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Voorwoord 
Voor u ligt het rapport waarmee ik de bachelor Civiele Techniek aan de Universiteit Twente afrond. 
In de periode van mei t/m augustus heb ik projectleden van diverse projecten geïnterviewd en dit 
rapport opgesteld. 
 
Het onderwerp van dit rapport is risicomanagement in projecten en is onderdeel van de optimalisatie 
van het procesmanagement van Dura Vermeer Beton- en Waterbouw (DVBW). Na een aantal 
gesprekken hebben we besloten om het Project Risk Maturity Model te gebruiken om een project 
van DVBW te benchmarken met projecten van concullega’s. Dit heeft een mooie uitdaging gevormd 
omdat ik op deze manier in contact ben gekomen met concullega’s van Dura Vermeer en ook 
daadwerkelijk projecten heb mogen bezoeken. 
 
Ik heb met veel plezier op het kantoor in Beuningen gezeten. De houding tegenover afstudeerders is 
er zeer goed en iedereen is geïnteresseerd in waar je mee bezig bent. Door het vele contact binnen 
en buiten Dura Vermeer heb ik ook een beter inzicht gekregen in de civieltechnische praktijk. 
Daarom wil ik iedereen graag bedanken voor de input die ze hebben geleverd en voor de gezelligheid 
die ze hebben gebracht. 
 
In het bijzonder wil ik Joost van Bezooijen bedanken die binnen DVBW mijn begeleider was. Het is 
prettig om een begeleider te hebben bij wie je zo eenvoudig voor feedback naar binnen kan lopen. 
Ook gaat een dankwoord uit naar Prof. Dr. Ir. J.I.M. Halman die vanuit de Universiteit Twente mij 
vanaf de start van de opdracht de juiste richting in heeft gestuurd en van feedback heeft voorzien. 
Als laatste wil ik Hans Poort en Reint Haverkamp bedanken. Zij hebben mij vanuit het project de A74 
veel informatie geleverd over het risicomanagement en de gang van zaken daar. 
 
Veel leesplezier gewenst bij het doornemen van dit rapport. 
 
 
Enschede, 22 september 2011 
Rick Janssen  
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Samenvatting 
Procesmanagement speelt een belangrijke rol in het succesvol realiseren van projecten die vooral 
zijn uitbesteed middels UAV-GC. Voor Dura Vermeer Beton- en Waterbouw (DVBW) betekent dit dat 
het proces optimaal moet verlopen. In dit onderzoek is naar verbeterpunten gezocht voor één 
onderdeel van dit procesmanagement: het risicomanagement. Dit is gedaan doormiddel van een 
benchmark waarin de projecten de A74, N322 en VleuGel/Randstadspoor met elkaar zijn vergeleken. 
Deze projecten worden uitgevoerd door respectievelijk DVBW, Van Gelder/Ballast Nedam en 
Heijmans. 
 
Om de benchmark vorm te geven is het benchmarking-proces van Camp (1992) gebruikt. Binnen dit 
proces is als benchmarking-methode gebruik gemaakt van het Project Risk Maturity Model (Project 
RMM). Dit model bestaat uit 50 vragen die beantwoord moeten worden op een schaalverdeling van 
één t/m vier. Met behulp van deze methode kan vervolgens het Project Risk Maturity Level bepaald 
worden. Door dit model toe te passen voor alle drie de projecten, is na interviews met verschillende 
projectleden het Project Risk Maturity Level bepaald. Deze levels lopen uiteen van “Naïve” waarin 
weinig tot geen gebruik wordt gemaakt van risicomanagement tot “Natural”. In dit hoogste level 
wordt risicomanagement systematisch toegepast en draagt het bij aan het opstellen van de 
doelstelling van het project. In de twee tussenliggende levels “Novice” en “Normalised” wordt 
risicomanagement wel toegepast maar zijn er nog verbeterpunten.  
 
Het resultaat van het Project RMM is de onderstaande grafiek. Hieruit kan worden opgemaakt dat 
van alle onderzochte organisaties, DVBW het beste Risk Maturity Level heeft. Hierdoor is de kennis 
van risicomanagement bij de andere organisaties minder bruikbaar dan aanvankelijk gedacht. Dit 
neemt echter niet weg dat bepaalde aspecten van het risicomanagement bij deze organisaties 
onbruikbaar zijn. Als resultaat zijn de aanbevelingen namelijk geformuleerd door de top van level vier 
als toekomstig prestatieniveau te nemen. De geschikte eigenschappen van de werkwijzen van de 
andere organisaties zijn vervolgens gebruikt voor aanpassingen die moeten worden doorgevoerd om 
dit niveau te bereiken. 
Hierop volgend zijn twee type conclusies getrokken. Enerzijds wordt bepaald door welke 
eigenschappen het risicomanagement op de A74 zo goed is. Maar anderzijds zijn ook de 
verbeterpunten geïdentificeerd.  
 

 
 

 
 
 

Figuur 1: Staafdiagram resultaat PRMM 
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Om het risicomanagement van toekomstige projecten op het niveau van de A74 te krijgen, is 
geconcludeerd dat op zijn minst aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan. 
 

 De taken die de risicomanager naast het risicomanagement uitvoert, moeten bewust zijn 
gekozen. Een voorbeeld hiervan is dat de risicomanager op de A74 ook verantwoordelijk was 
voor het planningsmanagement. 

 Ook de opdrachtgever moet een projectdoel opstellen. 
 Het risicoregister moet onveranderd blijven. 
 De open risicodatabase moet onveranderd blijven. 
 Er zullen frequente risicosessies uitgevoerd moeten worden in lijn met de planning. 
 Risicobeheerders, die verantwoordelijk zijn voor het risicomanagement in verschillende 

teams, moeten worden aangesteld in de beginnende fase van het project. 
 Er moet een frequente rapportage van risico’s plaatsvinden aan stakeholders. 
 Kwantitatieve analyses dienen worden uitgevoerd om de invloed van risico’s op de planning 

en de begroting in kaart te brengen. 
 
Met bovenstaande aanbevelingen wordt aangeduid wat de goede eigenschappen van het 
gebenchmarkte project van DVBW zijn. Om het risicomanagement in toekomstige projecten echter 
level vier te laten bereiken, zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd. 
 

 Een centrale risicodatabase zal moeten worden ontwikkeld waarin risico’s en 
beheersmaatregelen komen te staan van alle projecten waarbij risicomanagement van 
significant belang is geweest. Hierdoor ontstaat projectoverstijgend risicomanagement en 
kunnen risico’s beter worden beheerst. Als een risico immers bij een ander project al is 
voorgekomen, kan gebruik worden gemaakt van de informatie in de risicodatabase. Een 
dergelijke database is in 2006 voor Dura Vermeer Rail Infra ontwikkeld door dhr. Schaik. 

 Risicomanagement zal in alle overleggen en vergaderingen op de agenda moeten staan. Ook 
bij de vergaderingen in de uitvoering op de projectlocatie. Er zal dan meer informatie 
vrijkomen waaruit de risicomanager informatie over potentiële risico’s kan halen. 

 Voor beheersmaatregelen zijn vaak vele mogelijkheden. Om een gedegen keuze te maken zal 
expliciet een kosten-batenanalyse moeten worden gemaakt. Omdat het onmogelijk is om dit 
voor alle risico’s te doen, wordt aangeraden om dit te doen voor de risico top 20. Op deze 
manier zijn de meest belangrijke risico’s gedekt. Uiteraard moet de kosten-batenanalyse 
worden vastgelegd op papier. 

 Voor het project is het van cruciaal belang dat de risicomanager op de hoogte is van back-up 
plannen (terugvalscenario’s). Daarom wordt geadviseerd om in het risicoregister te 
vermelden of bij de beheersmaatregel sprake is van een terugvalscenario. Op deze manier is 
dit niet alleen bekend bij de personen die met de werkplannen werken, maar ook bij het 
projectmanagement. 
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Hoofdstuk 1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 
Dura Vermeer Beton- en Waterbouw (DVBW) is als betonbouwer betrokken bij de ontwikkeling van 
betonwerken en waterbouwkundige constructies in heel Nederland. Hoewel haar projecten dus 
voornamelijk technisch van aard zijn, is het procesmanagement sinds een aantal jaren een 
belangrijke rol gaan spelen in deze organisatie. Hinder moet worden geminimaliseerd, stakeholders 
tevreden gehouden en risico’s beperkt. Niet te vergeten dat de planning moet worden behaald.  
 
DVBW ziet het belang in van het procesmanagement en stelt dat het bepalend is voor het succes van 
de organisatie en het slagen van een project. Daarom heeft DVBW in 2010 de ambitie gesteld dat zij 
de beste betonbouwer van Nederland wil worden door onder meer het procesmanagement te 
optimaliseren. Dit is mogelijk door kennis van andere betonbouwers te integreren in de eigen 
organisatie, ook wel benchmarking genoemd. Het procesmanagement is echter te omvangrijk om te 
benchmarken en is daarom opgesplitst in de zes onderdelen Systems Engineering; 
Risicomanagement; Documentmanagement; Planningsmanagement; Vergunningsmanagement en 
Contractmanagement.  
 
Deze bachelor eindopdracht, die dient als afronding van de bachelor Civiele Techniek aan de 
Universiteit Twente, is gericht op het risicomanagement en is de eerste benchmark in de reeks die 
het procesmanagement van DVBW tot een hoger niveau moet brengen.  

1.2 Dura Vermeer Beton- en Waterbouw 
“Dura Vermeer richt zich specifiek op klanten met vraagstukken op het gebied van wonen, werken, 
mobiliteit en vrije tijd die zij vertaald willen zien in bouw of infrastructurele oplossingen.”1 
Dura Vermeer Beton- en Waterbouw (DVBW) is een werkmaatschappij van de divisie Infra van Dura 
Vermeer Groep NV. Als werkmaatschappij heeft zij zich gespecialiseerd in betonwerken en 
waterbouwkundige constructies. Haar activiteiten kunnen worden opgesplitst in bovengrondse, 
ondergrondse en activiteiten voor de industrie. 
 
In projecten treed DVBW op als hoofdaannemer of als partner in een bouwteam, met of zonder 
zusterbedrijven. De lijnen met haar zusterbedrijven zijn dan ook kort waardoor er veel wordt 
samengewerkt. Enkele voorbeelden van bekende projecten zijn: 

 Hanzelijn 
 A74 Venlo 
 Zwolle Spoort 
 Diverse parkeergarages Rotterdam (Cornerstone, de Veranda) 

 
De afdeling procesmanagement waarvoor het onderzoek zal worden uitgevoerd, is al in de 
tenderfase betrokken bij projecten. In deze fase worden de risico’s bijvoorbeeld al in kaart gebracht. 
In de uitvoeringsfase coördineren en begeleiden de procesmanagers en –coördinatoren de processen 
zodat het project zo optimaal mogelijk verloopt. 
  

                                                           
1 Bron: www.duravermeer.nl, 14-04-2011, 20.45 
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1.3 Leeswijzer 
De structuur van dit rapport is ontleend aan het benchmarking-proces van Camp (1992). In het eerste 
hoofdstuk vindt u echter eerst een algemene inleiding van het onderzoek en een beschrijving van 
Dura Vermeer. Hoofdstuk 2 gaat in op benchmarking en het proces dat hierbij komt kijken. In 
hoofdstuk 3 vindt u het onderzoeksplan waarin de doel-, vraagstelling en het onderzoeksmodel zijn 
opgenomen. 
 
In lijn met het benchmarking-proces bestaat hoofdstuk 4 uit het benchmarking-plan. Hierin wordt 
nader ingegaan op het risicomanagement, worden benchmarking-partners geïdentificeerd en wordt 
de benchmarking-methode vastgesteld.  
Hoofdstuk 5 beschrijft de tweede fase van het proces. Er wordt ingegaan op de uitvoering van de 
benchmark en de resultaten van de analyse worden weergegeven. De resultaten worden vervolgens 
vergeleken waarna de kloof is bepaald. Dit leidt uiteindelijk tot de toekomstige prestatieniveaus. 
De conclusies en aanbevelingen zijn opgenomen in hoofdstuk 6. In het benchmarking-proces kan dit 
worden gezien als het vaststellen van functionele doelen en actieplannen. 
Als laatste vindt de discussie van het onderzoek plaats in hoofdstuk 7. 
 
De bijgevoegde bestanden bij de digitale versie van het rapport horen bij bijlage D. Vanwege de 
leesbaarheid zijn deze niet ingevoegd in het verslag zelf. 
 
 
Note 
Als u de digitale versie leest, is bij iedere verwijzing naar een andere paragraaf of bijlage een link in de 
verwijzing opgenomen. Als u hier op klikt, gaat u direct naar dit onderdeel van het rapport.  
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Hoofdstuk 2. Benchmarking 
Benchmarking kan gezien worden als een onderdeel van het Total Quality Management (TQM). Dit is 
een strategische aanpak welke is gericht op het produceren van het beste product of de beste service 
doormiddel van innovatie en continue verbeteringen (Bendell e.a., 1993). Benchmarking ondersteunt 
het TQM omdat het zoekt naar de beste elders bestaande werkwijzen die leiden tot een superieure 
prestatie (Camp, 1992) en daardoor dus een product of service verbetert. Benchmarking kan dus 
worden gedefinieerd als: 
 
 “een systematisch onderzoek naar de prestaties en de onderliggende processen en 
 methoden van een of meer leidende referentie-organisaties op een bepaald gebied, en de 
 vergelijking van de eigen prestaties en werkmethoden met deze "best practice", met het doel 
 om de eigen prestaties te plaatsen en te verbeteren." (Camp, 1989) 

2.1 Benchmarking-proces 
Camp (1992) heeft een stappenplan ontwikkeld voor de implementatie en doorvoering van 
benchmarking. Dit stappenplan bestaat uit vijf fases: Planning, Analyse, Planconstructie, actie en 
volgroeidheid. Dit stappenplan is weergeven in figuur 2. 

 
 

Dit onderzoek zal uitgevoerd worden conform bovenstaand proces. Echter zal niet het hele 
stappenplan worden voltooid. Het onderzoek wordt namelijk afgesloten met aanbevelingen. Deze 
aanbevelingen zullen bestaan uit de functionele doelen die beschrijven welke veranderingen er 
moeten plaatsvinden. Deze aanbevelingen worden tevens ondersteund door actieplannen, die 
weergeven hoe deze doelen bereikt dienen te worden. In dit onderzoek zal het proces dus t/m stap 
acht worden doorlopen. De invulling van de resterende stappen zal aan DVBW zelf worden 
overgelaten. 

 Planning: Het doel van deze fase is om plannen te 
maken voor de benchmarking-onderzoeken. 
Hiervoor worden vragen als wat, wie en hoe 
beantwoord. 
 

 Analyse: In deze fase zal de verzamelde data 
geanalyseerd worden en wordt naar de toekomst 
van de organisatie gekeken. 
 

 Planconstructie: Bevindingen van de benchmark 
worden opgenomen en omgezet in de 
bedrijfsdoelen om verandering voor te bereiden. 
 

 Actie: De resultaten van de benchmark worden 
omgezet in acties die het product of de service 
verbeteren. Daarnaast zal er gecontroleerd 
moeten worden of de acties het gewenste effect 
hebben. 
 

 Volgroeidheid: Deze fase is bereikt als de 
organisatie superioriteit op de markt heeft 
verkregen en alle beste methodes in alle 
bedrijfsprocessen zijn geïntegreerd.  

 
 

Figuur 2: Het Benchmarking-proces (Camp, 1992) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Best_practice
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Hoofdstuk 3: Onderzoeksplan 
Het onderzoeksplan is het deel van het onderzoek waar het onderzoek is vormgegeven en 
afgekaderd. Hiervoor zijn een probleem-, doel- en vraagstelling opgesteld. Met behulp van deze 
omkadering is een onderzoeksmodel gemaakt welke het onderzoek schematisch weergeeft. Dit 
wordt gevolgd door een theoretisch kader welke het onderzoek vanuit de theorie van benchmarking 
en risicomanagement zal afkaderen.  

3.1 Probleemstelling 
DVBW heeft in haar jaarplan opgenomen dat zij de beste betonbouwer van Nederland wil worden. Er 
is dus niet direct sprake van een probleem maar van een ambitie die bereikt dient te worden. Deze 
ambitie wil DVBW ondermeer waarmaken door ervoor te zorgen dat zij het beste proces heeft. Het 
procesmanagement van DVBW moet dus in kaart worden gebracht en geoptimaliseerd. In dit 
onderzoek zal dit echter gebeuren voor één onderdeel van het procesmanagement, namelijk het 
risicomanagement. Door het risicomanagement te optimaliseren zullen onzekerheden in projecten 
eerder herkend kunnen worden en adequater worden aangepakt. Hierdoor zal het project 
succesvoller verlopen. 
 
Bijlage A is de oorspronkelijke opdrachtomschrijving die ten grondslag ligt aan dit onderzoek. De 
probleemstelling en ambitie van DVBW is hier uitvoeriger in omschreven. 

3.2 Doelstelling 
Er kunnen twee type doelstellingen worden geformuleerd. Het doel van het onderzoek en het doel in 
het onderzoek. Het doel van het onderzoek is het doel dat de opdrachtgever nastreeft. Het doel in 
het onderzoek is het doel dat een bijdrage levert aan het bereiken van het doel dat de opdrachtgever 
nastreeft. 

3.2.1 Doel van het onderzoek 

Uit de probleemstelling is op te maken dat DVBW de beste betonbouwer van Nederland wil worden 
en daarvoor afhankelijk is van haar procesmanagement. Het procesmanagement van DVBW zal dus 
vergeleken moeten worden met dat van haar concullega’s om vervolgens de sterke en zwakke 
punten op dit gebied in kaart te brengen. 
 
De doelstelling van dit onderzoek kan dus als volgt worden geformuleerd: 
 

De doelstelling van het onderzoek is om een bijdrage leveren aan het optimaliseren van het 
procesmanagement van Dura Vermeer beton- en waterbouw. 

3.2.2 Doel in het onderzoek 

Dit onderzoek zal bijdragen aan het doel van het onderzoek door een benchmark uit te voeren op 
een onderdeel van het procesmanagement, het risicomanagement. Het doel in het onderzoek kan 
dus als volgt worden geformuleerd. 
 

Het doel in dit onderzoek is het formuleren van aanbevelingen voor het risicomanagement 
van Dura Vermeer Beton- en Waterbouw door het uitvoeren van een benchmark. 
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3.3 Vraagstelling 
De vraagstelling kan worden verdeeld in een hoofdvraag en een aantal centrale vragen. Door het 
beantwoorden van de hoofdvraag wordt het doel bereikt. De centrale vragen dragen bij aan de 
beantwoording van de hoofdvraag. 

3.3.1 Hoofdvraag 

Uit het doel in dit onderzoek kan een hoofdvraag worden geformuleerd. Deze vraag dient 
beantwoord te zijn aan het einde van dit onderzoek. 
 

