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Samenvatting 
In het kader van een afstudeertraject (Universiteit Twente) is onderzoek 
gedaan naar risicomanagement bij Rijkswaterstaat. Risicomanagement 
wordt bij Rijkswaterstaat (RWS) belangrijker door (zie H1): 

• het RWS ondernemingsplan met het doel om ‘in control’ te 
komen. 

• het hanteren van het principe ‘Markt, tenzij’, waardoor 
explicietere risicoverdeling tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer noodzakelijk wordt. 

• de toegenomen aandacht voor de beheersing van grote 
infrastructurele projecten, mede door de resultaten van de 
Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI). 

 
Dit rapport gaat over mogelijke methoden voor projectoverstijgend 
risicomanagement, ook wel risicomanagement op programma- of 
portfolio niveau genoemd. Er is onderzocht wat de RWS organisatie 
moet doen met risico’s die in projecten kunnen optreden. Het doel 
daarbij is (in H2) als volgt geformuleerd: 
 
Het mogelijk maken dat risico’s op een efficiënte en effectieve manier 
kunnen worden behandeld en er duidelijkheid is over het risicoprofiel, 
door het ontwikkelen van een model dat er voor zorgt dat 
projectrisico’s kunnen worden geaggregeerd en projectoverstijgend 
behandeld. 
 
Dit doel is gekozen na de oriëntatie op het onderwerp (H3), waarbij 
verschillende uitdagingen op het gebied van risicomanagement voor 
RWS zijn geconstateerd. Vervolgens zijn de RWS organisatie en haar 
projecten bestudeerd (H4). Om het model te kunnen ontwikkelen is 
bovendien o.a. een literatuurstudie verricht (H5). Daaruit is gebleken 
dat projectoverstijgend risicomanagement nieuw is voor de bouwsector.  
 
Het model dat is ontwikkeld, (H6) maakt gebruik van drie parameters, 
waarbij het behandelen van projectrisico’s op RWS organisatieniveau 
belangrijker wordt wanneer voor een risico: 

I. de frequentie van voorkomen hoog is, i.e. het risico komt voor op 
meerdere projecten van RWS. 

II. de beheersbaarheid op projectniveau laag is, i.e. het risico is beter 
beheersbaar op een hoger niveau in de RWS organisatie. 

III. de importantie hoog is, i.e. het risico heeft een grote impact op 
de doelstellingen van RWS. 

 
Risico’s kunnen over de parameters worden verdeeld. Zo ontstaan 
groepen risico’s waarmee verschillend omgegaan dient te worden (H7): 

• Risico’s die uniek en binnen het project beheersbaar zijn, 
moeten binnen het project beheerst worden. 

• Risico’s die frequent voorkomen kunnen: 
o projectoverstijgend in één keer gereduceerd of opgelost 

worden als het structureel beheersbare risico’s betreft. 
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o standaard maatregelen krijgen als het niet structureel 
beheersbare risico’s betreft. 

o gebruikt worden om risicodossiers onderling te 
optimaliseren. 

• Risico’s die niet binnen het project maar wel binnen de RWS 
organisatie beheersbaar zijn, moeten binnen de organisatie 
beheerst worden. 

• Risico’s die niet binnen de RWS organisatie beheersbaar zijn, 
moeten worden geëscaleerd. 

 
Om de indeling naar frequentie van voorkomen te kunnen maken, is er 
een categorisatie ontwikkeld voor het indelen van projectrisico’s op 
basis van de oorzaak. Risico’s bij bouwprojecten komen voort uit de: 

• Techniek 
• Omgeving 
• Markt 
• Projectbeheersing 
• (Bedrijfs-)organisatie 

Deze hoofdcategorieën zijn onderverdeeld in subcategorieën en voor 
beide zijn omschrijvingen en voorbeelden geformuleerd (bijlage D). 
Daarmee is een eenduidige manier van indelen gewaarborgd. 
 
In de conclusie (H8) is aangegeven dat het model en de categorisatie 
meerdere voordelen hebben voor RWS, waaronder: 

• Het geeft inzicht in de situatie (‘in control’) omtrent de risico’s 
van RWS projecten: het geeft inzicht in het risicoprofiel. 

• Het geeft meer openheid over risico’s en betere 
kennisuitwisseling. Daarmee maakt het RWS een 
professionelere opdrachtgever. 

• Het maakt efficiëntere en effectievere beheersing van risico’s 
mogelijk. 

• Voor de projecten ontstaat er meer overzicht in de risico’s en 
meer duidelijkheid waar de verantwoordelijkheid moet liggen. 

 
Er zijn bovendien een aantal aanbevelingen (H8) gedaan om 
projectoverstijgend risicomanagement mogelijk te maken, o.a.: 

• Het toepassen van het ontwikkelde model. 
• Het aanwijzen van een organisatieonderdeel dat 

verantwoordelijk is voor actief projectoverstijgend 
risicomanagement: het maken van doorsneden van 
projectrisico’s. 

• Het aanwijzen van een organisatieonderdeel dat 
verantwoordelijk is voor pro-actief projectoverstijgend 
risicomanagement: extra risico-identificatie op programma / 
portfolio niveau. 

• Aangeven wie er bevoegdheid heeft om risico’s buiten een 
project te laten beheersen.  

• Het aanpassen en in gebruik nemen van een standaard 
database. 
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Woord vooraf 
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Natuurlijk heeft het afstuderen ook dieptepunten, waarbij ik 
voornamelijk in onzekerheid verkeerde over het proces. Ik wil graag 
iedereen bedanken die mij heeft gesteund en geholpen. Vooral wil ik 
mijn begeleiders bij Rijkswaterstaat, Willem Lamers en Frans Breij, 
bedanken. Zij hebben mij niet alleen begeleid, maar ook de weg vrij 
gemaakt voor een leerzame ervaring. Leerzaam was het, mede door de 
bijzondere en turbulente tijd waarin Rijkswaterstaat en de afdeling ECO 
zich bevinden. 
 
Verder wil ik mijn begeleiders van de Universiteit Twente, Joop Halman 
en Saad Al-Jibouri, hartelijk danken voor hun waardevolle input. 
Daarnaast bedank ik alle mensen die hebben deelgenomen aan het 
onderzoek, met name voor de openheid waarmee ik meestal werd 
ontvangen. Tot slot heb ik het prettig ervaren om contact te hebben 
met andere afstudeerders op het gebied van risicomanagement. Het 
Platform Risicomanagement dat we daarvoor hebben opgericht, heeft 
voor mij dan ook een duidelijke meerwaarde gehad. 
 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Reinier Augustijn 
 
Augustus 2006 
 
“Het (onderzoek red.) is denk ik heel nuttig en ik hoop dat het zijn 
weg vindt naar de toekomstige Directie Projecten” (Ad Smaal, CFO 
RWS, 1 juni 2006) 



 Ministerie van Verkeer en Waterstaat   

 

 



 
 
 

 
 
 

 1 Risicomanagement bij Rijkswaterstaat 
 

Inhoudsopgave 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 Samenvatting 

 Woord vooraf 

1. Inleiding      3 
1.1 Rijkswaterstaat     3 
1.2 Risicomanagement bij RWS    3 
1.3 Leeswijzer      4 

2. Opdracht en onderzoek    5 
2.1 Probleem- en doelstelling    5 
2.2 Onderzoeksopzet     8 
2.3 Onderzoeksmethode     9 

3. Oriëntatie op het onderwerp    11 
3.1 Inventarisatie risicomanagement bij RWS  11 
3.2 Conclusies oriëntatie op het onderwerp  15 

4. Organisatie van Rijkswaterstaat   17 
4.1 RWS organisatie     17 
4.2 Organisatie van projecten    19 
4.3 Conclusies organisatie van Rijkswaterstaat  22 

5. Onderzoeksoptiek     23 
5.1 Risico       23 
5.2 Projectrisico’s      28 
5.3 Risicomanagement     31 
5.4 Programma en portfolio (risico) management  36 
5.5 Conclusies onderzoeksoptiek    39 

6. Model ontwerp     41 
6.1 Bevindingen onderzoek risicodossiers van projecten 41 
6.2 Projectoverstijgend risicomanagement model  42 
6.3 Categorisatie ontwikkeling    44 
6.4 Conclusies model ontwerp    47 

7. Model ingevuld voor RWS    49 
7.1 Model verificatie en discussie    49 
7.2 Categorisatie verificatie en discussie   59 
7.3 Conclusies model ingevuld voor RWS   61 

8. Conclusies & aanbevelingen    65 
8.1 Conclusies      65 
8.2 Aanbevelingen      67 

Discussie en generaliseerbaarheid    68 



 
 
 

 
 
 

 2 Risicomanagement bij Rijkswaterstaat 
 

Bronnen        69 

Bijlage A ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap  75 

Bijlage B Risicocategorieën overzicht   77 

Bijlage C Risicomanagement faseringen   80 

Bijlage D Risicocategorieën deelonderzoek   81 

Bijlage E Risicocategorieën in de bouw   87 

Bijlage F Praktijktoets van het model   96 



 
 
 

 
 
 

 3 Risicomanagement bij Rijkswaterstaat 
 

1. Inleiding 
In dit rapport wordt het resultaat van een onderzoek naar 
projectoverstijgend risicomanagement bij Rijkswaterstaat (RWS) 
beschreven. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 
afstudeertraject van de opleiding Technische Bedrijfskunde, specialisatie 
Bouwprocesmanagement, aan de Universiteit Twente. 
 
In dit inleidende hoofdstuk wordt het projectkader van het onderzoek 
neergezet. Dit betekent dat er kort wordt ingegaan op de 
projectomgeving (1.1 Rijkswaterstaat) en het onderwerp (1.2 
Risicomanagement bij RWS). Verder is in paragraaf 1.3 een leeswijzer 
opgenomen.  

1.1 Rijkswaterstaat 

RWS is de organisatie die in Nederland verantwoordelijk is voor de 
hoofd(vaar)wegen. RWS is in verandering. In het ondernemingsplan 
voor de periode 2004-2008 wordt het nieuwe perspectief geschetst van 
RWS: een publieksgericht overheidsbedrijf. RWS wordt een 
netwerkmanager die eenvoudiger, uniformer en bedrijfsmatiger werkt. 
Daarmee sluit het aan op het actieprogramma ‘Nieuwe Overheid’ 
waarmee het kabinet de overheid wil moderniseren. RWS is een 
Agentschap per 1 januari 2006. Daarvoor moet hij verder ‘in control’ 
komen.  
 
Deze afstudeeropdracht is uitgevoerd vanuit het ExpertiseCentrum 
Opdrachtgeverschap (ECO). Zoals de naam al doet vermoeden is bij dit 
onderdeel kennis gebundeld over opdrachtgeverschap. Het gaat hier 
om zowel inkoop1 als om beheersing van GWW-projecten. Onder 
andere op het gebied van risicomanagement werkt ECO als een 
adviesbureau binnen RWS. Meer informatie over ECO is te vinden in 
bijlage A. 

1.2 Risicomanagement bij RWS 

Bij RWS is er de wens om ‘in control’ te komen. Dit moet onder andere 
gebeuren door na te denken over wat de doelstellingen in de weg 
kunnen staan en daar vooraf maatregelen voor te treffen. Er wordt dan 
gesproken over risicomanagement. De organisatie moet weten hoe ze 
er voor staat: ze moet weten wat ze tegen kan komen bij het bereiken 
van haar doelstellingen. 
 
Deze ‘control’ is bij infrastructurele projecten van groot belang. Deze 
komen vaak in het nieuws door kosten- en tijdsoverschrijding, zoals 
bijvoorbeeld de HSL en de Betuweroute. Risicomanagement krijgt 
weliswaar de laatste tijd meer aandacht binnen V&W, maar 
infrastructurele projecten lijken nog onvoldoende beheerst door 

                                                   
1 Onder ‘inkoop’ wordt bij RWS alles verstaan waarvoor de markt een factuur stuurt. Het gaat 

dus om de kantoorartikelen, maar ook om de bouwprojecten. 
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onvoldoende toepassing ervan. Dit wordt bevestigd door de resultaten 
van de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI, 2004) onder 
leiding van de heer Duivesteijn. 
 
Voor de projecten van RWS geldt bovendien dat het principe van 
‘Markt, tenzij’ wordt gehanteerd. Dat betekent dat taken op het gebied 
van aanleg, beheer en onderhoud zoveel mogelijk aan de markt worden 
overgelaten. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van geïntegreerde 
contracten en er wordt functioneel gespecificeerd. RWS heeft hierdoor 
zelf minder in de hand hoe processen binnen projecten verlopen en er 
moeten afspraken worden gemaakt over wie welke risico’s draagt. Ook 
hierdoor is risicomanagement noodzakelijk geworden.  
 
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te geven in de manier waarop het 
risicomanagement effectiever en efficiënter kan worden door te 
onderzoeken op welke manier risico’s projectoverstijgend behandeld 
kunnen worden. Er wordt onderzocht op welke manier de beheersing 
van risico’s dáár komt waar deze het beste is. 

1.3 Leeswijzer 

Dit rapport is opgesteld analoog aan de indeling van een praktijkstage 
volgens Kempen & Keizer (2000). In hun stappenplan wordt 
onderscheid gemaakt tussen drie hoofdfasen. Ten eerste de 
oriëntatiefase, waarin het probleem wordt verkend en afspraken 
worden gemaakt tussen de organisatie en de stagiair (hoofdstuk 2 en 
3). Ten tweede de onderzoeks- en oplossingsfase, hierin wordt het 
eigenlijke onderzoek uitgevoerd en passende oplossingen gegenereerd. 
In deze studie is de tweede fase nadrukkelijk onderverdeeld in het 
onderzoeksgedeelte (hoofdstuk 4, 5 en 6) en het oplossingsgedeelte 
(hoofdstuk 7 en 8). De laatste fase volgens Kempen & Keizer is de 
invoeringsfase. Deze valt buiten de scope van dit onderzoek. De 
indeling van het rapport is weergegeven in figuur 1. Lezers die slechts 
kennis willen nemen van het ontwikkelde model voor 
projectoverstijgend risicomanagement bij RWS wordt geadviseerd om 
de conclusies van hoofdstuk 7 (paragraaf 7.3) en hoofdstuk 8 te lezen. 
 

 

Figuur 1 Indeling van het rapport 



 
 
 

 
 
 

 5 Risicomanagement bij Rijkswaterstaat 
 

2. Opdracht en onderzoek 
Dit hoofdstuk gaat in op de onderzoeksopdracht van Rijkswaterstaat. 
Het ontwerpen van een onderzoek is volgens Verschuren & 
Doorewaard (2000) een iteratief proces. De oorspronkelijke probleem- 
en doelstelling zijn ook in dit onderzoek aanzienlijk aangescherpt na het 
afnemen van oriënterende interviews. De bevindingen van de 
oriëntatiefase zijn samengevat in het volgende hoofdstuk. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op (de keuze van) het onderwerp van deze 
studie. 

2.1 Probleem- en doelstelling 

In deze paragraaf worden probleem en doelstelling gepresenteerd, 
inclusief de totstandkoming daarvan. 

2.1.1. Keuze voor een onderzoek 
Tijdens de oriëntatie is gebleken dat risicomanagement bij RWS een 
complex speelveld is. Er zijn dan ook meerdere ontwikkelingen en 
problemen naar voren gekomen. Grofweg kunnen de volgende 
onderwerpen worden onderscheiden waarnaar onderzoek uitgevoerd 
kan worden bij RWS: 
1. Uniformering risicomanagement in de verschillende projecten. 
2. Invoering / verder uitrollen risicomanagement in de lijnorganisatie: 

het inbedden van het denken in risico. 
3. Gevolgen voor, en aanpassingen in, risicomanagement bij 

geïntegreerde contracten en prestatiebestekken. 
4. De interactie van risicomanagement met andere 

beheersmechanismen. 
5. Projectoverstijgend risicomanagement / aggregatie van risico’s. 

 
Bij de keuze van het onderwerp van deze studie is op de volgende 
zaken gelet: 
• De relevantie van het onderwerp voor RWS. 
• De frequentie waarin, en de consistentie waarmee, het onderwerp 

werd genoemd tijdens de oriënterende interviews als een verschil 
tussen de huidige en de gewenste situatie. 

• De mate waarin al expliciet actie wordt ondernomen op het 
onderwerp.  

• De mate waarin er gebrek is aan kennis dat door onderzoek 
opgevuld kan worden. 

• Of de scope van dien aard is dat een onderzoek realistisch 
uitgevoerd kan worden. 

 
De eerste twee mogelijke onderwerpen zijn relevant en frequent 
genoemd, maar daar wordt ook al uitgebreid actie op ondernomen. 
Daardoor is hier minder behoefte aan onderzoek. Het derde en vierde 
onderwerp zijn minder vaak aan het licht gekomen en hier lijkt ook 
geen expliciet gebrek te zijn aan kennis. Een blinde vlek in de huidige 
situatie, die steeds naar voren komt, is dat er geen goede systematiek is 
voor het aggregeren van risico’s. Het gevolg is dat er geen risicoprofiel 
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van RWS kan worden ontwikkeld en er geen efficiënt systeem is voor 
het omgaan met risico’s die vaker voorkomen. Op elk organisatieniveau 
blijkt dat deze zaken wel gewenst zijn.  

2.1.2. Probleemstelling: projectoverstijgend risicomanagement 
Een risicoprofiel schept duidelijkheid over hoe een situatie is (control) 
en biedt de mogelijkheid daar op de juiste manier op te reageren. Dat is 
erg relevant voor RWS. Deze gewenste vorm van overstijgend 
risicomanagement heeft zowel betrekking op de projecten als op de 
situatie in de lijn.  
 
Voor projectoverstijgend risicomanagement is het niet voldoende om 
alleen de belangrijkste risico’s van de afzonderlijke projecten samen te 
voegen. In figuur 2 is weergegeven hoe projectmanagers alleen risico’s 
identificeren binnen één project. De horizontale balken zijn de 
projecten die resulteren in een projectresultaat (bijvoorbeeld een brug 
of een tunnel). De stippen zijn de risico´s die de projectmanagers zien 
tijden hun proces (bijvoorbeeld explosieven in de grond).  
Projectmanagers beheersen de risico’s en communiceren de 

belangrijkste daarvan aan de betreffende projectdirecteur. Bij RWS is de 
rol van projectdirecteur echter op dit moment sterk versnipperd 
aanwezig. Er wordt gerapporteerd aan verschillende personen bij 
verschillende onderdelen. Hierdoor komen risico’s die op meerdere 
projecten voorkomen (frequent voorkomende risico’s) niet eenvoudig 
aan het licht. Een systeem om daarvoor te zorgen ontbreekt.  
 
Daarnaast komen relatief kleine risico´s die op meerdere projecten 
voorkomen niet boven tafel, omdat hierover niet gerapporteerd wordt. 
Gezamenlijk kunnen deze risico’s een groot risico vormen voor RWS. In 
figuur 2 is met de stippellijnen aangegeven hoe het lijnmanagement 
kan kijken naar die frequent voorkomende risico’s. Risico’s die vaak 

Figuur 2 Risico-identificatie vanuit verschillende perspectieven 
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voorkomen tijdens projecten kunnen worden geïdentificeerd door de 
lijn. Daarvan is bij RWS nu geen sprake. 
 
Frequent voorkomende risico´s zouden gesignaleerd moeten worden en 
zo op de juiste manier en op het juiste niveau beheerst kunnen worden. 
Deze gewenste vorm van escalatie geldt echter niet alleen voor 
frequent voorkomende risico’s, het gaat ook om risico´s die niet in de 
beïnvloedingsfeer van de projectmanager liggen. Een risico als “een 
tekort aan mensen met voldoende kennis en kunde” zou ook moeten 
worden opgepakt door de lijnorganisatie. Die is immers in staat om 
mensen aan te nemen en op te leiden. Het huidige systeem binnen 
RWS brengt deze risico’s niet op het gewenste niveau.  
 
De probleemstelling die uit het bovenstaande volgt luidt: 
Op welke manier kan er voor worden gezorgd dat projectrisico´s 
kunnen worden geaggregeerd en projectoverstijgend behandeld, zodat 
een efficiënt en effectief risicomanagement systeem mogelijk wordt?  
 
Met een effectief en efficiënt risicomanagement systeem wordt een 
systeem bedoeld waarbij de risico´s op het juiste niveau bekend zijn en 
daar geanalyseerd en beheerst worden. Op deze manier is er 
duidelijkheid over het risicoprofiel van RWS en de beheersing vindt 
plaats op het beste niveau. Hiervoor is het noodzakelijk om de 
interactie tussen project- en lijnrisicomanagement duidelijk te maken. 

2.1.3. Doelstelling 
De bijdrage van dit afstudeeronderzoek is het zorgen voor een brug 
tussen de projecten en een benadering van risico’s over de projecten. 
Daarmee wordt ook de interactie duidelijk tussen lijn- en 
projectrisicomanagement. Dit valt binnen de doelstelling van RWS om 
risicomanagement verder in te voeren.  
 
De doelstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: 
Het mogelijk maken dat risico’s op een efficiënte en effectieve manier 
kunnen worden behandeld en er duidelijkheid is over het risicoprofiel, 
door het ontwikkelen van een model dat er voor zorgt dat 
projectrisico’s kunnen worden geaggregeerd en projectoverstijgend 
behandeld. 
 
Deze doelstelling is te splitsen. Ten eerste is er het doel van het 
onderzoek (het doel dat bereikt wordt met de resultaten van het 
onderzoek): namelijk duidelijkheid over het risicoprofiel en de 
mogelijkheid om risico´s efficiënt en effectief te beheersen. Ten tweede 
in het doel in het onderzoek (hetgeen bereikt gaat worden in de 
afstudeeropdracht): een model dat beschrijft hoe risico´s kunnen 
worden geaggregeerd en projectoverstijgend behandeld.  
 
