het fundament 

� De eerste omslag is een persoonlijke 

� Leren is bewust experimenteren 

� Botsingen zijn gezond 

� De wet van de eenvoud 

� Mensen willen ertoe doen 

� Verborgen regels bepalen het spel 

  

De managementbouwstenen zoals deze aan de uiteinden van het visgraatdiagram zijn 

weergegeven zullen in de volgende subparagrafen puntsgewijs worden doorlopen. De 

conclusies en aanbevelingen, uit hoofdstuk 7 van het hoofdverslag, zijn opgenomen in deze 

uitwerking.  

                                                                 

1 Maas, 2007 

Figuur 43: Ishikawa- of Oorzaak-Gevolg diagram 

Oorzaak-gevolg 

diagram 

Implementatie 

uitgangspunten 
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11.2.1  Structuur 

Structuur is van belang voor de beheersbaarheid van risicomanagement1. Zoals eerder 

beschreven in paragraaf § 3.2.2 van het hoofdrapport, zijn binnen de divisie Ruimte & 

Mobiliteit van Oranjewoud 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 

bereikt2. 

 

Er zijn diverse bedrijven die zich als ‘core-competence’ louter bezighouden met 

implementatievraagstukken. Uit het onderzoek blijkt dat de bij Oranjewoud reeds doorlopen 

implementatietrajecten een belangrijke overeenkomst hebben, namelijk dat deze allen 

vanuit de bestaande organisatiestructuur zijn geïnitieerd3. Zo werden er risicochecklists en 

risicoanalysemethodieken ingevoerd per businessgroep of per afdeling (in fragmenten) van 

de organisatie. Het is echter onjuist om te denken dat elke businessgroep verschillende 

risico’s zou lopen. In figuur 44 is te zien dat de organisatiestructuur als risicomanagement 

kader wordt gebruikt waarbinnen alle activiteiten van de divisie zich afspelen. De verticale 

pijlen geven de introductie van risicomanagement weer per fragment (businessgroep) waar 

de gekleurde ellipsen de bepaalde risicosoorten weergeven waarmee de businessgroepen 

gezamenlijk te maken hebben. Te zien is dat er meerdere introducties tot risicomanagement 

worden gegeven voor dezelfde risicosoorten.  

 

� Conclusie: We kunnen zien dat verschillende afdelingen of functies zich richten op 

dezelfde risicosoorten zonder dat van elkaar te weten (figuur 44), laat staan dat hun inzet 

onderling op elkaar is afgestemd. Deze gefragmenteerde aanpak blijkt zeer inefficiënt en 

slecht te werken voor Oranjewoud. 

Advies:  

- Bij de implementatie van het instrument, zie hoofdstuk 11, moet men de 

organisatiestructuur niet als kader gebruiken om risicomanagement op te hangen. Het 

instrument moet daar worden geplaatst waar het als onderdeel van het werkproces 

wordt geïnitieerd (de Werkwijzer en het PB-Formulier, beschreven in appendix 6) en 

waar een eenmalige introductie leidt tot het besef van het lopen van risicosoorten bij 

de uitvoering van activiteiten van de divisie (zie figuur 45).  

 

Een organisatiestructuur is van essentieel belang voor het verkrijgen van overzicht. De 

directie heeft als overkoepelende taak om de ‘bedrijfsmatige gezondheid’ van de 

organisatie te managen. Een divisiestructuur zoals Oranjewoud deze sinds een jaar kent is 

hiervoor bij uitstek geschikt. Door de totale omzet van de divisie Ruimte & Mobiliteit te 

verdelen over verschillende businessgroepen, kan men permanent monitoren welke ‘takken 

van sport’ gezond zijn en welke afdelingen extra aandacht verdienen.  

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 

2 Sanders, Neuijen, 2005 

3 Onderzoek Oranjewoud BV, 2004 
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De risicomanagement structuur ophangen aan de organisatiestructuur lijkt echter constant 

te mislukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de matrix van het beheersinstrument wordt een structurering gemaakt van de 

activiteiten, wat voorheen de organisatiestructuur deed, zie figuur 45. Daarbinnen worden 

risicosoorten gecategoriseerd door risicoprofielen. In de figuur is te zien dat een éénmalige 

introductie van risicomanagement (dit kan zijn in de vorm van een verplichting vanuit de 

directie) leidt tot een vast traject tot risicomanagement, wat identiek is voor eenieder die 

een projectstart moet doorlopen. 

 

Aansluiting op bestaande processen: 

Zoal vermeld is het instrument ontworpen om (in eerste instantie) gebruikt te worden bij de 

start van een project. Het PB-Formulier is een document wat verplicht moet worden 

ingevuld/doorlopen, bij de aanvraag van een projectnummer.  

Advies:  

- Het koppelen van het instrument aan het PB-Formulier zou prima plaats kunnen vinden 

doordat beide aan de start van het project verplicht doorlopen moeten worden. Door 

het instrument onderdeel uit te laten maken van een verplicht onderdeel van het 

werkproces als het PB-Formulier, wordt een geïntegreerde structurele aanpak van 

risicomanagement gerealiseerd. 

Figuur 44: De organisatiestructuur (divisiestructuur) van Oranjewoud BV van waaruit risicomanagement  

                  wordt geïnitieerd. Dit resulteert in gefragmenteerd risicomanagement. 

    

Figuur 45: Het Risicobeheersing instrument als onderdeel van het werkproces waarbij een eenmalige  

               introductie leidt tot het besef van risicosoorten binnen de activiteiten van de divisie.   

Gefragmenteerde 

structuur 

Geïntegreerde 

structuur 
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Algemeen bevestigend citaat:  

‘De opdrachtbeoordeling of risicoanalyse wordt niet aantoonbaar uitgevoerd en vastgelegd. Het 

projectbegeleidingsformulier (PB-Formulier) lijkt een prima gereedschap voor het vastleggen van 

risicomanagement’1 

 

De werkwijzer is een werkproces wat verplicht moet worden doorlopen door werknemers.  

Advies:  

- Het doorlopen van het risicomanagement proces in de vorm van het risicobeheersing 

instrument, moet tevens worden opgenomen in de Werk Wijzer (WW) van Oranjewoud.  

 

Andere huidige werkprocessen welke als risicomanagement worden beschouwd als; de 

‘Project Workspace’ en de ‘Nota Tekenbevoegdheid’ zijn reeds geïmplementeerd in het 

instrument. Het lijkt niet nodig om naast de implementatie zoals beschreven in dit hoofdstuk 

werkprocessen toe te voegen. De huidige werkprocessen zoals beschreven in appendix 6, 

kunnen aangepast worden om te passen in het implementatietraject van 

risicomanagement.  

11.2.2  Cultuur 

Cultuur is van belang voor de leefbaarheid van risicomanagement2. Naast een 

structuurverandering is er een cultuuromslag nodig waarbij wordt gestreefd naar een meer 

proactieve en procesmatige houding ten opzichte van risicomanagement. Om een 

cultuuromslag te realiseren, moet de cultuur worden beïnvloed. Deze cultuuromslag is van 

vitaal belang voor het slagen van het risicomanagement implementatietraject. 

 

Bij een cultuurverandering moet rekening worden gehouden met de bestaande 

cultuuraspecten zoals deze uit de cultuurdiagnose (van appendix 4) kwamen. Daaruit kwam 

onder meer naar voren dat men niet houdt van veranderingen, wat tevens blijkt uit mislukte 

implementatietrajecten. De vraag is, hoe men een cultuuromslag kan laten plaatsvinden 

waar men op de werkvloer helemaal niet zit te wachten.  

 

� Conclusie: Het belangrijkste is dat er een grotere bewustwording komt voor de noodzaak 

van het managen van risico’s in projecten.  

Advies:  

- Er moet een culturele doorbraak worden geforceerd waarbij er geen excuses meer 

mogelijk zijn, er moet duidelijke aanspreekbaarheid zijn en eigen verantwoordelijkheid 

voor projectmanagers. Het gevoel onder projectmanagers dat er niet over risico’s 

gepraat mag worden moet worden weggenomen. Het moet duidelijk zijn dat 

risicomanagement door deze cultuuromslag hoger op het lijstje van projectmanagers 

moet komen.  

 

 

                                                                 

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

2 Nieuwenhuis, 2006 
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� Conclusie: Werknemers zijn niet gewend aan het gebruiken van middelen en het 

communiceren over risicomanagement (taboe). Dit blijkt uit onder andere uit de casus 

waarbij geen risicoanalyse is ingevuld. 

Advies:  

- ‘De taboe van risicomanagement’ moet worden doorbroken door een positieve en 

subtiele introductie van diverse risicomanagement middelen als het risicobeheersing 

instrument (zie ook § 12.2.4 ‘middelen’). 

- Mensen moeten op een positieve manier met risico’s omgaan waarbij men plezier 

ondervindt. 

- Door plenaire besprekingen en evaluaties van projecten worden meerdere mensen 

gezamenlijk betrokken bij risicomanagement. Hierdoor blijft het niet meer alleen een 

issue van de projectmanager maar kan men over risico’s communiceren. 

- Tevens moet het nut van risicomanagement meer worden aangetoond. Hoewel dit een 

zeer lastige opgave is en precieze resultaten van risicomanagement niet weergegeven 

kunnen worden, geldt dat vaak wel voor de grote lijnen. Men kan door visuele 

weergaven met grafieken aangeven op welke punten risicomanagement werkt of kan 

gaan werken (zie voorbeeld).  

- Transparantie is belangrijk over veranderingen en het in te voeren beleid. Hierdoor gaan 

projectmanagers begrijpen waarom er een cultuurverandering nodig is. Dit komt de 

betrokkenheid bij veranderingen ten goede.  

 

 

Voorbeeld: bij Oranjewoud kan de S-cuve (de curve waarin prognose kosten en 

cumulatieve kosten uit worden gezet tegen het verloop van het project/tijd) niet worden 

weergegeven voor de dynamische projectbeheersing (zie ook paragraaf § 12.2.4 

‘middelen’). Als werknemers de toegevoegde waarde van risicobeheersing onder ogen 

krijgen, zal dit stimulerend werken voor de handeling van projectmanagers en het bewustzijn 

voor risicomanagement vergroten. 

 

De verandering zelf moet tot stand komen door een leerproces en de introductie van 

effectieve middelen. Het belangrijkste hierbij is echter dat werknemers op de hoogte zijn van 

de veranderingen en dat er draagvlak voor is1. De middelen welke onder andere voor een 

cultuuromslag moeten zorgen, staan beschreven in § 12.2.4 ‘middelen’. 

11.2.3 Mensen 

Mensen zijn van belang voor de maakbaarheid van risicomanagement2. Door het onderzoek 

is aan het licht gekomen dat Oranjewoud op het gebied van risicobeheersing veel kennis in 

huis heeft.  

� Conclusie: Er is voldoende kennis in huis voor het realiseren van een geslaagd 

implementatietraject (door onder andere ervaren projectmanagers). De kennis is echter 

geconcentreerd bij een beperkt aantal mensen. 