Op welke manier kan Dura Vermeer Beton- en Waterbouw haar risicomanagement 
verbeteren door middel van een benchmark? 

3.3.2 Centrale vragen 

Om de doelstelling te bereiken en de hoofdvraag te beantwoorden, zal eerst door een 
literatuuronderzoek duidelijk moeten worden hoe een benchmark wordt vormgegeven, wat risico is 
en hoe het risicomanagement in elkaar steekt. Vervolgens moet bij DVBW en de andere organisatie 
het risicomanagement worden onderzocht waarna het kan worden vergeleken en aanbevelingen 
kunnen worden geformuleerd voor DVBW. Dit proces leidt tot de volgende onderzoeksvragen. 
  

1. Hoe dient een benchmark te worden vormgegeven? 
 

2. Wat is projectrisico? 
a. Wat is risico? 
b. Wat zijn de kenmerken van projectrisico’s? 

 
3. Hoe dient het risicomanagementproces te verlopen volgens de literatuur? 

a. Hoe verloopt het risicomanagementproces volgens de literatuur? 
b. Hoe kan worden vastgesteld of het risicomanagement van een goed niveau is? 

 
4. Hoe is het risicomanagement bij DVBW georganiseerd? 

a. Welk project is geschikt om te beoordelen? 
b. Hoe is het risicomanagement bij dit project georganiseerd? 

 
5. Hoe is het risicomanagement bij de andere organisatie georganiseerd? 

a. Welke organisatie is geschikt om te benchmarken? 
b. Welk project is geschikt om te beoordelen? 
c. Hoe is het risicomanagement bij dit project georganiseerd? 

 
6. Welke verschillen in het risicomanagement zijn te herkennen tussen beide organisaties? 

 
7. Hoe kan het risicomanagement bij DVBW worden geoptimaliseerd? 

a. Welke aspecten van het risicomanagement bij de andere organisatie kunnen het 
risicomanagement bij DVBW optimaliseren? 

b. Op welke manier kunnen die aspecten worden geïmplementeerd in het 
risicomanagement van DVBW? 
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3.3.3 Begripsbepaling 

De begrippen risicomanagement en benchmarking worden gedefinieerd om duidelijk te maken wat 
de begrippen inhouden. 
 
Risicomanagement 
Risicomanagement is de bundeling van activiteiten en maatregelen ten behoeve van de beheersing 
van risico’s. 
 
Benchmarking 
“een systematisch onderzoek naar de prestaties en de onderliggende processen en methoden van 
een of meer leidende referentie-organisaties op een bepaald gebied, en de vergelijking van de eigen 
prestaties en werkmethoden met deze "best practice", met het doel om de eigen prestaties te 
plaatsen en te verbeteren." (Camp, 1989) 

3.4 Onderzoeksmodel 
Het onderzoeksmodel is een schematische weergave van het onderzoek. Het laat zien hoe het 
onderzoek uitgevoerd gaat worden om de vragen te beantwoorden en de doelstelling te bereiken. 
 
Het model, weergeven in figuur 3, is opgesteld met behulp van Verschuren & Doorewaard (2007). 

3.4.1 Toelichting model  

De eerste stap in het onderzoek is de selectie van het te benchmarken project van DVBW. Aan de 
hand van dit project worden projecten van benchmarking-partners geselecteerd. Deze selecties 
zullen in overleg met risicomanagers van Dura Vermeer plaatsvinden omdat zijn een beter beeld 
hebben van het risicomanagement bij concullega’s. 
Vervolgens wordt het risicomanagement bij de gekozen projecten gebenchmarkt. Hiervoor is een 
methode benodigd die de verschillen en overeenkomsten weergeeft. Door deze vergelijking nader te 
bestuderen ontstaan aanbevelingen voor DVBW.  
 

 
 

Figuur 3: Onderzoeksmodel 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Best_practice
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Hoofdstuk 4. Benchmarking-plan 
De planningsfase is de start van de benchmark. Het risicomanagement, dat het onderwerp van de 
benchmark is, zal hier worden onderzocht en toegelicht. Daarnaast zullen het te benchmarken 
project en de benchmarking-partners worden geselecteerd. Tot slot zal een benchmarking-methode 
worden opgesteld. 

4.1 Risicomanagement  
Het risicomanagement omvat alle activiteiten en maatregelen voor de beheersing van risico’s. Om 
inzicht te krijgen in het proces wordt dus eerst onderzocht wat een risico is en hoe dit voorkomt in 
projecten. Vervolgens wordt ingegaan op de beheersing van risico’s door het risicomanagement. 

4.1.1 Risico 
Risico’s moeten beheerst worden om een project succesvol te laten verlopen. Deze risico’s kunnen 
zowel kwantitatief als kwalitatief worden weergegeven en definities lopen in de literatuur uiteen. 
Om een goed inzicht te krijgen in wat het begrip risico voor dit onderzoek betekent, zal kort worden 
ingegaan op het risico waarna de overstap wordt gemaakt naar het projectrisico. Er zal immers 
gekeken worden naar risico’s binnen projecten. 
 
Risico kan opgevat worden als een proces waarin blootstelling aan een bepaalde gebeurtenis leidt tot 
een gevolg (Halman, 2008). Het risico bestaat dus uit een drietal componenten: De kans dat de 
gebeurtenis optreedt, de blootstelling aan de gebeurtenis en het gevolg dat een gebeurtenis 
optreedt. De blootstelling is controleerbaar en kan dus worden gebruikt om de kans of het gevolg 
terug te dringen. Dit wordt ook herkend door MacCrimmon en Wherung. Zij bouwen een risico op uit 
de drie componenten “magnitude" (impact), “chance” (kans/waarschijnlijkheid) en “exposure” 
(Amperse, 2010). De “exposure” is hier gelijk aan de bloostelling en is dus de mogelijkheid om de 
“chance” en magnitude” terug te dringen. 

4.1.2 Projectrisico 
Omdat het onderzoek zal worden uitgevoerd in projecten zal er worden gewerkt met het begrip 
projectrisico. Wordt er dus gesproken over risico’s, dan worden in feite projectrisico’s bedoeld. Dit 
zijn namelijk risico’s die voorkomen in projecten en ontstaan uit de onzekerheden die hierin 
aanwezig zijn. Deze onzekerheden zijn echter niet uitsluitend negatief, maar kunnen ook positief zijn. 
In dat geval is er sprake van een projectkans (Halman, 2008). Het projectrisico is dus de negatieve 
component van de onzekerheid in projecten en wordt ook zo ervaren en toegepast door de 
professionele projectmanagers (March en Shapira, 1987). Door het begrip zo te kiezen, heeft dit geen 
gevolgen voor de praktische toepassing hiervan. Risico is in dit rapport dus de negatieve component 
van onzekerheid en kans de positieve component. 
 
Risico bestaat dus uit alle onzekerheden binnen een project met een negatieve impact. Echter is nog 
onduidelijk waarop het risico een impact levert. In de huidige samenleving wordt iets een risico 
genoemd als iets anders zou kunnen gaan lopen dan gepland of verwacht. Deze visie wordt 
ondersteund door Chapman en Ward (2004) die risico omschrijven als “de mogelijkheid van 
negatieve afwijkingen van de verwachtingen”. Deze verwachtingen zijn in bouwprojecten vastgelegd 
in projectdoelen. Risico’s hebben dus een negatieve impact op de projectdoelen. 
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In de definitie van het risico is ook vastgelegd dat deze de component blootstelling bevat. Dit is de 
component die ervoor zorgt dat het risico kan worden beïnvloed. Het projectrisico bevat deze 
component ook. Een project bestaat namelijk uit een geheel van activiteiten. Deze activiteiten 
kunnen beïnvloed worden om het risico te verminderen. De grootte van het risico wordt dus mede 
bepaald door de beïnvloedbaarheid van de activiteiten (Halman, 2008). De “risicovolle” activiteit ligt 
dus eigenlijk aan de oorsprong van de impact op de projectdoelen. Dit wordt schematisch weergeven 
in een risicoketen zoals opgesteld door van der Heijden (2006) in figuur 4. 

Alle componenten (kans, impact en blootstelling) zijn nu opgenomen in de definitie voor het 
projectrisico. Dit kan dan als volgt worden gedefinieerd.  

 
“De mogelijkheid van ongewenste afwijkingen ten opzichte van de projectdoelen, als gevolg 
van onzekerheid binnen een project en verminderde beïnvloedbaarheid van activiteiten of 
situaties in een project.” (Halman, 2008)  

 
De projectkans, de tegenovergestelde onzekerheid van het projectrisico kan dan als volgt worden 
geformuleerd. 
 

“De mogelijkheid van gewenste afwijkingen ten opzichte van de projectdoelen, als gevolg van 
onzekerheid binnen een project en vermeerderde beïnvloedbaarheid van activiteiten of 
situatie in een project.” (Halman, 2008) 

4.1.3 Risicobeheersing 

Het risicobeheersingproces omvat alle activiteiten die 
noodzakelijk zijn voor het beheersen van de risico’s. Deze 
activiteiten kunnen invloed uitoefenen op de zes 
beheersaspecten in een project: Geld, Organisatie, Tijd 
(doorlooptijd), Informatie, Capaciteit en Kwaliteit (Halman, 
2008). In figuur 5 (gebaseerd op Well-Stam e.a., 2004) is te 
zien hoe het risico en de beheersaspecten in een project zijn 
verweven. 
 
Het risicobeheersingproces is onder te verdelen in drie fases: 
Diagnosevorming, besluitvorming en het risicomanagement. 
(Halman, 2008) 

4.1.3.1 Fase diagnosevorming 
De eerste stap in het beheersen van projectrisico’s is het identificeren, waarderen en analyseren van 
de projectrisico’s om een beeld te krijgen van de risico’s en hun orde van grootte. In deze fase 
worden dan ook de risicofactoren opgespoord, de kans van optreden bepaald en de mogelijkheden 
tot beheersing vast bepaald. 

  

Figuur 5: Beheersaspecten in een project 
(Well-Stam e.a., 2004 & Halman, 2008) 

Figuur 4: Risicoketen voor projectsituaties (Van der Heijden, 2006) 
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4.1.3.2 Fase besluitvorming 
In deze fase van het beheersingsproces wordt besloten hoe men 
met de projectrisico’s om zal gaan. Er kan namelijk voor worden 
gekozen om de risico’s te verdragen of om ze te verplaatsen naar 
een derde partij (Well-Stam e.a., 2004). Als men er voor kiest om 
de risico’s te verdragen dan is er de optie om ze te accepteren, 
reduceren of af te wijzen. Risico’s kunnen echter ook verdragen 
worden door ze deels te verplaatsen, waardoor ze dus gedeeld 
worden met een andere partij. 
In figuur 6 is schematisch weergegeven welk type maatregelen 
men kan treffen tegen de risico’s. 
 
Risicoacceptatie 
Indien er sprake is van acceptatie van een projectrisico is men zich bewust van dit risico en wordt de 
aanwezigheid hiervan geaccepteerd. Dit betekent concreet dat er geen maatregelen worden 
getroffen om het risico te reduceren. De kans, het gevolg of de blootstelling zullen dus niet worden 
verkleind. In de geraadpleegde literatuur beschrijft men echter dat er bij risicoacceptatie wel 
maatregelen worden genomen. Hierdoor is echter geen sprake meer van acceptatie maar van 
reductie waardoor men niet het oorspronkelijke risico, maar het restrisico accepteert. 
 
Halman (2008) beschrijft bijvoorbeeld dat bij risicoacceptatie zodanige condities worden geschept 
waardoor de kans van voorkomen van dit risico wordt geminimaliseerd. Dit betekent, gezien de 
definitie van het begrip, dat het risico wordt verkleind waardoor er geen sprake is van 
risicoacceptatie.  
Well-Stam e.a. (2004) schrijft dat als risico’s geaccepteerd worden, de marges van de 
beheersingsaspecten vergroot moeten worden. Dit houdt echter ook een reductie van het risico in 
omdat door vergroting van de marges de impact kleiner wordt. 
 
Risicoreductie 
Een risico kan worden gereduceerd door de kans of impact doormiddel van de blootstelling van dit 
risico te verminderen. Dit is mogelijk door maatregelen te treffen. Zogenaamde 
beheersingsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen oorzaak of gevolggericht zijn en dus invloed 
hebben op de oorzaak of het gevolg van het risico (Well-Stam e.a., 2004).  
 
Risicoafwijzing 
Als een risico wordt afgewezen, kiest men ervoor om een bepaalde activiteit of onderdeel van het 
project niet uit te voeren. Dit leidt echter veelal tot herdefinitie van de projectinhoud of het 
projectproces (Halman, 2008). Tevens is er de kans dat er nieuwe risico’s zullen ontstaan. 
 
Risicodeling 
Risico’s kunnen ook gedeeld worden. Dit betekent dat men de kosten kan delen maar ook 
gezamenlijk kan proberen om het risico te verkleinen. 
 
Risicotransfer 
In een project zijn meerdere partijen betrokken. Het is dus mogelijk om een risico te verplaatsen naar 
een andere partij. Het kan namelijk zijn dat het risico voor deze partij minder groot is. Een 
verplaatsing van het risico komt echter vrijwel altijd tot uiting in een prijsstelling (Halman, 2008 & 
Well-Stam e.a., 2004). 
  

Figuur 6: Type maatregelen risico's 
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4.1.3.3 Fase risicomanagement 
In deze fase worden de voorziene risico’s gevolgd en eventueel bijgestuurd. Daarnaast worden er 
tevens niet voorziene projectrisico’s gedetecteerd en eventueel bijgestuurd. Het is dus noodzakelijk 
om beheersingsmaatregelen vast te stellen en uit te voeren indien nodig. Een risicomanagementplan 
blijkt hiervoor in de praktijk succesvol te werken. (Halman, 2008) 

4.1.4 Conclusie 

Risicomanagement bestaat dus in feite uit de drie fases van diagnosevorming, besluitvorming en 
risicomanagement. In de benchmark zal hier rekening mee moeten worden gehouden en zodoende 
ook met de selectie van de benchmarking-methode. Naast de fasering is het ook van belang dat 
aandacht wordt besteed aan het projectrisicomanagement. DVBW voert het risicomanagement 
namelijk uit in projecten, waardoor de focus op het risicomanagement in deze projecten moet liggen. 

4.2 Selectie benchmarking-partner 
Voor de selectie van een benchmarking-partner is het belangrijk dat eerst een project van DVBW 
wordt geselecteerd waarvan het risicomanagement “state of the art” is. Vervolgens zijn gelijksoortige 
projecten van andere betonbouwers geselecteerd om de benchmark mee uit te voeren. 

4.2.1 Project DVBW 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van het risicomanagement bij DVBW moet het 
risicomanagement een grote rol spelen in het geselecteerde project en van hoge kwaliteit zijn. 
Daarnaast moet het project zich niet in de beginfase bevinden omdat er dan onvoldoende informatie 
beschikbaar is. Om er dus zeker van te zijn dat het project aan deze eisen voldoet is er contact 
geweest met risicomanager dhr. Martherus en procescoördinator dhr. Klaver. Zij hebben het advies 
gegeven om de aanleg van de A74 bij Venlo te benchmarken. Dit is voorgelegd aan het hoofd 
procesmanagement dhr. van Bezooijen en de contract- en procesmanager van de A74 dhr. Poort. Zij 
ondersteunden deze visie. 

4.2.1.2 De A74 
De A74 is het wegdeel dat de Nederlandse A73 verbindt met de Duitse BAB61. In de huidige situatie 
ontbreekt namelijk een directe verbinding tussen beide snelwegen waardoor de bereikbaarheid en 
leefbaarheid in de regio niet optimaal is. In dit project bestaan de werkzaamheden uit de aanleg van 
2,5 kilometer nieuwe weg, de realisatie 9 kunstwerken, het plaatsen van 9 duikers en ca. 6500 meter 
geluidsschermen, het verleggen van de Wilderbeek, natuurcompensatie en het realiseren van 
ecologische verbindingen. In figuur 7 is een eenvoudige weergave van het project te zien. Een 
uitgebreid plan is te vinden in bijlage B. 
 
Dit project is gestart in maart 2010 en staat gepland om in maart 
2012 opgeleverd te worden. Het project is dus nog niet zeer ver 
gevorderd. Echter zit men nu (ten tijde van het schrijven van dit 
rapport) wel al in de vijftiende maand van de in totaal 24 maanden, 
waardoor men bijna op de helft van het project zit. Het 
risicomanagement moet dus wel al ver zijn gevorderd. Daarnaast is 
dit een groot en integraal project waarbij risico’s een belangrijke 
rol spelen. 
Hoewel dit project officieel valt onder de Business Unit ‘Grote 
Projecten’, wordt dit uitgevoerd door Dura Vermeer Infrastructuur 
Oost en DVBW. Zij neemt de realisatie van de kunstwerken en 
geluidsschermen voor haar rekening. Figuur 7: Eenvoudige weergave A74 Venlo 
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4.2.2 Benchmarking-partner 

Voor de selectie van een benchmarking-partner is het belangrijk dat het project een infraproject met 
kunstwerken is en net zoals de A74 is gegund op basis van een D&C contract. Als deze twee aspecten 
hetzelfde zijn, zou de basis van het risicomanagement ook hetzelfde moeten zijn. Met name de 
contractvorm speelt hierin een belangrijke rol. Bij traditionele contractvormen zoals RAW is de 
risicoverdeling namelijk anders dan bij een D&C contract. 
 
Met inachtneming van deze eisen zijn na een inventarisatie van projecten bij diverse Nederlandse 
bouwbedrijven, twee projecten naar voren gekomen die met de A74 gebenchmarkt kunnen worden. 

4.2.2.1 Verlegging N322 Beneden–Leeuwen – Druten 
Door de N322 te verleggen, worden de verkeersproblemen op de oorspronkelijke N322 (de van 
Heemstraweg) opgelost. Opstoppingen en onveilige situaties zijn namelijk aan de orde van de dag. 
Daarnaast zorgt het almaar drukker worden van het verkeer voor overlast voor de omwonenden. De 
Provincie heeft daarom besloten om de N322 te verleggen naar het zuiden. 
 
Het project is gegund op basis van een DCM contract aan de combinatie Ballast Nedam-Van Gelder 
en bestaat, naast het aanleggen van een weg, uit werkzaamheden als het aanleggen van enkele 
fietstunnels, viaducten, een weidevogelgebied, rustplaatsen, etc. (figuur 8)  

 
Het project is gezien de contractvorm en de werkzaamheden dus vergelijkbaar met de A74 waardoor 
het een goede benchmarking-partner is. Het risicomanagement zou immers ongeveer dezelfde 
insteek moeten hebben. 
 