Er is tot nu toe gesproken over risico’s die in projecten optreden. De 
situatie is echter vergelijkbaar met risico’s die bij verschillende 
onderdelen van RWS optreden (lijnrisico’s). RWS doet namelijk veel 
meer dan alleen projecten. Ook lijnrisico´s kunnen op verschillende 
plaatsen voorkomen en worden nu op individuele basis behandeld. Dit 
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onderzoek richt zich op het aggregeren en projectoverstijgend 
behandelen van projectrisico’s. Dit zelfde systeem kan echter ook 
geschikt zijn voor het aggregeren en prioriteren van risico´s op andere 
plekken en op verschillende niveaus in de organisatie. Hierover zullen 
aanbevelingen worden gedaan. 
 
Uniformering van risicomanagement bij de projecten is al als 
voorwaarde voor projectoverstijgend risicomanagement naar voren 
gekomen tijdens de oriëntatie. RWS is druk bezig met die uniformering 
en dit onderzoek zal zich daar dan ook niet inhoudelijk op richten.  

2.2 Onderzoeksopzet 

Met het vorderen van het proces zijn onderzoeksmodel en vraagstelling 
aangepast en aangescherpt. Het finale onderzoeksmodel is 
weergegeven in figuur 3.2 

  
 
 
 
Het onderzoeksmodel bestaat uit de volgende componenten: 
(A) Na de inventarisatieronde en het bestuderen van relevante 

documenten, wordt wetenschappelijke literatuur terzake en 
risicodossiers van verschillende projecten bestudeerd.  

(B) Op basis hiervan wordt een model ontwikkeld voor het omgaan 
met projectoverstijgend risicomanagement. 

(C) Dit model wordt vervolgens beoordeeld en aangevuld door 
deskundigen en door de belanghebbenden van RWS. 

(D) Dit alles resulteert in een model voor projectoverstijgend 
risicomanagement bij RWS. 

                                                   
2 De retourpijl geeft een iteratief proces weer, waarbij tijdens de toetsing het model steeds 

wordt aangescherpt (zie verder paragraaf 2.3 Onderzoeksmethode). 

Figuur 3 Onderzoeksmodel 
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De volgende vraagstelling hoort hierbij: 
 
1. Welke onderzoeksoptiek (wetenschappelijke theorie) vormt de basis 

van het onderzoek? 
a. Wat wordt verstaan onder risico? 
b. Wat wordt verstaan onder projectrisico? 
c. Wat wordt verstaan onder risicomanagement? 
d. Wat wordt er verstaan onder programma- en 

portfolio(risico)management? 
e. Wat wordt verstaan onder projectoverstijgend 

risicomanagement? 
f. Hoe gaan mensen om met risico’s? 
g. Welke definities van de begrippen worden gebruikt in dit 

onderzoek? 
 

2. Welk model is er nodig om projectoverstijgend om te kunnen gaan 
met risico’s? 

a. Hoe zien de organisatie van RWS en haar projecten er uit? 
b. Wat zijn de resultaten van het aggregeren van risico’s van 

een aantal projecten?  
c. Welke elementen kunnen ontleend worden aan de 

wetenschappelijke literatuur? 
d. Welk model kan nu (2a, 2b en 2c) worden ontwikkeld om 

projectoverstijgend risicomanagement mogelijk te maken? 
 

3. Hoe zou een projectoverstijgend model er volgens de 
belanghebbenden bij RWS uit moeten zien? 

a. Wat zijn de noodzakelijke elementen van het ontwikkelde 
model? 

b. Welke elementen missen er in het model? 
c. Hoe kan het model verbeterd voor gebruik bij RWS? 

 
4. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten en verschillen in ideeën 

van de diverse partijen over een model dat projectoverstijgend 
risicomanagement mogelijk maakt? 

a. Wat zijn de belangrijkste overeenkomsten tussen de 
partijen? 

b. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de partijen? 
c. Wat kan geconcludeerd worden uit deze vergelijkingen (4A 

en 4B) voor een model voor projectoverstijgend 
risicomanagement? 

2.3 Onderzoeksmethode 

Om tot de probleem- en doelstelling te komen zijn in het 
vooronderzoek 10 oriënterende interviews afgenomen met deskundige 
belanghebbenden van RWS. Bovendien zijn documenten en media 
bestudeerd (zie ook bronvermelding). De wijze waarop het onderzoek 
zelf is uitgevoerd, is een combinatie van ‘bureauonderzoek’ en 
‘casestudy’. Daarnaast zijn er ook kenmerken terug te vinden van een 
gefundeerde theorie benadering: er wordt immers een model (theorie) 
ontwikkeld. 
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Het bureauonderzoek bestaat ten eerste uit een literatuurstudie. Ten 
tweede zijn risicodossiers van vijf verschillende projecten met elkaar 
vergeleken. De projecten zijn gekozen volgens een strategische 
steekproef en er zijn ook andere kenmerken van een casestudie terug te 
vinden. Er is hier echter sprake van een bureauonderzoek (Verschuren 
& Doorewaard, 2000) aangezien bestaande data (de dossiers) 
herordend zijn en vanuit een nieuw gezichtspunt zijn geanalyseerd en 
geïnterpreteerd. Bij dit onderzoek is het ontwikkelen van een 
categorisatie nodig gebleken. Deze is ontwikkeld door middel van 
inhoudsanalyse (content analysis), waarbij ook weer gebruik gemaakt is 
van de risicodossiers. ‘Content analysis is a research method that uses a 
set of procedures to make valid inferences from text’ (Weber, 1990: in 
Neuendorf, 2002). De procedure die is gebruikt in dit onderzoek is te 
vinden in paragraaf 7.2. 
 
Het andere gedeelte van het onderzoek is in het veld gedaan. Er is dan 
sprake van empirisch onderzoek. Bij dit empirisch onderzoek is een 
beperkt aantal strategisch gekozen onderzoekseenheden betrokken, in 
dit geval belanghebbenden van RWS. Verschuren & Doorewaard 
(2000) noemen personen die fungeren als leverancier van kennis 
deskundigen. Dit resulteert in een kwalitatieve manier van onderzoek 
doen. Door middel van de arbeidsintensieve methode van face-to-face 
interviews met open vragen, is diepgaande informatie ingewonnen op 
locatie. Tot slot blijkt uit de vraagstelling dat er een integraal beeld 
moet ontstaan van de omgang met projectoverstijgend 
risicomanagement (holistische werkwijze). De boven genoemde 
kenmerken horen allemaal bij een casestudy.  
 
De casestudy variant uit dit onderzoek wordt de ‘hiërarchische 
methode’ genoemd. 13 Personen zijn onafhankelijk van elkaar 
geïnterviewd en vervolgens zijn de resultaten met elkaar vergeleken. 
Door te werken met verschillende partijen ontstaat een 
bronnentriangulatie. Dit wordt versterkt doordat de populatie zodanig 
is gekozen dat deze verschillende inzichten oplevert. Daarbij is de 
populatie met ‘snowball sampling’ (Verschuren & Doorewaard, 2000) 
tot stand gekomen: in het vooronderzoek is aan de deskundigen 
gevraagd welke personen waardevol zijn om te interviewen. Ook is er 
sprake van methodetriangulatie, omdat aanvullende informatie uit 
documenten en media (internet en intranet) wordt gehaald. 
 
Kortom: na het uitvoeren van een bureauonderzoek is er sprake van 
kwalificerend, empirisch onderzoek dat meer de diepte dan de breedte 
ingaat en een integraal beeld oplevert over projectoverstijgend 
risicomanagement.  
 
Tot slot is participatie in een Platform Risicomanagement onderdeel van 
de strategie. Dit platform bestaat uit onderzoekers van de Universiteit 
Twente op het gebied van risicomanagement. Dit zorgt voor 
kwaliteitsverbetering en samenwerking met name op het gebied van 
literatuurstudie. Bovendien is samengewerkt aan de ontwikkelde 
categorisatie. 
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3.  Oriëntatie op het onderwerp 
Dit hoofdstuk is bedoeld om aan te geven wat de algemene situatie bij 
RWS is op het gebied van risicomanagement. Hieruit volgen een aantal 
knelpunten waartussen een keuze is gemaakt in het vorige hoofdstuk. 
Hoewel een beschrijving van de organisatie ook hoort bij de 
oriëntatiefase is er voor gekozen om een beschrijving hiervan in een 
apart hoofdstuk te plaatsen (hoofdstuk 4). De reden hiervoor is dat 
kennis van de organisatie nodig en verworven is in de onderzoeksfase 
en om overlap te voorkomen is alleen daar een beschrijving 
opgenomen. 

3.1 Inventarisatie risicomanagement bij RWS 

Om een goed beeld te krijgen van de situatie met betrekking tot 
risicomanagement bij Rijkswaterstaat is een vooronderzoek uitgevoerd. 
In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten hiervan 
gepresenteerd. Geprobeerd is om een rode draad aan te brengen door 
de bevindingen te bundelen. De bevindingen komen voor het grootste 
deel uit 10 interviews die op verschillende plekken in de organisatie zijn 
afgenomen (zie ook de bronvermelding). Daarnaast zijn documenten en 
media bestudeerd. 
 
Risico denken is voor RWS niet nieuw…. 

• Risicoanalyse werd als eerste toegepast voor technische risico’s 
in projecten, later kwam het denken over procesrisico’s erbij. 

• Binnen de projecten van RWS wordt risicomanagement 
toegepast. Dit wordt al geruime tijd gedaan zonder expliciete 
verplichting (bottom-up). 

• Voormalig projectbureau RISMAN was hét onderdeel waar 
risico denken voor RWS ontwikkeld werd. Het projectbureau is 
in 2004 opgegaan in ECO. Met die overgang zijn een aantal 
experts vertrokken, is het aantal fte afgenomen en is de scope 
verschoven richting beleidstaken. De binding met de projecten 
lijkt verminderd. 

• RWS Zuid-Holland is op het gebied van projectmanagement 
een initiator. Ook op het gebied van risicomanagement is deze 
regionale dienst een voorloper. 

 
…en wordt onder invloed van het ondernemingsplan steeds 
belangrijker voor zowel de lijn als de projecten. 

• Er is meer beleidskracht voor risicomanagement gekomen (top-
down). Het is onderdeel van de Agentschapvorming om risico 
gestuurd te worden. 

• Het risico gedachtegoed wordt van boven af uitgerold om ´in 
control´ te komen. Controllers zijn opgeleid en er is een 
risicoparagraaf toegevoegd aan het managementcontract 
tussen DG (hoogste baas van RWS) en HID (hoogste baas van 
een dienst). 

• De nieuwe werkwijze van Rijkswaterstaat betekent werken met 
geïntegreerde contracten en prestatie bestekken. De 
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risicoverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer moet 
dan geëxpliciteerd worden (vooraf duidelijkheid over welke 
partij welke risico’s draagt). Er wordt functioneel gespecificeerd 
en zo veel mogelijk aan de markt over gelaten (´Markt, tenzij´ 
principe). Daarbij is het voornaamste risico dat RWS niet krijgt 
wat ze eigenlijk wilde en dus wordt risicomanagement 
belangrijker. 

• De nieuwe werkwijze van RWS houdt ook in dat ze eerder naar 
de markt gaat. Daarmee loopt RWS ook een groter risico dat ze 
niet krijgt wat ze wil. 

 
Daarbij valt op dat de projecten risicomanagement wel gebruiken, maar 
nog niet eenduidig… 

• Bij grote projecten wordt meer aan risicomanagement gedaan 
dan bij kleine projecten (met name tijdens de ontwerpfase is 
deze projecten nog weinig sprake van risicomanagement). 

• Uit interviews en eerder onderzoek (Odijk, 2005 en Jakobs, 
2006) blijkt dat de risicomanagement methode binnen de 
projecten niet uniform is (verschillend wordt ingevuld). 
Standaard voortgangsrapportages zijn er wel, maar inhoud is 
slecht vergelijkbaar. 

• Er is een initiatief om de grote projecten in 2006 eenduidiger te 
laten werken. 

 
… en valt op dat risicomanagement voor de lijnorganisatie nog 
betrekkelijk nieuw is. 

• Bij de meeste lijnmanagers is risicomanagement nog weinig tot 
niet bekend en daarom nog niet autonoom door de diensten 
omarmd. 

• Risicoanalyse wordt (door controllers) gedaan bij de diensten, 
ook al is de kwaliteit nog niet overal wat het moet zijn. 

• Organisatiebreed risicomanagement (uitgevoerd door 
managers) moet nog komen. 

 
Integraal (RWS breed) risicomanagement is nog toekomst muziek… 

• De HID is officieel wel verantwoordelijk voor risico’s, maar hij 
stuurt er niet bewust op in alle regio’s.  

• In de meeste gevallen is er geen expliciete bundeling van 
risico’s. 

• Er is geen aanpak van de risico’s die optreden op meerdere 
projecten op basis van risicomanagement op programma- of 
portfolio niveau. 

• Er is geen pro-actief risicomanagement (bijvoorbeeld signalering 
wetswijzigingen). 

• Alles is gericht op individuele projecten en ook op individuele 
voortgangsrapportages uit de verschillende regio’s. Er is geen 
expliciet risicomanagement op programmaoverstijgend niveau. 
Het is onduidelijk wat men doet met de informatie over risico’s 
die uit een project komt en wat daarmee op programma niveau 
gebeurt. 

• Doordat er geen overkoepelende partij is die geïdentificeerde 
risico’s uit verschillende projecten gerapporteerd krijgt, is er ook 
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geen werkafspraak over hoe de opgedane ervaringen op 
structurele wijze kunnen worden uitgedragen en benut in 
andere gevallen.  

 
… en hier ligt een taak voor de lijnorganisatie. 

• Frequent voorkomende risico´s moeten soms worden opgepakt 
buiten de projecten, anders lossen alle projectmanagers zaken 
zelf op. Dat is dus een inefficiënte manier. 

• Er zijn zaken die projectmanagers niet kunnen beïnvloeden 
(denk aan voldoende mensen met kennis en kunde). 

• Ook zijn er zaken die projectmanagers reëel gezien niet kunnen 
weten (denk aan wetswijzigingen). 

• De lijnorganisatie gebruikt nog nauwelijks risicomanagement 
voor het bewaken van haar doelstellingen. Het netwerkbeheer 
is bijvoorbeeld niet risicogestuurd.  

• Uitrollen van risicomanagement naar alle afdelingen is 
wenselijk. 

 
Er zijn meerdere uitdagingen te overwinnen voordat organisatiebreed 
risicomanagement bereikt wordt. 

• In sommige gevallen is er belang bij om risico´s niet expliciet te 
maken. Denk bijvoorbeeld aan het schaakspel tijdens de 
vergunningverlening. Op dat moment alle mogelijke problemen 
openbaren zal de procedure niet vergemakkelijken. 

• Om risicogestuurd te zijn is er een mentaliteitsverandering 
nodig. Het moet geaccepteerd worden dat risico’s worden 
geëscaleerd. 

• Lijnmanagement is nog niet ‘risico-minded’, heeft nog 
onvoldoende kennis en met name ervaring om te sturen op 
risico’s. Lijnmanagement moet leren loslaten. 

• Er is een latente angst voor veel extra werk, zeker op de kleine 
projecten, deze moet worden weg genomen. Voor kleine 
projecten moet risicomanagement niet veel tijd kosten. 

• Er zijn veel parallelle sporen bezig met de ontwikkeling van 
risicomanagement. Er zijn nu op verschillende plekken binnen 
RWS ideeën m.b.t risicomanagement, er is geen eenheid.  

 
Er zijn een aantal voorwaarden voor integraal risicomanagement 
bekend. 

• Invoering in alle lagen is noodzakelijk voor integraal 
risicomanagement. 

• Er moet uniforme output uit de projecten komen. Voor 
samenvoegen van risico’s zijn uniforme gegevens nodig van de 
projecten. Risicoanalyses kunnen dan worden uitgevoerd op 
programma- / portfolioniveau. Dit kan op basis van wat er uit 
de projecten komt en ook door pro-actief te zoeken naar 
toekomstige risico’s en deze al vroegtijdig beheersen. 
(Luchtproblematiek had men wellicht eerder kunnen zien 
aankomen.) 

• Er is management support nodig. De betreffende mensen 
moeten zelf risicomanagement als een nuttig management 
gereedschap zien. 
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• Zoals gezegd is de invulling van risicomanagement op 
verschillende niveau´s anders; dit betekent dat de methode 
daarin flexibel moet zijn.  

• Er is tijd nodig om het in te voeren. Als er straks in de top geen 
aandacht meer is voor risicomanagement dan komt er niets van 
terecht. De top moet de diensten afrekenen op hun 
risicomanagement. 

• Integraal risicomanagement moet ontwikkeld worden samen 
met de regionale diensten. Opleggen werkt in de organisatie 
niet en is ook niet wenselijk.  

 
Risicomanagement is vaak lastig af te kaderen. 

• Risicomanagement wordt veelal impliciet gedaan. Er is nu wel 
een uitgesproken behoefte aan expliciet risicomanagement. 

• Risicomanagement kan in sommige gevallen worden gezien als 
normaal werk (het is de taak van een projectmanager om te 
zorgen dat een project niet uitloopt, is dat risicomanagement?). 

• Risicomanagement heeft raakvlakken met alle beheersaspecten 
zoals kostenmanagement, planningsmanagement en 
systeemgerichte contract beheersing (SCB). 

• De dynamiek van risicomanagement is verschillend op de 
verschillende organisatieniveaus. De dynamiek van 
risicomanagement verschilt van dagelijks operationeel 
gereedschap in de projecten, tot communiceren van alleen de 
belangrijkste risico’s op HID-DG niveau. 

• “Risicomanagement invoeren is als een gaswolk met een visnet 
in de vorm van een vierkant proberen te krijgen.” 

  
Belangrijk in dit verband is dat projectmanagement bij RWS zeer 
waarschijnlijk wordt gecentraliseerd… 

• De verwachting is dat de alle projecten in de toekomst door een 
centrale bouwende dienst zullen worden uitgevoerd, mogelijk 
onder de verantwoordelijkheid van één Directeur Projecten. De 
huidige Bouwdienst is nu niet primair verantwoordelijk voor de 
projecten. 

• In het geval van één Directeur Projecten zal de sturingslijn 
hetzelfde blijven (PM – HID – DG). Meer hierover is te vinden 
in het volgende hoofdstuk. 

• Optelling van projectrisico’s en het ontdekken van trends lijkt in 
dit geval eenvoudiger, omdat die dan maar onder één dak 
hoeven te worden gebundeld. 

• De structuur van de nieuwe Bouwdienst, die januari 2006 van 
start is gegaan, maakt risicocommunicatie al makkelijker (er is 
één afdeling Projectmanagement). 

 
… en ECO deels overgaat naar de Bouwdienst. 

• Evaluaties van ECO hebben een veranderingstraject 
teweeggebracht. 

• Cluster Beheersing, waar risicomanagement onder valt, past 
goed bij de Projectmanagement afdeling van de Bouwdienst. 
Deze afdeling staat daar ook voor open. 
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3.2 Conclusies oriëntatie op het onderwerp 

Uit de oriëntatie kan het volgende worden geconcludeerd: 
• Risico denken wordt bij de RWS belangrijker, ‘in control’ komen 

is het doel. 
• Er wordt maatwerk geleverd om risico’s op te lossen in plaats 

van dat risico’s worden geëscaleerd en integraal worden 
beheerst. 

• Project- en lijnrisico’s zijn niet te scheiden, maar (formele) 
interface ontbreekt tussen project- en lijnrisicomanagement. 

• RWS heeft geen beeld van haar risicoprofiel op verschillende 
niveaus. Als er een goede ‘optelling’ gemaakt kan worden kan 
hier op gestuurd worden en kan de minister er uiteindelijk mee 
naar de Kamer. 

 
De resultaten van de inventarisatieronde zijn teruggekoppeld naar de 
geïnterviewden. Daarmee werd geverifieerd of de in de interviews 
verzamelde gegevens correct zijn weergegeven. Daarnaast werd 
getoetst of de probleeminventarisatie bij de organisatie herkenbaar is. 
Dit heeft bovendien gezorgd voor draagvlak en heeft positieve reacties 
opgeleverd. Één van de personen reageerde als volgt: “mijn 
complimenten voor je verslag en je geformuleerde doel … ik hoop 
voor RWS van harte dat je met je onderzoek resultaten boekt.” 
Met die positieve bewoording is het nu tijd om over te gaan naar de 
oplossingsfase. Als eerste wordt daarin de organisatie onder de loep 
genomen. 
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4. Organisatie van Rijkswaterstaat 
Willen we iets zeggen over risicomanagement bij RWS dan zullen we 
iets moeten weten over de organisatie van RWS (paragraaf 4.1). 
Bovendien als we iets willen zeggen over risicomanagement op 
projectoverstijgend niveau dan moeten we iets weten over de 
organisatie van projecten (paragraaf 4.2). Dit is de eerste stap van de 
onderzoeksfase. 

4.1 RWS organisatie 

Rijkswaterstaat telt ruim 10.000 medewerkers verspreid over 160 
standplaatsen in Nederland. De organisatie is opgebouwd uit tien 
Regionale diensten, zeven Specialistische diensten, een hoofdkantoor 
en een aantal losse projectorganisaties. Hieronder staat het organogram 
van RWS.  

 
 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 
Rijkswaterstaat valt onder het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
Eindverantwoordelijk is dan ook de Minister van Verkeer en Waterstaat. 
Verder zijn noemenswaardig de Staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat en de Secretaris Generaal (SG). De SG heeft de ambtelijke 
leiding over het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 
 

 

 

 

Figuur 4 Organogram RWS 
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Bestuur Rijkswaterstaat 
Het Bestuur RWS bestaat uit: de Directeur-Generaal (DG), de 
Plaatsvervangend Directeur-Generaal (PDG) en de Chief Financial 
Officer (CFO). 
 
Staf DG 
Staf DG (ook wel SDG) ondersteunt het Bestuur RWS. Deze stafdienst 
richt zich op beleid, politiek, maatschappelijke organisaties en de markt. 
 
Regionale diensten 
Er zijn 10 Regionale Diensten. Bovenaan deze diensten staan de HID´s 
(Hoofd Ingenieur Directeur). Zij hebben een managementcontract met 
de DG. Daarin worden afspraken gemaakt over de doelen van de 
dienst. Direct onder de HID van een regio vallen drie directeuren: Nat, 
Droog en Bedrijfsvoering. In de nieuwe RWS organisatie vormen de 
regio’s de ‘frontoffice’. 
 