                                                                 

1 Sanders, Neuijen, 2005 

2 Nieuwenhuis, 2006 



   

 
30  Aanvullend rapport 

 

 

Van checklist naar integraal risicobeleid 

           

 

Advies:  

- Het is belangrijk dat door kennisoverdracht van initiatiefnemers, kennis wordt verspreid 

naar de gehele organisatie. Initiatiefnemers zullen enthousiast zijn over de nieuwe 

plannen en moeten dit zien over te dragen aan de personen die risico’s moeten 

managen (projectmanagers).  

 

Naast een cultuurverandering waarbij projectmanagers een andere houding tot 

risicomanagement moeten aannemen moet er ook gewerkt worden aan de competentie 

van projectmanagers.  

� Conclusie: Projectmanagers blijken het vak vaak mooi te vinden, maar zijn niet in staat 

om de risico’s te managen1. Er zijn diverse manieren om projectmanagers en 

medewerkers risicomanagement competent te krijgen. 

Advies:  

- Bij de projectleidercursus intern zou aan risicomanagement extra aandacht moeten 

worden besteed. Risicomanagement moet net als dat het een peiler is van 

projectmanagement, een peiler worden in de opleiding van projectmanagers.  

- Er moeten voldoende trainingen van experts van buitenaf komen (buiten organisatie). 

- Er moeten voldoende mogelijkheden worden gecreëerd waardoor werknemers intern 

de mogelijkheid krijgen om te kunnen communiceren over risicomanagement. 

Gezamenlijke tussenevaluaties of eindevaluaties van projecten kunnen het 

communiceren over risicomanagement bevorderen en zorgen voor kennisoverdracht. 

Uiteraard is er samenhang met de cultuuromslag waarbij het taboe moet worden 

doorbroken dat het niet gebruikelijk is over risicomanagement te communiceren. 

Workshops lenen zich uitstekend om kennis over te dragen. Door groepsgewijs samen 

bezig te zijn met een casus kan er onderling worden gecommuniceerd over 

risicomanagement. Een plenaire evaluatie zorgt ervoor dat aan het einde van de 

workshop meningen op één lijn worden getrokken.  

- Er moet gewerkt worden aan een kennis- en ervaringsuitwisseling tussen ervaren 

projectmanagers en nieuwkomers in het vak. Zo hebben de oudere projectmanagers 

veel ervaring in projecten, maar maken ze het onvoldoende expliciet. De risico’s 

worden gemanaged op ervaring. De jonge managers hebben geleerd om 

analysetechnieken te gebruiken om risico’s te managen maar hebben onvoldoende 

praktijkervaring in projecten. Beiden typen managers kunnen van elkaar leren.  

 

Verder moeten de rollen in projecten duidelijk verdeeld zijn om risicmanagement te kunnen 

implementeren. Zo heeft bij Oranjewoud de projectmanager verantwoordelijkheden voor de 

competentievorming van de projectleider. De projectmanager kan dus sturing geven aan 

de projectleider betreffende kennisvergaring. De teammanager is verantwoordelijk voor de 

samenstelling en kennis van experts (vakinhoudelijke balans). Deze functie is minder 

projectmatig van toepassing en daardoor erg belangrijk. De teammanager moet zorgen dat 

er in het team voldoende risicomanagement competente werknemers aanwezig zijn.  

 

 

                                                                 

1 Van Miert, 2007 
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Advies:  

- Om bewustwording onder projectmanagers onderling te kweken en om 

kennisoverdracht te bewerkstelligen zouden groepen kunnen worden gevormd. Deze 

groepen moeten divers zijn samengesteld waardoor kennis van risicomanagement is 

verdeeld. Door een competitief karakter tussen de groepen onderling in te stellen kan 

speels om worden gesprongen met risicomanagement. Deze speelse omgang spreekt 

over het algemeen tot de verbeelding1. 

 

Advies:  

- Het is belangrijk dat projectmanagers die competent kunnen worden beschouwd, ook 

up-to-date van kennis blijven. Er moeten regelmatige prikkels worden gegeven. Dit 

moet over een lange termijn gebeuren zodat risicomanagement niet wegebt.  

 

11.2.4 Middelen 

Middelen zijn van belang voor de maakbaarheid van risicomanagement2. Zoals beschreven 

in paragraaf § 12.2.2 ‘cultuur’, moet de cultuurverandering zelf tot stand komen door een 

leerproces en de introductie van effectieve middelen. Onder deze middelen kunnen alle 

tactieken worden beschouwd om te komen tot een cultuuromslag of ter verbetering van de 

structuur. Dit kunnen daadwerkelijke instrumenten of analysetechnieken zijn, alsook 

trainingen en workshops als middel om tot verbeterd risicomanagement te komen.  

 

Het belangrijkste middel is het risicobeheersing instrument welke naast structuur ook voor 

bewustwording moet zorgen. Het moet tevens een aanzet geven tot eenduidigheid, op de 

werkvloer. De uitwerking van het instrument is beschreven in hoofdstuk 11 en zal hier niet 

verder worden behandeld.  

Advies:  

- Zoals eerder beschreven kan het organiseren van workshops worden gebruikt om 

projectmanagers om te leren gaan met risicomanagement. Door projectmanagers 

onder begeleiding van experts mee te laten denken over deze workshops worden ze 

betrokken in het implementatietraject.  

- Naast workshops moeten middelen als projectevaluaties vaker worden toegepast, al 

dan niet met visuele weergaven van projectspecificaties.  

 

Bij Oranjewoud kan de S-curve3 (de curve waarin prognose- en cumulatieve kosten uit 

worden gezet tegen de tijd) niet worden weergegeven voor de dynamische 

projectbeheersing. Als werknemers de toegevoegde waarde van risicomanagement onder 

ogen krijgen, zal dit stimulerend werken voor de handeling van projectmanagers en het 

bewustzijn vergroten.  

 

                                                                 

1 Sanders, Neuijen, 2005 

2 Nieuwenhuis, 2006 

3 Project Management Institute, 2006 
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In de figuur 46 rechts zijn de prognose 

kosten en de cumulatieve kosten 

weergegeven van het casusproject 

‘Friesebrug’. De zwarte lijn is voor het 

onderzoek getrokken om de prognose 

naar het eind van het project door te 

trekken. Vanuit deze eindprognose is 

een S-curve getekend (rode lijn) naar 

het startpunt van 31-1-2005. Dit zou de 

lijn moeten zijn waarlangs gemanaged 

zou moeten worden. Te zien is dat de 

kosten vanaf oktober 2005 (zie pijl) 

afwijken van de rode lijn. Indien de 

projectmanager deze S-curve 

getekend zou hebben, had hij tijdig 

gezien dat de eindprognose niet meer 

haalbaar zou zijn en had hij in kunnen 

spelen op problemen en risico’s. 

 

Advies:  

- Het is van belang dat onderdelen van de dynamische projectwaardering, zoals het 

kostenverloop, niet alleen in getallen worden uitgedrukt maar ook visueel (zichtbaar) 

worden gemaakt. Een grafiek spreekt tot de verbeelding en kan gebruikt worden om 

projectmanagers te overtuigen van risico’s. Opmerkelijk is dat de digitale gegevens om 

grafieken te maken voor handen zijn maar dat het interne systeem ontoereikend is om 

deze af te drukken. Een goed voorbeeld hiervan is de S-curve van figuur 46. 

 

Verder bestaat er een verscheidenheid aan middelen om het onderwerp risicomanagement 

levendig te maken op de werkvloer.  

Advies:  

- Er zal reclame moeten worden gemaakt in de vorm van een krant of folder. De laatste 

ontwikkelingen van het implementatietraject kunnen zo worden doorgegeven aan 

diepere lagen van de organisatie. 

- Er kan een syllabus worden gemaakt van het beleid en de actiepunten om deze te 

verwezenlijken. 

- Er moet veel reclame worden gemaakt zodat men bewust is van het feit dat iedereen 

en dus ook het management bezig is met risicomanagement. Een goed medium 

hiervoor kan het intranet van Oranjewoud zijn. Deze wordt continu bezocht door 

werknemers en is een ideale manier om risicomanagement rechtstreeks aan 

werknemers te openbaren.  

 

Moderne contractvormen vormen een strategisch kennisdomein voor Oranjewoud. In 2006 is 

daarom gestart met een kenniskring Moderne Contractvormen (MCV). Het aspect 

risicomanagement als onderdeel van moderne contractvormen stond hierbij hoog op de 

agenda. Tijdens het opstarttraject van deze kenniskring is besloten dat deze groep van 

ongeveer tien personen zich uitsluitend zal richten op het ontwikkelen van concepten 

Figuur 46: S-curve van het casusproject ‘Friesebrug’, zie 

hoofdstuk 5 van het hoofdrapport. Het tekenen van een S-

curve kan bijdragen bij het succesvol managen van een 

project. Het geeft een visuele weergave van het 

kostenverloop wat mogelijke risico’s kan voorkomen.  

Zichtbaar maken van 

risicomanagement 
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rondom innovatieve verdienmodellen. Voor basiskennis over moderne contractvormen, legal 

awareness en het initiëren van kennisverspreiding wordt een apart traject opgezet. Ter 

ondersteuning om deze kennis breder beschikbaar te maken voor de gehele organisatie van 

Oranjewoud en de divisie Ruimte & Mobiliteit in het bijzonder zijn implementatiebureaus 

ingehuurd als: Ami en Squarewise.  

Advies:  

- Dit soort initiatieven tot kennisdeling moeten in de komende vijf jaar worden doorgezet. 

Vaak is het enthousiasme er wel om dergelijke kennis te delen maar is er onvoldoende 

tijd. Er moet tijd worden gemaakt om kennis te kunnen delen.  

 

11.2.5 Resultaten 

Resultaten zijn van belang voor de bestuurbaarheid van risicomanagement1. De vraag die in 

deze paragraaf centraal staat is: wat hebben de werkzaamheden van de organisatie tot 

verbetering van risicomanagement opgeleverd? Aangezien het implementatietraject nog 

van start moet gaan zal niet gekeken worden naar de resultaten zelf, maar naar aspecten 

die de resultaten kunnen beïnvloeden. Welke veranderingen kunnen in het 

implementatietraject optreden en welke aandachtspunten moeten worden gemanaged 

om te voorkomen dat de implementatie mislukt.  

Het instrument geeft advies over risicosoorten die kunnen voorkomen in projecten. Door de 

workshops kan worden vastgesteld dat het advies per risicoprofiel up-to-date is. Echter, 

doordat de activiteiten van de divisie kunnen veranderen in de loop van de tijd, is het 

instrument tevens onderhevig aan veranderingen. Huidige activiteiten van de divisie Ruimte 

& Mobiliteit kunnen veranderen of verdwijnen terwijl er andere activiteiten bijkomen. Door 

deze verandering van activiteiten zullen de risico’s in de profielen ook veranderen.  

Advies:  

- Deze veranderingen moeten worden gemanaged. Er dient een monitoring plaats te 

vinden door een persoon of team om het instrument actueel te houden en 

veranderingen door te voeren. Waar het beleidsplan voor de komende vijf jaar moet 

gelden, zal het instrument in ieder geval na vijf jaar uitvoerig moeten worden 

geanalyseerd op huidige geldigheid. 