 
 
 
 

 

Figuur 8: Overzicht verlegging N322 
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4.2.2.2. VleuGel/Randstadspoor 
Het tweede project dat is gekozen om te benchmarken is het project Vleugel/Randstadspoor. 
Specifiek betreft het de uitbreiding van het spoor tussen Utrecht Centraal en Lunetten dat wordt 
uitgevoerd door Heijmans.  
 
Tussen Utrecht Centraal en Station Lunetten worden de sporen richting Arnhem en de richting Den 
Bosch uitgebreid met twee sporen. Hierdoor ontstaan tussen station Vaartsche Rijn en Lunetten vier 
extra sporen. Daarnaast komen er vrije kruisingen ter hoogte van Lunetten zodat het treinverkeer uit 
de richtingen Arnhem en Den Bosch zonder wissels te passeren door kan rijden. 
 
Voor dit project is een Design & Construct contract afgesloten met ProRail waardoor het project 
vergeleken kan worden met de A74. Het betreft echter wel een railinfra project. Het project bestaat 
dan ook uit het realiseren van een viersporig baanvak, een nieuw station, een onderdoorgang, twee 
dive unders, een spoorbrug en diverse andere werkzaamheden. Dit is echter geen probleem voor de 
vergelijking van het risicomanagement. Het project is immers complexer doordat er risico’s zullen zijn 
die gemoeid gaan met het treinverkeer maar zal toch op eenzelfde wijze zijn georganiseerd en 
evenveel of wellicht meer aandacht krijgen als in de andere projecten. 
 

Figuur 9: Spooruitbreiding Utrecht - Lunetten 
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4.3 Benchmarking-methode 
Een beproefde methode voor het evalueren van het risicomanagement is het Risk Maturity Model. In 
dit onderzoek zal echter gebruik worden gemaakt van het Project Risk Maturity Model (Project 
RMM). Deze methode stamt af van het Risk Maturity Model en is specifiek gericht op projecten. Dit 
model is in 1999 in zijn eerste vorm toegepast bij projecten en is continu in ontwikkeling geweest. Op 
dit moment, na toepassing op ongeveer 250 casussen, bestaat het model uit 50 vragen die 
gezamenlijk als doel hebben het risicomanagement van projecten te beoordelen. Dit model is dan 
ook bij uitstek geschikt als methode voor het benchmarken van het risicomanagement bij DVBW.  

4.3.1 Project Risk Maturity Model 

In het Project RMM kan het risicomanagement zich op vier levels bevinden (figuur 10). Deze levels 
zijn identiek aan die van het Risk Maturity Model van Hillson (1997). De inhoud is echter aangepast 
aan het risicomanagement in projecten. 
 
Level 1 – Naïve 
Hoewel het kan zijn dat er sprake is van enige vorm van 
risicomanagement is de toepassing hiervan gebrekkig en is 
het niet van toegevoegde waarde voor het project. 
 
Level 2 – Novice 
Het risicomanagement heeft in dusdanige vorm invloed op 
de besluitvorming in het project dat het bijdraagt aan het 
bereiken van de projectdoelstellingen. De toepassing van 
het risicomanagement is echter nog gebrekkig waardoor 
geen significante resultaten worden bereikt. 
 
Level 3 – Normalised 
Risicomanagement wordt systematisch toegepast en is onderdeel geworden van de processen. Aan 
projecten wordt waarde toegevoegd door beheersmaatregelen te ontwikkelen en uit te voeren voor 
belangrijke risico’s die het behalen van de projectdoelen in de weg kunnen staan. 
 
Level 4 – Natural 
Het risicomanagement levert een bijdrage voor de formulering van de projectdoelstellingen. Het 
zorgt ervoor dat er strategische en risico-efficiënte keuzes worden gemaakt tijdens de formulering. 
Bronnen van onzekerheid die invloed kunnen hebben op de geformuleerde projectdoelstellingen 
worden systematisch gemanaged binnen een team dat er op is gericht om de projectresultaten te 
optimaliseren.  

4.3.2 Uitvoering 

Het model bestaat uit 50 vragen (Bijlage C) welke informatie 
opvragen vanuit zes perspectieven die van belang zijn voor het 
risicomanagementproces (zoals opgesteld in de PRAM Guide 
(2004) (figuur 11)): 
 Stakeholders 
 Risico-identificatie 
 Risicoanalyse 
 Beheersingsmaatregelen 
 Projectmanagement 
 Risicomanagement cultuur 

Figuur 11: PRAM-risicomanagementproces 
(Hopkinson, 2010) 

Figuur 10: Risk Maturity Model levels 
(Hopkinson, 2010) 
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Het proces volgens de PRAM Guide en de hieruit volgende zes perspectieven die gebruikt worden in 
de methode, passen binnen het kader dat is opgesteld voor risicomanagement in paragraaf 4.1. De 
drie fases zijn namelijk te herkennen in dit proces en de methode is gericht op projecten. 
 
De antwoorden, ingevoerd in een 
softwarepakket, resulteren in een 
staafdiagram waarin te zien is in welk level 
het project zich bevindt voor ieder 
perspectief. Hierbij is het level van het 
totale risicomanagement gelijk aan het 
perspectief met het laagste level. Een 
voorbeeld van een dergelijk staafdiagram 
is weergeven in figuur 12. 

4.3.3 Datacollectie 

Hopkinson (2010) beschrijft drie manieren om de benodigde data te vergaren. De eerste methode is 
doormiddel van Self-Assessment. Een projectteam beoordeelt dan het eigen risicomanagement. Van 
deze methode is in dit onderzoek dan ook geen sprake omdat niet het projectteam maar een externe 
student het risicomanagement gaat beoordelen. Dit noemt Hopksinson (2010) datacollectie 
doormiddel van Independent Assessors. Zij kunnen doormiddel van een full process audit (een 
gestructureerd proces waarin de assessor in een aantal stappen het hele risicomanagementproces 
doorgrond), of door workshops met het projectteam het Project RMM voltrekken. 
 
Beide methoden zijn hieronder beschreven. Er wordt gekozen om een full process audit als 
uitgangspunt te nemen voor het verzamelen van informatie. Deze is namelijk het nauwkeurigst. 
Mochten de ondervraagden elkaar tegenspreken dan wordt het antwoord geselecteerd wat het 
vaakst voorkomt. 
 
Full process audit 
Bij deze methode wordt contact opgenomen met iedere persoon die van belang is voor het 
risicomanagement. Er wordt geprobeerd zo veel mogelijk informatie boven tafel te krijgen. Om dit op 
een juiste manier te doen, moeten de volgende stappen worden doorlopen (Hopkinson, 2010): 
 

1. Inzicht vergaren in het project. 
2. Interview de risicomanager van het project. 
3. Beoordelen risicomanagement documentatie. 
4. Interview projectmanager en deel van het projectteam (individueel). 
5. Indien toepasselijk, interview vertegenwoordigers van stakeholders. 
6. Voorlopige gegevens in het Project RMM invoeren. 
7. Bespreek voorlopige Project RMM resultaten met de risicomanager van het project. 
8. Presenteer Project RMM resultaten en aanbevelingen. 

 
Projectteam workshops 
Tijdens een workshop komen de project- en risicomanager samen met een aantal andere 
projectleden bij elkaar om de Project RMM vragen te beantwoorden. Dit gebeurt onder leiding van 
de persoon die het Project RMM uitvoert. Deze persoon moet vooraf, net zoals bij de full proces 
audit, inzicht vergaren in het project. 
Deze methode heeft als voordeel dat er overlegd kan worden over het risicomanagement en dit vrij 
snel tot resultaten leidt. Men moet echter oppassen dat niemand in de groep gaat domineren. 
 

Figuur 12: Voorbeeld resultaat van toepassing Project RMM 
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4.3.4 Grenzen van het model 

In zijn boek (Hopkinson, 2010) geeft Hopkinson de grenzen en het toepassingsgebied van het model 
aan. Deze grenzen zijn in dit onderzoek van belang omdat ze gevolgen kunnen hebben voor de 
toepassing van dit model. Daarom worden de grenzen van het model kort weergegeven. 

4.3.4.1 Project planning 
Hoewel risicomanagement niet in ieder project noodzakelijk is, is dit wel het geval bij een planning. 
Een planning levert informatie voor het risicomanagement en andersom heeft het risicomanagement 
invloed op de planning. Beide zijn dus onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het moet echter niet zo 
zijn dat het risicomanagement de planning gaat vaststellen. Het Project RMM houdt daarom wel 
rekening met de aanwezigheid van het proces van planning maar focust op het risicomanagement 
dat aan deze planning is verbonden en niet op de kwaliteit van de planning en het bijbehorende 
proces. 

4.3.4.2 Project life cycle 
De project life cycle is volgens Hopkinson (2010) een onderdeel van de totale levenscyclus. Als het 
project immers is afgerond, leeft het product nog voort. Het Project RMM richt zich op de totale 
levenscyclus. Dit is toepasselijk bij de momentele ontwikkelingen in de bouwsector waar de 
contractvormen verschuiven van meer traditioneel naar modernere en geïntegreerde 
contractvormen zoals D&C, Turn Key of DBFMO. 

4.3.4.3 Risicomanagementproces 
Het Project RMM maakt gebruik van risicomanagementproces zoals dat is opgesteld door de 
Association for Project Management (APM) in de PRAM Guide (2004). Dit model is te zien in figuur 11 
en is een model dat alle faseringen en belangrijke facetten van het risicomanagement bevat. 
Daarnaast legt het de nadruk op het iteratief proces en de koppeling naar het projectmanagement. 

4.3.4.4 Top-down benadering 
Het model gaat ervan uit dat risico’s het beste top-down kunnen worden geïdentificeerd. Het is 
immers belangrijk om eerst het geheel in zicht te hebben voordat men zich gaat specificeren. Level 
vier in het Project RMM vereist dan ook een top-down benadering van de risico’s  

4.3.4.5 Rollen in risicomanagement 
Het Project RMM vereist dat tijdens de beoordeling de volgende rollen in het risicomanagement zijn 
te herkennen: 
 

1. Opdrachtgever 
2. Projectmanager 
3. Risicomanager 

4. Risico-eigenaars 
5. Overige projectteamleden 

4.3.4.6 Projectgrootte & -complexiteit 
Het Project RMM maakt in zijn beoordeling geen gebruik van risicomanagementtechnieken. Hierdoor 
is het toepasbaar bij ieder project waar risicomanagement wordt toegepast. Kleinschalige, 
eenvoudige projecten waarbij risicomanagement maar een kleine rol speelt, kunnen dus worden 
beoordeeld doormiddel van het model. 
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Hoofdstuk 5. Projectanalyse 
Voor de benchmark is het van belang dat eerst informatie over het risicomanagement wordt 
vergaard. Met deze informatie kan vervolgens het Project RMM worden toegepast voor alle 
projecten. De informatie die het model vervolgens voor de projecten genereert, zal worden 
vergeleken om de kloof te bepalen tussen het risicomanagement bij de A74 en de andere projecten. 

5.1 Methode verzamelen gegevens 
De benchmark zal worden uitgevoerd doormiddel van het Project RMM. Voor deze methode moeten 
50 vragen worden beantwoord. Deze vragen zijn oorspronkelijk geschreven in het Engels en zijn eerst 
vertaald naar het Nederlands(Bijlage C). Om vervolgens een antwoord te kunnen formuleren voor 
deze vragen zijn sub-vragen opgesteld (Bijlage D). Deze vragen zijn gericht op het vinden van 
antwoorden die nodig zijn om een Project RMM level te kunnen selecteren. 
 
Om alle vragen te beantwoorden zullen projectteamleden moeten worden geïnterviewd. Hopkinson 
(2010) geeft hiervoor twee opties. Namelijk een workshop of een full process audit. In paragraaf 
4.3.3 is gekozen om gebruik te maken van een full process audit omdat deze de nauwkeurigste 
resultaten oplevert. Hiervoor zullen in ieder project de volgende projectteamleden worden 
geïnterviewd2. 

 Risicomanager 
 Procesmanager 
 Projectmanager 
 Hoofduitvoerder 

 
De risicomanager is inhoudelijk het meest betrokken bij het risicomanagement en hierbij behorende 
processen en zal daarom de meeste input leveren. Aan de procesmanager worden vragen gesteld die 
gericht zijn op de relatie van het risicomanagement met de rest van het procesmanagement. Vragen 
die gericht zijn op de relatie tussen het risico- en procesmanagement en het project, worden gesteld 
aan de projectmanager. Tot slot zijn aan de hoofduitvoerder de vragen gesteld die een raakvlak 
hebben met de uitvoering van risicomanagement op het project. Daar waar echter overlapping is zal 
de vraag worden gesteld aan meerdere personen. 
 
Uitvoering Benchmark 
De evaluatie van het risicomanagement zal worden gestart door een afspraak te maken met de 
risico- of procesmanager voor het beantwoorden van de vragen. Deze twee personen weten namelijk 
het meeste van het risicomanagement in het project en hebben beschikking tot documentatie 
hiervan. Hierna zullen de projectmanager en hoofduitvoerder worden geïnterviewd. 
De resultaten van deze interviews 
zullen worden teruggekoppeld aan de 
risicomanagers van ieder project en de 
aanbevelingen van Hopkinson (2010) 
zullen hierbij worden meegenomen. 
Voor DVBW zal de benchmark echter 
compleet worden voltrokken door hun 
risicomanagement te vergelijken met 
dat van de andere projecten. Dit proces 
is overzichtelijk weergeven in figuur 13. 

                                                           
2 Een overzicht van de geïnterviewden per vraag is weergeven in bijlage D. 

 

Figuur 13: Schema uitvoering benchmark 
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5.2 Analyse 
Dit gedeelte van het rapport is gericht op de daadwerkelijke analyse van het risicomanagement. De 
interviews zullen worden afgenomen en het Project RMM level bepaald. Eerst zullen de resultaten 
voor ieder project worden toegelicht en worden de karakteristieken van het risicomanagement 
omschreven. Met deze gegevens kan de kloof tussen de organisaties bepaald worden en kan het 
toekomstige prestatieniveau voor het risicomanagement van DVBW worden vastgesteld. 

5.2.1 A74 – Dura Vermeer Beton- en Waterbouw 

In het onderzoek naar het risicomanagement bij de A74 zijn de risicomanager, procesmanager, 
projectmanager en een hoofduitvoerder geïnterviewd. Onderstaande figuur is het resultaat van dit 
Project RMM assessment. Toelichting bij ieder antwoord alsmede de keuze voor het specifieke 
niveau is te vinden in bijlage D. Het level van projectmanagement van de A74 is gelijk aan het laagst 
liggende level van één van de zes perspectieven en is dus gelijk aan dat van de risicoanalyse dat ligt 
op level 3. In het project wordt het risicomanagement dus al vrij goed toegepast. Er zijn echter 
enkele punten die ertoe leiden dat dit uiteindelijk maar komt tot level 3. Deze zullen worden 
toegelicht in paragraaf 5.2.1.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0% 

25% 

50% 

75% 

100% 

Stakeholders Risk 
Identification 

Risk Analysis Risk Responses Project 
Management 

Culture 

Project RMM - Staafdiagram 
DVBW A74 

Level 4 
Natural 

Level 3 
Normalised 

Level 2 
Novice 

Level 1 
Naïve 

Level 4 
Natural 

Level 3 
Normalised 

Level 2 
Novice 

Level 1 
Naïve 

Figuur 14: Project RMM grafiek van de A74 
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5.2.1.1 Omschrijving risicomanagement A74 
Het doel van het project is duidelijk. Men wil er vooral voor zorgen dat het project binnen de door de 
opdrachtgever gestelde deadline wordt voltooid. Dit heeft er onder andere toe geleid dat ervoor is 
gekozen om het planningsmanagement uit te laten voeren door de risicomanager. 
 
In de tenderfase is men al gestart met het identificeren van risico’s. Hier is ook besloten om een 
planning op te stellen waarin wordt uitgegaan van geen vertraging. De hierdoor ontstane buffer 
tussen de door de opdrachtgever en opdrachtnemer gestelde deadlines wordt gebruikt om risico’s te 
beheersen. De identificatie van risico’s is echter niet gestopt na de tenderfase. Gedurende het 
project worden risico’s geïdentificeerd in risicosessies die in lijn lopen met de planning. 
Alle geïdentificeerde risico’s kunnen vervolgens ingevoerd worden in de risicodatabase. Deze 
database is open en iedereen op het project kan hier dus gebruik van maken. Hierdoor kunnen ook 
andere personen risico’s invoeren en opvragen. Risico’s worden in deze database omschreven door 
eerst het risico te benoemen met oorzaak en gevolg en het risico te alloceren bij de opdrachtgever of 
opdrachtnemer. Hierna wordt het risico gekwantificeerd op een schaal van één t/m vijf voor het 
gevolg in kans, geld, tijd, kwaliteit, veiligheid en omgeving. Daarna wordt de beheersmaatregel 
bepaald, welke het risico verminderd tot een restrisico. Voor de uitvoering van deze 
beheersmaatregel heeft de risicomanager een verantwoordelijke aangesteld. Deze moet de 
beheersmaatregel voor de gestelde deadline uitvoeren. Pas als de beheersmaatregel ook 
daadwerkelijk is geïmplementeerd zal in het risicoregister dit restrisico als het geldende risico 
worden genomen.  

5.2.1.2 Toelichting resultaat 
Het project scoort uitstekend op het stakeholders en projectmanagement perspectief. Dit komt 
namelijk omdat het risicomanagement gezien wordt als een inherent onderdeel van het 
projectmanagement en hier volledig in is opgenomen. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan de 
afspraken met de opdrachtgever en de rapportages aan deze partij.  
De oorzaken die ertoe leiden dat het risicomanagement niet hoger komt dan level drie worden 
hieronder per perspectief besproken. 
 
Risk Identification 
Hoewel het project op dit perspectief nog het vierde level weet te bereiken, zijn er nog enkele 
aandachtspunten. Het project scoort vooral laag op het gebruik van ervaring in het 
risicomanagement. Dura Vermeer beschikt namelijk niet over een centrale risicodatabase waarin 
ervaringen worden opgeslagen. Minder noemenswaardige aspecten die ertoe leiden dat de risico-
identificatie niet hoger komt, zijn de afwezigheid van een expliciete controle van eisen die 
voortkomen uit de wet- en regelgeving; het feit dat risico’s niet altijd tijdig worden geïdentificeerd; 
en het risicomanagement nog niet volledig is doorgedrongen in de volle breedte van het project. 
 
Risk Analysis 
Doordat het project op dit perspectief niet hoger scoort dan level drie is de gemiddelde score van het 
project ook niet hoger dan dit level. Hoewel de antwoorden in deze categorie allemaal niet lager zijn 
dan B ligt de oorzaak bij Risk Identification. Het feit dat er weinig gebruik wordt gemaakt van ervaring 
voor het identificeren en beoordelen van risico’s (vraag B7) heeft namelijk ook invloed op de 
risicoanalyse. Dit leidt ertoe dat dit perspectief niet hoger scoort dan level 3. 
 