De HID is direct verantwoordelijk voor de (grote) projecten, net als 
voor de 20 grote projecten die direct volgen na de grootste vijf 
projecten en in de betreffende regio vallen. De verantwoordelijkheid 
voor de risico’s van de projecten is op dit moment niet nader 
gereguleerd. 
 
Specialistische diensten 
Er zijn zeven specialistische diensten die ook een HID hebben, maar niet 
regio gebonden zijn. Een van deze diensten is de Bouwdienst, die 
meestal betrokken is bij de aanleg projecten. De Bouwdienst levert 
namelijk capaciteit voor het realiseren van de projecten. De 
specialistische diensten vormen de ‘backoffice’.  
 
Aparte projectorganisaties 
Er zijn een paar losstaande tijdelijke projectorganisaties: 

• Maaswerken  
• De Hoge SnelheidsLijn (HSL-Zuid) 

Deze grote infrastructurele projecten rapporteren direct aan het Bestuur 
RWS. 
 
LPC en RPC´s 
Naast deze formele structuren zijn er voor de projecten een Landelijk 
Project Centrum (LPC) en vier Regionale Projecten Centra (RPC). De 
LPC en RPC’s vormen virtuele organisaties die mensen uit de regio’s 
combineren om projecten te realiseren. Dit alles gaat in samenwerking 
met de Bouwdienst. 

LPC: Bouwdienst + RPC’s

RPC: Noord Oost

RPC: Zuid Oost

RPC: Noord West

RPC: Zuid West

LPC: Bouwdienst + RPC’s

RPC: Noord Oost

RPC: Zuid Oost

RPC: Noord West

RPC: Zuid West

Figuur 5 LPC en RPC’s 
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Verandering 
Zoals in de inleiding al naar voren kwam is RWS aan het veranderen. 
De veranderopgave is beschreven in het Ondernemingsplan (2004-
2008). 

Rijkswaterstaat is per 1 januari 2006 een Agentschap. Synoniem 
hiervoor is de door het Ministerie van Financiën consequent gebruikte 
term ‘baten-lastendienst’. Dat wil zeggen dat RWS de ontwikkeling- en 
investeringskosten zelf opbrengt door bedrijfsmatiger en efficiënter te 
gaan werken (RWS, 2002). RWS moet de eigen broek ophouden en 
zoals gezegd moet ze daarvoor ‘in-control’ komen. Dit was indirect één 
van de aanleidingen voor dit onderzoek (zie hoofdstuk 2). 
 
Er zijn meer veranderingen gaande dan alleen het worden van een 
Agentschap. Zo is bijvoorbeeld RWS per 1 januari 2006 overgestapt op 
nieuw ICT systeem (SAP). Verder vindt er centralisatie plaats van onder 
andere HRM en ICT naar de Corporate Dienst (een van de 
specialistische diensten). Van grote veranderingen in de 
organisatiestructuur is nog geen sprake. Wel veranderen er zaken op 
kleine schaal.  
 
Noemenswaardig is de verwachting dat de uitvoering van projecten ook 
zal worden gecentraliseerd. Op dit moment worden die voornamelijk 
vanuit de regio’s aangestuurd. In de toekomst is een centrale 
bouwende dienst te verwachten die alle projecten aanstuurt. De 
verantwoordelijkheid voor de projecten kan dan komen te liggen bij 
één Directeur Projecten. 

4.2 Organisatie van projecten 

Voordat in hoofdstuk 6 inhoudelijk wordt in gegaan op risico’s van 
projecten bij RWS is het goed om te weten hoe de projecten worden 
georganiseerd. Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
de grote en de kleinere projecten. Grote projecten hebben logischerwijs 
een nadrukkelijkere en uitgebreidere organisatiestructuur en er wordt 
ook meer aandacht gevestigd op deze grote infrastructurele projecten. 
Bovendien blijken grote projecten vaak extra complex en risicovol te 
zijn, onder meer vanwege het innovatieve karakter en de 
grootschaligheid. Veel van de ervaring opgedaan in deze projecten 

De nieuwe missie van Rijkswaterstaat 
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van 
Verkeer en Waterstaat (V&W) die in opdracht van de Minister en 
Staatssecretaris van V&W de infrastructurele hoofdnetwerken in 
Nederland aanlegt, beheert en ontwikkelt. 
 
Rijkswaterstaat is de dienst die zorgt voor: 

• droge voeten 
• voldoende en schoon water 
• wegen en vaarwegen 
• veilig verkeer 

Kader 1 De nieuwe RWS missie 
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wordt later gebruikt in andere projecten. Dit onderzoek richt zich 
vooralsnog dan ook op de grote projecten. 

4.2.1. Projectkader 
Uniformer werken is een van de doelstellingen van de verandering bij 
RWS. Uniformer werken in de projecten is daar onderdeel van en 
inmiddels is er een model vastgesteld dat van kracht wordt voor alle 
RWS projecten. Dit model is afkomstig van de Regionale dienst Zuid-
Holland en wordt dan ook wel het ZH model genoemd. Toepassing 
vindt plaats op de Grote projecten3 van RWS en het draagt dan ook de 
naam ‘Beheersmodel Grote Projecten’.  
 
Het model beschrijft de wijze waarop grote projecten dienen te worden 
beheerst. Het biedt daarmee een kader voor de projectorganisaties (zie 
volgende paragraaf) van de grote projecten. In de ‘mission statements’ 
van het model staat wanneer een project geslaagd is: 

• Als de klant / Minister / Tweede Kamer tevreden is; dit vraagt 
om transparante besluitvormingsprocessen en tijdige en goede 
informatievoorziening. 

• Bij tijdige oplevering met de afgesproken kwaliteit binnen het 
afgesproken budget. 

• Indien dreigende afwijkingen van de gestelde kaders (tijd, 
kwaliteit en budget) vroegtijdig worden gesignaleerd en 
gecommuniceerd met de opdrachtgever én aantoonbaar al het 
mogelijke is gedaan om het risico te beheersen. 

 
Dit moet bereikt worden door 10 leefregels die centraal staan in het 
model (kader 2). 
 
Onze zakelijkheid 
1. Een project begint met een heldere projectopdracht. We streven 

naar duidelijkheid richting alle partners en mijden vage afspraken! 
 
Onze open communicatie met de hogere leiding 
2. We houden risico’s niet voor onszelf, maar praten erover met het 

management. 
3. We rekenen elkaar niet af op tegenvallers, maar wel op de wijze 

hoe we hierover hebben gecommuniceerd en de wijze waarop 
getracht is een en ander te beheersen. 

4. We communiceren over onzekerheden en de omvang daarvan en 
presenteren geen schijnzekerheden. 

5. We betrekken de opdrachtgever en de politiek bij afwegingen in de 
driehoek tijd, geld en kwaliteit. 

 
De pro-actieve houding ten aanzien van risico’s 
6. We proberen onzekerheden zo vroeg in beeld te krijgen, zodat nog 

bijgestuurd en zo mogelijk geëlimineerd kan worden. 
 
Onze politiek / bestuurlijke gevoeligheid 
7. We hebben een antenne voor politiek / bestuurlijk gevoelige zaken 

en zorgen er pro-actief voor dat zaken die vragen kunnen oproepen 
                                                   
3 Met Grote projecten wordt bedoeld die projecten die door de Tweede Kamer als zodanig 

worden aangewezen en daarmee onder de ‘procedureregeling grote projecten’ vallen. Het 

gaat hierbij om projecten van grote financiële omvang met een nationaal belang of impact. 
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bij Kamerleden en/of Minister zo snel mogelijk in de lijn worden 
doorgegeven, zodat verrassingen tot een minimum worden 
beperkt.  

8. Het verstrekken van onjuiste en/of niet volledige informatie aan de 
Tweede Kamer is een doodzonde!  

 
Onze bedrijfsvoering 
9. Bij een professionele projectorganisatie hoort een goede 

bedrijfsvoering. Een goedkeurend accountantoordeel is daarbij een 
must.  

10. Ook hoort in een professionele organisatie een onafhankelijk 
oordeel van een auditor thuis. 

De missie is bepalend voor de invulling van de beheersstrategie. 
Centraal staat het doel: het behalen van het projectresultaat (incl. de 
daarbijbehorende kwaliteitscriteria) binnen de gestelde tijd en binnen 
het afgesproken budget. De DG-RWS ziet voor procesmanagement drie 
belangrijke pijlers: kennismanagement, HRM en risicomanagement. 

4.2.2. Projectorganisatie 
De projectorganisaties worden bij RWS steeds meer ingevuld volgens 
Integraal Project Management (IPM). Dit heeft weer alles te maken met 
de uniformering. Het IPM-model valt binnen het kader van het 
Beheersmodel voor de Grote Projecten. Het IPM-model wordt op dit 
moment ingevoerd bij de 20 grote projecten van RWS. Daarnaast 
wordt het opgelegd aan de opdrachtnemers, iets wat bijvoorbeeld 
ProRail ook doet. 
 
Het model schrijft een organisatie voor met vijf functies. Let wel, de 
functies (of rollen) moeten in de projectorganisatie vertegenwoordigd 
zijn, maar het model is oorspronkelijk niet bedoeld als 
organisatiestructuur. Het gaat om de functies van: projectmanagement, 
projectbeheersing (waaronder risicomanagement), 
omgevingsmanagement, contractmanagement (ook wel 
inkoopmanagement) en technisch management (ook wel life cycle 
management). 

De allergrootste projecten van RWS rapporteren direct naar de DG. Alle 
andere projecten vallen onder de verantwoordelijkheid van de HID van 
de betreffende Regionale dienst. Vaak worden mensen vanuit de 
Bouwdienst ingezet voor de bemensing van de projecten. Ook al vallen 
deze mensen onder de HID van de Bouwdienst, de 

Figuur 6 IPM model 

Projectmanagement 

Projectbeheersing 

Technisch management Omgevingsmanagement Contractmanagement 

Kader 2 De 10 leefregels van het Beheersmodel voor de Grote Projecten. 
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verantwoordelijkheid voor het project ligt bij de HID van de Regionale 
dienst (dit staat overigens ter discussie, zie paragraaf 4.1). 

4.2.3. Projectfasen en besluitvormingsmomenten 
Het is goed te realiseren dat de projecten van RWS verschillende fasen 
doorlopen. Grote projecten in de wegenbouw vallen onder het 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Voor de 
werkzaamheden aan de vaarwegen zijn er Spelregels voor Natte 
Infrastructuur Projecten (SNIP). De MIT projecten hebben de volgende 
vijf beslismomenten (de SNIP beslismomenten zijn vergelijkbaar): 
 

Verkenning – Waarom? 
1. Intakebesluit 
2. Planstudiebesluit 

Planstudie – Wat en hoe? 3. Vaststellen Tracébesluit 

Realisatie – Wanneer? 
4. Uitvoeringsbesluit 
5. Opleveringsbesluit 

 
Met het doorlopen van de fase verandert ook de organisatie van de 
projecten. Verkenning en planstudie wordt voornamelijk gedaan vanuit 
de regio. Bij de realisatie zijn vaak de Bouwdienst en de LPC / RPC’s 
betrokken.  

4.3 Conclusies organisatie van Rijkswaterstaat 

In dit hoofdstuk is de RWS organisatie besproken en de manier waarop 
projecten worden georganiseerd uitgelegd, de belangrijke aspecten zijn: 

• RWS is als uitvoeringsorganisatie van V&W verantwoordelijk 
voor droge voeten, voldoende en schoon water, wegen en 
vaarwegen en veilig verkeer. 

• In de toekomst zullen de projecten centraler worden 
aangestuurd. 

• Er wordt steeds meer uniform gewerkt, ook in de projecten en 
daarom is een kader vastgesteld voor het beheersen van (grote) 
projecten. Dit is vertaald naar een Integraal Project 
Management model (IPM). 
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5. Onderzoeksoptiek 
Een van de hoofdvragen van dit onderzoek is: Welke onderzoeksoptiek 
(wetenschappelijke theorie) vormt de basis van het onderzoek? In dit 
hoofdstuk wordt deze vraag beantwoord. Hiervoor is bijgedragen 
vanuit het Platform Risicomanagement van de Universiteit Twente. 
Binnen dit platform is door meerdere afstudeerders literatuuronderzoek 
verricht naar risicomanagement. In dit hoofdstuk komt per paragraaf 
aan bod wat in de literatuur de belangrijkste aspecten zijn van de 
begrippen risico, projectrisico, risicomanagement en programma- en 
portfoliomanagement. Aan het einde van de paragrafen wordt 
ingegaan op wijdverbreide theorieën uit de risicoliteratuur. Deze 
informatie is in kaders weergegeven om aan te geven dat deze 
informatie niet noodzakelijk hoeft te worden bestudeerd om het 
vervolg van het rapport te kunnen begrijpen.  

5.1 Risico 

In de literatuur zijn veel verschillende definities van het begrip risico 
terug te vinden (5.1.1). Er moet een keuze gemaakt worden over de 
definitie en wat deze beslaat (5.1.2 en 5.1.3). Verder zijn er een aantal 
aspecten van het begrip die moeten worden opgehelderd: de 
verschillen tussen subjectieve en objectieve kansuitspraken (5.1.4) en 
tussen kwalitatieve en kwantitatieve uitspraken (5.1.5). Bovendien 
wordt ingegaan op de manier waarop risico’s zijn in te delen (5.1.6). 
Tot slot wordt in deze paragraaf de Prospect Theory van Kahneman & 
Traversky (1979) besproken. 

5.1.1. Definities 
Een greep uit de literatuur levert de volgende definities van het begrip 
risico op: 
‘Probability of event x magnitude of loss / gain’ (Raftery, 1994). 
 
‘Risk is a characteristic of decisions that is defined as the extent to 
which there is uncertainty about whether potentially significant and/or 
disappointing outcomes of decisions will be realized’ (Sitkin & Pablo, 
1992). 
 
‘Risk is commonly conceived as reflecting variation in the distribution 
of possible outcomes, their likelihood’s, and their subjective values’ 
(March & Shapira, 1987). 
 
Voor risico bij projecten zijn definities als volgt: 
‘An uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or 
negative effect on a project’s objectives’ (PMI, 2004). 
 
Een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot 
negatieve gevolgen voor het project (Well-Stam et al., 2003). 
 
Deze en andere definities uit de literatuur hebben gemeen dat ze 
bestaan uit twee basis componenten; een waarde- en een 
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waarschijnlijkheidscomponent. De waardecomponent is het effect of 
gevolg van de gebeurtenis uitgedrukt in afwijking van het gewenste 
resultaat. De waarschijnlijkheids-component is de (gekwantificeerde) 
kans dat een gebeurtenis optreedt (Koele & Van der Pligt, 1993).  
 
Ook andere componenten van risico komen voor in de literatuur. 
MacCrimmon en Wherung (1986) voegen ‘exposure’ toe. Exposure is 
dan de mogelijkheid van de beslisser om actie te ondernemen om de 
kans dan wel de impact te reduceren. Deze component wordt door 
Halman (1994) beïnvloedbaarheid genoemd. Aangezien dit een 
component is die kenmerkend is voor projectrisico’s komen we daar in 
de volgende paragraaf (5.2) op terug. Overige componenten die in de 
literatuur voorkomen zijn afgeleiden van de twee basis componenten. 
 
Het tegenovergestelde van een risico is volgens Well-Stam et al. (2003) 
een kans (Well-Stam et al. 2003). Deze wordt gedefinieerd als een 
gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot 
positieve gevolgen voor het project. Deze definitie is nagenoeg gelijk 
aan die van Al-Jibouri (2002): een risico is de kans dat een onzekere 
gebeurtenis, waarvan het gevolg negatief is, optreedt en een kans is de 
naam van het begrip als het gevolg positief is. Met deze definities 
wordt direct een belangrijk punt aangesneden: gaan risico’s ook over 
positieve gevolgen? 

5.1.2. Positieve en negatieve gevolgen 
Allereerst moet opgemerkt worden dat het begrip ‘kans’ in de 
Nederlandse taal verwarring kan opleveren. Het betekent aan de ene 
kant de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis; 50% kans op regen. 
Aan de andere kant kan het ook staan voor de positieve impact van een 
gebeurtenis; als het mooi weer is kunnen we in de zon zitten, dat is een 
mooie kans om bruin te worden. Beide betekenissen van het woord 
zitten in de genoemde definitie van Al-Jibouri (2002). In het Engels is 
deze verwarring er niet. Men spreekt in het eerst geval van ‘likelihood’ 
of ‘possibility’ en in het tweede geval van een ‘opportunity’.  
 
Uit de literatuur blijkt dat er verschillend gedacht wordt over of risico 
zowel positieve als negatieve gevolgen van een gebeurtenis weergeeft. 
Er is een stroming die aangeeft dat beiden mogelijk zijn als we het 
hebben over risico (o.a. Raftery 1994, Hedeman 2004, Sitkin & Pablo 
1992, PMI 2004). In dit geval is risico het overkoepelende begrip en 
kan het gevolg zowel positief (‘upside risk’) als negatief (‘downside 
risk’) zijn. 
 
De andere stroming sluit positieve gevolgen uit: gebeurtenissen met 
een negatieve impact representeren risico (COSO, 2004). Managers 
behandelen onzekerheden over positieve uitkomsten niet als een 
belangrijk aspect van risico (March & Shapira, 1987) en ‘risico’ wordt 
geassocieerd met negatieve uitkomsten (MacCrimmon & Wehrung, 
1986). Ook in de definitie van risico van Well-Stam et al. (2003), zoals 
al is genoemd, gaat het expliciet om negatieve gevolgen. In dit geval is 
onzekerheid het overkoepelend begrip en kan het gevolg een risico of 
een kans zijn (als ‘opportunity’). Deze laatste opvatting is in de theorie 
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en de praktijk het meest terug te vinden en is ook het uitgangspunt van 
dit onderzoek. 

5.1.3. Risico: gebeurtenis of de kans op een gebeurtenis 
In literatuur wordt gediscussieerd over de vraag of een risico een 
gebeurtenis is of de kans op een gebeurtenis is. Overheersend is de 
stroming die uit gaat van de kans op een gebeurtenis. Dit is impliciet te 
vinden in de definities, zoals we hebben gezien bij Well-Stam et al. 
(2003) “… het al dan niet voordoen …”. Kliem & Ludin (1997) sluiten 
hierbij aan en vinden dat het optreden van de gebeurtenis zelf 
onvoldoende de lading van risico dekt. In deze studie houden we het 
dan ook bij de kans op een negatieve gebeurtenis. 

5.1.4. Uitspraken: objectief en subjectief 
Soms is het niet duidelijk met welke kans (als ‘likelihood’) 
gebeurtenissen optreden. Er worden dan uitspraken gedaan op basis 
van de verwachting van de kans en deze kunnen subjectief of objectief 
zijn. Een subjectieve kansuitspraak is een uitspraak die een 
kwantificering bevat van de mate van zekerheid omtrent het optreden 
van een gebeurtenis en die gebaseerd is op relevante, maar meer of 
minder onvolledige informatie (Koelen en Van der Pligt, 1993). De 
kwaliteit van de uitspraak is afhankelijk van de betrouwbaarheid, 
accuraatheid en coherentie van de uitspraak. Het is mogelijk om een 
uitspraak te doen over de zekerheid van de probabiliteit. Dit resulteert 
in een kansverdeling (probabiliteit van de probabiliteit). Een voorbeeld 
van een subjectieve uitspraak is: aandelen leveren meer op dan een 
spaarrekening. 
 
Een objectieve kans is de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis die 
refereert aan de relatieve frequentie waarmee een gebeurtenis op de 
lange termijn optreedt. Over het gooien met een dobbelsteen zijn 
objectieve uitspraken mogelijk.  
 
Zowel objectieve en subjectieve uitspraken zijn mogelijk over risico’s, 
hier hoeft voor het onderzoek geen keuze over gemaakt te worden. 
Halman (1994) gebruikt de opdeling in objectief en subjectief in 
combinatie met de beïnvloedbaarheid in de tijd om risico’s in te delen. 
Zoals eerder is aangegeven wordt hierop verder ingegaan in paragraaf 
5.2. 

5.1.5. Uitspraken: kwantitatief en kwalitatief 
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen kwantitatieve en 
kwalitatieve uitspraken. Beide zijn mogelijk over risico’s, er hoeft dus 
geen keuze gemaakt te worden. Kwantitatieve uitspraken zijn uit te 
drukken in een waarde, zoals tijd of geld. Het is echter soms niet goed 
mogelijk om goede kwantitatieve uitspraken te doen. Met name in de 
beginfase van projecten komt dit vaak voor. Er zijn dan nog te veel 
onzekerheden. Daarnaast zijn er zaken die moeilijk zijn weer te geven 
met een getal, zoals imagoschade of kwaliteitsverlies. Het is dan 
mogelijk om een kwalitatieve uitspraak te doen.  
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Overigens is er nog een tussenvorm mogelijk: semi-kwantitatief. 
Daarbij wordt een kwantificering aangebracht volgens een bepaalde 
schaal. Bijvoorbeeld van 1 tot 5, waarbij 1 staat voor zeer kleine impact 
en 5 voor zeer grote impact.  

5.1.6. Risico indelingen 
Er zijn al een aantal aspecten van risico de revue gepasseerd. Inmiddels 
staat vast dat risico gaat om de kans op een negatieve gebeurtenis. 
Deze kan al dan niet kwantitatief of kwalitatief zijn en er kan sprake 
zijn van objectieve en subjectieve kansuitspraken. Naast die 
mogelijkheden zijn er een paar andere relevante indelingen. 
 
Normale onzekerheid en bijzondere gebeurtenis 
Normale onzekerheid: deze onzekerheid is er zeker, maar het is niet 
zeker hoe groot deze is. Een voorbeeld is de prijs van bouwstoffen. Die 
is vooraf alleen in te schatten binnen een bepaalde bandbreedte en met 
een meest waarschijnlijke waarde. 
Bijzondere gebeurtenis: deze treden wél of niet op. De gevolgen 
komen dus wél of niet ten laste of ten gunste van het project. 
Gebeurtenissen die negatieve gevolgen hebben (ten laste komen) zijn 
de risico’s. Een voorbeeld is het vinden van explosieven bij een 
bouwproject. 
 