  

Een probleem wat kan voorkomen na invoering van het instrument is het routinematig 

doorlopen van de stappen. Indien dit een paar keer door projectmanagers is gedaan 

bestaat het gevaar dat het instrument zonder bewustzijn voor risicomanagement zal worden 

doorlopen. Dit gevaar schuilt in elk geïmplementeerd model.  

Advies:  

- Om dit routinematige gebruik van het instrument te voorkomen, moeten gebruikers ook 

daadwerkelijk worden aangesproken op het gebruik van het instrument. Controllers 

moeten controleren hoe gezond projecten van projectmanagers zijn en hoe deze er 

voor staan (zoals nu gebeurt) en moeten bij slechte resultaten worden aangesproken 

op het negeren van het risicomanagement advies, verkregen door het instrument. 

  

                                                                 

1 Nieuwenhuis, 2006 
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Er schuilt een probleem in het accent van risicomanagement bij de start van het project. 

Nadat het instrument is doorlopen en advies is gegeven, wordt de projectmanager de rest 

van het project niet meer geconfronteerd met het instrument. Doordat het instrument alleen 

aan de start wordt doorlopen mist er een cyclische update van het besef risico’s te 

managen.  

Gedurende het project ontstaan er verschillende momenten waarop de projectmanager 

iets nodig heeft van de organisatie. Als een projectmanager wat van de organisatie vraagt, 

dan zijn er mogelijkheden om een tegenvraag te stellen. Op momenten dat prognosekosten 

negatief worden bijgesteld in het systeem, geeft de projectmanager daarmee indirect aan 

dat het project moeizaam verloopt en er risico’s worden gelopen. 

Advies:  

- Als verplichting moet worden opgenomen in het systeem dat bij een negatieve 

bijstelling van de prognosekosten (hierbij geeft de projectmanager zelf aan met risico’s 

te maken te hebben) het instrument verplicht nogmaals moet doorlopen worden. Het 

vernieuwde advies wordt wederom opgeslagen in de Project Workspace en is voor alle 

projectmedewerkers inzichtelijk. 

  

Tijdens het doorlopen van de stappen van het instrument wordt de gebruiker 

geconfronteerd met de fase waarin het project zich zal bevinden. Aangezien veel projecten 

zich in de loop van het project in meerdere fases van het bouwproces zullen bevinden, 

hebben deze projecten te maken met faseoverlap. Deels speelt het instrument hierop in 

door een keuzemogelijkheid tot faseoverlap. Hierbij zijn in het risicoprofiel, risicosoorten 

opgenomen die voor verschillende fases gelden of type projecten gelden. Er blijft echter 

een probleem bestaan met de overlap van fases waarbij van de gebruiker een flexibele 

houding wordt verwacht. Dit geldt tevens voor de keuzemogelijkheid voor een complex, dan 

wel standaard project. Indien er sprake is van een ‘redelijk complex’ project, zal de gebruiker 

zelf in moeten schatten of het instrument wordt doorlopen als complex, dan wel standaard 

project.  

Advies:  

- Bij de implementatie moet de gebruiker over deze flexibele omgang met het instrument 

worden geïnformeerd. Het instrument blijft slechts een middel om risicomanagement en 

daarbij het kwaliteitsmanagement op een hoger niveau te brengen. 
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Appendix 1: Quick-Scan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constatering Quick-Scan analyse 

� Er moet meer aandacht aan risicomanagement worden besteed. 

� Er wordt al voldoende over risicomanagement gepraat. De aandacht moet echter een stuk 

gerichter. 

� De ervaringen zijn redelijk positief op het gebied van risicomanagement. 

� We zijn het erover eens dat er verbetering mogelijk is. 

� Er is enige afstemming tussen verschillende bedrijfsonderdelen, dit is echter nog onvoldoende! 

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

� Deze bestaande instrumenten/methodieken zijn up-to-date. 

� Deze instrumenten/methodieken worden zowel correctief als preventief toegepast. 

� De instrumenten/methodieken zijn toepasbaar in alle fases van het bouwproces.  

� Er is sprake van een cyclische toepassing, maar deze kan beter. 
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� Er is onenigheid over de bijdrage van instrumenten/methodieken voor de stafmedewerker. 

� Er is onenigheid over de bijdrage van instrumenten/methodieken voor de lijn.  

� We zijn het er over eens dat er veranderingen moeten worden doorgevoerd vanuit de staf 

ten behoeve van risicomanagement. 

Appendix 2: Interviews 

 

De interviews zijn voor dit onderzoek uitgewerkt in de vorm van ‘mindmaps’. Hieronder zijn twee 

mindmaps weergegeven van interviews.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindmap van het interview met Dhr. W. Kloezen 

Mindmap van het interview met Dhr. G. Breukink 
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Appendix 3: Huidig geconstateerde risicomanagement situatie per succesfactor bij Oranjewoud 

 

Dit appendix is een extra verantwoording voor de scores gegeven per succesfactor van 

risicomanagement in paragraaf § 6.2.4 van het hoofdverslag.  

 

A) Situatie geïntegreerd risicomanagement bij Oranjewoud: 

Er is voor de divisie Ruimte & Mobiliteit geen expliciete structuur of -beleid uitgezet. Dit resulteert in 

een gefragmenteerde opzet van risicomanagement. Elke manager past risicomanagement toe 

binnen zijn of haar projecten en verantwoord dit naar zijn bovenste in de hiërarchische lijn. Het 

resultaat hiervan is dat er voor elke businessgroep binnen de divisie eigen methodieken worden 

geïntroduceerd. Deze zijn op zich goed en up-to-date maar worden willekeurig toegepast. 

Tevens is er veel overlap in zelf ontwikkelde risicoanalyses waardoor managers allen zelf het 

spreekwoordelijke ‘wiel’ uitvinden. Zo hebben verschillende afdelingen binnen de divisie met 

dezelfde risicosoorten te maken waardoor risicoanalyses veel universeler ingezet zouden kunnen 

worden. Tevens creëert men door een gefragmenteerde aanpak dat men per afdeling een 

ander beeld heeft van risicomanagement. Hierdoor begrijpt men elkaar niet als men over het 

onderwerp spreekt. Dit is een essentieel verschil met een meer geïntegreerde aanpak, waarbij 

iedereen weet wat wordt verstaan onder risicomanagement. Om het bewustzijn van 

risicomanagement te kunnen vergroten moet eenieder hetzelfde beeld hebben. Uit de 

interviews blijkt dat men erg verschillend over risicomanagement spreekt.  

 

B) Situatie positief risicomanagement bij Oranjewoud:  

Men benadert risicomanagement positief en ziet de behoefte van een nieuwe opzet dan ook in. 

Binnen de businessgroep Mobiliteit en Infra wordt zelfs de term ‘kansenmanagement’ 

gehanteerd. Wel staat men niet altijd positief tegenover vernieuwingen op het gebied van 

risicobeheersing. Dit kan implementatietrajecten vertragen en initiatiefnemers belemmeren om 

tot verbeterd risicomanagement te komen.  

 

C) Situatie proactief risicomanagement bij Oranjewoud: 

Binnen de divisie is duidelijk een matig proactieve houding aanwezig. Waar verschillende 

analysemethodieken aanwezig zijn wordt in veel gevallen nagelaten deze uit te voeren. Er wordt 

veel gesproken met mensen die hetzelfde traditionele denkraam hebben. Naast dat er alleen 

naar de structuur wordt gekeken valt er veel te winnen op het gebied van houding. Er wordt wel 

gesproken over de toepassing van risicomanagement, maar daden blijven helaas veelal uit.  

 

D) Situatie continu risicomanagement bij Oranjewoud: 

Uit de interviews blijkt dat men continu bezig is met het monitoren van risico’s, dan wel impliciet, 

dan wel expliciet. Tevens worden er vanuit de staf ‘controllers’ ingezet om de mate van 

continuïteit te waarborgen. Deze houding is in principe goed. Echter, risicoanalyses worden niet 

altijd bijgewerkt. Uit geanalyseerde verliesgevende projecten kan regelmatig worden 

geconcludeerd dat de risico’s niet continu zijn gemonitord. Een lichte verbetering op dit aspect is 

dus wel degelijk nog wenselijk. 
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E) Situatie impliciet- en expliciet risicomanagement bij Oranjewoud: 

Risicomanagement wordt nog onvoldoende zichtbaar gemaakt. Analysemethoden zijn op de 

werkvloer wel aanwezig maar worden vooral voor complexe projecten te weinig gebruikt. Ook 

aan het impliciet toepassen van risicomanagement kan nog worden gewerkt. In het interview 

met van Miert wordt aangegeven; dat projectmanagers het vak inhoudelijk vaak mooi vinden, 

maar niet in staat zijn risico’s te managen1. 

 

F) Situatie waarde gebaseerd risicomanagement bij Oranjewoud: 

Het waardegebaseerde denken is redelijk goed in de organisatie ingebed. Het besef voor 

toepassing van risicomanagement is duidelijk aanwezig. Naar klanten en opdrachtgevers wordt 

dan ook gewerkt aan de reputatie door mee te praten en te denken over risicobeheersing. 

Hoewel het vertrouwen hiermee wordt gered, blijft de daadwerkelijke uitwerking van 

analysemethoden nog vaak achterwege. 

 

G) Situatie breed focus bij Oranjewoud: 

De focus is per project wel degelijk breed georiënteerd. Echter, door de gefragmenteerde 

aanpak wordt er op verschillende niveaus in de organisatie op risicobeheersing gefocust. 

Hierdoor is een breed focus vanuit organisatorisch oogpunt (structuur) niet aanwezig. Men kan 

zeggen dat de brede focus op projectmatig niveau aanwezig is, maar dat er op strategisch 

niveau nog verbreding mogelijk is. 

 

H) Situatie procesgericht risicomanagement bij Oranjewoud: 

Binnen projecten wordt de aandacht te veel gevestigd op de inhoudelijke aspecten, waarbij er 

meer aandacht aan het proces zou moet worden besteed. Hierbij kan er meer aandacht 

worden besteed aan het vooruit kijken in het proces. Welke stappen moeten doorlopen worden 

om risicomanagement goed toe te passen en welke mijlpalen en beslismomenten horen bij dit 

proces.  

 

I) Situatie cyclisch risicomanagement bij Oranjewoud: 

Als er in projecten analysemethodieken worden gehanteerd, dan worden deze cyclisch 

gemonitord. Door het houden van terugkerende werkbesprekingen worden mogelijk problemen 

doorgesproken en opgespoord. 

                                                                 

1 Van Miert, 2007 
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Appendix 4: Cultuurdiagnose 

 

Korte geschiedenis, ingenieursbureau Oranjewoud: 

De Friese broers Jan en Freek Bosma richtten in het najaar van 1951 Bosma’s Ingenieursbureau 

voor Cultuurhistorische werken op. Het bureau richt zich op de voorbereiding en uitvoering van 

cultuurhistorische werken. Villa Woudoord in Oranjewoud (Friesland) wordt aangekocht en deels 

ingericht als kantoor.  