Het niet consequent duidelijk formuleren van beheersmaatregelen; expliciet benoemen van 
secundaire effecten; het feit dat kansen schattingen zijn en niet op ervaring of iets anders berusten; 
en het niet vermelden van back-up plannen in het risicoregister zijn naast het voorgaande, aspecten 
die ertoe leiden dat het risicomanagement niet tot level 4 komt.  
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Risk Responses 
Dit aspect komt net boven level 3. De voornaamste oorzaken die ervoor zorgen dat dit aspect niet tot 
level 4 komt, zijn het feit dat voor de kosten van beheersmaatregelen geen kosten-baten analyses 
worden gemaakt en deze niet echt nauwkeurig worden bepaald; en de effectiviteit van 
beheersmaatregelen niet stelselmatig maar op basis van gevoel worden gecontroleerd. 
 
Culture 
Het project scoort in dit perspectief niet hoger omdat kansen slecht gedocumenteerd worden. Deze 
zouden hetzelfde als risico’s moeten worden behandeld in het risicoregister. Dus hun positieve 
gevolgen moeten worden bepaald, mogelijkheden om deze kansen te benutten moeten worden 
geformuleerd en als kansen zijn benut moet dit worden aangegeven in het register. Er is namelijk nog 
geen bewijs dat dit wel gebeurt. 
Een ander aandachtspunt is het actief belonen van goed risicomanagement. Als men aan goed 
risicomanagement doet (zowel beheersen als identificeren) zal dit door het management moeten 
worden beloond om ervoor te zorgen dat het risicomanagement gestimuleerd wordt. 

  



 
 
 

 
 
 

Benchmark op risicomanagement  
Het Project Risk Maturity Model toegepast op de A74 

22 september 2011 24 
22 
septe
mber 
2011 

5.2.2 VleuGel/Randstadspoor – Heijmans  

Het risicomanagement bij het project VleuGel/Randstadspoor is beoordeeld door de risicomanager 
te interviewen. Doordat dit een concurrerende organisatie is van DVBW waren zij niet bereid om er 
meer tijd in te steken. Dit heeft echter niet geleid tot resultaten van een minder detailniveau. 
 
Hoewel duidelijk te zien is dat dit project minder hoog scoort dan de A74 is er toch sprake van een 
goed niveau van het risicomanagement. Wel opvallend is echter dat net zoals bij de A74 ook hier de 
perspectieven Risk Analysis en Risk Responses het laagst scoren. Deze zorgen er dan ook voor dat het 
Project RMM level voor dit project op level 3 ligt. 

 
 

5.2.2.1 Toelichting resultaat 
Het resultaat zal worden toegelicht door de uitvoering van het risicomanagement in alle 
perspectieven te beschrijven. Hierbij zal er minder worden ingegaan op de slechte punten in het 
risicomanagement. De analyse van het risicomanagement op de externe projecten wordt namelijk 
uitgevoerd om het te vergelijken met het risicomanagement op de A74. Een beschrijving hiervan 
zorgt er dus voor dat een vergelijking kan worden gemaakt. 
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Figuur 15: Project RMM grafiek van VleuGel/Randstadspoor 
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Stakeholders 
Op het gebied van stakeholders scoort het project zeer goed. Het risicomanagement in dit project is 
namelijk vastgelegd in het project kwaliteitsplan en risico’s worden zeer vaak gerapporteerd aan de 
opdrachtgever. Namelijk tijdens het maandelijks contractoverleg waarin de risico top tien wordt 
besproken en tijdens het kernteamoverleg waarin de top vijf en nog vijf risico’s waarover vragen 
bestaan, worden besproken. Daarnaast is het risicodossier gedeeld met ProRail. Dit dossier wordt 
ieder kwartaal met de risicomanager van ProRail en Heijmans doorgenomen. Deze bijeenkomst 
wordt geleid door een risicomanager van ProRail die niet inhoudelijk is betrokken bij dit project. 
Naast de bovenstaande overleggen vindt er per kwartaal een rapportage naar de directie van 
Heijmans plaats en zijn er om de twee à drie maanden interviews met de projectleiders om risico’s te 
inventariseren. 
 
Contractuele afspraken worden gemaakt aan de hand van het UAV-gc. Hiermee zijn de 
verantwoordelijkheden vastgelegd en kunnen afspraken eenduidig worden opgenomen in het 
contract. 
 
Risk Identification 
De identificatie van risico’s vindt vooral plaats tijdens de interviews met de projectleiders. Daarnaast 
komt het ook voor dat risico’s in de overleggen en vergadering worden geïdentificeerd. De meeste 
risico’s zijn echter al in de tenderfase geïdentificeerd. Tijdens al deze sessies is weinig gebruik 
gemaakt van informatie uit andere projecten. Dit komt mede omdat dit het eerste project van dit 
type is voor Heijmans. Ook wordt bij de identificatie niet expliciet gezocht naar risico’s op het gebied 
van wet- en regelgeving zoals het model voorschrijft. 
 
Als risico’s eenmaal zijn geïdentificeerd, worden ze gekoppeld aan de system breakdown structure, 
zodat hun positie in het project duidelijk is. 
 
Risk Analysis 
Als risico’s zijn geïdentificeerd, komen ze in het risicodossier terecht. Hier worden ze omschreven 
door eerst het risico te omschrijven en hier een oorzaak en gevolg aan toe te kennen. Daarna wordt 
het risico gekwantificeerd en gerangschikt door het een score te geven van één t/m vijf op de 
gevolgen in kans, geld, tijd, kwaliteit, omgeving en veiligheid. 
In het dossier wordt geen onderscheid gemaakt in primaire en secundaire risico’s. Deze zijn echter 
wel te herkennen doordat de risico’s wellicht dezelfde oorzaak hebben maar een ander gevolg. 
 
De risico’s in dit project hebben invloed op de planning en de begroting. Echter is voor de planning 
geen gebruik gemaakt van een kwantitatieve analyse (bijv. Monte Carlo analyse) om de invloed op de 
planning te onderzoeken. Voor de begroting is dit echter wel gedaan en is een Monte Carlo analyse 
gebruikt om de bandbreedte van de begroting vast te stellen. 
 
Risk Responses 
Beheersmaatregelen worden omschreven in het risicodossier en hebben een verantwoordelijke. Dit 
is de projectleider van de desbetreffende discipline waar het risico bij voorkomt. Voor de keuze van 
de beheersmaatregel worden de kosten en baten wel afgewogen maar een specifieke analyse wordt 
er niet uitgevoerd. Er wordt echter niet nauwkeurig gecontroleerd of de beheersmaatregelen echt 
zijn toegepast. Dit wordt namelijk al aangenomen als het voor uitvoering bij de verantwoordelijke 
ligt. 
Back-up plannen worden niet gedefinieerd in het risicodossier. Het kan wel voorkomen dat een 
beheersmaatregel een back-up plan is, maar de verdere uitwerking hiervan vindt plaats in de 
werkplannen waarin alle beheersmaatregelen verder worden uitgewerkt. 
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Project Management 
De plaats van het risicomanagement in het proces is duidelijk. Er is een risicomanager die naast het 
risicomanagement ook de projectoverkoepelende werkvoorbereiding als taak heeft. Voor het project 
heeft de aannemer echter geen vast doel voor ogen. Zij hanteren min of meer het standaard doel dat 
alle aannemers hebben. Namelijk het zo doelmatig en veilig realiseren van het project. 
 
Beoordeling van het risicomanagementproces vindt plaats tijdens het project door middel van audits 
door de opdrachtgever. Deze onderzoekt dan of alles volgens afspraken verloopt.  
 
Culture 
In het project is men zich bewust van de voordelen die risicomanagement met zich meebrengt. De 
betrokkenen weten dan ook waar ze aan toe zijn en in het project kwaliteitsplan is duidelijk 
vastgelegd wat er van het risicomanagement verwacht wordt. De noodzaak van het 
risicomanagement wordt daarnaast nog duidelijker omdat het risicodossier gedeeld is. 
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Figuur 16: Project RMM grafiek van de N322 

 

5.2.3 N322 – Van Gelder/Ballast Nedam 

De resultaten voor dit project zijn verkregen door de projectleider te interviewen. Het project was 
inmiddels in afrondende fase en de risicomanager (extern ingehuurd) was niet meer werkzaam op dit 
project.  
 
In figuur 16 is te zien dat het project niet hoger scoort dan level 2. Ook deze keer is de score op het 
perspectief Risk Analysis hiervan de oorzaak. Bij de hiervoor geanalyseerde projecten was het ook dit 
perspectief dat bepalend was voor het Project RMM level. 

 
 

5.2.3.1 Toelichting resultaat 
Het resultaat zal op dezelfde wijze worden toegelicht als bij het project VleuGel/RSS. De uitvoering 
van het risicomanagement wordt voor alle perspectieven beschreven.  
 
Stakeholders 
Net zoals de twee andere projecten scoort ook dit project uitstekend op dit perspectief. Dit komt 
voornamelijk door de frequente en complete verslaglegging van het risicomanagement. Één keer in 
de vier weken wordt de risico top 10 met de Raad van Bestuur besproken en wordt het hele dossier 
naar de opdrachtgever gerapporteerd. In het project zelf vindt er maandelijks een 
managementteamoverleg plaats en wekelijks een uitvoeringsoverleg. Het risicomanagement is in 
deze en alle andere overleggen een vast agendapunt. 
 
De UAV-gc is als leidraad genomen om de verantwoordelijkheden van de partijen te bepalen. 
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Risk Identification 
Risico’s worden in dit project niet geïdentificeerd door middel van risicosessies maar door het 
risicomanagement in ieder overleg te bespreken. In ieder overleg, van het management tot in de 
uitvoering, is dit namelijk een vast agendapunt. Hierdoor kan de risicomanager risico’s identificeren 
door de notulen te raadplegen. 
 
Bij de identificatie van risico’s komt ervaring uitsluitend naar voren in de ervaring die de personen 
hebben met het risicomanagement. Er is geen gebruik gemaakt van verslaglegging en ervaring uit 
andere projecten. 
 
Risk Analysis 
Risico’s worden na de identificatie omschreven in een excelbestand door ze een oorzaak en gevolg 
toe te kennen. Vervolgens worden ze gekwantificeerd door punten toe te delen voor kans, tijd, geld, 
maatschappelijk en veiligheid/gezondheid. De wijze waarop de punten moeten worden toegekend, 
staat genoteerd in het project kwaliteitsplan. Risico’s worden in het risicodossier echter niet 
opgesplitst als primair en secundair. Bij risico’s die bijvoorbeeld gevolgen hebben in tijd en geld komt 
dit duale karakter naar voren in de kwantificering. 
 
Voor zowel de planning als de financiële prestatie is geen gebruik gemaakt van kwantitatieve 
analyses zoals de Monte Carlo analyse. Dit gebrek zorgt er, naast de afwezigheid van back-up 
plannen, voor dat het project niet goed scoort in dit perspectief. 
 
Risk Responses 
Beheersmaatregelen worden in het risicodossier vermeld. Voor de keuze van deze 
beheersmaatregelen wordt gebruik gemaakt van een kosten-batenanalyse. Toepassing van de 
gekozen beheersmaatregel vindt vervolgens plaats in de werkplannen. Een probleem is echter dat er 
geen formeel verantwoordelijke is voor de uitvoering van de beheersmaatregelen. De persoon die de 
werkplannen maakt, kijkt in het dossier of er risico’s zijn en verwerkt de informatie vervolgens in de 
werkplannen. 
 
Project Management 
De eerste risico’s zijn in de tenderfase al in kaart gebracht. Echter is door de opdrachtnemer geen 
specifiek doel voor het project opgesteld. Hoewel dit in feite de taak is van de opdrachtgever is het 
ook van belang voor de opdrachtnemer dat deze een doel nastreeft. 
 
De risicomanager heeft naast deze functie ook de functie van KAM-manager en is dus ook 
verantwoordelijk voor het controleren van de toepassing van de beheersmaatregelen. 
 
De werkbegrotingen bestaan uit verschillende posten. Voor deze posten worden bandbreedtes 
opgesteld. Positief als kansen kunnen worden benut en negatief als risico’s optreden. Op deze 
manier ontstaat de bandbreedte in de begroting. Voor deze bandbreedte wordt echter geen gebruik 
gemaakt van een kwantitatieve analyse. 
 
Culture 
De risicomanagementcultuur is goed in dit project. Echter wordt het door de meeste projectleden 
nog wel gezien als een papieren tijger die voortkomt uit een eis van de opdrachtgever. Dit zorgt er 
ook voor dat er niet expliciet op kansen is gelet. Ze worden wel enigszins in kaart gebracht, maar 
worden niet in een kansendossier ondergebracht. 
 
De opzet die gebruikt wordt voor het risicomanagement is afkomstig van Ballast Nedam. In het 
project kwaliteitsplan is dit en alle andere aspecten van het risicomanagement opgenomen. 
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5.3 Risicomanagementkloof 
De kloof is het verschil tussen het prestatieniveau van de organisatie die de benchmark uitvoert en 
de organisatie waarmee is gebenchmarkt. In de grafiek in figuur 17 is duidelijk te zien op welke 
punten DVBW beter scoort dan de andere organisaties en op welke juist niet. Er kan dan ook 
geconstateerd worden dat het totale Project Risk Maturity level van DVBW het beste is van de drie. 
Het laagste level van deze organisatie ligt namelijk hoger dan dat van de andere organisaties. Het 
risicomanagement van DVBW is dus in feite beter wat ervoor zorgt er minder geleerd kan worden 
van de andere organisaties dan aanvankelijk werd gedacht. Echter is er nog wel een kloof met hoe de 
literatuur het risicomanagement voorschrijft. Aan de hand hiervan kan het risicomanagement van 
DVBW dus worden geoptimaliseerd. 
 
De kloof kan, gezien het bovenstaande, dus worden gezien als het verschil tussen het door DVBW 
bereikte Project Risk Maturity Level en het hoogs haalbare level. De door de  andere organisaties 
verkregen inzichten in hun risicomanagement zullen worden gebruikt om deze kloof te overbruggen 
en het hoogst haalbare Project Risk Maturity Level te halen.  
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Figuur 17: Vergelijkende grafiek van resultaten Project RMM 
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5.4 Toekomstige prestatieniveaus  
Om het risicomanagement in de toekomst beter te maken, zal dit voor alle perspectieven op level 
vier moeten liggen. Dit is dan ook het prestatieniveau dat nagestreefd zal worden voor de toekomst.  
Zoals weergeven in figuur 17, heeft het risicomanagement dit level in enkele perspectieven al bijna 
bereikt, maar moet er in sommige perspectieven meer gebeuren. Wat er moet gebeuren en hoe dit 
moet worden bereikt, is het onderwerp in hoofdstuk 6. Wat het resultaat echter moer zijn, wordt 
voor de verschillende perspectieven besproken in de onderstaande paragrafen. 

5.4.1 Stakeholders 

Van het risicomanagement wordt verwacht dat het beleid voor het betreffende project is 
goedgekeurd door de raad van bestuur van het project en de directie van de organisatie. De 
rapportage naar deze partijen en de opdrachtgever moet daarnaast compleet en relevant zijn. 
Als laatste moet duidelijk zijn of de opdrachtgever of –nemer verantwoordelijk is voor het risico. 

5.4.2 Risk Identification 

Om risico’s zo compleet mogelijk in kaart te brengen, moeten deze van grof naar fijn worden 
geïdentificeerd en moet iedereen die in staat is om risico’s te identificeren hier ook aan bijdragen. Bij 
deze identificatie wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en worden risico’s vanuit een 
breed perspectief bekeken. Hierbij moet volgens het Project RMM bewust rekening worden 
gehouden met risico’s die voortkomen uit wet- en regelgeving. 
Men moet zich ook realiseren dat het onvoldoende is om risico’s eenmalig te identificeren. Risico-
identificatie is een doorlopend proces wat betekent dat risico’s continu moeten worden 
geïdentificeerd. Hiervoor zal de voortgang van het project continu in de gaten moeten worden 
gehouden. 
 
Als laatste is het zeer belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van ervaringen van andere projecten. 
Ervaring moet zich niet beperken tot de ervaring van personen die werkzaam zijn in het project. 
Ervaring moet ook worden verkregen uit andere projecten. Bijvoorbeeld informatie over hoe risico’s 
in een ander project zijn beheerst. 

5.4.3 Risk Analysis 

Voor een goede analyse van de risico’s moeten deze zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Daarvoor moet 
ten minste het risico, de oorzaak, het gevolg en de onzekerheid duidelijk zijn omschreven en 
waarnodig gekwantificeerd in een risicoregister. In dit risicoregister moet ook aan ieder risico een 
eigenaar zijn toegekend die verantwoordelijk is voor de beheersing hiervan en moeten risico’s op een 
duidelijke manier worden gerangschikt. 
 
Om de gevolgen deze van risico’s op de planning en de begroting in kaart te brengen moet gebruik 
worden gemaakt van een kwantitatieve analyse. Deze analyse moet ook worden meegenomen bij 
beslissingen in het project. 
 
Back-up plannen of terugvalscenario’s moeten zijn opgesteld voor risico’s die dit vereisen en tijdig 
worden geïmplementeerd. Hiervoor zal dus op de juiste momenten een besluit moeten worden 
genomen of back-up plannen worden toegepast. 
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Hoewel de theorie ook voorschrijft dat er een onderscheid moet worden gemaakt tussen secundaire 
en primaire effecten van risico’s zal dit niet worden opgenomen in het toekomstige prestatieniveau. 
In de praktijk is namelijk gebleken dat dit geen waarde toevoegt aan het risicomanagement voor 
civiele projecten. Veelal worden secundaire risico’s wel geïdentificeerd en worden ze in de 
kwantificering van het risico meegenomen of komen in het register te staan als een risico met 
dezelfde oorzaak als het primaire risico maar hebben dan een ander gevolg. Secundaire risico’s 
worden dus wel geïdentificeerd maar niet als zodanig genoteerd. Omdat dit in de praktijk geen 
problemen op levert is een specifiek onderscheid tussen primaire en secundaire risico’s is dus niet 
noodzakelijk. 

5.4.4 Risk Responses 

Voor het zorgvuldig managen van risico’s is het belangrijk dat er zorgvuldig wordt omgegaan met 
beheersmaatregelen. Als eerste moeten deze dus op een correcte manier worden gekozen. Het moet 
niet het eerste idee zijn wat bij iemand op komt maar moet een zorgvuldige afweging zijn tussen 
meerdere maatregelen. Bij deze afweging moeten ook de kosten en baten tegen elkaar zijn 
afgewogen. De formulering van de maatregel moet vervolgens dusdanig gedetailleerd zijn dat 
diegene die het uitvoert, weet wat er van hem wordt verwacht.  
Na toepassing van de beheersmaatregel moet ook worden gecontroleerd of deze effect heeft gehad 
en wel echt is geïmplementeerd. Hier kan men namelijk niet zomaar van uitgaan. 
 