Unieke en frequent voorkomende risico’s 
Unieke risico’s: risico’s die slechts in één situatie binnen een organisatie 
voorkomen. 
Frequent voorkomende risico’s: risico’s die in meerdere (maar niet alle) 
situaties binnen een organisatie voorkomen. 
Altijd voorkomende risico´s: risico’s die in alle situaties binnen een 
organisatie voorkomen. 
 
Project- en bedrijfsrisico’s 
Projectrisico’s: een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die 
kan leiden tot negatieve gevolgen voor het project (zie ook paragraaf 
5.2). 
Bedrijfsrisico’s (ook wel business risk of lijnrisico genoemd): een 
gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot 
negatieve gevolgen voor de gestelde bedrijfsdoelen.  
 
Categorieën 
Risico’s zijn verder in te delen in categorieën. In de literatuur worden 
verschillende mogelijkheden aangedragen voor deze categorisatie. 
Keizer et al. (2002) heeft een categorisatie ontwikkeld voor de 
productinnovatie, Hedeman (2002) beschrijft die van PRINCE2 voor 
projectmanagement en Miller (2001), Well-Stam et al. (2003, 
RISMAN), en RAMP (2005) voor de bouw.  
 
Bovendien zijn er verschillende manieren om bouwprojecten op te 
delen. De indelingen van de Statement of Work (Hengstum, 2006), het 
IPM model (paragraaf 4,2) en de Kam (Lamain, 2004) zijn naast de 
categorisaties geplaatst om de overeenkomsten te analyseren. In 
samenwerking met het Platform Risicomanagement is een overzicht 
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gemaakt van de beschikbare indelingen uit de literatuur op 
hoofdcategorieën. Deze is te vinden als bijlage B: Risicocategorieën 
overzicht. Later zullen we zien dat de indelingen die in de literatuur 
beschikbaar zijn, moeten worden gecombineerd om een bruikbare 
indeling in de praktijk te vormen.  
 
Prospect theory  
De verwachte-waarde-theorie (expexted utility theory) domineert als 
de theorie voor het nemen van risicovolle beslissingen. De theorie zegt 
dat gekozen moet worden voor die optie die de hoogste 
verwachtingswaarde heeft. Stel de keuze is 50% kans op 100 euro of 
10% kans op 1000 euro. Volgens de theorie moet dan gekozen worden 
voor de tweede optie, omdat de verwachtingswaarde daarvan hoger is 
(0.5*100 = 50 en 0.10*1000=100). Aangezien dit een algemeen 
geaccepteerd model is voor het nemen van rationele beslissingen en 
veelvuldig gebruikt bij het beschrijven van economisch gedrag, werd 
aangenomen dat weldenkende mensen ook volgens deze theorie willen 
beslissen en daarom dat ook meestal doen (Kahneman & Tversky, 
1979). 
 
Kahneman & Tversky deden onderzoek of dit ook het geval is. Dit 
onderzoek verscheen voor het eerst in Econometrica in 1979. In 
verschillende experimenten werden personen situaties voorgelegd 
waarin ze moesten kiezen tussen verschillende alternatieven. Daaruit is 
gebleken dat de verwachte-waarde-theorie geen adequate theorie is 
voor het beschrijven van de manier waarop mensen beslissingen 
nemen. Ze zijn gekomen met een alternatief model: de Prospect 
Theory. De Prospect Theory bestaat uit vele componenten; alleen de 
belangrijkste aspecten worden hier behandeld.  
 
Volgens de Prospect Theory zijn er drie belangrijke kenmerken bij het 
psychologische proces van waardering (Andreassen, 1993). Ten eerste 
bekijken mensen monetaire uitkomsten niet absoluut, maar als 
verandering ten opzichte van een referentie niveau, meestal de status 
quo. Ten tweede is er een psychologisch effect dat er voor zorgt dat 
grote waarden onderling anders worden vergeleken dan kleine 
waarden, dit geldt zowel bij het winnen als bij het verliezen. Het 
verschil tussen het verliezen van 1 euro ten opzichte 5 euro wordt niet 
even zwaar ervaren als het verschil tussen het verliezen van 501 euro 
ten opzichte van 505 euro. Tenslotte, de psychologisch waardefunctie 
is steiler aan de verlieskant dan aan de winst kant. 10 euro vinden 
levert een minder positieve verandering op dan 10 euro verliezen aan 
negatieve verandering oplevert.  

 
Figuur 7 De waardefunctie; concave voor winsten (gains), convex voor 

verliezen (losses) en steiler voor verliezen dan voor winsten. 
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De vorm van de waardefunctie heeft een aantal belangrijke gevolgen 
voor de manier waarop mensen beslissingen nemen. Doordat de 
waardefunctie voor verliezen convex is zijn mensen risicozoekend in het 
geval van mogelijk verlies. Doordat de functie concave is voor winsten 
zijn mensen risicomijdend in het geval van mogelijke winst. Daarnaast 
zullen weinig mensen een weddenschap accepteren met gelijke kans op 
het winnen als op het verliezen van een hoog bedrag, omdat de 
waardefunctie steiler is voor verliezen dan voor winsten. Ook is het zo 
dat de waardefunctie op zijn steilst is op de grens tussen verliezen en 
winnen. Tot slot laten mensen hun referentiepunt beïnvloeden door de 
manier waarop een keuze is omschreven (framing). 7% van de 
patiënten die een nieuwe behandeling ondergaat overlijd in 5 jaar, 
klinkt heel anders dan 93% van de patiënten zal de 5 jaar overleven. 
 
Er zijn volgens de Prospect Theory vier belangrijke eigenschappen van 
de manier waarop mensen kansen afwegen. 
1. Mensen onderwaarderen gemiddelde en hoge kansen. Dit draagt 

bij aan de risicomijdend gedrag bij winsten en risicozoekend gedrag 
bij verliezen. 

2. Er is een groot psychologisch verschil tussen hoge kansen en 
zekerheid. (Bij Russisch roulet betalen mensen minder voor het 
weghalen van 1 van 2 kogels dan voor het weghalen van de laatste 
kogel.) 

3. Mensen behandelen kleine kansen alsof deze gelijk zijn. 
4. Mensen zijn geneigd kleine kansen over te waarderen (loterij). 
 
Tversky & Kahneman stonden aan de wieg van de psychologie van de 
cognitieve vertekeningen ('cognitive biases'). Deze rekent het tot haar 
hoofdtaak om te laten zien hoe irrationeel mensen zich gaan gedragen 
als ze keuzes moeten maken in situaties die een taxatie van kansen 
vereisen. Kahneman ontving voor zijn werk in 2002 de Nobelprijs voor 
de economie (Tversky is in 1996 overleden).  

5.2 Projectrisico’s 

In dit onderzoek wordt gekeken naar mogelijke gebeurtenissen bij 
bouwprojecten. Daarbij wordt het begrip risico gebruikt. Volgens 
Halman (1994) hangt de keuze van een geschikte risico definitie af van 
het beoogde gebruik. Daarom wordt hier het begrip ‘projectrisico” 
nader uitgewerkt. Halman (1994) geeft aan dat de definitie verder 
afhangt van de mogelijkheden tot operationalisatie (objectief versus 
subjectief, zie paragraaf 5.1.4), maar ook van de beïnvloedbaarheid van 
de activiteit of situatie in de tijd en van de ervaring opgedaan met het 
probleem. Deze twee variabelen worden in deze paragraaf uitgelegd. 
Aan het einde van de paragraaf wordt ingegaan op de theorieën over 
Escalation of commitment en Groupthink. 
 
Beïnvloedbaarheid 
Beïnvloedbaarheid is al even aan bod gekomen in paragraaf 5.1.1. 
Definities. Risicodefinities kunnen oorzaak-, gevolg- of 

Kader 3 Prospect theorie 
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blootstellingsgericht zijn (Halman, 1994). Deze indeling is te maken 
door naar risico’s te kijken als een procesketen (figuur 8).  
 
 
 
 
Oorzaakgerichte definities karakteriseren een bepaalde activiteit of 
situatie met ongevalsmogelijkheden. Gevolggerichte definities 
karakteriseren één of een verzameling ongevalsmogelijkheden. 
Oorzaak- en gevolggerichte definities worden wel ‘gokdefinities’ 
genoemd door Vlek en Hendrickx (1988, in Halman 1994). Door 
analyse, schatting en evaluatie wordt zo goed mogelijk gegokt (wel of 
niet nemen van het risico). Is de gok eenmaal genomen dan kan men 
slechts nog afwachten. Later zal blijken of de juiste keuze is gemaakt. 
Bij een gokdefinitie is er sprake van een statisch keuzeprobleem, 
waarbij het risico wordt opgevat als een door de risiconemer niet 
beïnvloedbare externe factor. Denk hierbij aan het kopen van een 
aandeel. 
 
Tegenover de gokdefinities staan de definities die blootstellingsgericht 
zijn. Deze definities karakteriseren de mate waarin een bepaalde 
activiteit of situatie procesmatig beheerst wordt, opdat ongevallen 
worden voorkomen of vermeden en eventuele ongevalseffecten 
worden beperkt of ontlopen. Er is hier sprake van een ‘beheersvisie’. De 
beheersvisie typeert een dynamisch keuzeproces, waarbij het risico 
wordt opgevat als een door de risiconemer beïnvloedbare factor. Hierbij 
kan gedacht worden aan een productieproces, bijvoorbeeld het blazen 
van lampen. Dergelijke processen zijn (bij) te sturen en er kan invloed 
worden uitgeoefend op de risico’s die kunnen optreden. 
 
Ervaring 
Sommige situaties komen vaak voor en andere situaties zijn uniek. Met 
frequent voorkomende situaties kan ervaring op worden gedaan. In 
situaties die niet frequent voorkomen is dit lastig. Hoewel 
bouwprojecten bepaalde vaste kenmerken hebben, is elk project uniek 
(Kor & Wijnen, 2005) en daarmee niet-frequent voorkomend. 
 
De variabelen ‘beïnvloedbaarheid’ en ‘frequentie’ kunnen schematisch 
worden weergegeven in een matrix. Dit levert een indeling in 
objectieve (ervaring) en subjectieve (verwachting) meetbaarheid en in 
al of niet beïnvloedbaar. 

 Frequent Niet-frequent 
Statisch 

(gokvisie) 
Objectief meetbaar en 

niet te beïnvloeden 
Subjectief meetbaar 

en niet te beïnvloeden 
Dynamisch 

(beheersvisie) 
Objectief meetbaar en 

beïnvloedbaar 
Subjectief meetbaar 

en beïnvloedbaar 
 
 
Eerder is geconcludeerd dat risico bestaat uit een waarde- en een 
waarschijnlijkheidscomponent. Om projectrisico goed af te kaderen, 
voegen we de factor beïnvloedbaarheid toe. Het is namelijk een 
belangrijk kenmerk dat bouwprojecten (tot op zeker hoogte) 

Oorzaak Blootstelling Gevolg 

Figuur 8 Risico als keten van oorzaak, blootstelling en gevolg. 

Figuur 9 Risico-indeling (naar Halman, 1994) 
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beheersbaar zijn. Er zijn zaken die niet of nauwelijks te beheersen zijn 
en waarvoor een ‘gok’ genomen moet worden. Neem bijvoorbeeld het 
aantal vorstdagen. Veel aspecten van het proces zijn echter (gelukkig) 
wel te beïnvloeden. Daarmee vallen bouwprojecten in het vak rechts 
onder van figuur 9. 
Escalation of commitment 
In deze paragraaf is gesproken over de specifieke eigenschappen van 
projecten en in dat kader over wat projectrisico’s zijn. Er is een theorie 
die beschrijft hoe mensen beslissingen nemen over risico’s van een 
project. Deze theorie zegt eigenlijk dat als mensen meer betrokken 
raken bij een project, ze meer ‘commitment’ hebben met het project en 
dat ze daardoor minder rationele beslissingen nemen. Hun verbintenis is 
uit de hand gelopen; ‘escalation of commitment’. Escalation of 
commitment wordt gedefinieerd als ‘the continuation in a failing course 
of action’ (Staw & Ross 1987, Barton, Duchon & Dunegan 1989, Staw 
1997). 
 
Schmidt & Calantone (2002) deden uitgebreid onderzoek naar de 
keuzes omtrent het voorzetten van nieuwe productontwikkelings-
projecten. Het productontwikkelingproces wordt steeds kostbaarder in 
latere stadia. In het geval dat een product niet succesvol is, bespaart op 
tijd stoppen met de ontwikkeling ervan dus veel geld. Schmidt & 
Calantone (2002) tonen aan dat managers die een project opstarten 
minder snel het mislukken ervan ervaren. Ze zijn meer verbonden met 
het project en zijn geneigd het langer te financieren (weerleggen van 
de negatieve voorspellingen) dan managers die later betrokken worden 
bij het project. Hele innovatieve producten zorgen ook voor meer 
verbintenis, met dezelfde gevolgen. Ook blijkt het weerleggen van 
voorspellingen (voor de productlancering) makkelijker dan het 
weerleggen van harde cijfers (na de productlancering). Tot slot maken 
Schmidt & Calantone (2002) duidelijk dat er geen relatie is tussen de 
keuze omtrent het voortzetten van een project en de betrouwbaarheid 
van de informatie. Het maakt dus gek genoeg niet uit waar de 
informatie vandaan komt. Er wordt altijd evenveel waarde aan gehecht. 
 
Boulding, Morgan & Stealin (1997) hebben ook onderzoek gedaan naar 
escalation of commitment en dan vooral tijdens de productlancering. Zij 
gaan ook nadrukkelijker dan Schmidt & Calantone (2002) in op 
maatregelen die het fenomeen kunnen voorkomen. In lijn met Schmidt 
& Calantone vinden zij dat verbeteren van de informatiekwaliteit weinig 
zin heeft. Er wordt immers toch altijd evenveel waarde aan gehecht. 
Verder blijkt het vooraf (dus voor verbintenis is ontstaan) door de 
manager zelf opstellen van beslissingsregels niet te werken. Deze 
worden namelijk later terzijde gelegd. Beter werkt het vooraf verbinden 
aan opgelegde en vastgelegde beslissingsregels. Het beste werkt het 
introduceren van een nieuwe beslisser (‘decoupling’), deze heeft minder 
last van de verbintenis. 

Groupthink en groepspolarisatie 
Een ander fenomeen dat optreedt bij het omgaan met risico’s in 
projecten is beschreven door een bekende theorie van Janis (1972) en is 
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genaamd ‘groupthink’. Janis (1972) beschrijft hoe de dynamiek van een 
groep het nemen van effectieve beslissingen in de weg kan staan. 
Volgens de theorie bestaan er een aantal antecedenten (waaronder de 
samenhang van de groep), die tot gevolg hebben dat de groep 
vroegtijdig tot een beslissing wil komen. Dit leidt tot symptomen van 
groupthink. Die zorgen weer voor een gebrekkige beslissingsproces, 
wat fiasco’s tot mogelijk gevolg heeft (McCauley 1998 en Whyte 
1998). Het is goed om te beseffen dat groepsprocessen dus van invloed 
kunnen zijn op de kwaliteit van de besluitvorming. 
 
Als het gaat om risico’s, werd als eerste ontdekt dat mensen individueel 
minder risico nemen dan in groepen. Dit effect werd dan ook wel ‘risky 
shift’ genoemd. Later is gebleken dat in andere gevallen mensen in de 
groep minder risico nemen dan ze individueel zouden doen. Het gaat 
dan met name om keuzes waarbij de risicovolle optie de kans geeft op 
het verwoesten van iemands leven, andere heftig kwaad aandoen of 
dood (Andresassen, 1993). Aangezien de verandering door het nemen 
van de beslissing in een groep beide kanten op kan uitvallen is dit 
fenomeen groepspolarisatie genoemd. 
 
Groepspolarisatie is niet zo zeer het gevolg van sterker leiderschap van 
de mensen die voor een bepaald extreem zijn of van de druk om je aan 
te passen. Het polarisatie effect wordt met name veroorzaakt door 
sociale vergelijking en door het aantal argumenten voor of tegen dat 
wordt aangedragen. Later zal blijken dat bij sommige 
risicomanagement methoden rekening gehouden wordt met het 
groupthink effect. 

5.3 Risicomanagement 

Deze paragraaf gaat over het managen van risico’s. Risicomanagement 
is “het geheel van activiteiten en maatregelen gericht op het omgaan 
met risico’s ter beheersing van een project” (Well-Stam et al., 2003). 
Uit de definitie van Petts (1992) blijkt dat daarbij meerdere stappen 
kunnen worden onderscheiden: ‘Risk management is the general term 
usually applied to the whole process of risk identification, estimation, 
evaluation, reduction and control’.  
 
In de literatuur worden risicomanagement methoden omschreven met 
verschillende stappen. Chapman (1997) heeft een vergelijking gemaakt 
van de bestaande methodieken. Er wordt geconcludeerd dat deze 
inhoudelijk uit dezelfde stappen bestaan, alleen worden soms niet alle 
stappen expliciet benoemd. Chapman (1997) komt uiteindelijk op 
negen stappen. Binnen het Platform Risicomanagement is een overzicht 
gemaakt van de stappen die in de literatuur te vinden zijn. Dit overzicht 
is opgenomen als bijlage C. Geconcludeerd wordt dat de volgende vier 
basisstappen onderdeel uitmaken van risicomanagement:  

1. risicomanagement voorbereiding 
2. risicoanalyse 
3. risicorespons 

Kader 5 Groupthink en groepspolarisatie 
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4. monitoring & control 
 
Deze stappen zullen hieronder besproken worden. Daarna wordt in 
kaders ingegaan op de veel gebruikte methoden: Failure Modes and 
Effect Analysis (FMEA), Risicodiagnosemethode (RDM) en RISMAN. 
Hierin zijn de vier basis stappen ook terug te vinden.  

5.3.1. Risicomanagement voorbereiden 
In deze fase wordt het doel van de risicoanalyse bepaald. Dit is een 
belangrijke eerste stap en is bepalend voor de manier waarop de 
vervolgstappen worden ingevuld. Volgens Well-Stam et al. (2003) 
moeten de volgende vragen beantwoord worden: 

• Wat willen we met het risicomanagement bereiken? 
• Op welke beheeraspecten is het risicomanagement gericht? 
• Op welk deel en welke fase wordt het risicomanagement 

gericht? 
• Gaat het om kwalitatieve of kwantitatieve risicoanalyse? 
• Welke informatie is beschikbaar en te gebruiken? 

5.3.2. Risicoanalyse 
In de tweede fase worden de risico’s geïdentificeerd en worden kans en 
gevolg ingeschat. De identificatie bestaat uit het in kaart brengen van 
alle risico’s. Hiervoor zijn meerdere technieken beschikbaar, die 
afhankelijk van het doel moeten worden gekozen. Het gebruik van 
complexe technieken hoeft namelijk niet tot het gewenste inzicht te 
leiden en het is soms niet nodig, en niet mogelijk, om alle risico’s te 
analyseren. Technieken die gebruikt kunnen worden zijn: 

• Checklists 
• Gebeurtenissenboom  
• Projectomgevingskaart 
• FMEA (zie kader 6) 
• Risicomatrix 

Bespreking van al deze technieken valt buiten dit onderzoek. 
 
Vervolgens worden van de geïdentificeerde risico’s kans en gevolg 
ingeschat. Door de waarde- en waarschijnlijkheidscomponent van 
risico’s te kwantificeren kunnen de risico’s worden geprioriteerd. Veel 
gebruikte technieken hiervoor zijn: 

• Risk premium 
• Risk Adjusted Discount Rate 
• Gevoeligheidsanalyse 
• Decision analysis 
• Monte Carlo simulatie 

Bespreking van deze technieken valt buiten dit onderzoek. 

5.3.3. Risicorespons 
Als risico’s zijn geanalyseerd en geprioriteerd, is er inzicht in de risico’s, 
maar zijn deze risico’s nog niet beheerst. De beheersmogelijkheden zijn 
in te delen in vier type responsie (Vermande en Spalburg, 1998 in 
Gehner, 2003): 

1. Vermijden 
2. Reduceren 
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3. Overdragen 
4. Accepteren  

 
Vermijden 
De meeste effectieve maatregel tegen een risico is het vermijden van 
het risico. Dit betekent dat de kans van optreden 0 is geworden. 
 
Reduceren 
In dit geval blijft het risico bestaan. Er kan echter op twee manieren 
beheersing plaatsvinden. Ten eerste is het mogelijk om de kans van 
optreden te verkleinen. Denk aan het doen van bodemonderzoek, 
zodat de kans op onverwacht vervuilde grond wordt gereduceerd. Ten 
tweede is het mogelijk om in het geval van optreden te zorgen dat de 
gevolgen beperkt blijven. Te denken is aan een protocol voor het geval 
er brand uit breekt in een gebouw. Als het protocol wordt gevolgd, 
blijft de schade beperkt. 
 
Overdragen 
Vanuit de positie van een risicodrager gezien, is het soms mogelijk om 
risico’s over te dragen naar een andere partij. Dit kan geheel of 
gedeeltelijk zijn. Er wordt in dat laatste geval ook wel gesproken over 
risico delen (COSO, 2004). 
 
Accepteren 
Tot slot kan een risico geaccepteerd worden. Dan wordt notie genomen 
van het bestaan van het risico, maar blijven de kans en het gevolg 
bestaan. 

5.3.4. Monitoring & control 
In deze laatste fase worden risico’s en beheersmaatregelen bewaakt en 
geëvalueerd. Er is dus gekeken of de maatregelen effect hebben en of 
het restrisico (risico dat overblijft na het nemen van 
beheersmaatregelen) acceptabel is. 
 
Tot slot, risicomanagement wordt als een cyclisch proces gezien. In de 
literatuur is dan ook terug te vinden dat pas over management mag 
worden gesproken als het proces iteratief is.  
 