In 1963 wordt het bedrijf veranderd van een eenmansbedrijf in een Naamloze Vennootschap 

met de vestigingsplaats het Friese Oranjewoud. Tussen 1962 en 1966 opent het ingenieursbureau 

meerdere vestigingen buiten Noord-Nederland, als: Stadskanaal, Breda en Apeldoorn.  

In Nederland is het bedrijf rond 1970 vooral bezig met het inmeten en in kaart brengen van 

uitbreidings- en bestemmingsplannen. Onder andere door het bouwen van vijf grote gemalen 

groeit het bedrijf.  

In 1975 wordt de NV Oranjewoud een BV. Naast realisatie specialiseert Oranjewoud zich in de 

advisering, voorbereiding en toezicht op de uitvoering van projecten m.b.t. de cultuurtechniek, 

civiele techniek, landmeetkunde recreatie en landschapsbouw. In 1975 begint Oranjewoud met 

de aanleg van boorlocaties voor de mijnbouw. In 1976 stijgt de omzet van het bedrijf naar 30 

miljoen gulden. Zo rond 1980 werft Oranjewoud bekendheid over geheel Nederland.  

In 1985 wordt kantoor Almere geopend. In ingenieursbureau groeit en heeft inmiddels 560 

maand loners in dienst. Commissaris van de Koningin in Friesland Hans Wiegel opent kantoor 

Blauhús in Heerenveen. Tevens is Oranjewoud in die tijd verantwoordelijk voor de realisatie van 

het ijsstadion Thialf in Heerenveen.  

Tussen 1987 en 1991 groeit de omzet in 10 jaar tijd van 30 miljoen naar 90 miljoen gulden. De 

sterke groei wordt gerealiseerd in de sector milieu. Ook gaat Oranjewoud over de landsgrens 

door een NV, ‘WeGroSport’ op te richten voor uitvoeringswerkzaamheden. In de zomer van 1988 

zijn er voor het eerst meer dan 1000 werknemers in dienst.  

In 1992 opent Oranjewoud een kantoor in Maastricht. De omzet stijgt naar 214 miljoen gulden. De 

focus wordt gelegd op kwaliteit, milieu en veiligheid van de eigen productieprocessen. Het 

district Zuid wordt in 1995 als eerste NEN en ISO 9001 gecertificeerd. Verder worden er grote 

projecten in Rusland en Oekraïne uitgevoerd.  

Vanaf 1997 maakt Oranjewoud zich sterk voor grote infrastructurele projecten en richt de 

Oranjewoud Infra groep op. Het voert een onderzoek naar de ‘Tweede Maasvlakte’ uit en breidt 

haar dienstverlening uit met grondzaken en vastgoedadvies. Er worden meerdere vestigingen 

geopende in Capelle aan den IJssel en Heerenveen. Met een nettowinst van 6,8 miljoen euro 

draait Oranjewoud in 2001 een topjaar.  

Van 2002 tot 2006 verandert de organisatiestructuur enorm van een districtenopzet naar 

landelijke businessunits. Veiligheid staat na de rampen in Enschede en Volendam in de 

belangstelling. Oranjewoud legt zich voor het eerst toe op veiligheidsstudies en 

Risicomanagement.  

 

In 2005 wordt Oranjewoud overgenomen door het ICT bedrijf Centric van succesvol ondernemer 

Gerard Sanderink. Oranjewoud wordt hiermee beursgenoteerd. Oranjewoud gaat tevens deel 

uitmaken van Inogen: een wereldwijd netwerk van milieubureaus. Na 55 jaar bestaat 

Oranjewoud uit drie marktgerichte divisies: Ruimte & Mobiliteit, Sport & Techniek en Milieu & 

Veiligheid en een geografisch georiënteerde divisie: België en Frankrijk. De divisies verlenen tot nu 

toe kwalitatief hoogwaardige diensten op het brede terrein van wonen, werken, creëren, 

mobiliteit en milieu. 
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Diagnose 

Uitingsvormen van cultuur zijn: symbolen, helden en rituelen. Het bestaan hiervan kunnen de 

leden van een organisatie zich over het algemeen gemakkelijk voor de geest halen. Zij verwijzen 

naar patronen van waarden en grondbeginselen, die veel dieper geworteld zijn dan symbolen, 

helden en rituelen en die het hart van de cultuur vormen. Van de aard hiervan zijn de leden van 

een organisatie zich niet of in geringe mate bewust1. Achtereenvolgens zullen de uitingsvormen 

voor Oranjewoud worden uitgewerkt waarna een korte conclusie wordt geschreven over de 

bedrijfscultuur. De uitingsvorm ‘rituelen’ zal het belangrijkste aspect zijn en heeft de meest directe 

invloed op risicomanagement. De data voor de cultuuranalyse is verkregen door: observeren, 

lezen en communiceren.  

 

Symbolen: 

Symbolen zijn voorwerpen, woorden of handelingen die, naast een dagelijkse betekenis, tot 

uitdrukking brengen wat de organisatie wil zijn of wil betekenen. Symbolische zeggingskracht 

heeft de aard van huisvesting van een bedrijf, de kantoorinrichting en het kantooronderhoud, 

evenals het taalgebruik en het soort humor1.  

Als je de vestiging in Almere binnenkomt, dat via verschillende symbolen het imago van 

Oranjewoud wordt opgeroepen: het bedrijf is gericht op het zijn van een toonaangevende 

partner bij het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen voor alle 

facetten van de leefomgeving. Het kantoor heeft een moderne en transparante uitstraling wat 

deze missie bevestigd. De allure die het bedrijf wil uitstralen wordt door de opzet en indeling van 

de panden bevestigd.  

De diverse divisies en businessgroepen zijn niet specifiek ondergebracht in één vestiging. De 

divisiestructuur, welke anderhalve jaar geleden is geïntroduceerd, is bewust zo opgezet dat er 

meerdere disciplines per vestiging aanwezig zijn. Dit zorgt ervoor dat een grote organisatie 

ondanks haar vele vestigingen toch een bepaalde mate van samenhorigheid kan waarborgen. 

Tevens zijn de verdiepingen van de vestigingen geheel open ingericht zonder kamers maar met 

onafgescheiden flexplekken. Hierdoor leert men elkaar snel en goed kennen en wordt 

communicatie tussen werknemers onderling gestimuleerd. 

 

Helden: 

Helden en/of antihelden zijn reële of imaginaire personen die de organisatieleden bewonderen 

of verafschuwen. Ideeën over helden verwijzen naar wat binnen de organisatie of delen van de 

organisatie als wenselijk of onwenselijk wordt beschouwd. Het gaat hier om gedragsmodellen: 

van de wijze waarop een held aan zijn werk vorm heeft gegeven gaat een voorbeeldwerking uit. 

De verhalen van helden worden normaliter door de oudere werknemers die zich met het bedrijf 

vertrouwd voelen, doorgegeven aan anderen. Via dergelijke verhalen vormt zich als het ware de 

mythologie van het bedrijf1.  

Hoewel lang geleden zijn hebben de twee oprichters lang symbool gestaan voor de organisatie. 

Zoals beschreven werd de organisatie in 2005 overgenomen door het ICT bedrijf Centric van 

succesvol ondernemer Dhr. Gerard Sanderink. Hoewel hij erg ver van zijn werknemers staat en 

zich als atechnisch figuur alleen bezig houdt met strategievorming bestaat er een bepaalde 

sympathie voor de man. Vanwege zijn harde hand van leiding geven wordt er van buitenaf veel 

                                                                 

1 Sanders, Neuijen, 2005 
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kritiek geuit op Dhr. Sanderink. Zo schrijft FNV Bondgenoten: ‘topman Gerard Sanderink van 

ingenieursbureau Oranjewoud duldt geen enkele inspraak van zijn personeel. Werknemers die 

toch dwarsliggen, dreigen zonder pardon op straat te worden gezet. FNV Bondgenoten heeft de 

aanval ingezet tegen de bestuursvoorzitter’.  

Interne bronnen geven aan dat dit vaak geflatteerd en overdreven is. Het is volgens hen 

gebaseerd op zijn harde manier van omgang in zijn ondernemersverleden, maar niet zo zeer 

aanwezig sinds zijn directiefunctie voor Oranjewoud. Dhr. Sanderink is tevens verantwoordelijk 

voor de invoering van de divisiestructuur en de beursgang van Oranjewoud. Hij zegt hierover: 

‘Heel 2007 zal in het teken van professionalisering staan. Dat geldt zowel voor de organisatie, het 

inrichten van drie divisies (technische detachering, advies en realisatie), als voor het ontwikkelen 

van een nieuwe cultuur. Onder dit laatste is begrepen een meer methodische werkwijze 

(efficiencyverhoging) en klantoriëntatie, maar ook verbetering van het jaarverslag evenals de 

segmentatie van de resultaten hierin. Ook zal geïnvesteerd worden in de relatie met 

aandeelhouders’1. Het is hoe dan ook een alom bekend figuur binnen de organisatie met gezag. 

Dit vindt zijn doorwerking in de bedrijfscultuur.   

"Sanderink gedraagt zich als een baas uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Hij heeft geen enkel respect 

voor bestaande arbeidsverhoudingen en wet- en regelgeving over medezeggenschap," zegt bestuurder 

Annelies Ossel van FNV Bondgenoten. Volgens haar heeft de ondernemingsraad (OR) van Oranjewoud 

door het optreden van Sanderink geen mogelijkheden om te onderhandelen. "Iedereen, inclusief de or-

leden, moet gewoon werken en zijn kop houden. Anders is daar het gat van de deur." 

Bij dreigementen alleen blijft het niet. Ossel wijst op het vertrek van or-voorzitter Driek van Griensven. "Hij lag 

in de ogen van de directeur te dwars. Volgens Oranjewoud is hij vrijwillig opgestapt met een gouden 

handdruk, maar wij weten beter." De bond maakt zich zorgen over een convenant dat de or heeft 

gesloten met Sanderink. Daarin is vastgelegd dat alle werknemers een nieuwe arbeidsovereenkomst 

krijgen en dat de voorwaarden worden vastgesteld door de or en de topman zelf. 

De vakbondsbestuurder roept alle werknemers van Oranjewoud op het vertrouwen in de or op te zeggen. 

"De werknemers zijn aan zet om aan te geven dat ze weer betrokkenheid van de vakbonden willen," zegt 

Ossel. "De or bestaat vooral uit ja-knikkers. Die komt niet op voor goede arbeidsvoorwaarden, maar volgen 

de directie." Een werknemer die aangeeft dat de ondernemingsraad namens hem geen afspraken mag 

maken, behoudt de zeggenschap over zijn eigen arbeidsovereenkomst. 