Als laatste moet er continu gecontroleerd worden of risico’s zijn veranderd door omstandigheden of 
beheersmaatregelen. 

5.4.5 Project Management 

Het projectmanagement is overkoepelend aan het risicomanagement en moet dus zo zijn ingericht 
dat het risicomanagement optimaal kan worden uitgevoerd. Hiervoor moet niet alleen de 
opdrachtgever maar ook door de opdrachtnemer een doel formuleren voor het project.  
 
Voor de uitvoering van het risicomanagement moet een risicomanager zijn aangesteld die ervoor 
zorgt dat het risicomanagement wordt uitgevoerd, risico-eigenaren worden aangesteld, informatie 
over risico’s up to date zijn, risico’s zijn opgenomen in de begroting en zorgt dat het niet stil komt te 
liggen. Risicomanagement is namelijk een continu proces dat steeds opnieuw moet worden 
doorlopen.  
 
Als laatste moet het risicomanagement volgens het Project RMM minstens één keer per jaar worden 
onderworpen aan een controle op de effectiviteit en kwaliteit. Dit kan eenvoudig door de 
risicomanager van het betreffende project een Project RMM assessment te laten uitvoeren. Of 
tijdrovender, door dit door een risicomanager van een ander project te laten doen. 
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5.4.6 Culture 

De cultuur in het project is één van de belangrijkste aspecten voor het risicomanagement. Van 
projectleden wordt verwacht dat ze begrijpen wat er van hun wordt verwacht. In het project moet 
een klimaat van vertrouwen heersen. Er moet openlijk kunnen worden gesproken over risico’s. Dit 
geldt ook voor stakeholders. Dit zorgt er ook voor dat het risicomanagement niet wordt overheerst 
door een defensieve houding. Men moet ook risico durven nemen. Vooral met betrekking tot het 
creëren van kansen. 
 
Aan het begin van het project moet een duidelijk plan zijn opgesteld waarin staat hoe het 
risicomanagement zal worden uitgevoerd. Dit plan moet in een vroeg stadium zijn opgesteld. Er 
wordt namelijk verwacht dat al wordt gestart met het risicomanagement bij de uitvraag. 
 
Tot slot is het belangrijk dat beheersmaatregelen op het juiste moment worden geïmplementeerd. 
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Hoofdstuk 6. Conclusies & aanbevelingen 
De volgende stap in het benchmarking-proces van Camp (1992) is het formuleren van functionele 
doelen en actieplannen. In dit rapport zijn deze geïntegreerd in de conclusies en aanbevelingen. De 
functionele doelen zijn de aanbevelingen om het risicomanagement naar een hoger niveau te 
brengen en de actieplannen zijn de werkwijzen hiervoor. 
 
Om te voorkomen dat men zich in de toekomst alleen op de verbeterpunten gaat concentreren, 
worden ook de goede eigenschappen van het risicomanagement meegenomen in de conclusie. Dit 
zijn de eigenschappen van het risicomanagement op de A74 die ook bij andere projecten toegepast 
zouden moeten worden. Vervolgens wordt ingegaan op de verbeterpunten die het 
risicomanagement kunnen versterken. 

6.1 Goede eigenschappen risicomanagement 
Onderstaande eigenschappen van het risicomanagement op de A74 zorgen ervoor dat dit project een 
hoge score haalt in het Project RMM. 
 
Bewuste keuze van de taken van de risicomanager 
De risicomanager heeft op de A74 niet alleen de taak om de risico’s te managen maar houdt zich ook 
bezig met de planning. Het uitlopen van de planning vormde namelijk een serieus risico, dat op deze 
manier beter beheerst kon worden. Ook bij het project de N322 zag je dit terug. Hier was de 
risicomanager ook KAM-manager en controleerde alle werkplannen. Hierdoor werd voor hem 
inzichtelijk of beheersmaatregelen ook daadwerkelijk werden doorgevoerd.  
 
Projectdoel 
Doordat het uitlopen van de planning een serieus risico vormde, heeft men er zoveel mogelijk aan 
gedaan om dit te voorkomen. Er is dus duidelijk voor gekozen om het project volgens planning op te 
leveren. De opdrachtnemer heeft zich dus in feite als doel gesteld de vertraging te minimaliseren. Dit 
is een zeer sterke eigenschap van dit project en ook in andere projecten zal een dergelijke keuze 
gemaakt moeten worden.  
 
Risicoregister 
Het risicoregister bevat alle aspecten die het goed managen van risico’s vereist. Het is dus aan te 
raden om deze opzet te gebruiken voor andere projecten. Ook de risicocategorisatie zal hierbij 
moeten worden toegepast omdat deze eveneens zeer compleet is.  
 
Open risicodatabase 
Door een open risicodatabase te gebruiken waarin iedereen kan zien welke risico’s onder zijn 
verantwoordelijkheid vallen en waarin iedereen risico’s kan invoeren, komt men weer een stap 
dichter bij een snelle en adequate identificatie van risico’s. Wel moet men zich realiseren dat dit 
slechts een hulpmiddel is. De meeste risico’s zullen moeten worden geïdentificeerd door risicosessies 
te organiseren. Deze moeten niet alleen voor aanvang van het project maar ook tijdens het project in 
lijn met de uitvoering plaatsvinden. Een open risicodatabase is hierbij een prima aanvulling. 
 
Risicosessies 
Niet in ieder project is het vanzelfsprekend dat er risicosessies worden gehouden. Op het project de 
N322 kwam dit bijvoorbeeld zelden voor. Het is echter aan te raden om deze ook in de toekomst 
frequent te houden in lijn met de uitvoering zodat men ook de laatste veranderingen in het project 
mee kan nemen bij de identificatie. 
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Risicobeheerders 
Bij de start van het project heeft de risicomanager risicobeheerders aangesteld die verantwoordelijk 
waren voor het risicomanagement in hun team. Dit zou in alle projecten moeten gebeuren in fases 
waarin er nog weinig bekend is over risico’s. Op deze manier worden risico’s namelijk sneller 
geïdentificeerd en komen ze eerder op tafel te liggen. 
 
Frequente rapportage 
Het regelmatig inlichten van de opdrachtgever en de directie van de eigen organisatie is zeer 
belangrijk in het risicomanagement. Zij moeten namelijk op de hoogte zijn van eventuele risico’s die 
verder strekkende gevolgen kunnen hebben dan alleen dit project. De frequentie hiervan in dit 
project was uitstekend. Belangrijk hierbij is echter ook dat de informatie compleet is. Door risico’s op 
dezelfde manier te rangschikken zoals in dit project is gedaan, zal dit geen problemen opleveren.  
 
Kwantitatieve analyses 
In het project zijn kwantitatieve analyses gebruikt om de invloed van risico’s te onderzoeken op de 
planning en op het budget. Volgens het Project RMM is dit noodzakelijk. Het is immers zeer 
verstandig om de invloed van risico’s in zijn geheel te zien en niet per risico afzonderlijk. Ook wordt 
er op deze manier een concreter beeld geschetst van welke mogelijke invloed risico’s kunnen 
hebben. 

6.2 Verbeterpunten 
Wanneer het huidige niveau van het risicomanagement op de A74 wordt vergeleken met de 
toekomstige prestatieniveaus, kan de conclusie worden getrokken dat het risicomanagement een 
aantal gebreken heeft. Door de volgende verbeterpunten te implementeren, wordt het 
risicomanagement geoptimaliseerd. 
 
Risicodatabase 
Door een centrale risicodatabase te ontwikkelen waarin de risico’s van alle projecten van DVBW 
kunnen worden opgenomen, kan men in nieuwe projecten een beter beeld krijgen van risico’s. Er 
ontstaat projectoverstijgend risicomanagement. Als men dan bijvoorbeeld een risico ontdekt dat ook 
in een ander project heeft gespeeld, kan gekeken worden welke beheersmaatregel is toegepast en 
hoe het risico is beoordeeld. 
Op dit moment ontbreekt een dergelijke database waardoor de ervaring in projecten uitsluitend 
bestaat uit de ervaring van personen die werkzaam zijn in het project. Dit is maar een deel van de 
ervaring binnen DVBW. Een risicodatabase zorgt er dus voor dat ervaring voor iedereen toegankelijk 
is. 
 
De ontwikkeling van een risicodatabase vergt veel tijd. De database moet worden ontwikkeld en van 
oude projecten moeten risicoregisters worden geraadpleegd. Daarnaast moet deze database continu 
up to date worden gehouden. Het advies is daarom om uitsluitend de projecten waarbij 
risicomanagement een grote rol heeft gespeeld in het project, omdat het bijvoorbeeld een 
contracteis was of omdat er veel risico’s waren, op te nemen in de database. Echter moet wel gezegd 
worden dat een database het meeste resultaat oplevert wanneer alle projecten waarin 
risicomanagement voor is gekomen, zijn opgenomen in de database.  
Om vervolgens te voorkomen dat het een onoverzichtelijk geheel wordt, zul je de database zo 
moeten inrichten dat er niet gezocht moet worden naar risico’s in bepaalde projecten maar naar 
bepaalde risico’s. De risicocategorisatie zoals die is gebruikt bij de A74, kan hiervoor een goede 
leidraad zijn.  
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Het toeval wil echter dat dhr. Schaik in 2006 met zijn afstuderen bij Dura Vermeer Rail Infra de 
database Help in Automatic Risk Management (HARM) heeft ontwikkeld. Met behulp van deze 
database kan de informatie die vrijkomt in het risicomanagement opgeslagen worden. Het wordt dus 
aangeraden om deze software nogmaals te raadplegen en toe te passen. 
 
Risicomanagement in ieder overleg 
Bij het project de N322 identificeerde de risicomanager de risico’s door de notulen van ieder overleg 
door te nemen. In elk overleg stond risicomanagement namelijk op de agenda. Deze manier van 
identificeren is een goede aanvulling op de huidige methodes in het project. Tijdens de meeste 
overleggen wordt namelijk al wel gesproken over risicomanagement, maar in sommige wordt dit ook 
niet noodzakelijk geacht. Aangeraden wordt echter om risicomanagement voor alle overleggen op de 
agenda te zetten zodat er over gesproken wordt en het als volwaardig onderdeel van het project 
wordt gezien. Dit betekent dat het risicomanagement zowel op de agenda komt te staan bij 
overleggen in de uitvoering als bij de stuurgroep.  
Het is de bedoeling dat wanneer de risicomanager niet bij de overleggen aanwezig is geweest, hij de 
notulen doorleest en hieruit risico’s kan identificeren.  
 
Uiteindelijk zal toepassing van deze aanbeveling er niet alleen toe leiden dat meer risico’s (op tijd) 
worden geïdentificeerd maar ook dat projectleden zich meer en meer bewust worden van het feit 
dat risicomanagement noodzakelijk is in een project.  
 
Kosten-batenanalyses 
Om een keuze te maken tussen de verschillende beheersmaatregelen moet een weloverwogen keuze 
worden gemaakt. In het huidige project wordt te weinig expliciet gebruik gemaakt van kosten-
batenanalyses. Het Project RMM vereist het gebruik en notulering hiervan. Maar omdat dit echter 
onmogelijk is om te doen voor alle risico’s kan dit het beste voor de risico top 20 worden gedaan. 
Dan kan met zekerheid gezegd worden dat de belangrijkste risico’s een weloverwogen 
beheersmaatregel toegekend hebben gekregen. 
 
Hoewel dit dus zal betekenen dat men meer tijd kwijt is met het bepalen van de beheersmaatregel, 
betekent dit wel met zekerheid gezegd kan worden dat de juiste keuze is gemaakt. Er is namelijk 
bewust stil gestaan bij de kosten en baten van de beheersmaatregel. 
 
Back-up plannen / terugvalscenario’s 
Hoewel in het risicoregister wordt vermeld of er sprake is van een correctieve of een preventieve 
maatregel, zijn back-up plannen (terugvalscenario’s) moeilijk terug te vinden in het risicoregister. Het 
uitsluitend vermelden of een beheersmaatregel correctief of preventief is, is niet voldoende. Het laat 
namelijk nog niet zien of het een back-up plan betreft of niet. Deze kunnen immers zowel correctief 
als preventief zijn en dus worden toegepast voor of nadat een risico is opgetreden. 
 
Er wordt dus aanbevolen om bij de beheersmaatregel te vermelden of het een back-up plan betreft 
of niet. Het is namelijk belangrijk dat deze bekend zijn bij de risicomanager zodat hij rekening kan 
houden met eventuele gevolgen die de toepassing van back-up plannen met zich meebrengt. 
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Hoofdstuk 7. Discussie 
In dit laatste hoofdstuk zal het onderzoek ter discussie staan. Gedurende het onderzoek zijn namelijk 
enkele aspecten naar voren gekomen die invloed kunnen hebben op de resultaten of de interpretatie 
hiervan. 
 
Kwaliteit resultaten 
Als externe onderzoeker is het moeilijk om een project volledig te doorgronden. Je bent afhankelijk 
van de antwoorden die mensen geven en die zijn niet altijd compleet. Ook door het feit dat het 
model vrij nieuw is, maakt het mogelijk dat sommige antwoorden op de vragen in het model niet 
juist zijn gekozen. Hierdoor is het mogelijk dat de vergelijking niet helemaal correct is. Dit betekent 
echter niet dat de aanbevelingen en conclusies geen aandacht verdienen. Iedere aanbeveling die 
gegeven is, zorgt er immers voor dat het Project RMM level op niveau blijft en is dus belangrijk. 
 
Om bij toekomstige projecten echter een goed beeld te krijgen van de kwaliteit van het 
risicomanagement, raad ik aan om het Project RMM door de risicomanager zelf uit te laten voeren. 
Als dit voor ieder project wordt gedaan en de resultaten worden vergeleken, kunnen er nog 
interessante bevindingen worden gedaan en kan uit ieder project lering getrokken. 
 
Toepasbaarheid model 
Het model is speciaal ontwikkeld voor projecten. Tijdens de toepassing is echter gebleken dat het 
niet specifiek is ontwikkeld voor civiele projecten, waar de opdrachtgever het project en dus ook het 
risicomanagement niet zelf uitvoert, maar voor productontwikkeling. Een goed voorbeeld hiervan is 
dat het model vereist dat men een doel heeft bij het uitvoeren van het project. Een echt inhoudelijk 
doel wordt vaak niet opgesteld door de opdrachtnemer, maar juist door de opdrachtgever. Deze 
voert het risicomanagement echter niet uit. 
Desondanks heeft het model uitstekend geholpen bij het vergaren van informatie over het 
risicomanagement bij de verschillende projecten. De kwaliteit van de vergelijking is dus helaas iets 
minder doordat het model meer is toegespitst op productontwikkeling. 
 
Perspectief Risk Analysis 
Ieder onderzocht project scoort het laagst op het perspectief Risk Analysis. Dit betekent dat in 
projecten de analyse van risico’s nog niet optimaal wordt uitgevoerd. Dit komt vooral omdat er geen 
gebruik wordt gemaakt van opgedane ervaringen in andere projecten. In alle gevallen ontbrak een 
database waar informatie over risico’s van verschillende projecten werd opgeslagen. Het feit dat een 
database is benodigd waarin informatie van meerdere projecten is opgenomen, maakt het probleem 
projectoverstijgend. Omdat het probleem dus bij de drie gebenchmarkte organisaties voorkomt, is 
het verstandig voor Dura Vermeer om dit op te lossen, zodat ze een stap voor op de rest is of zodat 
dit gezamenlijke probleem kan worden verholpen en de kwaliteit van het risicomanagement in 
Nederland naar een hoger level wordt getild. 
 
Naast het gebruik van ervaring speelt ook het gebruik van kwantitatieve analyses een belangrijke rol 
in de score. Alleen bij de A74 maakte men namelijk goed gebruik hiervan. Bij de andere projecten 
kon niet de maximale score worden gegeven omdat geen gebruik werd gemaakt van deze analyses.  
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Doel van het onderzoek versus doel in het onderzoek 
Met dit onderzoek is getracht om aanbevelingen te formuleren die het risicomanagement van DVBW 
kunnen verbeteren. Hiermee is echter nog niet het hele procesmanagement geoptimaliseerd. Er zijn 
namelijk ook nog het Systems Engineering, Omgevingsmanagement Documentmanagement, 
Planningsmanagement, Vergunningsmanagement en het Contractmanagement. Deze onderdelen 
vormen samen met het risicomanagement het procesmanagement en zullen dus ook gebenchmarkt 
moeten worden. Hiervoor kan het beste gebruik worden gemaakt van het benchmarking-proces van 
Camp (1992). Dit proces is duidelijk en is een goede leidraad voor de benchmark. 
 
Een probleem waar men echter tegenaan kan lopen, is de afwezigheid van een benchmarking-
methode. Als er voor een bepaald onderdeel van het procesmanagement nog geen concrete 
methodiek is om het niveau hiervan te bepalen, zal deze dus zelf moeten worden ontwikkeld. In dat 
geval zal een goede vragenlijst voldoende zijn voor het vergaren van informatie. Het vergelijken van 
de niveaus zoals in dit onderzoek is gedaan, is nuttig en laat de resultaten duidelijk zien, maar is niet 
noodzakelijk. Het is immers de bedoeling dat er inzicht wordt verkregen in de werkwijzen bij andere 
bedrijven. Hiervoor is een goede vragenlijst voldoende. Deze zal ontwikkeld moeten worden na een 
literatuuronderzoek en in samenwerking met een werknemer van DVBW die inhoudelijke en 
praktische kennis heeft van het vakgebied. Hierdoor zullen ook de praktische zaken worden 
meegenomen en worden problemen door slechte aansluiting op de praktijk voorkomen. Door eerst 
de belangrijkste aspecten van het onderdeel van het procesmanagement te identificeren en bij deze 
aspecten vragen te bedenken, zal een gedetailleerde en praktijkgerichte vragenlijst kunnen worden 
ontwikkeld.  
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Bijlage A: Initiële Opdrachtomschrijving 
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Bijlage B: Plantekening A74 
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Bijlage C: Vragenlijst Project RMM 
Dit document is een overzicht van de in het Nederlands vertaalde vragen van het Project RMM van 
Hopkinson (2010). Deze vragen zijn eerst door de auteur vertaald van het Engels naar het 
Nederlands. Vervolgens is de kwaliteit van deze vertaling getest door een objectief persoon binnen 
DVBW de vragen nogmaals te laten vertalen en te vragen of de terminologie passend was voor de 
civiele sector. 
 
De Project Risk Maturity wordt dus beoordeeld aan de hand van de volgende zes perspectieven. 
 

 Stakeholders 
 Risk Identification 
 Risk Analysis 

 Risk Responses 
 Project Management 
 Culture 

 
Deze perspectieven vertaald naar het Nederlands leveren de volgende perspectieven. 
 