FMEA 
De Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) werd voor het eerst 
formeel toegepast in de vliegtuig industrie in de jaren zestig. Grote 
bekendheid heeft FMEA gekregen door toepassing ervan door Ford 
Motor Company vanaf 1972 (Halman, 1994). Het is een methode die 
gebruikt kan worden om potentiële faalaspecten en faaloorzaken die te 
maken hebben met ontwerp en de fabricage van producten te 
identificeren en te evalueren. Daarop worden maatregelen 
geïdentificeerd die de kans op falen elimineren of verminderen en tot 
slot worden het identificatieproces en de maatregelen vastgelegd en 
uitgevoerd. Dit zijn globaal de stappen die in deze paragraaf al zijn 
besproken. 
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Er zijn meerdere soorten FMEA. Er is een FMEA toegespitst op het 
concept, één voor ontwerp en één voor productie (Ford FMEA training 
coure, 2006). De FMEA is door Carbone & Tippett (2004) aangepast 
om deze beter toepasbaar te maken voor projecten. De methode wordt 
de Project Risk FMEA genoemd. Deze methode lijkt zeer sterk op de 
FMEA. 
 
Bij deze methode wordt de verantwoordelijkheid voor de voorbereiding 
en de begeleiding van de uitvoering van de FMEA toegewezen aan één 
persoon. De uitvoering wordt echter duidelijk als een groepsinspanning 
gezien. Brainstorming wordt bij Ford gebruikt voor de identificatie van 
potentiële faalaspecten en faaloorzaken. Dit heeft nadelen, die bij 
gebruik van de Risicodiagnosemethode niet optreden. 

 
RDM 
Een ander methode die zich internationaal bewezen heeft is de 
Risicodiagnosemethode (RDM). RDM is een methode voor het 
risicomanagement bij productinnovatie. Deze methode is ontwikkeld 
vanuit Philips Electronics en geïmplementeerd in vele industrieën. De 
methode wordt onder meer gebruikt door Philips Lighting en Unilever 
(Keizer et. al 2002).  
 
RDM kent de volgende stappen: 
Identificatie van de projectrisico´s 
Stap 1: Intake gesprek met de projectmanager en de facilitator 
Stap 2: Kick-off bijeenkomst: projectmanager, team en facilitator 
Stap 3: Individuele interviews afnemen 
Waardering van de risico’s 
Stap 4: Verwerken van de interviews: ontwikkeling van een risico 
questionnaire 
Stap 5: Risico questionnaire invullen 
Stap 6: Risico profiel opstellen 
Besluitvorming en beheersing van projectrisico’s 
Stap 7: Risicosessie voorbereiden 
Stap 8: Risicosessie houden (de beheersmaatregelen worden bepaald) 
Stap 9: Risicomanagement plan opstellen en uitvoeren 
 
Wederom zijn in hoofdlijnen dezelfde basisstappen terug te vinden. 
Noemenswaardig is dat er individuele interviews worden afgenomen. 
Dit heeft alles te maken van met het in paragraaf 5.2 beschreven 
“groupthink” effect. De methode is tijdrovend, maar op deze wijze is 
de maximale inbreng van alle betrokken gewaarborgd en wordt 
voorkomen dat door groepsdynamische effecten een beperkt aantal 
personen een vaak onterechte, maar wel doorslaggevende rol vervullen 
(Halman, 1994). 
 
De wetenschappers van de RDM zijn tot een categorisatie gekomen 
van risico’s die te maken hebben met productontwikkeling. Analoog 
hieraan wordt in het volgende hoofdstuk gekomen tot een categorisatie 

Kader 6 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 
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van risico’s die voor kunnen komen tijdens bouwprojecten. Een andere 
bouwsteen hiervoor was de checklist die hoort bij de RISMAN methode. 

 
RISMAN 
De RISMAN methode is een methode die in de Nederlandse bouw 
veelvuldig wordt gebruikt voor risicomanagement. Het is belangrijk 
deze methode te bespreken, aangezien deze gebruikt wordt binnen 
RWS. De RISMAN methode is ontwikkeld door de Bouwdienst RWS, 
RWS Zuid-Holland, Railinfrabeheer (het huidige ProRail), Twijnstra 
Gudde, TU Delft en Gemeentewerken Rotterdam in 1995. Destijds was 
de methode bedoeld voor risicoanalyse. In 1999 is de methode 
bijgesteld en werd ze verruimd naar risicomanagement. De risicoanalyse 
bestaat uit de volgende stappen (Well-Stam et al. 2003): 
1. Vaststellen doel 

Wat wil je met de risicoanalyse bereiken en waarop richt de 
risicoanalyse zich? 

2. In kaart brengen risico’s 
Bij het in kaart brengen van de risico kan gebruik gemaakt worden 
van een checklist. 

3. Vaststellen belangrijkste risico’s 
Het stellen van een prioriteiten. 

4. In kaart brengen van de beheersmaatregelen (risicorespons) 
Maatregelen om risico’s aan te pakken, waardoor een project beter 
beheerst kan worden. 

 
Om er vervolgens risicomanagement van te maken moet het een 
cyclisch proces zijn. Risico’s zijn niet statisch, maar veranderen over tijd. 
Er komen nieuwe risico’s bij, bestaande risico’s veranderen door 
beheersing en risico’s komen te vervallen. Het cyclische proces is 
weergegeven in figuur 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uitvoeren 
risico - analyse 
(RISMAN - methode) 

Actualiseren 
risico - analyse 

Uitvoeren 
beheers - 
maatregelen 

Evalueren 
beheers - 
maatregelen 

Kiezen 
beheers - 
maatregelen 

Uitvoeren 
risico - analyse 
(RISMAN - methode) 

Actualiseren 
risico - analyse 

Uitvoeren 
beheers - 
maatregelen 

Evalueren 
beheers - 
maatregelen 

Kiezen 
beheers - 
maatregelen 

Figuur 10 Risicomanagement volgens RISMAN 

Kader 8 RISMAN 

Kader 7 Risicodiagnosemethode (RDM) 
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5.4 Programma en portfolio (risico) management 

Eerder is al onderscheid gemaakt tussen project- en bedrijfsrisico’s. Hier 
wordt verder ingegaan op wanneer gesproken wordt over een project 
en wanneer iets projectoverstijgend is. Ook komt hier aan bod wat dat 
betekent voor risicomanagement. 

5.4.1. Projectoverstijging 
PRINCE2 (Hedeman, 2004) omschrijft een project als een tijdelijke 
organisatievorm die is opgezet met als doel één of meer 
bedrijfsproducten op te leveren volgens een gespecificeerde business 
case. Deze definitie sluit aan bij de definitie van Rodney Turner (1993), 
die een project omschrijft als: ‘an endeavor in which human, material 
and financial resources are organized in a novel way, to undertake a 
unique scope of work, of given specification, within constraints of cost 
and time, to achieve beneficial change defined by quantitative and 
qualitative objectives’. Zoals eerder is omschreven kan op projecten 
risicomanagement worden toegepast om de beheersing te verbeteren. 
Voor dit onderzoek is het van belang wat er projectoverstijgend op het 
gebied van risicomanagement mogelijk is. Dan hebben we het over 
programma- en portfoliomanagement.  
 
Een programma volgens Rodney Turner (1993) ‘is a portfolio of projects 
managed together to deliver additional benefits’. Volgens PRINCE2 
(Hedeman, 2004) is het een geheel van projecten en activiteiten in een 
tijdelijke organisatie om één of meer van tevoren gedefinieerde 
strategische bedrijfsdoelstellingen te realiseren. Daarnaast onderscheidt 
PRINCE2 multiprojectmanagement en portfoliomanagement. 
Multiprojectmanagement is het managen van een inhoudelijk niet 
samenhangende veelvoud van projecten door de juiste toewijzing van 
capaciteit, waarbij de inzet van capaciteit geoptimaliseerd wordt. 
Portfoliomanagement is het managen van een groep van projecten die 
gezamenlijk de mogelijkheden opleveren om één of meerdere 
gemeenschappelijke bedrijfsdoelstellingen te realiseren.  
 

Portfolio

Programma

Project

Figuur 11 Portfolio, programma en project 
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Kor en Wijnen (2005) maken hetzelfde onderscheid in programma- en 
multiprojectmanagement. Portfoliomanagement wordt echter gezien als 
het geheel van projecten en programma’s dat bedoeld is om de 
bedrijfsdoelstellingen te halen, zoals weergegeven in figuur 11. Dit sluit 
aan bij de manier waar RWS tegen project, programma en portfolio 
aankijkt. Er wordt bijvoorbeeld naast projecten over ‘Programma 
Aanleg’ gesproken, waarin dan verschillende aanleg4 projecten 
gerealiseerd worden. Met projectoverstijgend zal in het rapport worden 
bedoeld: het handelen op programma- of portfolio niveau. 

5.4.2. Projectoverstijgend risicomanagement 
Projectoverstijgend risicomanagement is het behandelen van risico’s op 
programma- of portfolio niveau. Een gedetailleerde procedure voor 
risicomanagement op portfolio niveau in de bouw is niet in de literatuur 
gevonden. Wel is er literatuur die het gedachtegoed omschrijft voor 
risicomanagement op bedrijfsniveau. Enterprise Risk Management 
(ERM) is zo’n gedachtegoed. ERM beoogt breed, geïntegreerde 
benadering van de beheersing van risico’s. Het Committee on 
Sponsoring Organisations (COSO) van de Tradeway-Commissie is de 
ontwikkelaar en ziet ERM als een ondernemingsbreed proces om 
potentiële gebeurtenissen te signaleren die van invloed kunnen zijn op 
de organisatie, om risico’s te beheersen binnen het beoogde 
risicoprofiel en om redelijke zekerheid te verschaffen dat de doelen van 
de onderneming worden gerealiseerd (COSO, 2004). 
 
Het ERM model van COSO komt uit de financiële wereld. In de 
financiële wereld is risicomanagement op portfolio niveau een bekend 
fenomeen. Investeringen worden gespreid over meerdere beleggingen 
om zo ook het risico te spreiden. Heeft een bepaalde belegging een 
tegenvallend rendement, dan wordt dit gecompenseerd door andere 
beleggingen. Dit is sterk verwant aan de manier waarop 
verzekeringsmaatschappijen werken. Het risico dat een klant een 
ongeval krijgt, wordt verspreid over alle klanten. Over deze vormen van 
risicomanagement is veel geschreven, het gaat dan vaak om zeer 
wiskundige modellen. Grondlegger van het portfolio denken is 
Markowitz met zijn Portfolio theorie, zie kader 9. In het kader is te 
lezen dat het bij deze theorie puur gaat om risicospreiding en niet om 
risicobeheersing. Risicobeheersing is echter wel wenselijk voor 
bouwprojecten. 
 
Portfolio theorie 
Markowitz kreeg in 1990 de Nobelprijs voor zijn beroemde Moderne 
Portfolio theorie, die voor het eerst in 1952 verscheen in ‘The Journal 
of Finance’ (Markowitz, 1991). Het is een economische theorie die 
voort komt uit het inzicht dat een combinatie van verschillende 
beleggingen vaak een gunstigere verhouding van rendement en risico 
heeft dan een solitaire belegging. Een combinatie van belegging 
vermindert het risico (met het onsystematisch risico deel) tot een rest 
risico (het systematisch risico) overblijft (Fabozzi & Modigliani, 2003). 

                                                   
4 Aanleg is de term die bij RWS wordt gebruikt als het gaat om realisatie van nieuwe 

infrastructuur, dan wel het doen van grote aanpassingen daaraan. 
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Middels statistisch berekeningen kan men de spreiding van 
rendementen bepalen van simultane beleggingen die zich verhouden 
volgens wegingsfactoren. Varieert men de verhoudingen en zet men de 
risico’s en rendementen uit in een grafiek, dan ontstaat een 
verzameling curven. Ieder punt op de curven beeldt een afzonderlijk 
porfolio uit. De verzameling curven wordt begrensd door de ‘efficient 
frontier’. Volgens de theorie moet in de portfolio’s op de ‘efficient 
frontier’ worden geïnvesteerd. Alle andere portfolio’s hebben ofwel een 
hoger risico bij hetzelfde rendement, ofwel een lager rendement bij 
hetzelfde risico (Fabozzi & Modigliani, 2003). 
 
De theorie van Markowitz is aangescherpt doordat economen een nog 
betere manier van investeren ontdekten. Er moet namelijk een optimale 
combinatie gemaakt worden van een belegging op de ‘efficient 
frontier’ en een risicovrije belegging. De risicovolle belegging die de 
meest gunstige combinaties oplevert met de risicovrije investering, 
noemt men de marktportfolio. (In de praktijk is de marktportfolio niet 
te bepalen door de complexiteit van het bijna onbeperkt aantal 
beleggingsmogelijkheden.) Deze combinaties liggen op de rechte lijn 
die de ‘capital market line’ wordt genoemd (Bouma, 2006). Een en 
ander is weergegeven in figuur 12. 

 
 
 
De Portfolie theorie is dus afkomstig uit de economie, maar zou kunnen 
worden geprojecteerd op de bouw. Bouwprojecten zijn risicovolle 
investeringen. Meestal wordt naar bouwprojecten gekeken op solitair 
niveau. Er wordt een budget vastgesteld waarmee het werk 
gerealiseerd moet worden. In sommige gevallen wordt binnen het 
budget gebleven in andere wordt het budget overschreden. Door de 
individuele projecten te beschouwen als een portfolio van projecten, 
kunnen budgetten worden overgedragen. Daardoor blijven portfolio´s 
gemiddeld beter binnen het portfolio budget. 
 
Probleem is wel dat bij projecten die binnen budget gaan blijven, 
budgetten worden opgemaakt. Dit komt omdat er dan ruimte is voor 
extra’s. Dit kan voorkomen worden door scopewijzigingen nadrukkelijk 
in de gaten te houden, zowel in de negatieve als in de positieve zin. 
 
Ook andere risico’s zouden over een portfolio van projecten kunnen 
worden verspreid, bijvoorbeeld risico’s met betrekking tot tijd. Ook 
hiervoor geldt dat bij projecten waar tijd over is, deze wordt opgemaakt 

Figuur 12 Portfolio theorie in de economie 
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aan bijvoorbeeld extra kwaliteitscontroles. Bovendien moet opgemerkt 
worden dat het bij de Portfolio theorie gaat om risicospreiding. De 
Portfolio theorie verandert niets aan de risico’s zelf. Er is dus geen 
sprake van risicobeheersing, wat in de bouw wel is gewenst. 

5.5 Conclusies onderzoeksoptiek 

De voorgaande paragrafen hebben waardevolle informatie opgeleverd 
voor de vraagstelling. Er mag geconcludeerd worden dat er bij 
risicomanagement veel zaken komen kijken en er verschillende 
inzichten bestaan. De relevante begrippen zijn als volgt gedefinieerd: 

• Risico: kans (als ‘likelihood’) op een gebeurtenis met negatieve 
gevolgen 

• Projectrisico: kans (als ‘likelihood’) op een gebeurtenis met 
negatieve gevolgen voor een project, waarbij kansuitspraken 
meestal subjectief zijn en het risico beïnvloedbaar is. 

• Risicomanagement: het iteratief uitvoeren van de stappen5: 
1. risicomanagement voorbereiding 
2. risicoanalyse 
3. risicorespons 
4. monitoring & control 

• Projectoverstijgend risicomanagement: het behandelen van 
risico’s die in de projecten voorkomen door de organisatie 
waarin de projecten worden uitgevoerd. Er wordt dan ook wel 
gesproken over programma- of portfolio risicomanagement. 

 
Daarnaast wordt geconcludeerd dat: 

• Risicomanagement op portfolioniveau nieuw is voor de 
bouwsector. 

• Mensen irrationele beslissingen nemen als ze keuzes moeten 
maken in situaties die een taxatie van kansen vereisen. 

                                                   
5 Hoewel er veel kleine verschillen zijn tussen risicomanagement methoden, bestaat 

risicomanagement eigenlijk altijd uit deze vier stappen. 

Kader 9 Portfolio theorie 
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6. Model ontwerp 
In voorgaande hoofdstukken is duidelijk geworden welk onderzoek er 
binnen welke organisatie uitgevoerd wordt en welke onderzoeksoptiek 
daarbij gehanteerd wordt. Aan het einde van hoofdstuk 5 is ingegaan 
op projectoverstijgend risicomanagement. Er is daarbij aangegeven dat 
er in de literatuur geen gedetailleerde methoden voor 
projectoverstijgend risicomanagement in de bouw bestaan. Dit 
hoofdstuk gaat specifieker in op risicomanagement op 
projectoverstijgend niveau. De vraag die moet worden beantwoord is: 
‘welk model kan worden gebruikt om projectoverstijgend om te kunnen 
gaan met risico’s?’ 
 
Om die vraag te beantwoorden is er eerst een deelonderzoek 
uitgevoerd. In dit deelonderzoek is geprobeerd in het klein te doen wat 
RWS in het groot zou moeten doen. Er is namelijk een gecombineerd 
overzicht gemaakt van de risico’s van vijf grote projecten. De 
bevindingen van dit deelonderzoek staan in paragraaf 6.1. In paragraaf 
6.2 wordt vervolgens het algemene model beschreven dat is ontwikkeld 
om projectoverstijgend om te gaan met risico’s. Paragraaf 6.3 van dit 
hoofdstuk gaat in op een categorisatie die nodig blijkt te zijn om 
projectoverstijgend risicomanagement toe te kunnen passen. Het model 
is ingevuld voor RWS, het resultaat en de discussie hierover zijn te 
vinden in hoofdstuk 7. 

6.1 Bevindingen onderzoek risicodossiers van projecten 

Om te ontdekken wat het betekent om risico’s te aggregeren, zijn van 
vijf grote projecten van RWS de risicodossiers vergeleken. Dit levert ten 
eerste inzicht in de mate waarin er risico’s zijn die projectoverstijgend 
behandeld zouden kunnen worden. Ten tweede wordt duidelijker 
wanneer risico’s projectoverstijgend behandeld zouden moeten worden. 
Ten derde wordt helder wat er voor nodig is om risico’s te aggregeren. 
Dit deelonderzoek is beschreven in bijlage D. De bevindingen staan 
hieronder opgesomd. 
 
Projectoverstijgend risicomanagement bij RWS is lastig door: 

• de vertrouwelijkheid van de gegevens. 
• de diversiteit in risicomanagement. 
• het verschil in fase van de projecten. 
• de opdeling in deelprojecten bij grote projecten. 
 

Mede door het maken van een categorisatie was het toch mogelijk de 
risicodossiers te analyseren (576 risico’s zijn beoordeeld). Daarbij valt 
op dat: 

• bepaalde risico´s weliswaar te beheersen zijn binnen een 
project, maar de beheersing soms effectiever en/of efficiënter 
elders plaats kan vinden. 

• indelen in categorieën inzicht geeft in unieke en frequent 
voorkomende risico’s. 
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• er veel frequent voorkomende risico’s zijn: meerdere risico’s 
vallen in dezelfde categorieën en een hoog percentage van de 
projecten hebben die risico´s. 

 
Door de mogelijkheid om de frequent voorkomende risico´s effectiever 
en efficiënter te beheersen, wordt de wenselijkheid van het aggregeren 
van risico’s aangetoond.  

6.2 Projectoverstijgend risicomanagement model 

Op basis van de nu beschikbare kennis is een algemeen model voor 
projectoverstijgend risicomanagement ontwikkeld. Dit model richt zich 
allereerst op de allocatie van risico’s. Hierbij zijn drie parameters van 
belang. Dit zijn (1) de frequentie van voorkomen, (2) de 
beheersbaarheid en (3) de importantie van risico’s. Deze drie 
parameters worden in de komende paragrafen uitgewerkt en dit 
resulteert in het projectoverstijgend risicomanagement model. 

6.2.1. Frequentie van voorkomen 
Het is voor te stellen dat risico’s uniek zijn voor een project, frequent 
voorkomen op projecten of altijd voorkomen op projecten. Let wel, 
hiermee wordt niet bedoeld dat risico’s ook optreden (de gebeurtenis 
zelf). We hebben het dus ook niet over de kans (‘likelihood’) van 
optreden als we praten over frequentie van voorkomen. Het gaat om 
het aantal projecten dat te maken heeft met het risico; het aantal 
projecten dat het risico in het risicodossier heeft opgenomen (of dat 
zou moeten doen).  
 
Zolang een risico binnen een programma of portfolio eenmalig 
voorkomt, is er weinig noodzaak om het risico projectoverstijgend te 
behandelen. Aan de andere kant, als een risico bij meerdere projecten 
voorkomt, dan kan projectoverstijgend risicomanagement wenselijk 
zijn. Er zijn dan mogelijk voordelen te behalen. 
 
Ten eerste is het mogelijk om voor risico’s die op meerdere projecten 
voorkomen, structurele maatregelen te treffen. Daarmee wordt 
bedoeld dat de organisatie risico’s kan verhelpen of reduceren voor alle 
projecten waarbij dit risico op kan treden. 
 
Ten tweede is het voor niet structureel oplosbare risico’s die op 
meerdere projecten voorkomen mogelijk dat er kennis wordt 
overgedragen tussen verschillende projecten. Wat is er eerder als 
risicorespons geweest en heeft dat gewerkt? Daarnaast is het mogelijk 
om standaard beheersmaatregelen te formuleren. Het is dan voor een 
project duidelijk wat er aan een risico gedaan kan worden. Er kan 
bijvoorbeeld een stappenplan zijn voor het omgaan met bepaalde 
risico’s. 
 
Om deze voordelen te behalen, is het nodig om inzicht te hebben in 
welke risico’s frequent voorkomen. Daarvoor moeten de risico’s van de 
projecten vergeleken worden. Deze taak moet ergens in de organisatie 
worden belegd. Een belangrijk hulpmiddel voor het analyseren is het 
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gebruiken van een categorisatie, omdat het dan mogelijk is om 
eenvoudig doorsneden te maken op onderwerp. Er is dan ook een 
categorisatie ontwikkeld voor bouwprojectrisico’s (paragraaf 6.3). 

6.2.2. Beheersingsniveau 
De tweede parameter die van belang is bij projectoverstijgend 
risicomanagement heeft te maken met de (on)beheersbaarheid van een 
risico. Zolang een risico efficiënt beheersbaar is binnen een project, lijkt 
er immers nog weinig reden om hier projectoverstijgend iets mee te 
doen. Pas als een risico binnen een project niet of moeilijk te beheersen 
is, kan er een taak liggen voor de organisatie. Deze heeft immers vaak 
andere en meer mogelijkheden om risico’s te beheersen. 
 