Artikel: Management Team, 04-06-2007 

 

Rituelen: 

Rituelen zijn sociale gewoonten die voor de organisatieleden iets essentieels uitdrukken en die 

een context geven aan bepaalde gebeurtenissen. Rituelen zijn onder andere verbonden aan 

begrotingen, vergaderingen, gedragspatronen tijdens de lunchpauze en aan het vieren van 

verjaardagen etc. Ook het maken van plannen, zoals het opstellen van een vijfjarenplan 

(risicomanagement beleidsplan), kan een rituele functie hebben. Opvallend is dat in rituelen de 

machts- en invloedsverhoudingen vaak worden onderstreept. Tijdens rituele gebeurtenissen 

wordt er vaak belang aan gehecht dat mensen hun plaats kennen en weten wat er van hen 

wordt verwacht2.  

                                                                 

1 Interview Gerard Sanderink, VEB, mei 2007 

2 Sanders, Neuijen, 2005 
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Oranjewoud werkt vanuit vier gemeenschappelijke waarden: integriteit, commitment, 

gerichtheid op samenwerking en ondernemerschap. De waarden bepalen hoe het bureau en 

de medewerkers zich in relatie tot de omgeving en ten opzichte van elkaar opstellen en 

gedragen1. Deze gedragspatronen zijn vastgelegd in de bedrijfscode van Oranjewoud waarin 

een onderscheid wordt gemaakt tussen de communicatie met: de samenleving, 

opdrachtgevers, businesspartners en medewerkers. 

Uit de interviews kunnen deze in de bedrijfscode geformuleerde gedragspatronen worden 

herkend. Doordat verdiepingen geheel open zijn ingericht communiceert men met elkaar. Er 

wordt collectief koffie gedronken, geluncht en verjaardagen gevierd. Men heeft over het 

algemeen een positieve maar ook kritische houding. 

Om in aanraking te komen met de bedrijfscultuur en de werksfeer organiseert Oranjewoud een 

Introductie middag voor nieuwe medewerkers. Door een quizachtige invulling van het 

programma maken de nieuwelingen door onderzoek kennis met de cultuur van de organisatie.  

 

Oranjewoud medewerkers houden van oudsher niet van verandering of hervorming. De structuur 

moet duidelijk en overzichtelijk zijn. Als er een nieuwe stap in het werkproces wordt 

geïntroduceerd stelt men vragen over de noodzaak van de implementatie. Dit geldt uiteraard 

voor grote veranderingen maar ook voor kleinere zaken als de implementatie van checklists en 

analysemethodieken. Tevens hebben bepaalde personen de behoefte om zich te mengen in 

trajecten waar ze zich niet in zouden moeten mengen. Dit maakt implementatietrajecten 

complex en moeizaam. 

Tevens werkt een hoge mate van verplichting slecht. Een medewerker van Oranjewoud doet 

wat hij moet doen, maar heeft een hekel aan een lijst van verplichtingen. Verplichtingen, als 

bijvoorbeeld checklists, welke werden geïntroduceerd stuitte op weerstand en functioneerden 

maar kort.  

 

                                                                 

1 bedrijfscode: Oranjewoud BV 
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Conclusie: 

 

In deze conclusie belichten we de volgende deelvraag: ‘welke cultuuraspecten zijn er aanwezig 

en hoe beïnvloeden deze risicomanagement’.  

Het besef voor het noodzakelijkerwijs verbeteren van het risicomanagement is onder project 

managers 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.  

 

Uit het onderzoek kwam naar voren dat er binnen de divisie Ruimte & Mobiliteit in de afgelopen 

jaren diverse ‘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. Van een ‘mislukte implementatie’ kan gesproken worden als het geïmplementeerde 

bedrijfsonderdeel korter werkt als verwacht, of als het gewenste resultaat niet wordt bereikt. 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. 

 

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. Uit het 

onderzoek blijkt dat de werknemers van het oorspronkelijk Friese Oranjewoud hierop geen 

uitzondering maken. Er zullen bepaalde cultuurbarrières doorbroken moeten worden. Dit zal 

stuiten op kritiek van werknemers. Er zal tactisch om moeten worden gesprongen met diverse 

punten als: de mate van verplichting, de mate van verantwoordelijkheid, de snelheid van 

verandering etc. Kortom een duidelijke risicomanagementbeleid voor de inbedding van 

risicomanagement binnen Oranjewoud is noodzakelijk. 

 

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

 

� men niet houdt van veranderingen 

� men houdt van duidelijke structuur 

� men houdt van transparantie bij implementatietrajecten 

� managers het vak projectmanagement mooi vinden, maar daarbij niet altijd in staat zijn om 

mee te komen met volwassen risicomanagement. 

� men niet houdt van extreme verplichtingen maar een bepaalde mate van verplichting lijkt af 

en toe wel nodig te zijn 
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Appendix 5: SWOT-analyse 

 

Risicomanagement binnen Oranjewoud 

 

Interne Sterkten: 

 

Structuur (processen/organisatie): 

� De rollen van werknemers betreffende risicomanagement zijn aanwezig. 

� De randgebieden van kennis (welke gevoelig zijn aan risicomanagement) zijn duidelijk1   

� Bij de organisatie van projecten (projectteam) ook buiten de eigen businessgroep. We 

proberen zo op het gebied van risicomanagement en middelen dan ook enige afstemming 

te krijgen2.   

 

Cultuur (leiderschap & basisvoorwaarden): 

� Onvoldoende aandacht voor risicomanagement binnen de organisatie wordt herkend. 

� Men is het er intern over eens dat er meer aandacht moet worden besteed aan 

risicomanagement. 

� Men herkent dat er in 2006 financiële verliezen zijn geleden door een gebrek aan goed 

risicomanagement. 

� Er is aandacht en onderkenning voor risicomanagement binnen de businessgroep Water & 

Groene ruimte. Iedereen ervaart dat aandacht besteden aan risicomanagement belangrijk 

is2.  

� Er is onderkenning dat de (engineering) wereld aan het veranderen is en dat dit heel direct 

implicaties heeft voor de wijze waarop wij werken2.  

� Er wordt veel vertrouwen en vrijheid gegeven aan project managers. Dit bevordert het 

vertrouwen in de lijn2. 

� Binnen businessgroep Mobiliteit & Infra is altijd veel aandacht geweest voor 

risicomanagement. Er is dus een zekere mate van bewustwording aanwezig3.  

� Risicomanagement wordt positief benaderd. We noemen het ook wel: 

‘kansenmanagement’. Dit stimuleert en motiveert de werknemer tot risicomanagement3.  

� We zitten binnen Stedelijke Ontwikkeling, mede door weinig claims, dicht bij de behoefte van 

de klant4.  

� Er is een antenne ontwikkeld om de veranderingen in de behoefte van de klant constant te 

monitoren4. 

 

Mensen (competentie ontwikkeling): 

� Managers passen ‘impliciet’ risicomanagement toe.  

� Er is een sterke vakinhoudelijke kennis binnen businessgroep Ruimtelijke Informatie1. 

� Er is een sterke vakinhoudelijke kennis binnen businessgroep Mobiliteit & Infra3. 

                                                                 

1 van Miert, 2007 

2 Kloeze, 2007 

3 van Langeveld, 2007 

4 Akkermans, 2007 
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� Aan competente medewerkers wordt gewerkt door middel van workshops als: ‘hoe pak je 

projecten aan’ en ‘waar kan je tegenaan lopen’. Door workshops: ‘projectsturing’, wordt 

gewerkt aan de bouwsteen competente medewerkers1. 

� Probleem identificatie betreffende risicomanagement gebeurt door projectleiders/managers 

over het algemeen op tijd2. 

� Er wordt erg nauwkeurig begroot3.  

� Er is veel technische ingenieurs ervaring binnen businessgroep Mobiliteit & Infra aanwezig 

(zware projectmanagers)4. 

� Er is veel ervaring binnen businessgroep Stedelijke Ontwikkeling aanwezig (zware 

projectmanagers)5.  

 

Middelen (ICT, geld, faciliteiten): 

� Risicoanalyse(methoden) worden binnen de verschillende businessgroepen toegepast en zijn 

concreet aanwezig. 

� De toegepaste instrumenten zijn up-to-date. 

� De toegepaste instrumenten worden zowel correctief als preventief toegepast. 

� De aanwezige instrumenten worden in alle fases toegepast.  

 

Resultaten (effecten & terugkoppeling): 

� Er wordt veel tijd gestopt in een project, als zich daadwerkelijk problemen voordoen. Hierdoor 

wordt de schade flink beperkt. Er wordt dan nieuw vertrouwen gekweekt bij de klant2.  

� Er zijn opvallend weinig claim situaties binnen de businessgroep Stedelijke Ontwikkeling5. 

 

Interne zwakten: 

 

Structuur (processen/organisatie): 

� Er is tot nu toe weinig concreets veranderd op het gebied van risicomanagement. 

� Er bestaat geen standaard richtlijn waar werknemers zich aan moeten houden. 

� Rollen en verantwoordelijkheden zijn erg slecht op elkaar afgestemd. 

� Er is niet duidelijk vastgelegd wanneer cyclische terugkoppeling moet (bij toepassing van 

instrumenten) plaatsvinden. 

� Er wordt onvoldoende gedefinieerd wat er daadwerkelijk gemaakt wordt. Daarbij is ook niet 

goed gedefinieerd welke activiteiten er in de waardeketen zitten. We hebben onvoldoende 

afgehecht wat we daadwerkelijk doen3. 

� Je kunt spreken van een ‘vestiging probleem’. Dit speelt vooral bij de grotere complexe 

projecten. Bij grote disciplinaire projecten bestaat het projectteam uit personen die op 

verschillende vestigingen aan het werk zijn. Er is weinig overleg waardoor er vaak langs elkaar 

heen wordt gewerkt4.  

 

                                                                 

1 van Miert, 2007 

2 Kloeze, 2007 

3 Breukink, 2007 

4 van Langeveld, 2007 

5 Akkermans, 2007 
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Cultuur (leiderschap & basisvoorwaarden): 

� De cultuur, leiderschap en basiswaarden van risicomanagement (de huisregels) zijn bij 

Oranjewoud weinig centraal geregeld en dit laat te wensen over1.  

� Er zijn veel verschillende opvattingen op de werkvloer betreffende risicomanagement. 

� Er is sprake van bewustzijntekort onder projectmanagers. 

� Van het ‘expliciet’ maken van risico’s is weinig sprake.  

� Veel vrijheid van projectmanagers kan er toe leiden dat project managers te lang met 

problemen blijven lopen en dit niet op tijd melden bij de betreffende 

contractmanager/businessmanager2. 

� Centraal wordt er te weinig gestuurd op gedrag. Dit is onderdeel geworden van de cultuur 

van Oranjewoud2.  

� Er moet voldoende voorbeeldvertoning (vanuit directie) zijn. Als ik belangrijke dingen niet 

belangrijk vindt, zullen project managers deze al helemaal aan hun laars lappen2. 

� Er wordt binnen Oranjewoud erg veel gestuurd op kosten. We zouden veel meer moeten 

sturen op uren (cumulatieve kosten). Kosten zijn vaak vertraagd waar de uren van 

werknemers direct te registreren zijn3. 

� De schakel tussen projectmanagers en projectleiders is niet helemaal duidelijk. Het is erg 

belangrijk dat niet alleen de projectmanager met risicobeheersing bezig is, maar tevens ook 

de projectleider. Hiertussen moet voldoende worden gecommuniceerd4. 