 Stakeholders 
 Risico-identificatie 
 Risicoanalyse 

 Beheersmaatregelen 
 Projectmanagement 
 Risicomanagementcultuur

A. Stakeholders 
Deze acht vragen zijn gericht op de rol van de stakeholders in het risicomanagementproces. Een 
project heeft namelijk altijd te maken van stakeholders. De vragen zijn betreffen de organisatie waar 
het projectteam onder valt, de opdrachtgever, hoofdaannemers, onderaannemers en gebruikers van 
het eindproduct.  
Het is noodzakelijk om te vermelden dan het in civiele projecten vaak voorkomt dat het projectteam 
wordt gevormd door de hoofdaannemer of een combinatie van hoofdaannemers. Het projectteam 
legt dus verantwoording af aan deze organisaties. 

Vraag A1: Rol projectorganisatie 

Op welke wijze is het senior management betrokken in het risicomanagement?  

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Het senior management maakt geen gebruik van risicomanagement in projecten. 

C Het senior management heeft initiatief genomen voor risicomanagement maar maakt nog geen volledig gebruik 
van het proces. 

B De organisatie heeft een geschreven beleid voor risicomanagement, maar uitvoering in het project kan hier, in 
bepaalde mate, vanaf wijken. 

A De raad van bestuur van de organisatie heeft een geschreven beleid voor het risicomanagement goedgekeurd. De 
methoden, risicogerelateerde beslissingen en rapportageprocessen zijn in overeenstemming met dit beleid. 

 
Het senior management refereert aan alle relevante managementlagen van de opdrachtgever tot de 
raad van bestuur van de organisatie. 
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Vraag A2: Verspreiding en rapportage van risico’s in de organisatie 

Hoe effectief en efficiënt is de interne verspreiding en rapportage van informatie over risico’s? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Het management maakt geen gebruik van risicomanagement in projecten. OF Interne problemen op het gebied van 
communicatie verhinderen de verspreiding van de blootstelling aan risico’s. 

C Het management verlangt dat risicorapporten worden geschreven maar maakt te weinig gebruik van deze 
informatie. 

B Het projectteam rapporteert regelmatig relevante informatie over de risico’s bij het management en de 
opdrachtgever met de bedoeling om openheid in risico’s te geven. Deze informatie wordt gereviewd. Echter 
worden sommige relevante risico’s of aspecten hiervan in dit proces achterwege gelaten. 

A Het projectteam rapporteert regelmatig relevante en realistische informatie over de risico’s bij het management en 
de opdrachtgever. Risico’s voor het project worden actief gereviewd op het managementniveau waarvoor ze 
relevant zijn. Daarnaast verstrekt de organisatie ook relevante informatie voor het project. 

 
Het management bestaat in dit geval uit alle personen die op het managementniveau beslissingen 
kunnen nemen welke het project kunnen beïnvloeden of waarmee rekening moet worden gehouden 
omdat hun beslissingen van invloed kunnen zijn op de risico’s in het project. 

Vraag A3: Relatie met opdrachtgever 

Hoe is de relatie in het rapporteren van risico’s naar de opdrachtgever? 

E Niet toepasbaar (interne projecten). 

D De opdrachtgever speelt geen rol in het risicomanagementproces, hoewel dit belangrijk voor hen kan zijn. 

C Er wordt risico gerelateerde informatie aan de opdrachtgever doorgespeeld. Er ontbreekt echter informatie die van 
belang is voor de opdrachtgever op het risico te begrijpen en om van op de hoogte zijn. 

B Alle door de opdrachtgever gevraagde risico gerelateerde informatie wordt doorgespeeld. Er zijn echter gevallen 
waarbij de reactie van de opdrachtgever ongewenste gevolgen met zich meebrengt. 

A Alle voor de opdrachtgever noodzakelijke risico gerelateerde informatie wordt doorgespeeld. Dit wordt verschaft 
door het projectteam met de intentie dat het beste belang is voor beide partijen. 

Vraag A4: Risicodeling met de opdrachtgever 

In hoeverre zijn formele afspraken met de opdrachtgever gemaakt voor het dragen van de risico’s? 

E Niet toepasbaar (interne projecten waar aansprakelijkheden geen kwesties zijn). 

D Van de formele afspraken is bekend dat ze dubbelzinnig zijn wat betreft de consequenties voor belangrijke risico’s. 
OF de afspraken zijn in dit geval onbekend. 

C Verplichtingen, betreffende het verdragen van risico’s, zijn transparant vastgelegd in formele overeenkomsten. 
Echter kan een partij meer zijn blootgesteld aan relevante risico’s die beteter door een andere partij verdragen 
zouden kunnen worden. 

B Het risicomanagementproces heeft bijgedragen aan het opstellen van formele overeenkomsten die zijn gericht op 
verplichtingen voor het dragen risico’s en de mogelijkheid hebben om de gevolgen van een risico te kunnen 
beïnvloeden. 

A Om het algemene risico van het project te verlagen zijn in de formele overeenkomsten afspraken opgenomen voor 
het delen van risico’s. Daar waar risico’s niet zijn gedeeld, is duidelijk en helder wie de gevolgen van die risico’s zal 
op zich neemt. 

Vraag A5: Relatie met de hoofdaannemer 

Hoe goed is men in het project op de hoogte van risico’s die toe te schrijven zijn aan de hoofdaannemer(s)? 

E Niet toepasbaar (Het openbaren van risico’s door de hoofdaannemer voegt geen waarde toe). 

D De hoofdaannemer verstrekt de informatie niet OF hij wilt de informatie over de risico’s niet in de openbaarheid 
brengen omdat dit volgens hen niet in hun belang is. 

C De hoofdaannemer verstrekt informatie over de risico’s. Er ontbreken hierin echter voor het project belangrijke 
risicobronnen OF het is het is niet openhartig gedeeld. 

B De hoofdaannemer maakt gebruik van geschikte risicomanagementprocessen en is bereid om informatie vrij te 
geven. Echter doordat het in de praktijk anders wordt uitgevoerd, is het mogelijk dat er gegevens verloren gaan of 
niet helder zijn. 

A De hoofdaannemer gebruikt aanvullende risicomanagementprocessen op die in het project gebruikt worden. Deze 
processen worden routinematig toegepast om het project regelmatig met complete en relevante gegevens te 
voorzien.  
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Vraag A6: Risicodeling met de belangrijkste aannemers 

Hoe zijn formele afspraken met de belangrijkste aannemers gemaakt voor het dragen van de risico’s? 

E Niet toepasbaar (de aannemers kunnen weinig invloed op risico’s uitoefenen OF ze zijn nog niet voldoende 
betrokken in het project om deze vraag te kunnen beantwoorden). 

D Verplichtingen voor het verdragen van risico’s zijn in formele overeenkomsten met de hoofdaannemer niet 
adequaat opgenomen. 

C Verplichtingen voor het verdragen van risico’s zijn in formele overeenkomsten voldoende transparant weergeven. 
Deze overeenkomsten zorgen er echter voor dat de ene partij risico’s moet verdragen die beter bij de andere partij 
hadden kunnen liggen. 

B Voorwaarden in de overeenkomsten met de hoofdaannemer zijn dusdanig opgesteld dat iedere partij de gevolgen 
van de aan hem toegedeelde risico’s kan beïnvloeden. 

A Om het algemene risico van het project te verlagen zijn in de formele overeenkomsten afspraken opgenomen voor 
het delen van risico’s. Daar waar risico’s niet zijn gedeeld, is duidelijk en helder wie de gevolgen van die risico’s zal 
op zich neemt. 

Vraag A7: Verspreiding van gegevens betreffende risico’s in de projectorganisatie 

Hoe overtuigd is het project dat alle relevante gegevens betreffende risico’s bekend en vastgelegd zijn? 

E Niet toepasbaar (Er zijn geen onderaannemers die waarde kunnen toevoegen aan het project door gebruik te 
maken van risicomanagement). 

D Het project is er niet of nauwelijks van overtuigd dat het de consequenties van de risico’s bij de onderaannemers of 
lager in de hiërarchie begrijpt en kennis hiervan heeft. 

C Het project heeft kennis van de consequenties van de risico’s bij de meeste relevante onderaannemers. Er worden 
echter twijfels getrokken bij de volledigheid en geschiktheid van de reportage van risico’s. 

B Het project heeft kennis van de consequenties van de risico’s bij de meeste relevante onderaannemers. De 
volledigheid en geschiktheid van de reportage van risico’s is meestal, maar niet altijd, toereikend. 

A Het project heeft bewijs dat het in staat is om de consequenties van de risico’s, voortkomend uit de contractuele 
hiërarchie, te analyseren. Deze analyse is gebaseerd om realistische en actuele data. 

Vraag A8: Rol gebruikers eindproduct 

Wat voor rol spelen de gebruikers van het eindproduct in het risicomanagementproces? 

E Niet toepasbaar (het is onwaarschijnlijk dat eisen en wensen van de gebruikers van het eindproduct belangrijke 
consequenties hebben voor de risico’s). 

D Gebruikers van het eindproduct zijn niet betrokken in het risicomanagementproces. 

C Gebruikers van het eindproduct hebben toegang tot gegevens over risico’s maar zijn niet tot nauwelijks betrokken 
bij het risicomanagementproces.  

B Gebruikers van het eindproduct hebben een actieve rol in het risicomanagementproces. De gebruikers geven 
minimaal regelmatig advies voor relevante risico’s  

A Gebruikers van het eindproduct zijn volledig betrokken bij het risicomanagementproces. Zij identificeren relevante 
risico’s, geven advies over hun beoordeling, worden betrokken bij relevante besprekingen en dragen bij aan 
beheersmaatregelen. 
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B. Risico-identificatie 
De identificatie van risico’s is van fundamenteel belang in het risicomanagement. Risico’s die niet 
worden geïdentificeerd zullen in eerste instantie ook niet beheerd worden. Het is bij de identificatie 
van risico’s belangrijk dat de juiste risico’s op het juiste detailniveau worden geïdentificeerd. 

Vraag B1: Top-down risico-identificatie 

In welke mate is voor de identificatie van risico’s gebruik gemaakt van een top-down aanpak? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D De risico-identificatie was alleen gericht op individuele risico’s die beheerst konden worden in lagere niveaus 
binnen het projectteam. 

C De projectmanager en andere, hoog in de hiërarchie zittende, leden van het projectteam zijn actief betrokken in 
het risicomanagementproces.  

B Minstens één formele methode is gebruikt om risico’s te identificeren die te maken hebben met de projectdoelen. 
Consequenties van enkele risico’s zorgen ervoor dat deze in het hogere niveau van het projectteam moeten 
worden beheerst. 

A Voor de identificatie van risico’s is gebruik gemaakt van een top down aanpak welke samenhangt met het 
projectdoel en –strategie. De gebruikte methode heeft de opdrachtgever actief betrokken in het proces of heeft 
zijn expliciete goedkeuring. 

Vraag B2: Combinatie van risico-identificatie methodes 

In hoeverre is er sprake van de combinatie van risico-identificatie methodes? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Het risico-identificatieproces maakt geen gebruik van erkende of bekende technieken. 

C Het risico-identificatieproces maakt gebruik van minstens één erkende of bekende techniek. 

B Het risico-identificatieproces maakt gebruik van een combinatie van technieken die zowel continue als eenmalige 
identificaties ondersteunen. Deze technieken ondersteunen maatregelen voor het reduceren van barrières voor 
het identificeren van risico’s. 

A Risico-identificatie wordt uitgevoerd in de context van een iteratief risicomanagementproces dat is gericht op alle 
belangrijke bronnen van onzekerheid. 

Vraag B3: Identificatie van risico’s voortkomend uit wet- en regelgeving  

Hoe effectief worden risico’s die verband houden met de wet- en regelgeving geïdentificeerd in het project? 

E Niet toepasbaar. 

D Risico’s met voortkomend uit wet- en regelgeving zijn niet geïdentificeerd hoewel ze wel aanwezig kunnen zijn. 

C Enkele aspecten van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn meegenomen in de identificatie van risico’s. 
Echter gebeurt dit niet regelmatig. 

B Risico’s voortkomend uit wet- en regelgeving zijn in kaart gebracht. In dit proces zouden echter enkele relevante 
risico’s achterwege zijn gelaten. 

A Verantwoordelijkheden voor de risico-identificatie zijn binnen het projectteam toegewezen om ervoor te zorgen 
dat alle uit de wet- en regelgeving voortkomende risico’s systematisch aan bod zijn gekomen. 

Vraag B4: Reikwijdte van de identificatie van risico’s 

Identificeert het project risico’s vanuit een breed perspectief? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Risico’s worden niet geïdentificeerd volgens een erkend of herkenbaar proces of leidraad 

C De focus van de risico-identificatie neigt naar specifieke gebieden zoals de techniek of kosten. 

B Risico-identificatie richt zich op de meeste van de volgende bronnen van onzekerheid, tot een mate dat ze relevant 
zouden kunnen zijn: reikwijdte en strategie van het project, financieel, technisch, middelen, planning, realisatie van 
de opbrengsten, operationele prestaties, management, commercieel, milieutechnisch, politiek en extern.  

A De context van het risico-identificatieproces is dermate breed dat risico’s in alle relevante fases van het project 
kunnen worden geïdentificeerd en van alle belangrijke bronnen van onzekerheid. 
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Vraag B5: Identificatie van nieuwe risico’s 

Hoe snel worden nieuwe risico’s in het project geïdentificeerd? 

E Niet toepasbaar (Het project mist een minimaal aantal risico’s doordat in een vroeg stadium met een top down 
aanpak de risico’s zijn geïdentificeerd). 

D Nieuwe risico’s worden vaak niet geïdentificeerd totdat de gevolgen zich voordoen. 

C Nieuwe risico’s worden geïdentificeerd tijdens reviews. Deze besprekingen komen echter te weinig voor om 
onacceptabele vertragingen te voorkomen.  

B De doorlooptijd voor de identificatie van nieuwe risico’s is gewoonlijk, maar niet altijd, acceptabel. 

A Nieuwe risico’s worden constant en tijdig geïdentificeerd door de geschikte persoon. 

Vraag B6: Risico-identificatie door controle van de voortgang 

Worden er nieuwe risico’s geïdentificeerd door het monitoren van de voortgang van het project? 

E Niet toepasbaar (De focus van het risicomanagementproces ligt op plannen voor latere fases). 

D De prestatie van het project wordt niet goed gecontroleerd. OF belangrijke tekortkomingen in de prestaties 
worden getolereerd zonder dat opkomende risico’s als juist worden geïdentificeerd. 

C Voortgang van het project wordt regelmatig gecontroleerd. Hoewel potentiële risico’s soms worden 
geïdentificeerd, is dit meestal niet het geval. 

B Voortgang van het project wordt regelmatig gecontroleerd met behulp van goed opgezette plannen. Vaak worden 
potentiële risico’s geïdentificeerd, maar soms is dit niet het geval en faalt de controle. 

A Door systematisch het project te controleren, worden risico’s consequent geïdentificeerd door tekortkomingen in 
de prestaties van het project. Deze risico’s worden vervolgens juist opgenomen en verwerkt in het 
risicomanagementproces.  

Vraag B7: Gebruik van ervaringen van risico-idenficatie en -beoordeling 

In welke mate maakt men in het project gebruik van voorgaande ervaringen (Lessons Learned)? 

E Niet toepasbaar. 

D Hoewel er significante verschillen zijn in ervaring tussen de mensen in het projectteam is risico-identificatie 
afhankelijk van de ervaringen van de mensen die werkzaam zijn in het project. 

C Ervaring heeft een significante bijdrage geleverd aan het risicomanagementproces. Echter is geen gebruik gemaakt 
van kansen om deze ervaringen beter te gebruiken. 

B In het project is voor het risicomanagement goed gebruik gemaakt van ervaringen. Hierbij is gebruik gemaakt van 
formele verslaglegging van ten minste één project om de geleerde ervaringen van dit project toe te passen.  

A Formele en informele methodes zijn gebruikt om ervaringen toe te passen voor het risicomanagement. Deze 
methodes worden ondersteund door veelvuldige communicatie met andere projecten en door relevante 
kwantitatieve historische data. 

Vraag B8: Reikwijdte van aansprakelijkheid voor risico-identificatie 

Welk deel van het personeel van de organisatie vindt dat het identificeren van risico’s een deel van hun taak uitmaakt? 

E Niet toepasbaar (Het project is heel klein of maakt maar gebruik van een klein aantal risico’s omdat de focus van 
het risicomanagementproces op plannen voor latere fases ligt). 

D De risicomanager of de projectmanager werken afzonderlijk, dus niet samen. OF niemand is specifiek 
verantwoordelijk voor het risicomanagement. 

C De projectmanager en het projectmanagementteam, OF een deel van het projectteam neemt deel bij de 
identificatie van risico’s. 

B Al het personeel met een rol in het technisch of lijnmanagement van projectteamleden. 

A Alle mensen die mogelijkerwijs in de situatie verkeren voor de identificatie van risico’s. Inclusief die werkzaam zijn 
bij de opdrachtgever. 

 
Het lijnmanagement bestaat in dit geval uit alle activiteiten die direct bijdragen aan het realiseren 
van het project. 
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C. Risicoanalyse 
De risicoanalyse heeft een lijst met de risico’s gerangschikt naar belangrijkheid als resultaat. Dit zorgt 
ervoor dat in het project de beheersmaatregelen doeltreffend genomen kunnen worden. 
Methodes voor het uitvoeren van een risicoanalyse kunnen worden verdeeld in kwalitatieve 
methodes waarbij risico’s worden beschreven om vervolgens gerangschikt te worden naar de kans 
van voorkomen, gevolg en beheersbaarheid en kwantitatieve methodes waarbij modellen worden 
opgesteld die de gevolgen van de risico’s optellen om tot een algemeen risico voor het project te 
komen. 
 
De term risico-eigenaars zal hier veelvuldig voorkomen. Dit is de vertaling van ‘risk owner’ en 
hiermee wordt de persoon of organisatie bedoeld die verantwoordelijk is voor de beheersing van dit 
risico. 

Vraag C1: Omschrijving van de risico’s 

Hoe goed zijn de risico’s in het project beschreven? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Omschrijvingen van risico’s zijn geneigd om op het gevolg te zijn gericht waardoor de context of bronnen van 
onzekerheid niet bekend zijn.  

C Informatie over het risico bevat gewoonlijk een indicatie over de bron van het risico (bijvoorbeeld herkenbaar in 
titels of door een formule). 

B Risico’s worden begrepen en zijn beschreven tot het niveau om een consistente basis te leggen voor de identificatie 
van risico-eigenaars voor risico’s en ontwikkeling van effectieve beheersmaatregelen. 

A Risico’s worden begrepen en zijn beschreven tot het niveau om een consistente basis te leggen voor het schatten 
van de risico’s, de allocatie van risico-eigenaars, het begrijpen van de relaties met andere risico’s en de 
ontwikkeling van effectieve beheersmaatregelen. 