In sommige gevallen is het zelfs voor de organisatie niet mogelijk om 
een risico te beheersen. De oorzaak ligt dan extern. Als dat het geval is, 
moet bekeken worden of de externe partij te beïnvloeden is om op die 
manier het risico te reduceren. In het geval dat de externe partij belang 
heeft bij het project, moet deze gewaarschuwd worden voor de 
gevolgen van het risico dat deze partij veroorzaakt. 
 
Om de risico’s op het beheersingsniveau in te delen, is het nodig om 
aan te geven waar de beheersing het meest efficiënt kan gebeuren. 
Daar komt bij dat het risico vervolgens geaccepteerd moet worden door 
de partij waar het risico wordt neergelegd. Hiervoor zijn duidelijke 
afspraken nodig. 

6.2.3. Importantie 
De laatste parameter is importantie, ofwel de ernst van het risico. Als 
een risico weinig schade aan de doelstellingen van een organisatie kan 
aanbrengen, is het voor de organisatie nog niet nodig om hiervan op de 
hoogte te zijn en/of hier op te reageren. Als een risico echter een 
behoorlijke invloed heeft op de doelstellingen van een organisatie, is 
het wenselijk dat dit risico bekend is, zodat hier naar kan worden 
gehandeld. Het gaat hier om de importantie van individuele risico’s. 
Het gaat dus niet om risico’s die belangrijker worden voor de 
organisatie omdat het risico frequent voorkomt. Dat is al aangegeven 
met de ‘frequentie van voorkomen’ (paragraaf 6.2.1). 
 
Voor het bepalen van de importantie is het nodig om risico’s te kunnen 
prioriteren, kwantitatief of kwalitatief (paragraaf 5.1.5). Dit kan in 
eerste instantie gedaan worden in de afzonderlijke projecten, er moet 
dan nog een slag gemaakt worden om dit te aggregeren. Dat dit niet 
eenvoudig is, zal blijken in de discussie hierover in paragraaf 7.1.1. 

6.2.4. De projectoverstijgend risicomanagement kubus 
Als de drie parameters worden gecombineerd in één figuur ontstaat er 
een kubus. Deze kubus is weergegeven in figuur 13. 
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Dit is het basismodel voor projectoverstijgend risicomanagement. Door 
risico’s te verdelen over de assen ontstaan er groepen risico’s. Deze 
groepen risico’s vragen, zoals we hebben gezien, om verschillende 
manieren van behandelen. Er kunnen dus uitspraken worden gedaan 
over de behandeling van (groepen) risico’s. Deze zullen verschillen per 
organisatie.  
 
In het komend hoofdstuk zal het model worden toegespitst op 
projecten bij RWS. Dat wil zeggen dat de verdeling over de assen is 
gedefinieerd en de wijze van handelen per groep is uitgelegd.  

6.3 Categorisatie ontwikkeling 

Het is gebleken dat voor het verkrijgen van een overzicht van de 
frequent voorkomende risico’s een categorisatie noodzakelijk is. De 
categorisatie die voor het deelonderzoek is gemaakt (bijlage D), is 
vooral ontstaan door het experimenteren met het indelen van de 
risico’s. Deze methode was voldoende om het deelonderzoek uit te 
voeren. Echter, nu gebleken is dat een categorisatie nodig is voor het 
mogelijk maken van projectoverstijgend risicomanagement, moet een 
wetenschappelijkere aanpak leiden tot een degelijke en sluitende 
categorisatie. De categorisatie is ontwikkeld in samenwerking met het 
Platform Risicomanagement. Daarmee is het ook mogelijk geworden 
om de categorisatie niet alleen geschikt te maken voor RWS projecten, 
maar algemeen voor bouwprojecten.  
 
Nadat de categorieën uit de literatuur zijn bestudeerd, zie 5.1.6 en 
bijlage B, is getracht om een logische indeling te maken. Hierbij is 
uitgangspunt geweest dat de risico’s op basis van hun oorzaak worden 
toebedeeld aan een categorie. Het resultaat is een categorisatie met vijf 
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Figuur 13 Projectoverstijgend risicomanagement model 



 
 
 

 
 
 

 45 Risicomanagement bij Rijkswaterstaat 
 

hoofdcategorieën, zoals weergegeven in figuur 14. Het 
ontwikkelingsproces is terug te vinden in bijlage E. 
 

 
 
 
 
De categorisatie bevat de elementen: 

• Techniek; risico’s waarvan de oorzaak ligt binnen de technische 
moeilijkheden en -nieuwigheden van het project. Deze risico’s 
zijn direct verbonden met het object zelf. 

• Projectbeheersing; risico’s waarvan de oorzaak binnen de 
projectspecifieke beheersmiddelen ligt, waarmee omgevings-, 
markt- en technische risico’s worden beheerst. 

• (Bedrijfs-)organisatie; risico’s waarvan de oorzaak in de 
organisatie ligt. Dit kan zowel de projectorganisatie als de 
bedrijfsorganisatie zijn6. 

• Markt / inkoop; risico’s waarvan de oorzaak gerelateerd is aan 
de markt. 

• Omgeving; risico’s waarvan de oorzaak buiten het projectteam, 
haar moederorganisatie en de relatie met de markt ligt, maar 
die wel invloed hebben op het te leveren werk. 

 
Deze indeling sluit aan bij IPM (paragraaf 4.2). Het IPM-model is een 
model dat is ontstaan in de praktijk en bovendien niet voor 
risicomanagement ontwikkeld. Daarom is het niet als uitgangspunt 
gekozen voor de categorisatie. Dat de categorisatie goed aansluit bij 
IPM, heeft het voordeel dat IPM voor RWS een bekende methode is. 
Bovendien wordt de methode ook door o.a. ProRail gebruikt en 
opgelegd aan de opdrachtnemers. Als risico’s op deze manier worden 
ingedeeld, is het eenvoudig om de verantwoordelijkheid van de risico’s 

                                                   
6 De projectorganisatie en de bedrijfsorganisatie zijn in bepaalde gevallen gecombineerd om 

dubbele categorieën te voorkomen. De categorie communicatie is bijvoorbeeld anders zowel 

onder projectorganisatie als bedrijfsorganisatie te plaatsen. 

Figuur 14 Hoofdcategorieën voor bouwprojectrisico’s 
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neer te leggen bij de juiste persoon. De rollen zijn namelijk 
overeenkomstig vertegenwoordigd in alle projecten. 
 
De categorisatie is nodig om risico’s te verdelen over de frequentie-as 
van het model. Met deze hoofdcategorieën is dat nog niet goed 
mogelijk, omdat er vele risico’s in elke hoofdcategorie zullen vallen. Op 
basis van bestaande literatuur en inhoudsanalyse (meer hierover staat 
in paragraaf 7.2), is de categorisatie uitgebreid met de volgende 
subcategorieën: 
 

1. Techniek 
1.1 Programma van Eisen 
1.2 Ontwerp 
1.3 Uitvoering 

 
2. Omgeving 

2.1 Ondergrond 
2.2 Archeologie 
2.3 Explosieven 
2.4 (Grond)Water 
2.5 Vervuiling 
2.6 Flora & fauna 
2.7 Nastuurinvloeden / weersomstandigheden 
2.8 Verkeer 
2.9 Bereikbaarheid & beschikbaarheid 
2.10 Kabels & leidingen  
2.11 Ander werk 
2.12 Gebruikers / beheerders  
2.13 Private toestemmingen / grondverwerving 
2.14 Wet- en regelgeving / vergunningen 
2.15 Politiek 
2.16 Derden 

 
3. Markt / Inkoop  

3.1 Gunning- / selectiecriteria 
3.2 Contracten / verzekeringen 
3.3 Partners / leveranciers 
3.4 Overdracht / betaling 
3.5 Wisselkoers, rentevoet, inflatie & indexering 
3.6 Markt(ontwikkelingen) 

 
4. Projectbeheersing 

4.1 Planning 
4.2 Kostenraming / calculatie 
4.3 Dossiers 

 
5. (Bedrijfs-)organisatie 

5.1 Management- / bedrijfsregelgeving 
5.2 Communicatie 
5.3 Capaciteit 
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6.4 Conclusies model ontwerp 

In dit hoofdstuk is een model ontwikkeld voor projectoverstijgend 
risicomanagement (figuur 13). Algemeen kan gesteld worden dat het 
behandelen van projectrisico’s op organisatieniveau 
(projectoverstijgend) belangrijker wordt wanneer voor een risico: 

I. de frequentie van voorkomen hoog is, i.e. het risico komt voor op 
meerdere projecten. 

II. de beheersbaarheid laag is, i.e. het risico is beter beheersbaar op 
een hoger niveau in de organisatie. 

III. de importantie hoog is, i.e. het risico heeft een grote impact op 
de doelstellingen van de organisatie. 

 
Verder is gebleken dat een categorisatie noodzakelijk is om 
projectoverstijgend risicomanagement mogelijk te maken. Er is een 
categorisatie ontwikkeld, die aansluit bij IPM van RWS, met de 
hoofdcategorieën: 

1) Techniek 
2) Omgeving 
3) Markt 
4) Projectbeheersing 
5) (Bedrijfs-)organisatie 
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7. Model ingevuld voor RWS 
Er is in het vorige hoofdstuk een algemeen model gepresenteerd voor 
het omgaan met projectoverstijgend risicomanagement. Dit model is 
binnen RWS geverifieerd en ingevuld voor de RWS situatie. In dit 
hoofdstuk is de discussie terug te vinden over de verschillende aspecten 
van het model (paragraaf 7.1). Daarvoor zijn interviews afgenomen 
met deskundige belanghebbenden bij RWS. In totaal zijn 13 personen 
expliciet geïnterviewd. Zoals in paragraaf 2.3 is aangeven, is deze 
populatie strategisch gekozen en door ‘snowball sampling’ (Verschuren 
& Doorewaard, 2000) tot stand gekomen. Daarnaast zijn verschillende 
bijeenkomsten bijgewoond. In de literatuurlijst is een overzicht 
opgenomen van de geïnterviewde personen en de bezochte 
bijeenkomsten. De vragen die tijdens de verificatie zijn gesteld richtten 
zich op de volledigheid en bruikbaarheid van het model.  
 
De interviews hebben naast het toetsen van het model ook tot doel 
gehad draagvlak voor het model te creëren. In dit hoofdstuk is verder 
beschreven hoe op basis van inhoudsanalyse de categorisatie voor 
bouwprojectrisico’s, zoals die in het vorige hoofdstuk is ontwikkeld, 
verbeterd is (paragraaf 7.2). Paragraaf 7.3 geeft een overzicht van de 
conclusies van dit hoofdstuk en is voldoende om te bestuderen voor de 
lezer die geen behoefte heeft aan de discussie. 

7.1 Model verificatie en discussie 

In deze paragraaf worden de discussies beschreven over drie aspecten 
van het model. Allereerst wordt ingegaan op de discussie over hoe de 
parameters moeten worden gedefinieerd voor RWS. Vervolgens wordt 
besproken hoe het model gebruikt kan worden: wat betekenen de 
verschillende soorten risico’s voor RWS? Tot slot rest de vraag over hoe 
de organisatie ingericht moet worden om te kunnen handelen volgens 
het model en zullen mogelijke nadelen van het gebruik van het model 
worden genoemd. 

7.1.1. Discussie over de parameters 
Het model kent drie parameters op drie assen. Het moet duidelijk zijn 
waarom een risico op een bepaalde plaats op een as valt. Risico’s 
moeten daarom eenduidig over deze assen verdeeld kunnen worden. 
Daarom is het nodig de verdeling over de assen te definiëren. Het zal 
blijken dat dit een lastige opgave is. De drie parameters worden 
achtereenvolgend besproken. Om meer inzicht te krijgen in de 
parameters zijn voorbeelden toegevoegd. 
 
Frequentie van voorkomen 
Van de drie parameters is de definitie van de parameter ‘frequentie van 
voorkomen’ het makkelijkst. Indien een risico voorkomt binnen één 
project, dan is het “uniek”. Als het voorkomt op meerdere projecten, 
dan is het “frequent voorkomend” en als het op alle projecten 
voorkomt, dan is het “altijd voorkomend”.  
 

Altijd 

voorkomend 

Frequent 

voorkomend 

Uniek 

Frequentie
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Een punt van discussie is of deze schaal handig is gekozen. Veel risico’s 
komen op enkele projecten voor. Slechts enkele risico’s gelden voor alle 
projecten of komen slechts op één project voor. Daarmee vallen de 
meeste risico’s in de groep “frequent voorkomend”. Voor het gebruik 
van het model is dit echter geen probleem. De as wordt als glijdende 
schaal gezien, waarbij naarmate een risico op steeds meer projecten 
voorkomt, de frequentie toeneemt.  
 
Verder kan er verwarring ontstaan door de schijnbare relatie met 
importantie. Wordt een risico belangrijker als het vaak voorkomt? Deze 
twee parameters moeten los van elkaar worden gezien. Het is wel 
logisch dat er meer aandacht is voor risico’s die op veel projecten 
spelen. Het is dan namelijk mogelijk om in één keer risico’s van 
meerdere projecten te beheersen. Dat zegt echter nog steeds niets over 
in welke mate de doelstellingen van RWS in gevaar worden gebracht. 
Zo hoeven vele kleine risico’s niet zo ernstig voor die doelen te zijn als 
één groot uniek risico. 
 
Voorbeelden bij de indeling op frequentie van voorkomen: 

• Uniek risico: flat x is niet op tijd gesloopt om het project y op 
tijd te laten starten 

• Frequent voorkomend risico: het project veroorzaakt 
verkeershinder door ongeplande wegafsluitingen 

• Altijd voorkomend risico: problemen omtrent (het verkrijgen 
van) vergunningen 

 
In paragraaf 6.1 is verwezen naar het deelonderzoek naar risicodossiers 
van projecten. Daaruit is gebleken dat er in de praktijk risico’s zijn die 
mogelijk beter buiten projecten beheerst kunnen worden, omdat ze 
frequent voorkomen. Voorbeelden zijn risico’s omtrent kabels en 
leidingen, explosieven en de politiek. Nadere toetsing in de praktijk 
vraagt om een groot aantal dossiers, om voldoende betrouwbaar 
inzicht te krijgen in welke risico’s frequent voorkomen. Deze 
risicodossiers dienen uniform opgebouwd te zijn. Deze dossiers zijn nu 
nog niet voorhanden. Wel is de categorisatie die hierbij nodig is, 
getoetst in de praktijk, zie paragraaf 7.2 en bijlage F. 
 
Beheersingsniveau 
De discussie over het beheersingsniveau richt zich voornamelijk op de 
vraag of de primaire verantwoordelijkheid voor alle risico’s niet bij de 
projectmanager ligt. De projectmanager is verantwoordelijk voor het 
eindresultaat. Dus als de projectdoelen niet worden gehaald, moet deze 
persoon daarover verantwoording afleggen. De projectmanagers uit de 
interviews geven dan ook aan dat risico’s die niet in hun 
beïnvloedingsfeer liggen, toch bij hen worden neergelegd. De 
organisatie zou die verantwoordelijkheid van hen moeten overnemen.  
 
Al met al kan gesteld worden dat de organisatie verantwoordelijkheid 
moet nemen voor bepaalde risico’s. Dat wil echter niet zeggen dat het 
project zomaar risico’s “over de schutting kan gooien”. Gezien de 
verantwoordelijkheid voor het eindresultaat, blijft het een taak van de 
projectmanager om risico’s in de gaten te houden. Dit is de monitor & 
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control fase van risicomanagement (paragraaf 5.3). Het project 
controleert of voldoende is beheerst en handelt als dat niet het geval is. 
Overigens is uit de projectenstudie (bijlage D) gebleken dat voor de 
meeste risico’s (87%) de beheersing binnen het project mogelijk is. 
 
Een andere discussie richt zich op terminologie. Bij RWS worden de 
termen endogeen en exogeen gebruikt om de beheersbaarheid aan te 
geven. De begrippen worden binnen de organisatie echter verschillend 
toegepast. Soms gaat het bij endogene risico’s om die risico’s die niet 
beheersbaar zijn voor het project. Daarmee is nog niet gezegd of deze 
ook niet beheersbaar zijn voor de RWS organisatie. In andere gevallen 
betekent endogeen dat ze niet beheersbaar zijn voor de organisatie. Op 
die manier staat het ook gedefinieerd in het “Beheersmodel voor de 
Grote Projecten” (RWS, 2005). Er wordt in dit onderzoek voor gekozen 
om met exogeen risico’s aan te duiden die niet door RWS beheerst 
kunnen worden. 
  
Voorbeelden bij de indeling op beheersingsniveau: 

• Project (endogeen) risico: besluiten worden niet goed 
vastgelegd 

• RWS (endogeen) risico: capaciteit (voldoende mensen) 
• Extern (exogeen) risico: luchtkwaliteit7 

 
Om de werking van het model in de praktijk te toetsen is aan twee 
risicospecialisten van een project gevraagd om onder andere 60 risico’s 
uit hun dossier in te delen op het beheersingsniveau (zie verder bijlage 
F). Daar is uitgekomen dat: 

• naast luchtkwaliteit, er meerdere risico’s zijn die buiten het 
project efficiënter en/of effectiever beheerst zouden kunnen 
worden. Het gaat met name om risico’s met betrekking tot 
prijsindexering, renteontwikkeling en beleid van andere RWS 
onderdelen. 

• het oplossen van die risico’s gelijktijdig voor andere projecten 
een oplossing biedt. 

• de specialisten voldoende betrouwbaar8 risico’s indelen. 
 
Importantie 
Definiëren van de parameter importantie levert het meeste discussie op. 
De hoofdpunten van deze discussie zijn: 

• Sommige risico’s zijn te kwantificeren en daarmee relatief 
eenvoudig te prioriteren. 

• Andere risico’s zijn niet of moeilijk te kwantificeren. 
• Risico’s kunnen voor meerdere beheersaspecten gevolgen 

hebben (tijd, geld, kwaliteit, imago). 
• Er is interactie tussen verschillende beheersaspecten 

(kwaliteitsrisico’s kunnen opgelost door investering van geld). 

                                                   
7 De problematiek omtrent de luchtkwaliteit heeft veel van de werkzaamheden van RWS 

vertraagd. Daardoor zijn doelstellingen niet gehaald. Dit is een risico gebleken dat voor vele 

projecten optrad, veel impact had en een externe oorzaak heeft. 
8 Voldoende betrouwbaar wil zeggen dat de specialisten de meeste risico’s (85%) op dezelfde 

manier indelen. Betrouwbaarheid wordt nader uitgelegd in paragraaf 7.2. 
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• Het is ook beleidsafhankelijk hoe important een risico is. 
• Het gebruik van wegingsfactoren kan mogelijk helpen bij het 

projectoverstijgend prioriteren van risico’s. 
• Menselijke beoordeling blijft nodig. 

 
De vraag die deze parameter zo moeilijk maakt is: wanneer heeft een 
risico een hoge importantie voor RWS? Voor risico’s met alleen 
financiële gevolgen is deze vraag niet moeilijk te beantwoorden. Een 
kwantitatieve verwachtingswaarde kan dienen als waarde om op te 
prioriteren. Hier valt overigens tegenin te brengen dat mensen risico’s 
met dezelfde verwachtingswaarde anders kunnen beoordelen. Denk 
aan het vergelijken van griep (grote kans, klein gevolg) en kanker 
(kleine kans, groot gevolg). Dit effect wordt beschreven in de Prospect 
theorie (paragraaf 5.1). Eén van de respondenten gaf aan dat risico’s 
met een kleine kans, maar een zeer groot gevolg voor RWS, wellicht 
anders behandeld zouden moeten worden. 
 
Hoewel risico’s met gevolgen in tijd ook kwantitatief te maken zijn, is 
dit al lastiger. Risico´s met tijdgevolgen vormen pas echt een probleem 
als ze op het kritieke pad liggen van het project. Er moet dus altijd een 
interactie zijn met de planning wil het werkelijke tijd-gevolg zichtbaar 
gemaakt worden. Daarnaast wordt het uitlopen op de planning van een 
klein project in het algemeen als minder erg ervaren dan het uitlopen 
van een groot project. Grote projecten genieten ook veel meer media 
aandacht dan kleine projecten. 
 
Dit snijdt direct een volgend probleem aan; de relatie tussen 
verschillende risicogevolgen. Als een project uitloopt of duurder is, dan 
betekent dit ook imagoschade. Imagoschade is bovendien moeilijk te 
kwantificeren en dus ook moeilijk te prioriteren. Dit geldt ook voor 
risico’s die te maken hebben met bijvoorbeeld veiligheid of 
omgevingshinder. Bovendien is er interactie tussen de beheersaspecten. 
Kwaliteitsrisico’s worden bijvoorbeeld, los van de vraag hoe je kwaliteit 
kwantificeert, vaak opgelost met acties die tijd of geld kosten.  
 
Tot slot is de importantie ook nog eens afhankelijk van het momentum. 
Zo is op dit moment verkeershinder een ”hot item” en daarom is het 
een actuele beleidsdoelstelling voor RWS geworden. Risico’s die te 
maken hebben met verkeershinder zijn op dit moment dan ook eerder 
‘ernstig’. De aandacht is ook wel eens meer gericht geweest op kosten 
of op tijd. Importantie is dus ook beleidsafhankelijk. Het wordt nog 
ingewikkelder als we onderkennen dat projecten andere doelen en 
daarmee andere risico’s kunnen hebben dan de organisatie. Dit kan 
overigens wel betekenen dat de vertaling van organisatiedoelen naar 
projectdoelen niet op de juiste manier is gebeurd. Het verschil in doelen 
staat hieronder weergegeven. 
 