 

Mensen (competentie ontwikkeling): 

� De projectsturing kant is vaak zwak. Mensen zijn vooral inhoudelijk gedreven en vinden het 

vak mooi. Dit is een gevaar voor het managen van risico’s en van financiën1. 

� Signalen van klachten moeten eerder worden geïdentificeerd. Hierdoor hoeft er niet 

corrigerend te worden ingegrepen maar kan er vooraf geleidend worden gestuurd2.  

� Ondanks het nauwkeurig begroten binnen businessgroep: Bouw, zijn de marges wel erg klein. 

We moeten dus slimmer worden in het opzetten van de offerte5. 

� Het managen van meerdere disciplines tegelijk (eventueel: over meerdere locaties) levert 

problemen op. Dit geldt dus vooral voor grotere complexe projecten3. 

� De schakel tussen projectmanagers en projectleiders is niet helemaal duidelijk. Het is erg 

belangrijk dat niet alleen de projectmanager met risicomanagement bezig is maar tevens 

ook de projectleider. Hiertussen moet voldoende worden gecommuniceerd4. 

 

Middelen (ICT, geld, faciliteiten): 

� Er bestaat weinig afstemming tussen de businessgroepen betreffende 

Risicoanalyse(methoden). 

� Het is soms onduidelijk wanneer een instrument correctief dan wel preventief moet worden 

toegepast.  

� Er is niet duidelijk vastgelegd bij welke fase het van belang is een instrument in te zetten. 

                                                                 

1 van Miert, 2007 

2 Kloeze, 2007 

3 van Langeveld, 2007 

4 Akkermans, 2007 

5 Breukink, 2007 
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� Er is zijn weinig digitale koppelingen (ICT), bijvoorbeeld een koppeling aan digitale 

weekrapporten. Waar het boeken van uren wel directe relatie heeft met projectbeheersing 

en digitaal gekoppeld dus meerwaarde zou kunnen bieden1.  

� Vaak worden er te veel toeters en bellen aan methodieken of instrumenten gehangen welke 

worden geïntroduceerd op de werkvloer2. 

� Ik zie wel dat er centraal sommige middelen ontbreken. Ik zie ook dat er daar waar er 

centraal wel wordt geprobeerd om applicaties te introduceren dit vaak fout gaat 

(capaciteitsplanning)2. 

 

Resultaten (effecten & terugkoppeling): 

� De eigenverwachtingen van risicomanagement voor stafmedewerkers, worden niet 

waargemaakt3. 

� Toepassingen van methodieken hebben voor de lijn niet opgeleverd wat men ervan had 

verwacht4  

� Terugkoppeling en evaluaties van projecten zijn een ‘ondergeschoven kindje’. Hierin zou het 

verloop van kosten, marge, kostenonderscheidingen, etc., in één oogomslag te zien kunnen 

zijn1. 

� Signalen van klachten moeten eerder worden geïdentificeerd. Hierdoor hoeft er niet 

corrigerend te worden ingegrepen maar kan er vooraf geleidend worden gestuurd2. 

� Het is erg moeilijk om risicomanagement er ook daadwerkelijk cyclisch in te krijgen. De 

discipline raakt gaandeweg het project vaak zoek. Hoe maak je middelen zo hanteerbaar 

en gebruiksvriendelijk dat mensen het vanzelf gaan gebruiken. Het wordt nog te veel als 

corvee beschouwd2. 

� Er worden nog te weinig leermomenten (evaluaties) uit projecten gehaald2. 

� Er moet beter worden geschat waar gedurende het project evaluatiemomenten moeten 

worden ingebouwd. Vooral bij projecten waar men vooraf al van vermoed dat het een 

bijzonder project gaat worden. Die inschatting zijn we niet goed in2. 

� Ook positieve projecten moeten worden geëvalueerd. Nu gebeurt dit te weinig2. 

� Er moet een betere koppeling plaatsvinden tussen personen die in de beginfase te maken 

hebben met risico’s en personen welke in het eindstadium te maken hebben met risico’s. Hoe 

communiceer je dit tussen de verschillende fases van een project2. 

� Fases zijn wel goed gedefinieerd, maar men geeft in de eerste fases te veel geld uit 

waardoor er voor de latere fases weinig over blijft. Er worden geen budgetten toegekend per 

fase in de vorm van deelprojecten5.  

� De evaluaties van projecten gebeurt over het algemeen alleen bij negatieve verliesgevende 

projecten. Het lijkt me veel interessanter om te kijken naar mogelijke kansen en daarbij ook 

winstgevende projecten te analyseren6.  

� Er wordt te weinig aandacht besteed aan het cyclische aspect van risicomanagement. Een 

lijstje invullen (checklist) is namelijk geen risicomanagement4. 

                                                                 

1 van Miert, 2007 

2 Kloeze, 2007 

3 Pijper, 2006 

4 Schellekens, 2006 

5 Breukink, 2007 

6 van Langeveld, 2007 
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Kansen: 

 

� Er valt veel te winnen op het gebied van risicobeheersing. 

� Het besef van risico’s binnen de cultuur is veel belangrijker dan de hulpmiddelen. Het besef 

voor risicomanagement moet een onderdeel worden van de bedrijfscultuur (cultuur van 

zelfbesef)1. 

� Er valt veel te winnen op het gebied van de competentie van medewerkers. Vanuit ervaring 

kunnen personen dan zelf inschatten, of het een risicovol project betreft1. 

� Risico’s in kaart brengen is veel meer een management opgave dan een technische 

opgave. Techniek kun je kopen en management kun je leren!1 

� Er is steeds meer kennis beschikbaar op het gebied van risicobeheersing.  

� Door goede toepassing van een beleid binnen de organisatie, kunnen imago/reputatie 

winsten worden geboekt. Dit kan resulteren in extra projectaanvragen/offertes. 

� Er wordt weinig aandacht besteed aan het cyclische aspect van risicomanagement. Hier zou 

ook nog winst op kunnen worden geboekt1.  

� Er kan geleerd worden van de concurrentie in de vorm van benchmarking. 

� Het grootste moment van inschatting risico’s speelt wat mij betreft voor het besluit om in te 

schrijven, en niet erna. Door risicobeheersing toe te passen in dit vroege stadium kunnen we 

kansen creëren1. 

� Communicatie tussen de verschillende businessgroepen kan nog flink verbeteren. 

 

 

Bedreigingen: 

 

� Doordat er steeds meer kennis beschikbaar komt over risicomanagement wordt het steeds 

moeilijker te bepalen welke kennis nodig is voor de organisatie. 

� Concurrentie blijft niet achter bij laatste ontwikkelingen. Hierdoor bestaat de bedreiging dat 

ze krapper kunnen aannemen door een beter risico-inzicht. Concrete bedreiging in deze, is 

het mislopen van projecten. 

� Door te weinig aandacht te besteden aan risicobeheersing bestaat de bedreiging tot 

imagoschade/reputatieschade. 

� Door te weinig aandacht te besteden aan risicomanagement bestaat de bedreiging tot het 

binnenhalen van projecten welke achteraf verliesgevend zullen zijn (te krap aangenomen).  

� Indien er geen duidelijk risicomanagementbeleid kan worden aangetoond, bestaat de 

mogelijkheid tot intrekking/onthouding van de ISO normering 9001:2000. 

 

 

                                                                 

1 van Langeveld, 2007 

Kansen 

           

 

 

Bedreigingen 

           

 

 



   

 
50  Aanvullend rapport 

 

 

Van checklist naar integraal risicobeleid 

           

 

Confrontatie Matrix: 

 

Vanuit de SWOT analyse zijn de belangrijkste: sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen 

opgenomen om uit te zetten in een confrontatie matrix. Deze zijn in overleg met Oranjewoud 

gekozen om verder uit te diepen. De confrontatiematrix is een effectief instrument waaruit 

strategie bepaald kan worden. In de onderstaande legenda zijn de afgekorte SWOT aspecten 

weergegeven om vervolgens in de matrix te worden ingevuld.  

 

Legenda: 

 

S1 = Onvoldoende aandacht voor risicomanagement wordt herkend. 

S2 = Men onderkent dat engineering wereld verandert en dat risicobeheersing steeds 

belangrijker wordt. 

S3 = Er is voldoende ervaring onder projectmanagers (zware projectmanagers). 

S4 = Er worden verschillende methodieken toegepast. 

S5 = Er is een sterke vakinhoudelijke kennis aanwezig wat risico’s uitsluit. 

S6 = Toegepaste methodieken zijn up-to-date.  

S7 = Er wordt veel vertrouwen en vrijheid gegeven aan project managers. Dit bevordert het 

vertrouwen in de lijn. 

S8 = Aan competente medewerkers wordt gewerkt door middel van workshops als: ‘hoe pak je 

projecten aan’, ‘waar kan je tegenaan lopen’ en ‘hoe om te gaan met 

risicomanagement’. Door deze workshops, wordt gewerkt aan competente medewerkers.  

 

 

Z1 = Er is geen standaard richtlijn of beleid waar werknemers zich aan moeten houden 

betreffende risicomanagement. 

Z2 = Er is niet duidelijk vastgelegd wanneer cyclische terugkoppeling plaatsvindt. 

Z3 = Er wordt weinig gestuurd op gedrag. Dit is onderdeel geworden van de cultuur van 

Oranjewoud.  

Z4 = De toegepaste methodieken zijn up-to-date, maar ongestructureerd. Er is geen onderlinge 

verhouding tussen de instrumenten. 

Z5 = De projectsturing kant is vaak zwak. Mensen zijn vooral inhoudelijk gedreven en vinden het 

vak mooi. Dit is een gevaar voor het managen van risico’s en geld. 

Z6 = Het managen van meerdere disciplines tegelijk en/of over meerdere locaties, levert 

problemen en dus risico’s op.  

Z7 = Er is niet duidelijk vastgelegd bij welke fase het van belang is een instrument te gebruiken.  

Z8 = Er is niet duidelijk vastgelegd bij welk type project het van belang is een instrument in te 

zetten. 

 

 

K1 = Er valt veel informatie te winnen over risicomanagement wereldwijd. Steeds meer! 

K2 = Er kan geleerd worden van de concurrentie in de vorm van benchmarking. 

K3 = Techniek kun je kopen. Management kun je leren! Er kan veel gewonnen worden aan 

competente werknemers. 
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K4 = Door goede toepassing van risicobeheersing kan Oranjewoud imago winst boeken bij 

opdrachtgevers. Dit kan resulteren in meer werk. 

 

B1 = Er is veel informatie verkrijgbaar. Daardoor is het moeilijk te bepalen wat nuttige en bruikbare 

informatie is. 

B2 = Er bestaat een gevaar tot mislopen van projecten, doordat de concurrentie nauwer kan 

begroten door toepassing van een betere risico-inschatting. 

B3 = Er bestaat bedreiging van verliezen ISO 9001:2000 certificering bij het onvoldoende zichtbaar 

maken van risicomanagement.  