Vraag C2: Doeltreffendheid van risico-eigenaren 

Hoe effectief vervullen de risico-eigenaren hun rol? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Het risicomanagement maakt weinig tot geen gebruik van risico-eigenaren. 

C De meeste risico’s hebben een benoemde eigenaar. Echter zijn de eigenaren niet voldoende bij het 
risicomanagement betrokken OF hebben onvoldoende bevoegdheden om de risico’s te beheersen. 

B Alle risico’s hebben een benoemde eigenaar. Desalniettemin zijn er risico’s waarvoor de eigenaren hun rol niet 
kunnen of simpelweg niet vervullen. 

A Alle risico’s hebben een benoemde eigenaar. Deze eigenaren accepteren hun verantwoordelijkheid voor 
risicobeoordelingen en hebben voldoende bevoegdheden om actie te ondernemen en beheersmaatregelen toe te 
passen. 

Vraag C3: Beoordeling van de gevolgen van risico’s 

Hoe goed worden de gevolgen van risico’s beoordeeld? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D De beoordeling van de gevolgen speelt geen expliciete rol in de beoordeling van de risico’s. 

C De gevolgen worden voor alle risico’s beoordeeld. Echter ontbreekt de vereiste nauwkeurigheid om aan de normen 
voor antwoord B te voldoen. 

B De beoordeling van de gevolgen a) bevatten alle gevolgtypen die relevant zijn voor de projectdoelen b) en bevatten 
realistische vergelijking tussen de gevolgtypen. De basis voor deze vergelijkingen is overeengekomen met alle in 
het risicomanagementproces betrokken stakeholders. 

A Bij het beoordelen van de gevolgen begrijpt men hoe bronnen van onzekerheid de grootte en de veranderlijkheid 
van de gevolgen van risico’s beïnvloeden. Hierdoor wordt de onzekerheid van het risico meegenomen in de impact 
hiervan. 
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Vraag C4: Analyse van de secundaire gevolgen 

Op welke manier wordt in de analyse van de gevolgen van risico’s de secundaire effecten meegenomen? 

E Niet toepasbaar (Het project is zo eenvoudig dat er geen tot minimale secundaire gevolgen optreden). 

D Gevolgen van risico’s zijn niet beoordeeld. 

C Beoordeling van de gevolgen is gewoonlijk alleen voor de primaire en rechtstreekse effecten uitgevoerd. 

B Er wordt overwogen om de secundaire effecten mee te nemen in het beoordelen van de risico’s. Hierbij zoeken 
risico-eigenaren gewoonlijk advies bij andere partijen (intern of extern) die de gevolgen zullen ondervinden. 

A Geschikte kwantitatieve analyses worden uitgevoerd om het algemene risico van het project te evalueren op een 
dergelijke manier dat de gevolgen van secundaire effecten zijn meegenomen. Hierin wordt vermeden dat ze dubbel 
worden meegenomen.  

 
Secundaire effecten van risico’s zijn bijkomende effecten van het risico. Dus niet het directe gevolg 
van het risico maar de bredere gevolgen die een risico heeft. 
 
Voorbeeld: Technische risico’s zorgen voor een vertraging in de planning. Een secundair effect is 
echter dat hierdoor de kosten voor het projectteam stijgen. 

Vraag C5: Schatting van de kans/waarschijnlijkheid van het risico 

Wat is de kwaliteit van de schatting van de kans/waarschijnlijkheid van het risico? 

E Niet toepasbaar. 

D De schatting speelt geen rol in de risicoanalyse OF de schattingen zijn bevooroordeeld (bijvoorbeeld de uitkomst 
van de schatting beïnvloeden). 

C Waarschijnlijkheden worden geschat. Echter is de nauwkeurigheid van de schatting over het algemeen zwak OF de 
waarschijnlijkheden worden slecht omschreven waardoor risico’s niet goed vergeleken kunnen worden.  

B Schattingen van waarschijnlijkheden zijn over het algemeen zo realistisch als mogelijk is met de bekende 
informatie. Echter zijn risico’s die geschat worden op kleiner dan 100 % in de praktijk onvermijdelijk.  

A Waarschijnlijkheden worden op een realistische manier geschat door bronnen van onzekerheid die gerelateerd zijn 
aan gebeurtenissen te evalueren. (De gevolgen van waarschijnlijkheden zouden kunnen meegenomen worden in 
schattingen voor samengestelde risico’s.) Risico’s met een hoge waarschijnlijkheid ˂ 100 komen, in de realiteit, 
mogelijk niet voor.  

 
Een risico met een hoge waarschijnlijkheid heeft een kans van 100%. Het risico zal dus zeker een 
gevolg teweeg brengen. 

Vraag C6: Rangschikken & prioriteren van de risico’s 

Hoe effectief verloopt het rangschikken & prioriteren van de risico’s? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Er zou meer gebruik gemaakt moeten worden van het rangschikken en prioriteren van risico’s. 

C Wanneer toepasselijk worden risico’s gerangschikt en geprioriteerd. De gebruikte technieken kunnen echter 
belangrijke fouten bevatten. 

B Risico’s worden gerangschikt en geprioriteerd met een, op een correcte manier toegepast, valide model. De 
uitkomsten hiervan worden gebruikt om het management van de risico’s te richten op de meest belangrijke 
risico’s. 

A Door routinematig met behulp van geschikte technieken risico’s te rangschikken en prioriteren, worden de 
maatregelen van het management EN de iteratieve ontwikkeling van kwantitatieve modellen beïnvloed. 
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Vraag C7: Risicoschatting (kans & gevolg) 

Hoe goed worden de schattingen van de factoren van het risico gemaakt? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Schattingen worden lukraak gekozen en worden niet nauwkeurig onderbouwd OF schattingen zijn vooringenomen 
gemaakt door invloed van de projectomgeving of processen van risicoschatting.  

C De meeste schattingen zijn ijverig opgesteld. Sommigen worden echter gewijzigd zodat ze beslissingen van het 
management kunnen ondersteunen. 

B De juiste personen voeren de risicoschatting en kunnen ervaring putten uit de betreffende gebieden. Deze 
personen leveren zo realistisch mogelijke schattingen en begrijpen de basis van de schatting.  

A De personen die de risicoschatting uitvoeren kunnen gebruik maken van jarenlange ervaring uit de betreffende 
gebieden en maken gebruik van gestructureerde processen voor zo realistisch mogelijke schattingen. Als de 
risicoschattingen invloed hebben op strategische beslissingen in het project worden onafhankelijk onderzocht of 
besproken onder collega’s. 

Vraag C8: Kwantitatieve risicoanalyse in de planning 

Hoe effectief wordt voor de planning gebruik gemaakt van een risicoanalyse in het project?  

E Niet toepasbaar (De benodigde middelen wegen niet op tegen de mogelijke voordelen). 

D Kwantitatieve risicoanalyses worden niet toegepast voor de planning. 

C Een kwantitatieve risicoanalyse wordt wel uitgevoerd voor de planning maar heeft belangrijke gebreken waardoor 
het resultaat is vertekend. OF er wordt weinig gedaan met de resultaten.  

B De kwantitatieve risicoanalyse wordt gebruikt voor strategische punten in de planning. Het model simuleert de 
effecten van afwijkingen op activiteiten en gevolgen van de risicovolle activiteiten. Hoewel het model niet is 
bevooroordeeld kan het zwaktes hebben waardoor de voorspelling van het algemene verschil onrealistisch is. 

A Een kwantitatieve risicoanalyse wordt gebruikt wanneer het waarde kan toevoegen aan de besluitvorming of 
strategische beoordeling van de planning. Modellen gebruikt voor de analyse zijn gebaseerd op gegevens die zijn 
gegenereerd in een correct planvormingproces, maken voor de vorming van deze modellen gebruik van de best toe 
te passen technieken en maken realistische voorspellingen. 

Vraag C9: Kwantitatieve risicoanalyse voor de financiële prestatie van het project. 

Op welke manier is voor de financiële prestatie van het project rekening gehouden met risico’s? 

E Niet toepasbaar (De verschillen die kunnen ontstaan in de financiële prestatie van het project door risico’s is niet 
belangrijk genoeg om een risicoanalyse voor uit te voeren). 
Note – Selectie van dit antwoord leidt ertoe dat men niet hoger komt dan level 3. 

D Er wordt geen analyse uitgevoerd voor de financiële prestaties OF de integriteit van de modellering van de risico’s 
is verzwakt door afwijkingen die ontstaan door de omstandigheden of omgeving van het project. 

C De aanpak van de risicoanalyse voor financiële uitkomst van het project heeft belangrijke zwakheden die 
afwijkingen kunnen veroorzaken in de geproduceerde voorspellingen. 

B Van de risicoanalyse voor de financiële uitkomst van het project kan verwacht worden dat een realistische waarde 
wordt gekregen. Er kunnen echter zwakheden in zitten die leiden tot een onrealistische voorspelling van de 
algemene afwijking. 

A De best practice wordt gebruikt om modellen te genereren die een realistische voorspelling doen voor het 
algemene risico voor de financiële prestatie van het project in termen van kosten of business case waarde (bijv. 
NPV of winst) naarmate welke het geschiktst is. 

Vraag C10: Onderhoud van back-up plannen 

In welke mate worden back-up plannen onderhouden in het project?  

E Niet toepasbaar (Het project is dermate klein of eenvoudig dat het waarschijnlijk is het ontwikkelen en 
onderhouden van back-up plannen geen waarde toevoegt). 

D Er zijn geen back-up plannen 

C Back-up plannen zijn in kaart gebracht maar zijn echter beknopte omschrijvingen van mogelijkheden, die wanneer 
ze worden toegepast, het project blootstellen aan significante gevolgen die niet goed worden en zijn begrepen. 

B Enkele back-up plannen zijn ontwikkeld op een juiste manier, maar anderen leveren door een gebrek aan detail 
geen goed uitgangspunt om beslissingen op te nemen. 

A Voor alle risico’s waar ze op van toepassing zijn, zijn de back-up plannen ontwikkeld tot een level van detail dat 
geschikt is voor de status van het risico. 
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D. Beheersmaatregelen 
Door beheersmaatregelen te ontwikkelen en ook juist te implementeren kunnen risico’s worden 
beheerst. Hierbij is niet alleen het toepassen van de maatregelen belangrijk, maar ook de selectie 
van de maatregelen. 

Vraag D1: Gebruik van beslismomenten voor uitvoeren van back-up plannen  

Hoe wordt er in het project gebruik gemaakt van beslismomenten voor het uitvoeren van back-up plannen? 

E Niet toepasbaar (Het project heeft geen baat bij het vaststellen en het managen van beslismomenten voor back-up 
plannen). 

D Beslismomenten voor het uitvoeren back-up plannen zijn niet vastgesteld OF ze worden genegeerd. 

C Beslismomenten voor het uitvoeren back-up plannen worden soms gepasseerd zonder dat de bijbehorende risico’s 
goed zijn gereviewd. 

B Risico’s worden altijd gereviewd op het beslismoment. Dit leidt soms echter niet tot een duidelijke beslissing. 

A Risico’s worden altijd gereviewd op het beslismoment. Dit levert een duidelijk besluit op met betrekking tot de 
uitvoering van het back-up plan. 

Vraag D2: Strategieën voor beheersmaatregelen 

In welke mate worden verschillende strategieën overwogen voor beheersmaatregelen? 

E Niet toepasbaar. 

D De meeste risicomaatregelen zijn het eerste idee dat bij de betrokken persoon naar boven komt. 

C Beheersmaatregelen worden geformuleerd door gebruik te maken van 1 of 2 aanpakken. Hoewel sommige 
maatregelen getuigen van een meer flexibele aanpak. 

B Aan de aard van de maatregelen is te zien dat er gebruik wordt gemaakt van meerdere strategieën. Er zijn echter 
risico’s waarbij geen uitvoerbare opties zijn overwogen. 

A Alle aanpakken voor het formuleren van beheersmaatregelen worden overwogen met het doel om alle acties en 
beslissingen in kaart te brengen die de verwachte uitkomst van het project optimaliseren. 

Vraag D3: Gebruik van kosten-baten analyses 

Wordt de keuze van beheersmaatregelen beïnvloed door kosten-baten analyses? 

E Niet toepasbaar. 

D Beheersmaatregelen worden gekozen met een minimale inachtname van kosten en baten en secundaire risico’s. 

C Kosten van beheersmaatregelen worden informeel wel meegenomen in beslissing maar de inachtneming 
secundaire risico’s en effecten is vaak zwak.  

B Men kan verwachten dat de kosten en baten nauwkeurig zijn onderzocht voor de keuze van beheersmaatregelen. 
Deze zijn echter niet altijd formeel gedocumenteerd.  

A Voor de keuze beheersmaatregelen wordt formeel gebruik gemaakt van kosten-batenanalyses. Deze nemen ook de 
secundaire effecten en risico’s in acht. De risico’s worden vervolgens geaccepteerd als het economisch is 
verantwoord.  

Vraag D4: Kwaliteit van beheersmaatregelen 

Wat is de kwaliteit van beheersmaatregelen? 

E Niet toepasbaar (het project bevindt zich in een vroeg stadium van een top-down risicomanagementproces 
waardoor beheersmaatregelen eerder beslissingen zijn dan concrete acties). 

D Belangrijke risico’s hebben geen gerapporteerde maatregelen OF maatregelen zijn niet transparant en beschrijven 
vaak wat er zou moeten gebeuren in een bepaald geval. 

C De meest belangrijke risico’s hebben beheersmaatregelen. Hoewel enkele maatregelen de verantwoordelijkheden 
duidelijk in kaart hebben gebracht en de risico’s bestrijden bij de bron, is dit bij de meeste niet zo. 

B De meest belangrijke risico’s hebben beheersmaatregelen. De meeste maatregelen bestaan uit acties die een 
duidelijke verantwoordelijke hebben en bestrijden het risico waar mogelijk bij de bron. 

A Beheersmaatregelen worden constant in kaart gebracht op een zodanige manier dat er een concreet plan ontstaat 
en duidelijk is wie verantwoordelijk is voor wat en het tijdsbestek duidelijk is. De meerderheid van de maatregelen 
bestrijden het risico bij de bron. 
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Vraag D5: Monitoring van de toepassing van beheersmaatregelen 

Hoe wordt de toepassing van beheersmaatregelen gemonitord? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Toepassing van beheersmaatregelen wordt zelden gecontroleerd. 

C Toepassing van de meeste beheersmaatregelen wordt gecontroleerd. Dit gebeurt echter onregelmatig (ad hoc). 

B De effectiviteit en toepassing van alle maatregelen wordt gereviewd. Echter worden geplande beoordelingen soms 
overgeslagen OF het project zou er beter bij af zijn als de maatregelen vaker werden gereviewd. 

A De effectiviteit van de toepassing van iedere maatregel wordt gereviewd op de afgesproken momenten en 
(wanneer geschikt) met regelmatige tussenpozen.  

Vraag D6: Toepassing van beheersmaatregelen 

Worden de beheersmaatregelen toegepast zoals is voorgenomen? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Er wordt weinig aandacht besteed aan beheersmaatregelen. 

C Er wordt aandacht besteed aan beheersmaatregelen, maar vooruitgang met het oog op de voorgenomen 
toepassing is slecht af en toe naar genoegen. 

B Beheersmaatregelen worden meestal naar genoegen toegepast. 

A Beheersmaatregelen worden op een consequente en professionele manier toegepast. Nog niet afgeronde 
activiteiten kunnen worden gerechtvaardigd door veranderingen in omstandigheden. Dit wordt bevestigd bij het 
bespreken van de risico’s. 

Vraag D7: Post Response risicoanalyse 

Tot op welke hoogte worden risico’s geanalyseerd voor de situatie wanneer al maatregelen zijn genomen? 

E Niet toepasbaar (Onderscheid maken tussen pre- en post-response risicoanalyses voegt geen waarde toe aan het 
project). 

D De voordelen van beheersmaatregelen worden nooit in kaart gebracht. 

C De voordelen van de beheersmaatregelen afzonderlijk worden vaak beoordeeld. Waarschijnlijk met de reden dat 
wanneer de maatregelen worden gematigd dit kostenverminderingen met zich meebrengt. Echter wordt dit niet 
toegepast op het project als geheel. 

B Bij het beoordelen van risico’s wordt gebruik gemaakt van pre- en post-response risicoschattingen. Dit wordt 
routinematig gedaan om de beheersing van individuele risico’s te beoordelen. 

A De risicoanalyse bevat een pre- en post-response evaluatie van het gehele projectrisico in alle relevante dimensies 
(bijv. tijd en kosten). 

 
 Een post response risicoanalyse wordt uitgevoerd om te kijken welke risico’s er ontstaan als 

beheersmaatregelen worden toegepast. 
 Een pre-response risicoanalyse wordt uitgevoerd om te kijken welke risico’s in eerste 

instantie ontstaan. Als er dus nog geen maatregelen zijn getroffen voor risico’s.  
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E. Project management 
Dit onderdeel van de vragenlijst is gericht op de mate waarin het risicomanagement is geïntegreerd 
in het projectmanagement. 

Vraag E1: Afstemming van het risicomanagementproces op het projectdoel 

Is het risicomanagementproces afgestemd met het doel van het project? 

E Niet toepasbaar (nooit – deze vraag is altijd toepasbaar). 

D Het projectdoel is slecht gedefinieerd en is onderwerp van fundamentele meningsverschillen. 

C Binnen de organisatie is overeenstemming over het projectdoel dat juist is opgesteld. Echter is het 
risicomanagementproces niet afgestemd op dit projectdoel. 

B Het projectdoel is formeel overeengekomen met de opdrachtgever en is geconcretiseerd tot gerapporteerde 
doelstellingen tot het detail dat geschikt is voor de betreffende fase. Het risicomanagementproces is afgestemd op 
het bereiken van de opgestelde doelstellingen. 

A Bronnen van onzekerheid die het doel van het project kunnen beïnvloeden worden beheerst als strategy risks door 
de opdrachtgever of de projectgroep. 

 
Strategy risk is de onzekerheid in de strategie op het gebied van contract vorming tijdens het vormen 
van een combinatie (consortium). 

Vraag E2: verantwoordelijkheden voor het risicomanagement binnen het projectteam 

Hoe worden de verantwoordelijkheden op het gebied van risicomanagement vervuld binnen het projectteam? 

E Niet toepasbaar (het project wordt gemanaged door één persoon). 

D Er is geen benoemde risicomanager voor het project. 

C Er is een risicomanager benoemd. Deze is echter niet voldoende betrokken bij het projectteam om kwalitatief 
goede informatie over risico’s te bemachtigen. 

B De risicomanager heeft gepaste verantwoordelijkheden voor de andere projectteamleden opgesteld en verleent 
voldoende steun om ervoor te zorgen dat iedereen zijn ook de verantwoordelijkheid kan nemen. 