Project Resultaat (geld, tijd, kwaliteit, imago) 

(vertaling van de programmadoelstellingen) 
Programma Programmadoelstellingen 

(vertaling van de organisatiedoelstellingen) 
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Organisatie Organisatiedoelstellingen 
(doelen m.b.t. omzet, continuïteit, kwaliteit 
en imago)9 

Duidelijk is dat het aangeven van de importantie niet eenvoudig is. Er 
volgen nu manieren waarop toch uitspraken gedaan kunnen worden. 
Het eerst genoemde probleem was dat de gekwantificeerde tijd weinig 
zeggend is. Hier kan op twee manier mee omgegaan worden. De eerste 
manier is om de tijd toch gewoon op te tellen. Hoewel deze waarde 
dan weinig inhoudelijke betekenis heeft, kan een relatief verschil met 
eerdere metingen toch aangeven hoe het er voor staat. Daarnaast moet 
het met de categorisatie relatief eenvoudig zijn om te kijken waar de 
grootste tijd risico’s liggen en dan kan daar projectoverstijgend naar 
worden gehandeld. Dit is echter niet echt oplossen van het probleem. 
 
De tweede manier lijkt beter. Als het mogelijk is per project in te 
schatten hoeveel een dag uitlopen kost, dan kunnen deze risico’s naar 
geld worden omgezet. Het probleem dat kleine projecten minder 
ernstig zijn bij uitloop dan grote projecten is daarmee goed 
ondervangen. Het kan namelijk best zijn dat een klein of relatief 
goedkoop project een grote impact heeft bij uitloop en daardoor een 
hoge “dagprijs” heeft. 
 
Deze discussie sluit aan bij een discussie die ook te maken heeft met 
het formaat van de projecten. Voor een klein project kan een bepaald 
risico intern hoog important zijn, maar voor RWS algemeen hoeft het 
dan nog geen probleem te zijn. Aan de andere kant kan een groot 
project een relatief klein probleem hebben, maar dat vormt dan wel 
ook direct een probleem voor RWS. Aangezien we het hier hebben over 
projectoverstijgend risicomanagement lijkt het logisch om uit te gaan 
van de impact op de RWS doelstellingen.  
 
Om die koppeling tussen project- en RWS doelstellingen te maken kan 
er gewerkt worden met een wegingsfactor. Het aanbrengen van een 
“dagprijs” is hier een voorbeeld van. De RWS organisatie (of het 
programma) bepaalt eerst haar belangrijkste doelen. De (kwantitatieve) 
risicogevolgen van de projecten worden vervolgens vermenigvuldigd 
met een wegingsfactor die gekoppeld is aan die doelen. De 
wegingsfactoren kunnen per project (vooraf) worden bepaald. 
Verandert de doelstelling van de organisatie, dan verandert ook de 
wegingsfactor. De belangrijkste doelen van de organisatie kunnen 
bepaald worden op basis van een stakeholderanalyse.  
 
Een klein project in een rustig gebied kan lage wegingsfactoren hebben. 
Bijvoorbeeld uitlopen op tijd is dan niet erg voor de doelstellingen van 
RWS (lage dagprijs). Belangrijke projecten kunnen hoge 
wegingsfactoren hebben. Daarmee komen risico’s eerder in de top van 
belangrijkste bedreigingen voor de RWS doelstellingen. 
 
Het probleem omtrent interactie van beheersaspecten blijft bestaan. 
Voor kwaliteit geldt dat deze meestal wordt beschouwd als een vast 

                                                   
9 Deze indeling wordt gehanteerd door Twijnstra Gudde voor profit en non-profit organisaties. 
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gegeven. Dreigt de kwaliteit in gevaar te komen, dan worden er 
corrigerende maatregelen genomen, die dan weer tijd of geld kosten. 
Kwaliteitsrisico´s zijn daarmee ook te kwantificeren. Dit werkt in zekere 
mate ook voor andere moeilijk te kwantificeren risico’s. Er is echter voor 
bijvoorbeeld imago geen vastgestelde waarde. 
  
In de standaard risicodatabase, die op dit moment in gebruik wordt 
genomen, zijn tijd en kosten gekwantificeerd. Niet kwantificeerbare 
risico’s worden aangegeven door een vinkje te zetten bij de 
desbetreffende soort (bijv. imagoschade). Het lijkt er op dat er weinig 
risico’s zijn die niet kwantificeerbaar zijn. Het is dan dus mogelijk om 
deze “handmatig” te prioriteren met de huidige actuele 
beleidsdoelstellingen in het achterhoofd. Vooralsnog lijkt dit de meest 
doeltreffende methode. 
 
Voorbeelden bij de indeling op importantie: 

• Laag important risico: een gebeurtenis die een korte file in het 
weekend veroorzaakt 

• Middelmatig important risico: een gebeurtenis die verschillende 
verkeersopstoppingen door de week veroorzaakt 

• Hoog important risico: een gebeurtenis die langdurige 
verkeershinder op een belangrijke verkeersader in de Randstad 
veroorzaakt 

 
Toetsing in de praktijk van het indelen van risico’s op importantie is nog 
niet gebeurd. Dit vraagt niet alleen om risicodossiers met helder 
geformuleerde risico’s, maar ook om een uniforme aanpak van de wijze 
waarop risico’s (kwantitatief) worden beoordeeld en geprioriteerd. 
Zoals gezegd is RWS nog niet in deze situatie. 

7.1.2. Discussie over de invulling 
Er is een model ontwikkeld waarbij risico’s over de assen verdeeld 
kunnen worden. Dat is pas van waarde als de verdeling in groepen ook 
nuttig gebruikt kan worden. De discussie richt zich hier dus op wat er 
met het model mogelijk is, met andere woorden: wat is de output? 
Voor een deel zijn de voordelen al beschreven in paragraaf 6.2. 
 
Frequentie van voorkomen 
Risico’s die uniek zijn, zullen logischerwijs binnen het project beheerst 
worden. Hier is geen discussie over. Het wordt natuurlijk een ander 
verhaal als het risico niet te beheersen is in het project of een grote 
importantie heeft. 
 
Voor de frequent voorkomende risico´s is tijdens de interviews een 
extra voordeel genoemd. In paragraaf 6.2.1 zijn al twee voordelen 
genoemd voor het behandelen van structureel oplosbare en niet 
structureel oplosbare frequent voorkomende risico’s. Het extra voordeel 
ligt in de identificatie. Projectenteams kunnen van elkaar leren over het 
mogelijk optreden van risico’s. Vergelijkbare projecten zullen vaker 
vergelijkbare risico’s hebben. Door de geïdentificeerde risico’s met 
elkaar te vergelijken kunnen risicodossiers geoptimaliseerd worden. 
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Beheersingsniveau 
Als puur gekeken wordt naar het beheersingsniveau, gaat de standaard 
vuistregel voor risicomanagement op: het risico moet daar beheerst 
worden waar dit het best mogelijk is. Het is namelijk zo dat een risico 
wellicht met veel moeite te beheersen is binnen een project, terwijl dit 
eenvoudig is op te lossen door de organisatie10. Het is dan dus 
efficiënter om dat daar ook te doen. Er is dan ook weinig discussie over 
de voordelen die hiermee te behalen zijn. 
 
De enige discussie die gevoerd wordt, haakt in op de discussie over het 
definiëren van het beheersingsniveau. Er blijft namelijk 
verantwoordelijkheid liggen bij de projecten. Als er bijvoorbeeld een 
branche afspraak wordt gemaakt door de RWS organisatie, dan moet 
daar altijd nog gehoor aan worden gegeven door het project. 
Bovendien moet het project in de gaten houden of elders belegde 
risico’s voldoende beheerst worden.  
 
Er is ook nog door twee respondenten geopperd om de indeling te 
veranderen van ‘Project – RWS – Extern’ naar ‘Project – Programma – 
Organisatie’. Het belangrijkste verschil is dat ‘extern’ van de as 
verdwijnt. De reden hiervoor zou zijn dat externe behandeling gezien 
vanuit de organisatie, een kwestie is van goed communiceren. Er is toch 
voor gekozen om de as te laten zoals deze is, omdat nu de mate van 
beheersbaarheid beter kan worden weergegeven.  
 
Importantie 
Er is gebleken dat een onderscheid gemaakt dient te worden tussen 
weten en handelen. Het is namelijk zo dat de top van de organisatie 
alleen de belangrijkste risico’s wil weten. Ze willen geen kostbare tijd 
steken in relatief irrelevante zaken. Bovendien maakt het voor het 
“weten” niet uit hoe vaak een risico voorkomt. Een uniek risico dat er 
bijvoorbeeld voor kan zorgen dat de HSL 20% duurder wordt wil de 
top van de organisatie weten, evenals een risico dat voor alle projecten 
een beetje geldt, maar waardoor de productie dit jaar niet wordt 
gehaald. In beide gevallen kan de Kamer op tijd geïnformeerd worden. 
 
Op dezelfde manier willen andere organisatieniveaus meer of minder 
weten. Een HID of Directeur Nat of Droog wil al meer weten dan de 
DG. Binnen een project moeten alle risico’s bekend zijn. Toch geldt 
zelfs binnen een project dat bepaalde risico’s besproken worden met de 
projectmanager en andere risico’s binnen bijvoorbeeld 
omgevingsmanagement afgehandeld worden. Doordat de risico’s 
worden ingedeeld op de as importantie kan gemakkelijk een doorsnede 
worden gemaakt voor een gewenst niveau. 
 
Anders is het voor het handelen op risico’s. Hoewel ook hier de 
importantie een rol speelt, liggen de zaken nu duidelijk anders. Er wordt 

                                                   
10 Voor de behandeling van risico’s geldt op elk niveau overigens dat er bekeken moet worden 

met welke inspanning risico’s te beheersen zijn. Bij risico’s die eenvoudig te beheersen zijn 

wordt eerder actie ondernomen dan bij de moeilijk beheersbare risico’s. Met andere woorden: 

de maatregel moet de moeite waar zijn. 
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namelijk over het algemeen gehandeld afhankelijk van het 
beheersingsniveau. Daarbij kan worden opgemerkt dat de importantie 
aangeeft hoe hoog het risico op de agenda komt van het betreffende 
beheersingsniveau. Zo staat de luchtkwaliteit (exogeen) hoog op de 
agenda bij SDG (komt bij het bestuur van RWS). En staat een wijziging 
in het bouwstoffenbesluit (ook exogeen) met minder impact op een 
lager niveau bij SDG op de agenda. 
 
Om deze paragraaf af te sluiten: al met al is de verwachting dat door 
gebruik van het model risicomanagement efficiënter en effectiever 
wordt. 

7.1.3. Discussie over de organisatieverandering 
Nu besproken is hoe het model ingevuld kan worden en welk voordeel 
daarmee te behalen valt, rest hoe RWS het model in de praktijk kan 
gebruiken. Wie heeft er welke verantwoordelijkheden voor de invulling 
van het model? Kortom: wat betekent het gebruik van het model voor 
RWS? Voor het gebruik moeten de parameters worden ingedeeld en er 
moet actief en pro-actief risicomanagement op programma / portfolio 
niveau plaatsvinden. Daarnaast moet de verantwoordelijkheid over 
risico’s duidelijk worden gealloceerd. 
 
Indelen van de parameters 
Het is een taak van de projecten om de categorisatie van risico’s aan te 
brengen. Dit is niet alleen noodzakelijk voor het projectoverstijgend 
risicomanagement, maar biedt ook voordelen voor het project zelf. Het 
geeft namelijk een goed overzicht en de verantwoordelijkheden kunnen 
ermee worden verdeeld. 
 
Daarnaast lijkt het voor de hand te liggen dat op projectniveau in het 
risicodossier aangeven wordt welk beheersingsniveau het beste zou 
zijn. Het zou daarbij goed zijn om naast endogeen project en exogeen 
RWS ook endogeen RWS maar exogeen project aan te kunnen geven. 
Vervolgens zou een projectoverstijgend organisatieonderdeel kunnen 
bekijken of de RWS endogene en exogene risico ook werkelijk kunnen 
worden geaccepteerd / neergelegd buiten het project. 
 
Ook de importantie moet in elk project aangegeven worden per risico. 
Dit gebeurt op dit moment natuurlijk ook al. Een eenduidige afspraak 
over de manier waarop is dan nog wenselijk, aangezien deze ontbreekt. 
 
Alle drie de zaken kunnen als functie in een standaard risicodatabase 
opgenomen worden. Hiermee wordt het maken van doorsneden 
mogelijk. Zoals aangegeven is er dan altijd nog een menselijke slag 
nodig om risico’s op projectoverstijgend niveau de juiste prioriteit te 
geven. Dit proces is gedeeltelijk te kwantificeren met wegingsfactoren 
(paragraaf 7.1.1). 
 
Actief programma / portfolio risicomanagement 
In paragraaf 7.1.2 is besproken wat er kan gebeuren met verschillende 
risicogroepen. Dan is het nog de vraag wie welke verantwoordelijkheid 
neemt voor deze acties. Hoewel een enkele projectmanager in een 
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interview aangaf dat de verantwoordelijkheid voor een groot deel 
vanuit het project moet komen, wordt over het algemeen 
geconcludeerd dat dit niet zal werken. “Projecten halen alleen en 
brengen niet” is een citaat uit een van de interviews. Projecten gaan 
voor hun doelstellingen en er is geen echte stimulans om kennis te 
ontwikkelen (dit is overigens wel benoemd als doelstelling in het 
Beheersmodel voor de Grote Projecten, zie paragraaf 4.2). Het is nu 
dan ook zo dat elk project praktisch weer op nul begint; de kennis die 
er is, komt mee met de mensen. 
 
Vanuit deze gedachte lijkt het logisch dat de doorsneden gemaakt 
worden door een centraal orgaan, bijvoorbeeld als onderdeel van de 
Bouwdienst, SDG of het LPC / RPC. In de toekomst lijk het logisch dat 
dit onderdeel zit bij de Directie Projecten (zie paragraaf 4.1). Het idee is 
dat deze groep niet groot hoeft te zijn, aangezien relatief eenvoudig 
doorsneden gemaakt kunnen worden als de projecten de gegevens 
uniform en volledig aanleveren. De projecten moeten hier dan wel het 
voordeel van inzien. Dit organisatieonderdeel moet heel dicht op de 
projecten zitten. Het gaat om een verbetering van de projectbeheersing 
waar de projecten profijt van hebben, niet om de verantwoording (dus 
niet als ‘control’ bij bedrijfsvoering). Maatregelen moeten in overleg 
met de projecten tot stand komen en niet worden opgelegd. 
 
Het maken van de doorsneden betekent bekijken waar een risico 
beheerst moet worden op basis van de parameters. Zo kan bekeken 
worden in welke categorie er de meeste risico’s vallen, in welke 
categorie er de meeste onbeheersbare risico’s vallen, welke 
risicocategorie de meeste impact heeft op de RWS doelstellingen, 
enzovoort. 
 
Pro-actief programma / portfolio risicomanagement 
Naast de instantie die “doorsneden” maakt van de projecten, zijn er 
stemmen opgegaan die aangeven dat er nog een voordeel is te behalen 
met projectoverstijgend risicomanagement. Het gaat hier om extra 
risicomanagement op programma- of portfolio niveau. Een belangrijke 
vraag is bijvoorbeeld: “Wat wordt het volgende luchtdossier?” 
 
Een geïnterviewde gaf aan dat projecten ervoor moeten zorgen dat ze 
alle partijen / experts aan tafel hebben tijdens de risico-identificatie om 
te zorgen dat dossiers volledig zijn. De projectmanager is immers 
verantwoordelijk voor het project. Het merendeel van de respondenten 
geeft echter aan dat sommige zaken haast niet te identificeren zijn 
vanuit een project en efficiënter elders geïdentificeerd kunnen worden. 
Het gaat dan om bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving. Deze 
kunnen in één keer van kracht worden op alle projecten, bijvoorbeeld 
wijzigingen in het bouwstoffenbesluit. Ander voorbeelden zijn: risico’s 
uit marktontwikkelingen en risico’s vanuit de conjunctuur. Wat 
betekent bijvoorbeeld een stijging van de olieprijs voor het 
realisatieprogramma? 
 
Tijdens de interviews is aangegeven dat in de meeste gevallen een 
risico dat uit kan groeien tot een frequent voorkomend risico, als eerste 
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in een project zal opduiken. Een respondent gaf aan dat het niet 
uitmaakt waar het als eerste geïdentificeerd wordt, als er maar door iets 
of iemand gesignaleerd wordt dat het voor alle projecten gaat spelen. 
 
Deze vorm van risicomanagement is extra, omdat er nog een analyse 
plaatsvindt op portfolio niveau, die dus duidelijk meer inhoudt dan 
alleen doorsneden maken op basis van de gegevens van de projecten. 
Hier kunnen ook zaken worden toegevoegd die het gevolg zijn van de 
visie die RWS heeft (wat betekent bijvoorbeeld ‘Markt, tenzij” voor de 
projecten over vijf jaar?) en risico’s uit de eigen organisatie. Zoals 
aangegeven in de inleiding, wordt ook lijnrisicomanagement 
belangrijker. Welke risico’s die daar spelen zijn van invloed op de 
projecten?  
 
Een ander goed voorbeeld van de toegevoegde waarde van pro-actief 
risicomanagement is het fileplan. Door projecten onderling af te 
stemmen, kan voorkomen worden dat binnen één regio veel 
hoofdwegen tegelijkertijd verkeershinder ondervinden.  
 
Het is de vraag of het organisatieonderdeel dat de doorsneden maakt 
ook het pro-actief risicomanagement doet. Om risicomanagement niet 
verder te versnipperen lijkt één onderdeel als startpunt geschikter. 
 
Verantwoordelijkheid allocatie 
Over bepaalde risico’s moet formeel besloten worden hoe de 
risicorespons er uitziet. Vanuit de projecten komen de risico´s die 
mogelijk projectoverstijgend behandeld dienen te worden. Iemand met 
de bevoegdheid hiertoe moet vervolgens per risico bepalen of een risico 
toch binnen een project opgelost dient te worden, ergens in de 
organisatie wordt belegd of buiten de organisatie wordt geëscaleerd. 
Afhankelijk van de projectgrootte, kunnen dit de Directeuren Nat of 
Droog of de HID van een dienst zijn. Dit betekent dat er op die niveaus 
een cultuur moet komen waarbij gedacht wordt in risico’s en deze ook 
worden geaccepteerd. Verder heeft SDG een rol bij het escaleren van 
(exogene) risico’s buiten RWS. 
 
Het introduceren van een “nieuwe” beslisser die deze keuzen over 
risico’s maakt, heeft tevens het voordeel dat deze objectiever naar de 
risico’s kan kijken. Dit komt doordat hij of zij niet zo sterk betrokken is 
bij de individuele projecten (zie ‘Escalation of Commitment’, paragraaf 
5.2). Zoals al is aangegeven blijft de verantwoordelijkheid voor het 
eindresultaat bij de projectmanager en daarmee heeft deze een taak om 
te zorgen dat het risico beheerst wordt. Deze beheersing kan dan elders 
worden belegd. 
 
Op dit moment zijn er heel wat kenniscluster bij RWS. Deze zouden 
beter ingezet kunnen worden bij het oplossen van projectoverstijgende 
risico’s en dan met name de frequent voorkomende risico’s. Daarmee 
worden schaarse deskundigen efficiënter ingezet. 
 
Er ligt een taak voor het management om te zorgen dat projecten niet 
alleen halen, maar ook brengen. Het moet een eigenschap worden van 
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projectmanagers om kennis te delen. Het projectmanagement moet 
meer een vak worden. Daarbij hoort een opleidingsplan. 
Projectmanagers moeten op basis van de netwerkorganisatie van elkaar 
leren en samen sterk staan bij het oplossen en aankaarten van risico’s. 

7.1.4. Mogelijke nadelen 
Er zijn ook nadelen genoemd; deze wegen volgens de respondenten 
echter niet op tegen de voordelen. Het grootste nadeel zit hem in het 
vergaand formaliseren van het risicomanagementproces. Risico’s 
worden dan wellicht ‘blind’ overgenomen van andere projecten. 
Daarmee verliest het proces een belangrijke toegevoegde waarde. 
Namelijk dat mensen zelf risico’s identificeren en daarmee ook meer 
‘eigenaar’ worden van de risico’s en van het project. Het is niet 
doeltreffend om risico’s die niet door het projectteam als belangrijk 
worden ervaren ‘op te leggen’ aan het project. Een van de 
projectmanagers gaf aan dat het dossier hem inhoudelijk weinig kon 
schelen; “zolang ik maar kan zien dat het in beweging is”. Dit geeft 
duidelijk het belang van het proces zelf weer. 
 
De verwachting is overigens niet dat bovenstaand probleem met dit 
model gaat optreden. Het model moet alleen helpen om de beheersing 
beter te laten verlopen door te leren van andere projecten en risico’s op 
de juiste wijze te alloceren. 
 
Verder geldt voor risicomanagement in het algemeen dat open 
communiceren over risico’s niet altijd kan of gewenst is. Zo is het niet 
verstandig om andere overheden openlijk af te vallen door ze als risico 
te benoemen. Ook kan het tijdens onderhandelingen ongunstig zijn om 
alle risico’s te communiceren. Dit staat verder los van het model, maar 
het is goed om in het achterhoofd te hebben bij het gebruik. 

7.2 Categorisatie verificatie en discussie 

Ook de categorisatie zoals die in het vorige hoofdstuk is ontwikkeld, is 
getoetst. Dit is gedaan door een inhoudsanalyse (content analysis) uit 
te voeren. ‘Content analysis is a research method that uses a set of 
procedures to make valid inferences from text’ (Weber, 1990 in 
Neuendorf, 2002). De procedure was in dit geval dat twee 
onderzoekers onafhankelijk van elkaar 562 risico’s hebben ingedeeld 
aan de hand van de ontwerpcategorisatie. Daarna zijn de resultaten 
vergeleken en besproken. Indien er geen overeenstemming over de 
indeling van een risico werd bereikt, is een derde onderzoeker gevraagd 
om op te treden als referee. Hieronder staan de resultaten van het 
onderzoek. 
 