B4 = Bij gebrek aan beleid kunnen de groeiplannen van het bedrijf worden bedreigd. 

 

Confrontatiematrix: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusie: 

 

De belangrijkste confrontaties met de grootste impact op de strategie zullen nader worden 

uitgewerkt. De zeer positieve en zeer negatieve confrontaties (groen en rood gemarkeerd) 

zullen, per strategie, kort worden besproken. Aan het eind van elke uitspraak zal net als in de 

vorige paragraaf kort commentaar worden 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 kan de risicomanagement competentie van medewerkers 

versterkt worden.  

 

Confrontatiematrix 

           

 

 

Conclusie 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. 

 

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.  

 

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.  
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Appendix 6: Interne werkprocessen van Oranjewoud, met betrekking tot risicomanagement  

 

Oranjewoud heeft in de loop der jaren intern vele ontwikkelingen doorgemaakt op het gebied 

van interne werkprocessen. Deze interne werkprocessen zijn zowel direct als indirect ontwikkeld 

als ondersteuning voor risicomanagement. Het belangrijkste interne werkproces is de ‘Werk 

Wijzer!’. Hierin wordt op eenvoudige wijze het totale handelingsproces van de werknemer 

beschreven.  

Verder zijn er diverse applicaties en tools ontwikkeld welke onderdeel zijn van de 

risicomanagement opzet van Oranjewoud. In de volgende paragrafen worden deze kort 

besproken en welke verhouding deze hebben tot risicomanagement. 

 

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’ (PB-Formulier). Dit formulier is te vinden op 

het intranet van Oranjewoud: ‘Oranjenet’. Bij aanvraag krijgt het project vorm door toewijzing 

van een projectnummer. Tevens wordt er door dit formulier in te vullen een project workspace 

aangemaakt.  

 

Het formulier bestaat uit de volgende onderdelen 

� Algemeen 

� Aanvraag 

� Opdrachtgever 

� Projectgegevens 

� Financieel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste stap bij het starten van een project is het invullen van het PB formulier. Hierdoor wordt 

het project intern geregistreerd. Het project kan vervolgens worden gemonitord. 

 

Risicomanagement en het PB-Formulier: 

Het PB-formulier bevat een ideale mogelijkheid voor een eerste aanzet tot risicomanagement. 

Alvorens het project daadwerkelijk start kan men in het PB-formulier de eerste risico’s en kansen 

noteren. Hiervoor is speciaal een ruimte vrij gehouden. Het PB-formulier wordt nadat het 

projectnummer aangevraagd is automatisch opgeslagen in de Project Workspace (zie § 7.2) en 

is daardoor zichtbaar voor iedereen.  

Appendix 6 

           

 

 

PB-Formulier  

PB-Formulier 
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Controllers, managers maar ook werknemers kunnen hierdoor inzicht verkrijgen in de eerste risico-

inventarisatie van het project. Helaas hoeft er geen onderzoek te worden verricht om te kunnen 

constateren dat het hier om een gemiste kans gaat. Doordat secretaressemedewerkers in de 

meeste gevallen het formulier invullen voor projectleiders/contractmanagers, gaat de kwaliteit 

van de risico inventarisatie drastisch omlaag. In de meeste gevallen wordt de ruimte, welke op 

het formulier voor risicomanagement is bestemd, niet ingevuld. Waar het formulier van 

meerwaarde had kunnen zijn, wordt het nu slecht gebruikt als projectnummer aanvraag. 

 

Project Workspace: 

De ‘Project Workspace’ (PW) 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). 

 

Bij de ontwikkeling van dit digitale beheerssysteem zijn de volgende pijlers ter ontwikkeling 

beschouwd: 

� Correspondentie: Externe documenten: agenda’s, besprekingsverslagen, brieven, faxen, 

betalingsadvies, verzendlijsten, verzendbrieven, digitale post. 

� Evaluatie/Overig: Interne documenten: projectevaluaties, interne memo’s, 

documentenbeheer, logboek, interne rapportage. 

� Financieel: Nota’s, financiële overzichten, begroting 

� Management Informatie: Mutatieslip, stamkaart 

� Offerte opdracht: Plan van aanpak offerte, aanbiedingsbrief, kostencalculatie offerte, 

risicoanalyse, opdrachtbevestiging (scan). 

� PB-informatie: Project beheers formulier (PB-Formulier) 

� Planning: Projectplanning, personeelsplanning 

� Producten: Definitieve producten: rapporten, berekeningen, tekeningen, proces verbaal. 

� Werkdocumenten: Concepten 

 

De contractmanager en projectleider zijn de ‘coördinator’ (eigenaar van het project). Zij maken 

een Workspace aan voor het project. Alle Oranjewoud medewerkers hebben toegang tot het 

digitale werkgebied van het project maar kunnen hier geen wijzigingen aanbrengen (guest 

status). Om als projectmedewerker ook te kunnen werken in de Project Workspace moet de 

coördinator van het betreffende project toestemming geven en de betreffende medewerker 

toevoegen als projectteamlid (member status).  

 

De rollen van dit digitale werkgebied zijn: 

� Coördinator (eigenaar van project):  

Is de eigenaar van de Project Workspace. 

Beheert de projectteamsamenstelling in de Project Workspace. 

Beheert op topniveau de toegangsrechten tot de Project Workspace. 

Ziet de managementinformatie en beheert de toegangsrechten hiertoe. 

� Member (projectteamlid): 

Kan zelf subfolders en documenten (inclusief versies) plaatsen en wijzigen. 

Kan nieuwe versies toevoegen van documenten van andere projectleden. 

Kan de toegangsrechten bepalen tot zelfgemaakte en –geplaatste folders en documenten. 

Project Workspace 
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� Guest (gast) 

Kan projectitems lezen, maar niet wijzigen tenzij de gast expliciet rechten heeft gekregen op 

een specifiek document. 

  

Tevens is het in speciale gevallen mogelijk de Project Workspace te delen met klanten. Hiervoor is 

een speciaal programma (Extranet) ontwikkeld welke door de klant geïnstalleerd moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risicomanagement en de Project Workspace: 

De Project Workspace is bij uitstek geschikt als applicatie ter bevordering van risicomanagement. 

Doordat eigen mappen aangemaakt kunnen worden is het mogelijk een apart gedeelte van de 

ruimte in te delen voor risicomanagement. Hier kunnen evaluaties, risicoanalyses en 

controlerapporten worden opgeslagen. Dit maakt risicobeheersing voor het gehele projectteam 

inzichtelijk en geeft ook de mogelijkheid risico’s te blijven monitoren (cyclischel aspect).  

Door de digitale opslagmogelijkheden van de Workspace, worden projecten transparant 

gemaakt. Dit zorgt voor vertrouwen in het team en een betere communicatie. Hierdoor kunnen 

mogelijke risico’s worden beperkt.  

 

Werk Wijzer (WW): 

In het managementsysteem WerkWijzer! (WW) van Oranjewoud zijn afspraken vastgelegd over 

de wijze waarop de zorg voor de kwaliteit van de bedrijfsprocessen en producten, de 

arbeidsomstandigheden en de veiligheid van haar medewerkers is gewaarborgd. De Werkwijzer 

is opgesteld volgens de eisen uit de NEN-EN-ISO 9001; 2000. De Werkwijzer is de ‘routekaart’ voor 

het belangrijkst interne proces, namelijk; het werkproces.  

 

Project Workspace  

Werkwijzer 
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Het systeem heeft een landelijke werking voor alle organisatieonderdelen inclusief de directie- en 

Business Supportactiviteiten en is van toepassing op: Het leveren van diensten variërend van 

onderzoek, ontwerp, (beleid)advisering, opleiding & training, detachering, planvorming, 

projectvoorbereiding en directievoering tot en met realisatie, beheer, onderhoud en exploitatie 

op het terrein van: ruimte & mobiliteit, milieu & veiligheid, sport & techniek en bouw & vastgoed. 

De basis voor de Werkwijzer wordt gevormd door het besturingsmodel (divisiestructuur) zoals dat 

per 1 januari 2006 binnen Oranjewoud is doorgevoerd met betrekking tot commerciële focus, 

brede inzetbaarheid & productiviteit en personele ontwikkeling.  

Het doel van de Wekwijzer is: 

Het doel van WW is het beheersen en continue verbeteren van de bedrijfsprocessen 

en het waarborgen en structureel optimaliseren van de dienstverlening naar klanten. 

 

De werkwijzer is opgebouwd uit verschillende niveaus: 

 

Niveau 1 Hoofdprocesstructuur 

De Werkwijzer is opgebouwd rond de zes belangrijkste processen binnen Oranjewoud. Dit zijn die 

processen die o.a. nodig zijn om de doelstellingen uit het besturingsmodel met betrekking tot 

commerciële focus, brede inzetbaarheid & productiviteit en personele ontwikkeling te realiseren. 

De afspraken over de processen zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de hoofdprocesstructuur. Deze 

verschaft inzicht in: 

� De wijze waarop de producten tot stand komen (het primaire proces) 

� De wijze waarop de organisatie wordt aangestuurd (besturende processen) 

� Welke ondersteunende processen te onderscheiden zijn. 

 

Niveau 2 Hoofdprocessen 

De kern van onze activiteiten wordt gevormd door het verwerven, 

offreren, aansturen en uitvoeren van projecten. Een belangrijk deel 

van de kwaliteitbeheersing gebeurt projectmatig, dus tijdens de 

realisatie van opdrachten voor onze klanten. Dit is vastgelegd in het 

proces projectcoördinatie contract- en realisatiefase. De primaire 

processen 'Acquisitie & Relatiebeheer' en ‘Projectcoördinatie' vormen 

dan ook  de 'rode' draad binnen Werkijzer. Naast deze primaire 

processen kent de Werkijzer ook besturende (o.a. 'Planning & Control') 

en ondersteunende processen. Tot deze laatste categorie behoort: 

‘Informatie & Communicatie’, het bindmiddel tussen en binnen alle 

processen.  

 

Niveau 3 Onderliggende documenten 

Dit niveau bevat de nadere uitwerkingen (instructies), 

standaardformulieren en richtlijnen. Dit worden onderliggende 

documenten genoemd.  

 

 
 Werkwijzer  
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Risicomanagement en de Werkwijzer: 

De Werkwijzer is ontwikkeld om bedrijfsprocessen te beheersen en verbeteren en daarbij om 

risico’s tot kwaliteitsverlies te verkleinen. Het werkproces geeft als stappenplan aan welk proces 

doorlopen moet worden door werknemers. Risicomanagement is hier nog niet als expliciet 

onderdeel in opgenomen. Ondanks dat het processchema tot een vloeiend werkproces 

intrinsiek risicomanagement bevat, liggen er zeker nog kansen om risicobeheersing hier een 

grotere rol in te laten spelen. De Werkwijzer geldt als basis voor het werkproces en moet door elke 

medewerker gekend en gesnapt worden. Een prominentere opname van risicobeheersing kan 

daarom een prima eerste stap zijn in het implementatietrajecten van risicomanagement.  