A Risico-eigenaars zijn volledig verantwoordelijk voor het beheersen van individuele risico’s, maar maken op 
geschikte momenten gebruik van de vaardigheden van de risicomanager. 

Vraag E3: cyclische (iteratieve) ontwikkeling van de uitwerking van het project 

Hoe effectief wordt het risicomanagement toegepast voorafgaand aan de uitvoering van het project? 

E Niet toepasbaar (het project is al in de uitvoeringsfase – vraag E4 is toepasbaar) 

D Risicomanagement wordt alleen toegepast wanneer de plannen voor de uitvoering van het project al zijn opgesteld 
en niet meer zijn te veranderen. 

C Risicomanagement wordt toegepast als de plannen voor de uitvoering bijna volledig zijn opgesteld. Dit heeft als 
gevolg dat, gezien vanuit de risico’s, belangrijke kansen voor de optimalisatie van de uitwerking niet worden benut. 

B Risicomanagement wordt iteratief in alle projectfases toegepast in combinatie met de ontwikkeling van de 
uitwerking van het project.  

A Het risicomanagementproces wordt iteratief toegepast zodat er nieuwe risico’s geïdentificeerd en geanalyseerd om 
een beter beeld te krijgen van de blootstelling aan risico’s. Dit heeft invloed op de uitwerking doordat de efficiëntie 
en robuustheid met betrekking tot risico’s in lijn met de doelstelling van stakeholders worden verbeterd. 
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Vraag E4: Relatie tussen risico’s en projectplanning 

Wat is de relatie tussen de projectplanning en het risicomanagement? 

E Niet toepasbaar (Het project bevindt zich in een vroeg stadium en heeft dus geen plannen voor de fases waar het 
risicomanagement zich voornamelijk op richt. 

D Risicomanagement en projectplanning worden afzonderlijk uitgevoerd. 

C Voor het identificeren en beoordelen van risico’s wordt in beperkte mate gebruik gemaakt van de projectplanning. 
Echter lijkt het er niet op dat beheersmaatregelen niet worden teruggekoppeld naar de planning op een wijze die 
de planning behoeft. 

B De projectplanning wordt regelmatig gebruikt als hulpmiddel voor identificeren en beoordelen van risico’s. De 
hieruit volgende beheersmaatregelen zijn gewoonlijk opgenomen in de planning. Hoewel ze niet altijd expliciet te 
herkennen zijn. 

A De projectplanning wordt gebruikt als hulpmiddel voor het identificeren en beoordelen van risico’s door 
routinematig de planning te beoordelen. Beslismomenten voor alternatieven (fallback decision points) en 
beheersmaatregelen met belangrijke inhoud worden weergeven in de plannen. 

Vraag E5: Onderhoud van de verslaglegging van risico’s 

Hoe efficiënt en effectief wordt informatie over de risico’s onderhouden? 

E Niet toepasbaar. 

D Verslaglegging wordt niet onderhouden OF de teruggehaalde verslaglegging is onbetrouwbaar. 

C Verslaglegging wordt onderhouden door middelen te gebruiken die de oorspronkelijke stukken van relevante 
informatie onderhouden. Deze informatie wordt echter niet regelmatig hernieuwd. 

B Verslaglegging wordt onderhouden door hulpmiddelen te gebruiken die de oorspronkelijke stukken van alle 
relevante informatie onderhouden. Het opvragen van informatie en de productie van deze informatie kan 
efficiënter.  

A Informatie over het risicomanagement wordt routinematig hernieuwd. Er is voldoende historische informatie voor 
een goede reeks van controles. Iedereen die interesse heeft in gegevens over risico’s heeft gemakkelijk toegang tot 
relevante informatie. 

Vraag E6: Kwaliteit van de verslaglegging van risico’s 

Hoe effectief wordt de verslaglegging van de risico’s opgesteld in het project? 

E Niet toepasbaar. 

D De verslaglegging van risico’s gebeurt niet op regelmatige basis OF uit de meeste stukken worden de ontvangers 
niets wijzer. 

C Verslaglegging wordt gemaakt op regelmatige basis. Echter wordt ten minste één (groep) geïnteresseerde(n) slecht 
bediend omdat de benodigde verslaglegging is weggelaten of niet helder is.  

B Alle van belang zijnde geïnteresseerden in informatie ontvangen stukken over de risico’s die zij nuttig en geschikt 
vinden. 

A De verslaglegging bevat relevante, realistische en beknopte informatie waardoor alle geïnteresseerden, waar de 
verslaglegging op is gericht, de informatie efficiënt kunnen opnemen en beslissingen kunnen nemen. 

Vraag E7: Afspraken voor het reviewen van risico’s 

Wat zijn de afspraken voor het reviewen van risico’s? 

E Niet toepasbaar. 

D Risico’s worden niet herzien OF risico’s worden zo weinig gereviewd dat het geen tot weinig effect heeft. 

C Risico’s worden zonder enige regelmaat gereviewd OF risico’s worden wel regelmatig gereviewd maar deze reviews 
zijn te oppervlakkig zodat ze geen effect kunnen hebben.  

B Om het beheersen van risico’s effectief te maken, heeft men een methode om de risico’s te reviewen. De meeste 
reviews worden volgens deze methode uitgevoerd. Echter worden sommige niet of te oppervlakkig uitgevoerd. 

A De methode om risico’s te reviewen zorgt ervoor dat de individuele risico’s en het gehele projectrisico worden 
gereviewd. Het detail van deze reviews en het managementniveau waar deze reviews worden uitgevoerd zijn juist 
voor het vergroten van de waarde die door het risicomanagement wordt toegevoegd aan het project. 
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Vraag E8: Kostenschatting (werkbegroting) aan de hand van informatie over risico’s 

Ondersteunt het risicomanagement realistische kostenschattingen (werkbegrotingen) voor het project? 

E Niet toepasbaar (De kosten van het project zijn niet belangrijk – ongebruikelijke keuze). 

D Er is geen relatie tussen risico’s en kostenschattingen OF budgettaire restricties sluiten beheersmaatregels uit die 
ander zouden worden toegepast omdat ze goed zouden zijn voor de kosten. 

C Er is een gedocumenteerde relatie tussen de risico’s en het budget van het project. Deze relatie is echter niet 
dermate robuust dat er zekerheid kan worden gegeven dat de blootstelling aan het risico zich binnen acceptabele 
grenzen bevindt. 

B Er is voldoende zekerheid dat het budget voldoende is gedekt voor het gehele projectrisico. In de geplande kosten 
is het uitvoeren van risicomanagement en de gevolgen van de beheersmaatregelen opgenomen. 

A Een robuust en rationele op risico’s gebaseerde analyse heeft bij gedragen aan de vaststelling van het budget. In de 
geplande kosten is het uitvoeren van risicomanagement en de gevolgen van de beheersmaatregelen opgenomen. 
Het budget bevat ook een post voor onvoorziene risico’s. 

Vraag E9: Beoordeling van het risicomanagement in het project 

Op welke manieren wordt de geschiktheid van het risicomanagementproces voor het project beoordeeld? 

E Niet toepasbaar (De projectduur is minder dan één jaar). 

D De effectiviteit van het risicomanagement wordt nooit beoordeeld. 

C De projectmanager of opdrachtgever is voldoende betrokken bij het risicomanagement om een beoordeling te 
geven van de effectiviteit hiervan. Als gevolg hiervan worden adviezen voor verbetering gehonoreerd. 

B Het risicomanagement wordt regelmatig formeel gereviewd. Punten van verbetering worden geïdentificeerd en 
toegepast. 

A Het risicomanagement wordt minimaal één keer per jaar formeel gecontroleerd. Verbeterpunten in het proces die 
prioriteit hebben, worden in kaart gebracht en maatregelen worden genomen. 
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F. Risicomanagement cultuur 
Risicomanagement cultuur is het collectieve vermogen en de bereidheid van de mensen in een 
project om het risicomanagement te gebruiken om het projectresultaat te optimaliseren (Hopkinson, 
2010). Een zwakke risicomanagementcultuur kan ervoor zorgen dat het risicomanagement geen 
succes zal hebben. Dit onderdeel is dus zeer belangrijk voor het Project RMM. 

Vraag F1: Vrijheid om te handelen 

Begrijpen en gebruiken de betrokkenen in het project hun vrijheid om te handelen? 

E Niet toepasbaar. 

D Mensen in het project hebben weinig begrip van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het 
risicomanagement. 

C Het is mogelijk dat er onvoldoende duidelijkheid is over de scope van hun vrijheid om te handelen. Dit heeft als 
resultaat dat managers te veel risico’s hebben om effectief te managen OF geen nieuwe informatie voor risico’s 
binnen een geschikte tijdsspanne kunnen begrijpen. 

B De grenzen van de verantwoordelijkheden van betrokkenen in het project zijn duidelijk. Deze zijn in de praktijk 
echter niet goed gerelateerd aan het risicomanagementproces.  

A Belangrijke risico’s zijn overgedragen naar het geschikte managementlevel. Onder dit level maakt het projectteam 
volledig gebruik van hun vrijheid om te handelen, identificeren, beoordelen en reageren op risico’s. 

Vraag F2: Sfeer van vertrouwen binnen het projectteam 

Wordt het risicomanagement gestimuleerd door een goede sfeer van vertrouwen in het projectteam? 

E Niet toepasbaar. 

D Leden van het projectteam hebben weinig begrip van hun verantwoordelijkheden met betrekking tot het 
risicomanagement. 

C Sommige leden van het projectteam aarzelen om risico’s bekend te maken totdat zijn effecten bijna onvermijdbaar 
zijn. De oorzaak hiervan ligt mogelijk bij de projectcultuur die faalt in het maken van onderscheid tussen doelen en 
verplichtingen. 

B Leden van het projectteam zijn bereid om in alle openheid risico’s te rapporteren. Er hebben zich echter situaties 
voorgedaan waarbij de reactie van het senior management onzeker was. 

A Er heerst een sfeer van vertrouwen. Hierdoor word het bekend maken van alle belangrijke risico’s gestimuleerd en 
gewaardeerd in alle managementlagen. 

Vraag F3: Sfeer van vertrouwen binnen de stakeholders 

Wordt het risicomanagement gestimuleerd door een goede sfeer van vertrouwen bij de stakeholders? 

E Niet toepasbaar. 

D Sommige stakeholders aarzelen om nieuwe informatie over risico’s te onthullen. Dit komt omdat mogelijkerwijs uit 
voorgaande ervaringen is gebleken dat dit averechts werkt op hun belangen. 

C Alle stakeholders staan open om nieuwe informatie over veel risico’s vrij te geven. Echter doen ze dit niet voor 
andere gevallen. De motivatie hiervoor kan verbonden zijn aan het commerciële voordeel of de verdoezeling van 
gebreken. 

B Alle stakeholders staan open om nieuwe informatie over veel risico’s vrij te geven. Echter zijn ze voorzichtig in het 
vrijgeven van informatie in bepaalde gevallen bij kwesties die het commerciële vertrouwen aan kunnen tasten. 

A Er heerst een sfeer van vertrouwen. Hierdoor wordt alle relevantie informatie voor risico’s en zijn stakeholders 
geopenbaard als reden van wederzijdse interesses. 

Vraag F4: Risicomanagementstandaard  

Is er een geschikte risicomanagementstandaard die in de praktijk wordt gebruikt? 

E Niet toepasbaar (Het project is klein en wordt gelijk getrokken met een algemeen project, waardoor het gebruik 
kan maken van een standaard norm voor het risicomanagement). 

D Er is geen project-specifiek risicomanagementstandaard. 

C Er is een risicomanagementstandaard voor dit project. Dit is echter inadequaat opgezet voor het project OF de 
praktijk werkt sterk af van het plan. 

B De praktijk is veelal consistent met de risicomanagementstandaard. Sommigen zijn echter niet voldoende op de 
hoogte van de inhoud of falen in het ondersteunen van het risicomanagementproces. 

A De risicomanagementstandaard is aangepast en geschapen aan de hand van het doel en de context van het project 
en de praktijk is consistent met het plan. 
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Vraag F5: Vroegtijdig gebruik van risicomanagement 

Op welk moment is men in dit project gestart met het risicomanagement? 

E Niet toepasbaar (Het moment waarop het risicomanagement is gestart heeft geen invloed meer op de 
projectcultuur). 

D Het gebruik van risicomanagement is alleen overwogen toen het project is moeilijkheden was of toen het werd 
opgelegd door het senior management. 

C Risicomanagement is gebruikt tijdens de uitvoeringsfase van het project. 

B Risicomanagement is gestart op het moment dat het projectteam is gevormd. 

A Er is met risicomanagement begonnen op het moment dat de noodzaak van het project was vastgesteld. 

Vraag F6: Waardering van goede uitvoering van risicomanagement 

Hoe wordt er in het project omgegaan met mensen die verantwoordelijk zijn voor het dragen van de risico’s? 

E Niet toepasbaar. 

D Waardering en steun worden niet actief geuit voor het goed uitvoeren van risicomanagement in de praktijk. 

C Goed risicomanagement wordt soms gewaardeerd door het management of het projectteam. Dit gebeurt echter 
uitsluitend in gevallen waarbij duidelijk succes is behaald. 

B Binnen het projectteam is er een gezonde aandacht voor het risicomanagement. Dit kan op zijn minst gedeeltelijk 
toegeschreven worden aan het projectleiderschap. 

A Het goed uitvoeren van risicomanagement in de praktijk bevordert de moraal van het projectteam en wordt actief 
beloond door het management. Ook wanneer het resultaat niet ideaal is.  

Vraag F7: Erkenning van het belang van risico’s nemen 

Wat is de prestatie van het project met betrekking tot de acceptatie van risico’s? 

E Niet toepasbaar. 

D De stijl van het management wordt gedomineerd door een defensieve houding die is gericht op het minimaliseren 
van de fouten. OF Het project neemt buitensporige risico’s en faalt in het managen van deze risico’s. 

C Kansen om het project te verbeteren zijn benut. De gemaakte keuzes zijn echter onafhankelijk van het 
risicomanagement gemaakt. Zelfs als ze belangrijke gevolgen konden hebben voor risico’s. 

B Er is bewijs dat het resultaat van het project versterkt doordat kansen zijn benut. Bij de besluiten om dergelijke 
kansen te benutten worden ook een risicoanalyse voor de gevolgen uitgevoerd. Het is mogelijk (kan ook niet zou 
zijn) dat dit komt doordat kansen in het risicoregister worden bijgehouden.  

A Kansen die het resultaat van het project kunnen versterken worden actief gezocht. Deze kansen vergroten mogelijk 
afwijking in het resultaat maar worden toch benut als een risicoanalyse uitwijst dat het resultaat, gemiddeld, kan 
worden verbeterd. 

Vraag F8: Doorlooptijd voor het implementeren van beheersmaatregelen 

Hoe consequent worden beheersmaatregelen tijdig geïmplementeerd? 

E Niet toepasbaar. 

D Beheersmaatregelen neigen te zijn gebaseerd op haastige beslissingen die gebaseerd zijn op slecht begrip van de 
alternatieven. OF Vertraging tussen de identificatie van risico’s en de toepassing van beheersmaatregelen maakt 
vele potentiële beheersmaatregelen ineffectief. 

C De doorlooptijd voor de implementatie van maatregelen is soms, maar vaak niet geschikt voor het optimaliseren 
van het effect hiervan. 

B De meeste maatregelen worden zonder onnodige vertragingen geïmplementeerd.  

A Maatregelen worden consequent geïmplementeerd binnen een tijdspanne die een gezond evenwicht heeft tussen 
de voordelen voor de projectplanning, de voordelen die ontstaan vanuit verkregen inzichten door de risico-
identificatie en –analyse en het hieraan verbonden besluitvormingsproces. 
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Bijlage D: Vragenlijsten  
Voor de vorming van het niveau van risicomanagement bij de projecten is een vragenlijst ontwikkeld. 
Deze lijst neemt de vragen van het Project RMM als leidraad maar tracht een antwoord te vinden op 
deze vragen doormiddel van subvragen. In deze bijlagen is deze vragenlijst ingevuld weergeven. De 
antwoorden zijn het resultaat van de interviews bij leden van het desbetreffende projectteam. 
Tijdens dit interview zijn alle vragen voor de betreffende persoon gesteld. Vervolgens zijn de 
antwoorden verwerkt in de vragenlijst waarna deze voor controle is opgestuurd naar de 
ondervraagde. 
 
De lijst bestaat uit 5 kolommen. De eerste kolom geeft de ondervraagde aan. De kolom vraag & 
antwoord weergeeft vervolgens de vraag uit Hopkinson (2010) in het groen en de zelf ontwikkelde 
sub-vragen in het geel. De antwoorden die worden gegeven op de vraag zijn weergeven op volgorde 
van de in de eerste kolom weergeven functies.  
De kolom bewijs geeft aan of er documenten van de betreffende organisatie zijn ingezien om een 
antwoord te kunnen formuleren. Als laatste geven de laatste twee kolommen de selectie van het 
Project RMM level aan voor de desbetreffende vraag (weergeven in de groene cel). 
Om het geheel overzichtelijk te maken is de lijst ingedeeld in de perspectieven die in het model 
worden beoordeeld. 
 
Voor de leesbaarheid zijn van alle vragenlijsten pdf-bestanden bij de digitale versie van dit rapport 
bijgevoegd. Het verwerken van de vragenlijsten in dit rapport maakt namelijk dat ze met moeite 
kunnen worden gelezen. 

A74 – Dura Vermeer Beton- en Waterbouw 
In het bijgevoegde bestand ‘Vragenlijst_Risicomanagement_A74’ is het resultaat van het interview 
weergeven. De antwoorden zijn gekregen door de volgende personen te interviewen. 
 
Risicomanager  - Reint Haverkamp 
Procesmanager  - Hans Poort 
Projectmanager - Jules Janssen 
Hoofd uitvoerder - André Boeren 

Vleugel/RSS – Heijmans 
In het bijgevoegde bestand ‘Vragenlijst_Risicomanagement_VleuGel-RSS’ is het resultaat van het 
interview weergeven. In tegenstelling tot de A74 is echter uitsluitend de risicomanager geïnterviewd. 
Dit komt doordat deze persoon voldoende informatie kon geven en de organisatie extern was en dus 
minder bereid om er tijd aan te besteden. De verkregen informatie is echter niet van een mindere 
kwaliteit dan die van de A74.  
 
Risicomanager  - Jaap Velzeboer 

Vleugel/RSS – Heijmans 
In het bijgevoegde bestand ‘Vragenlijst_Risicomanagement_N322 is het resultaat van het interview 
weergeven. Ook bij dit project is maar één persoon geïnterviewd. In dit geval is het de projectleider. 
De risicomanager was namelijk extern en omdat het project bijna was afgerond was deze niet meer 
aanwezig op het project. De projectleider kon echter alle documenten overleggen en kon tot de 
benodigde diepgang antwoord geven op de vragen. 
 
Projectleider  - Wilco Heerink 