 

Instructie ‘Tekenbevoegdheid’ 

Als onderdeel van risicomanagement binnen Oranjewoud, is er een instructie 

tekenbevoegdheid. In deze instructie is aangegeven tot welke maximale bedragen 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. De instructie tekenbevoegdheid is weergegeven in 

onderstaand figuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekenbevoegdheid 

           

 

 

Instructie ‘Tekenbevoegdheid  



   

 
58  Aanvullend rapport 

 

 

Van checklist naar integraal risicobeleid 

           

 

Appendix 7: Workshop risicomanagement 

 

Inleiding: 

In het beleidsplan van de divisie is risicomanagement aangewezen als speerpunt van 

verbetering voor de aankomende vijf jaar. Men besloot een management middag te 

organiseren waarin alle speerpunten van het nieuwe beleid werden belicht. Voor elk speerpunt 

werden twee workshop georganiseerd welke bezocht zou worden door alle managers van de 

divisie, te weten: projectmanagers en businessmanagers. De groep managers was in groepen 

verdeeld waardoor twee maal dezelfde workshop is gegeven. In dit kader vroeg men mij om als 

afstudeerder op het gebied van risicomanagement deze workshops te organiseren. 

 

De twee workshops vonden plaats op: dinsdag 24 april 2007. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

De opzet van de workshop is zo ingericht, dat meerdere doelen gerealiseerd konden worden. 

 

Doel van workshop: 

� Bewustwording creëren bij betrokkenen. 

� Een korte terugkoppeling op gehouden interviews intern. 

� Duidelijkheid verschaffen in enkele basisbegrippen van risicomanagement. 

� Kunnen omgaan met het inschatten van bepaalde risicosoorten en deze kunnen plaatsen in 

een bepaald kader. 

� Input voor dit afstudeeronderzoek (instrument). 

 

In deze uitwerking zal het laatste doel, ‘de input voor het instrument’, nader worden belicht.  

 

Uitwerking: 

De workshop zal dienen als input voor de paragrafen § 10.5.3 en § 10.5.4. In paragraaf § 

10.5.2.,wordt uitgelegd hoe een risicomatrix kan worden uitgezet waarin het gehele risico-

universum van de organisatie op een relatief hoog abstractieniveau kan worden uitgezet. De 

workshop zal worden gebruikt voor het plaatsen van risicosoorten binnen profielen van de 

risicomatrix.  

 

Appendix 7 
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De workshop bevatte drie delen: 

� Introductie door middel van power-point presentatie 

� Het plaatsen van zelfbedachte risicosoorten binnen de risicomatrix 

� Het plaatsen van vooraf bedachte risicosoorten binnen de risicomatrix 

 

De presentatie, het eerste deel van de workshop, werd gebruikt voor het realiseren van de eerste 

vier doelen van de workshop. Het tweede en het derde deel voor het realiseren van het laatste 

doel, namelijk als input voor het instrument. De aanwezigen werd gevraagd om 5 risicosoorten 

op post-it blaadjes te schrijven, welke zelf worden ondervonden in projecten. Men werd 

gevraagd deze te plaatsen binnen een bepaald profiel van de matrix welke op A0 formaat was 

opgehangen. Indien het niet mogelijk was om deze te plaatsen binnen een profiel werd men 

gevraagd hier creatief mee om te gaan.  

Door bijvoorbeeld een risicosoort op een bepaalde projectsoort te plakken en niet te plaatsen 

binnen een profiel, gaf men aan dat deze risicosoort fase onafhankelijk is. Deze risicosoort geldt in 

een dergelijk geval voor alle aangegeven procesfases. Tevens had men de mogelijkheid 

risicosoorten in zijn geheel buiten de matrix te plaatsen, als deze voor geen enkel profiel specifiek 

zouden zijn. 

In het laatste deel van de workshop kregen de betrokkenen per persoon 5 risicosoorten 

toebedeeld welke geplaatst moesten worden in de matrix. Deze waren door mij van te voren 

bedacht en afgeleid uit reeds uitgevoerde risicoanalyses binnen Oranjewoud.  

 

Het resultaat van de workshops zag er als volgt uit: 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

   

De resultaten van de workshop: ‘risicosoorten binnen profielen’, worden weergegeven in de 

volgende tabel.  

 

 

 

 

 Resultaten workshop 1 en 2  
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Resultaten: 

Figuur: Profiel: Risicosoorten: 

Profiel: 1.1 

Engineeringproject/ 

Initiatieffase 

 

- Ontwerp 

- Wetten & Regels 

- Planning 

- Interne Organisatie 

 

Profiel: 1.2 

Engineeringproject/ 

Haalbaarheidsfase 

 

- Ontwerp 

- Interne Organisatie 

- Meerwerk wordt niet geheel betaald 

- Onvolledige/onjuiste informatie 

 

Profiel: 1.3 

Engineeringproject/ 

Realisatiefase 

 

- Automatisering (afhankelijkheid systemen) 

- Boetes (tijdige kwalitatieve oplevering) 

- Projectsturing (Overschrijding tijdsbesteding) 

- Wijzigingen klantenwensen 

- Weer 

- Ontwerp 

- Onjuist/te optimistisch inschatting van  

  voortgang 

- Te laat melden contractwijzigingen  

- Onderaannemers/leveranciers 

- Milieu 

- Veranderingen in de planning 

- Materiaal 

- Veiligheid & gezondheid 

Profiel: 1.4 

Engineeringproject/ 

Beheerfase 

 

- Criminaliteit 

- Planningsuitloop door ontwerpwijziging 

- Tegenvallende verkoop 

- Niet goed contract met 

   partner/onderaannemer 

Profiel: 2.1 

Detachering/ 

Initiatieffase 

 

- Concurrentie 

- Mislopen offerte 

 

Profiel: 2.2 

Detachering/ 

Haalbaarheidsfase 

 

- Mislopen offerte 

- Ontwerp 

Profiel: 2.3 

Detachering/ 

Realisatiefase 

 

- Beschikbaarheid en kwaliteit van medewerkers 

- Ontwerp 

Profiel: 2.4 

Detachering/ 

Beheerfase 
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Profiel: 3.1 

Advies&Consultancy/ 

Initiatieffase 

 

- Regelgeving 

- Economie 

- Omgevingsrisico (Politiek/Bestuurlijk) 

 

Profiel: 3.2 

Advies&Consultancy/ 

Haalbaarheidsfase 

 

- Kwaliteit vereisten 

- Vertragingsrisico 

- Vertrek projectleider / adviseur 

Profiel: 3.3 

Advies&Consultancy/ 

Realisatiefase 

 

- Vertragingsrisico 

- Vertrek projectleider / Adviseur 

Profiel: 3.4 

Advies&Consultancy/ 

Beheerfase 

 

 

Profiel: 4.1 

Complex & Multi/ 

Initiatieffase 

 

- Interne Organisatie 

- Locatie 

- Kwaliteitsvereisten 

- Samenwerking meerdere disciplines 

- Meerdere vestigingen 

Profiel: 4.2 

Complex & Multi/ 

Haalbaarheidsfase 

 

- Is vraag goed begrepen? 

- Is er voldoende draagvlak (van de omgeving) 

- Samenwerking meerdere disciplines 

- Meerdere vestigingen 

- Geen professionele opdrachtgever 

Profiel: 4.3 

Complex & Multi/ 

Realisatiefase 

 

- Geen professionele opdrachtgever 

- Onvoldoende capaciteiten/kwaliteiten in 

   team 

- Bouwmaterialen 

- Planning 

Profiel: 4.4 

Complex & Multi/ 

Beheerfase 

 

 

Profiel: 5.1 

Speciale contracten/ 

Initiatieffase 

 

- Financieel 

- Resultaatsverplichting 

Profiel: 5.2 

Speciale contracten/ 

Haalbaarheidsfase 

 

- Speciale risico’s 
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Profiel: 5.3 

Speciale contracten/ 

Realisatiefase 

 

- Marktwerking 

- Uitvoering project (strategisch) 

Profiel: 5.4 

Speciale contracten/ 

Beheerfase 

 

 

Profiel: 6.1 

Overig & Ongedef./ 

Initiatieffase 

 

- Economie 

Profiel: 6.2 

Overig & ?Ongedef./ 

Haalbaarheidsfase 

 

- Wisselingen in projectteam 

- Vertrek onderaannemer 

- Vertrek ingekochte disciplines 

Profiel: 6.3 

Overig & Ongedef./ 

Realisatiefase 

 

- Financieel 

Profiel: 6.4 

Overig & Ongedef./ 

Beheerfase 

 

 

Profiel: 1.-- 

Engineeringproject/ 

Fase Ongedefinieerd 

 

- Personeel (-Kennis, Verloop) 

- Kennis (-over opdrachtgever, overdracht naar 

- opdrachtnemer) 

- Voldoende Ingenieurskennis 

- Inhoudelijke controletechnieken 

Profiel: 2.-- 

Detachering/ 

Fase Ongedefinieerd 

 

- Overname personeel 

- Voldoende binden van medewerkers 

Profiel: 3.-- 

Advies&Consultancy/ 

Fase Ongedefinieerd 

 

- Regelgeving 

- Onderaannemers/leveranciers 

- Voldoende uitstrooiing kennis 

 

Profiel: 4.-- 

Complex & Multi/ 

Fase Ongedefinieerd 

 

- Onderaannemers/leveranciers 

- Wetten & Regels 

- Uitvoering project (strategisch) 

- Economie 

- Voldoende beschikbare kennis 

- Samenstelling projectteam 

- Regelgeving 

- Ontwerp 
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- Voldoende proceskennis en borging daarvan 

Speciale risico’s 

Profiel: 5.-- 

Speciale contracten/ 

Fase Ongedefinieerd 

 

- Planning 

- Materiaal 

- Contract 

- Aansprakelijkheden niet verzekerd 

 

Profiel: 6.-- 

Overig & Ongedef./ 

Fase Ongedefinieerd 

 

- Speciale risico’s 

- Land/politiek 

- Manuren 

- Interne organisatie 

- Opdrachtgever is niet contactpersoon binnen     

  project. 

Profiel: --.1 

Project Ongedef./ 

Initiatieffase 

 

- Geologie 

- Milieu 

- Opdrachtverlening (schriftelijk/mondeling) 

 

Profiel: --.2 

Project Ongedef./ 

Haalbaarheidsfase 

 

- Contract 

- Vergunningverlening 

 

 

Profiel: --.3 

Project Ongedef./ 

Realisatiefase 

 

- Financieel 

- Locatie 

- Kwaliteit / Vereisten 

- Weer 

- Veiligheid en Gezondheid 

- Uitvoering project (Strategisch) 

- Criminaliteit 

- Veiligheid & Gezondheid 

- Bouwmaterialen 

Profiel: --.4 

Project Ongedef./ 

Beheerfase 

 

 

Profiel: --.-- 

Project Ongedef./ 

Fase Ongedefinieerd 

 

Economie  

Interne organisatie,  

Concurrentie,  

Samenstelling Projectteam 

Opdrachtgever 

Contract 

Wetten en regels 

Land/politiek 

Manuren 

Afwijkingen van contract 
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