In 15% van de gevallen was volgens beide onderzoekers het risico niet 
duidelijk geformuleerd en derhalve niet in te delen. Vaak was het in die 
gevallen zo dat er meerdere oorzaken stonden genoemd bij één risico. 
In eerste instantie bleken de onderzoekers in 19% van de gevallen te 
verschillen van mening, dat betekent een betrouwbaarheid van 81%. 
Na overleg hierover, waarbij de categorisatie is aangescherpt in zowel 
formulering als in voorbeelden, bleef er nog 4% (22 gevallen) over 
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waar een derde onderzoeker uitsluitsel over moest geven. Volgens deze 
derde onderzoeker waren 4 risico’s niet helder genoeg geformuleerd 
om in te delen en daarmee is in 3% van de gevallen (97% 
betrouwbaarheid) werkelijk uitsluitsel gegeven door de derde 
onderzoeker. Volgens Kassarjian (1977) moeten onderzoeken met een 
betrouwbaarheid van minder dan 80% met argwaan behandeld. 
 
Op basis van de inhoudsanalyse zijn 13 aanpassingen aangebracht 
binnen de (sub-)categorieën. Deze aanpassingen zijn terug te vinden in 
bijlage E. 
 
Vervolgens is de categorisatie tijdens interviews getoetst. Dit heeft een 
paar belangrijke discussies teweeggebracht: 
• Een algemene categorisatie maakt het niet mogelijk om doorsneden 

te maken van doelstellingen die specifiek zijn voor een project. Zo 
kan bijvoorbeeld veiligheid een belangrijk item zijn voor een 
bepaald project. Het is op basis van deze categorisatie niet mogelijk 
om alle risico’s te selecteren die van invloed zijn op veiligheid. Het 
is goed om op de hoogte te zijn van deze beperking, maar het 
neemt de wenselijkheid van een uniforme indeling niet weg. 
Bovendien is door meerdere respondenten aangegeven dat 
projecten helemaal niet zo uniek zijn als vaak wordt verondersteld. 
“Wellicht zijn ze wel anders in de uitvoering, maar niet in de risico-
indeling”. 

• Het is te overwegen om de hoofdcategorieën projectbeheersing en 
(bedrijfs-)organisatie samen te voegen, omdat beide te maken 
hebben met het ‘eigen apparaat’ en er niet altijd een duidelijke 
scheiding is tussen de twee. Verdelen over deze twee 
hoofdcategorieën is meer voorsorteren op het beheersingsniveau 
uit het model. Vooralsnog is de opdeling gehandhaafd, omdat het 
wenselijk lijkt om projectspecifieke zaken ook duidelijk aan het 
project te koppelen.  

• Het is niet duidelijk in welke categorie de projectopdracht valt. 
Door nieuwe gegevens (voortschrijdend inzicht) kunnen er 
veranderingen optreden in hetgeen wat gebouwd moet worden. De 
projectopdracht kan worden opgenomen bij techniek als aparte 
categorie of worden samengevoegd met PvE, wat in wezen ook een 
projectopdracht is. Aangezien tijdens de inhoudsanalyse dit risico 
niet is gesignaleerd, is er voor gekozen om niet een nieuwe 
subcategorie aan te maken en het onder PvE te laten vallen. 
Daarnaast is voortschrijdend inzicht op de projectopdracht een 
vorm van een verkeerde inschatting over het PvE (er is altijd een 
kans dat een inschatting verkeerd is, dit betekent niet dat er fouten 
zijn gemaakt, zie ook paragraaf 5.1.3). 

• Omgeving is op te delen in fysieke omgeving, ook wel 
‘conditionering’ genoemd (grond, explosieven ed.) en niet fysieke 
(politieke) omgeving. Deze opdeling is ook gemaakt in het 
deelonderzoek (bijlage D). In de finale categorisatie is de opdeling 
niet gemaakt. Beide zaken vallen namelijk wel in “omgeving”. 
Bovendien is het niet helemaal duidelijk wanneer fysieke omgeving 
overgaat in niet-fysieke omgeving. De subcategorieën zijn 
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geordend van fysieke omgeving, naar niet-fysiek omgeving. Indien 
gewenst, is het opdelen dan altijd nog mogelijk. 

• De laatste belangrijke vraag is of de categorieën niet te specifiek op 
de realisatiefase gericht zijn. Risicomanagement moet nog meer in 
eerdere fase worden toegepast, omdat daar nog het meeste is te 
beïnvloeden. De categorieën moeten daar dan geschikt voor zijn.  

 
Om de werking van het model en de categorisatie in de praktijk te 
toetsen is aan twee risicospecialisten onder andere gevraagd om 60 
risico’s in te delen volgens de categorisatie. Interessant was dat de 
specialisten een zelfde leerproces doorliepen als de onderzoekers tijdens 
de inhoudsanalyse. In eerste instantie voldeed het resultaat niet aan de 
betrouwbaarheidseisen (zie bijlage F voor de resultaten). Er is enige 
discussie nodig om een grotere consensus over risico´s te bereiken. Het 
is de verwachting dat dit bij ingebruikname van de categorisatie ook 
nodig zal zijn. Voor de hoofdcategorieën is de indeling wel direct 
voldoende betrouwbaar. 

7.3 Conclusies model ingevuld voor RWS 

In deze paragraaf wordt het resultaat van het onderzoek naar 
projectoverstijgend risicomanagement binnen RWS gepresenteerd. 
Voor de lezer die geen behoefte heeft aan de discussie is het voldoende 
om deze paragraaf te bestuderen.  
 
Voor projectoverstijgend risicomanagement zijn er drie parameters van 
belang.  

• De eerst parameter is de frequentie van voorkomen van het 
risico en wordt als volgt opgedeeld: 
o Uniek: het risico komt voor op één project van RWS 
o Frequent voorkomend: het risico komt voor op meer dan 

één project van RWS, maar niet op alle projecten 
o Altijd voorkomend: het risico komt voor op alle projecten 

van RWS 
• De tweede parameter is beheersingsniveau en wordt als volgt 

ingedeeld: 
o Project (endogeen): het risico is het efficiëntst en het 

effectiefst te beheersen in het project 
o RWS (endogeen): het risico is het efficiëntst en effectiefst te 

beheersen in de (lijn)organisatie. 
o Extern (exogeen): het risico is niet binnen de RWS 

organisatie te beheersen 
• De derde parameter is importantie en wordt als volgt 

ingedeeld: 
o Laag: het risico heeft geen of nauwelijks gevolgen voor de 

RWS doelstellingen 
o Middelmatige: het risico heeft aanzienlijke gevolgen voor 

de RWS doelstellingen 
o Hoog: het risico heeft grote gevolgen voor de RWS 

doelstellingen 
Zoals aangeven in de discussie is het mogelijk om op basis van 
de kwantitatieve (financiële) gevolgen van een risico een 
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grenswaarde te koppelen aan de begrippen: laag, middelmatig 
en hoog. Verder is aangeven dat de indeling afhankelijk is van 
de actuele beleidsdoelstellingen en daarom een menselijke 
beoordeling vraagt. Het vaststellen van concrete criteria is 
gewenst voor diegenen die moeten gaan werken met het 
model. 

 
Door het indelen van de risico’s op de parameters ontstaan groepen 
risico’s die een verschillende behandeling vereisen (zie figuur 15). 

• Algemeen kan gesteld worden dat het behandelen van 
projectrisico’s op RWS organisatieniveau belangrijker wordt 
wanneer voor een risico: 

I. de frequentie van voorkomen hoog is, i.e. het risico komt 
voor op meerdere projecten. 

II. de beheersbaarheid laag is, i.e. het risico is beter 
beheersbaar op een hoger niveau in de RWS organisatie. 

III. de importantie hoog is, i.e. het risico heeft een grote 
impact op de doelstellingen van RWS. 

 
Importantie van het risico is belangrijk voor het opstellen van het 
risicoprofiel van RWS. 

• Risico’s die de doelstellingen van een bepaald organisatieniveau 
in gevaar brengen moeten op dat niveau bekend zijn. 

• Risico’s die belangrijk zijn voor een organisatieniveau hoeven 
daar niet automatisch ook te worden behandeld. 

• Behandeling van risico’s op volgorde van importantie ligt voor 
de hand. 

Figuur 15 Indelen over de parameters levert groepen risico’s 
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• Kwantificering van risico’s is voor de meeste risico’s mogelijk. 
o Meeste risico’s hebben financiële gevolgen. 
o Tijdsrisico’s kunnen omgezet naar geld d.m.v. een 

project afhankelijke “dagprijs”. 
o Door gebruik van een wegingsfactor kunnen risico’s 

worden verbonden met de organisatiedoelstellingen. 
• Een menselijke beoordeling van de risico’s die niet 

kwantificeerbaar zijn, blijft nodig. 
 
De frequentie van voorkomen en het beheersingsniveau bepalen hoe 
een risico behandeld moet worden (zie figuur 16).  

• Risico’s die uniek en binnen het project beheersbaar zijn, 
moeten binnen het project beheerst worden (a). 

• Risico’s die frequent voorkomen (b, c, e, f) kunnen: 
o in één keer gereduceerd of opgelost worden als het 

structureel beheersbare risico’s betreft. 
o standaard maatregelen krijgen als het niet structureel 

beheersbare risico’s betreft. 
o gebruikt worden om risicodossiers onderling te 

optimaliseren. 
o worden opgepakt door (bestaande) kennisclusters, die 

beheersingsoplossingen kunnen genereren. 
• Risico’s die niet binnen het project maar wel binnen de RWS 

organisatie beheersbaar zijn, moeten binnen de organisatie 
belegd worden (d, e, f). 

• Risico’s die niet binnen de RWS organisatie beheersbaar zijn, 
moeten worden geëscaleerd (g, h, i).  

• De primaire verantwoordelijkheid voor alle risico’s blijft bij de 
projecten liggen, dat wil zeggen dat deze moeten nagaan of 
risico’s voldoende beheerst zijn (a t/m i). 

 
Het indelen in de groepen vindt in eerste instantie plaats binnen het 
project. 

Figuur 16 Verschillende behandeling voor groepen risico´s 
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“Projectoverstijgend risicomanagement is hard nodig. RWS is er laat 
mee. Andere sectoren zijn al veel verder met het vakgebied.” (Fred 
Delpeut, HID RWS IJselmeergebied, 30 mei 2005) 

• Het is gebleken dat een groot deel van de risico’s niet buiten 
het project behandeld hoeven worden. 

• Projecten zullen alle risico’s moeten benoemen en kunnen dan 
gelijktijdig de parameters benoemen. 

• Een andere partij de indeling laten aanbrengen is tijdrovend. 
 
Er zullen in de organisatie een aantal aanpassingen nodig zijn om 
efficiënter en effectiever met risico’s van RWS projecten om te kunnen 
gaan. 

• Er moet een organisatieonderdeel zijn voor het maken van de 
doorsneden (actief projectoverstijgend risicomanagement).  

o De toegevoegde waarde van dit onderdeel zit in het 
kunnen aangeven welke risico’s waar behandeld dienen 
te worden.  

o Prioriteren van risico’s kan voor niet kwantificeerbare 
risico’s op basis van gezond verstand en gerelateerd aan 
actuele beleidsdoelstellingen en mogelijk met gebruik 
van wegingsfactoren. 

o Dit onderdeel kan ook kennis ontwikkelen over 
risicomanagement, iets dat nu nog bij ECO gebeurt. 

• Er moet een organisatieonderdeel zijn dat pro-actief aan 
projectoverstijgend risicomanagement doet. Dat betekent de 
omgeving van de portfolio in de gaten houden en 
afstemmingsproblemen tussen projecten ondervangen. 

• Er moet een organisatieonderdeel zijn dat beslissingen neemt 
over de risico’s die door de bovenstaande twee onderdelen 
worden aangedragen. De keuzes zijn: 

o Risicobeheersing leggen in het project 
o Risicobeheersing leggen in de organisatie 
o Risico’s escaleren buiten de organisatie (hier ligt een 

taak voor SDG) 
 
De achterliggende gedachten van risicomanagement moeten niet uit 
het oog worden verloren. 

• Risico’s moeten beheerst worden waar dit het best mogelijk is. 
• Er moet afgewogen worden of de beheersmaatregel de moeite 

waard is. 
• Risicomanagement is ook een sociaal proces en vergaand 

formaliseren heeft dus ook nadelen. 
 
Naast het model is er een categorisatie ontwikkeld om risico’s 
eenduidig in te kunnen delen, zodat onder andere de frequentie van 
voorkomen kan worden bepaald. De hoofd- en subcategorieën staan in 
paragraaf 6.2 en in de bijlage E zijn omschrijvingen en voorbeelden 
terug te vinden. Deze uitwerkingen zijn nodig om (het leerproces van) 
werken met de categorisatie te ondersteunen. 
 
Over het algemeen mag na de interviews geconcludeerd worden dat 
RWS open staat en enthousiast is om de stap naar projectoverstijgend 
risicomanagement te maken. Er blijkt dan ook vanuit het 
topmanagement support te zijn voor het onderzoek.  
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8. Conclusies & aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden de conclusies en de aanbevelingen 
gepresenteerd, die op basis van dit onderzoek naar projectoverstijgend 
risicomanagement binnen RWS opgesteld zijn. Er wordt antwoord 
gegeven op de onderzoeksvraag: Op welke manier kan er voor gezorgd 
worden dat projectrisico’s kunnen worden geaggregeerd en 
projectoverstijgend behandeld, zodat een efficiënt en effectief 
risicomanagement systeem mogelijk wordt? 

8.1 Conclusies 

Als antwoord op de onderzoeksvraag is een model ontwikkeld (fig 17). 

 
Het model maakt gebruik van drie parameters, waarbij het behandelen 
van projectrisico’s op RWS organisatieniveau belangrijker wordt 
wanneer voor een risico: 

I. de frequentie van voorkomen hoog is, i.e. het risico komt voor op 
meerdere projecten van RWS. 

II. de beheersbaarheid op projectniveau laag is, i.e. het risico is beter 
beheersbaar op een hoger niveau in de RWS organisatie. 

III. de importantie hoog is, i.e. het risico heeft een grote impact op 
de doelstellingen van RWS. 

 
Voor de verschillende groepen risico’s in het model zijn er verschillende 
beheersingsstrategieën, waarvan de belangrijkste zijn: 

• Risico’s die uniek en binnen het project beheersbaar zijn, 
moeten binnen het project beheerst worden. 

• Risico’s die frequent voorkomen kunnen: 
o in één keer gereduceerd of opgelost worden als het 

structureel beheersbare risico’s betreft. 
o standaard maatregelen krijgen als het niet structureel 

beheersbare risico’s betreft. 

Figuur 17 Projectoverstijgend risicomanagement model voor RWS 
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o gebruikt worden om risicodossiers onderling te 
optimaliseren. 

• Risico’s die niet binnen het project maar wel binnen de RWS 
organisatie beheersbaar zijn, moeten binnen de organisatie 
belegd worden. 

• Risico’s die niet binnen de RWS organisatie beheersbaar zijn, 
moeten worden geëscaleerd. 

 
Ter ondersteuning van dit model is een categorisatie ontwikkeld met de 
hoofdcategorieën: 

1. Techniek 
2. Omgeving 
3. Markt 
4. Projectbeheersing 
5. (Bedrijfs-)organisatie 

 
Met betrekking tot projectoverstijgend risicomanagement wordt verder 
geconcludeerd dat: 

• er weinig literatuur over beschikbaar is voor de bouwsector. 
• bij RWS dit nog niet expliciet gebeurt. 
• de organisatie van RWS er niet op is ingericht. 
• de huidige werkwijze van RWS nog te pluriform is, maar hier 

aan gewerkt wordt (o.a. middels het Beheersmodel voor de 
Grote Projecten en het IPM model). 

• de vorming van een Directie Projecten projectoverstijgend 
risicomanagement zal vereenvoudigen en hier 
projectoverstijgend risicomanagement een logische plek zou 
kunnen krijgen. 

• de primaire verantwoordelijkheid voor projectrisico’s bij de 
projecten blijft liggen. 

 
Uit de interviews is gebleken dat het beschreven systeem van 
projectoverstijgend risicomanagement de volgende voordelen voor de 
RWS organisatie heeft: 

• Het geeft inzicht in de situatie omtrent de risico’s van RWS 
projecten: het geeft inzicht in het risicoprofiel.  

• Mogelijke problemen zijn vooraf bekend bij de top. Daarmee 
draagt het bij aan de doelstelling van RWS om ‘in control’ te 
komen. 

• Er is duidelijkheid over de verdeling van risico’s tussen de 
lijnorganisatie en de projecten. 

• Het maakt efficiëntere en effectievere beheersing van risico’s 
mogelijk. 

• Het geeft meer openheid over risico’s, een betere 
kennisuitwisseling en maakt daarmee RWS een professionelere 
opdrachtgever. 

 
Het beschreven systeem van projectoverstijgend risicomanagement 
heeft de volgende voordelen voor de RWS projecten: 

• Er is meer duidelijkheid over waar de beheersing moet liggen 
binnen het project. 
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Goede managers managen risico. 
Slechte managers managen problemen. 

(Gutmannsthal-Krizanits, 1994) 

• Het biedt de mogelijkheid om bepaalde risico’s te escaleren 
(deze worden geaccepteerd). 

• Het biedt de mogelijkheid om eenvoudig overzichten te 
genereren (en die te vergelijken met andere projecten). 

• Het geeft beter overzicht in de databases. 
• Het dwingt te kijken naar risico oorzaak (i.p.v. gevolg 

definities). 

8.2 Aanbevelingen 

Naar aanleiding van het onderzoek worden er een aantal aanbevelingen 
gedaan. Er wordt geadviseerd dat: 

• Het ontwikkelde model wordt toegepast. 
• In de standaard risicodatabase gebruik gemaakt wordt van de 

categorisatie, zoals deze is ontwikkeld en te vinden is in bijlage 
E.  

• Er binnen de projecten uniformer omgegaan wordt met risico’s. 
• Binnen projecten risico’s worden ingedeeld volgens de 

parameters uit het model (met gebruik van de standaard 
risicodatabase). 

• Een organisatieonderdeel verantwoordelijk wordt gemaakt voor 
het maken van doorsneden van de projectrisico’s. 

• Een organisatieonderdeel verantwoordelijk wordt gemaakt voor 
het monitoren van extra programma- of portfoliorisico’s. 

• Er wordt aangegeven wie bevoegd is om risico’s buiten een 
project te laten beheersen. 

 
Voor de implementatie van expliciet projectoverstijgend 
risicomanagement is het verstandig om de volgende stappen te nemen: 

1. Commitment verkrijgen binnen de organisatie (resources 
vrijmaken). 

2. De standaard database aanpassen. De verwachting is dat bij 
ingebruikname een leerproces is te zien, waarbij naar verloop 
van tijd de risico´s steeds uniformer worden ingedeeld. 

3. Een pilot met een aantal projecten opzetten die de 
toegevoegde waarde van projectoverstijgend risicomanagement 
in de praktijk kan aantonen. 

4. Bij voldoende succes geleidelijk uitbreiden naar alle projecten en 
het formeel beleggen van projectoverstijgend 
risicomanagement. 

5. Oppakken van pro-actief projectoverstijgend risicomanagement 
door hetzelfde organisatieonderdeel. 

Op basis van de ervaring die met het model wordt opgedaan kunnen 
de criteria voor wanneer een risico projectoverstijgend behandeld dient 
te worden, nader bepaald worden. 
 
Plaatsing van het projectoverstijgend onderdeel lijkt voorlopig het 
meest logisch bij de afdeling Projectmanagement van de Bouwdienst. 
Alternatieven zijn bij SDG of LPC / RPC. Uiteindelijk onderbrengen van 
het onderdeel bij de toekomstige Directie Projecten ligt het meest voor 
de hand. 
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Discussie en generaliseerbaarheid 

Reflectie op de aanbevelingen 
Er zijn een aantal organisatorische aanpassingen aanbevolen. Een 
probleem bij RWS is dat de verantwoordelijkheden voor de beslissingen 
over deze zaken versnipperd zijn. Bovendien verschillen de meningen 
van die personen ook nog eens. Zoals gezegd, is de vorming van één 
Directie Projecten, hiervoor wellicht een oplossing. Daar zal dit 
onderzoek ook zijn weg kunnen vinden. 
 
Verder is het moeilijk om aan te tonen hoe groot de meerwaarde van 
(projectoverstijgend) risicomanagement is, omdat de situatie elke keer 
uniek is. Het is dus niet te bewijzen hoeveel effect de toepassing precies 
heeft op de organisatiedoelstellingen. Daardoor is acceptatie lastiger. 
Management support is wel een voorwaarde voor invoering. 
 
Wetenschappelijke bijdrage 
In hoofdstuk 6 zijn een model en een categorisatie ontwikkeld die 
geschikt lijken te zijn voor de bouwsector. Het model kan gebruikt 
worden bij organisaties die de stap willen maken naar 
projectoverstijgend risicomanagement. Het model zal wel per situatie 
moeten worden ingevuld. De manier van indelen over de parameters 
moet vastgelegd en de beheersingstrategie van groepen risico’s moet 
bepaald. De categorisatie ondersteunt het model, maar is ook al nuttig 
voor het indelen van de risico’s op individuele projecten. 
 
Kanttekeningen bij het onderzoek en aanbevelingen vervolgonderzoek 
Het onderzoek heeft zich geheel gericht op risico´s uit de projecten van 
RWS. Het model kan mogelijk ook gebruik worden voor integraal 
risicomanagement, d.w.z niet alleen voor de projecten maar ook voor 
de risico’s van de diensten. Een goede categorisatie voor risico´s van 
afdelingen of diensten van RWS moet dan worden ontwikkeld. 
 
Het model kan nog geoptimaliseerd worden door verscherping van de 
manier waarop risico’s worden geprioriteerd. In de discussie in 
paragraaf 7.1.1 is uitgebreid aangegeven dat dit niet eenvoudig is. Het 
zou voor RWS goed zijn om hier een uniforme systematiek voor te 
hebben, mogelijk met gebruik van wegingsfactoren. Dit is dan ook een 
nuttig onderwerp voor vervolgonderzoek. 
 
Optimalisatie van de categorisatie is wellicht ook nog mogelijk. In 
paragraaf 7.2 zijn een aantal zaken genoemd waarmee de categorisatie 
mogelijk verbeterd kan worden. Het uitvoeren van een factoranalyse 
wordt wenselijk geacht. Daarnaast moet bekeken worden of de 
categorieën ook geschikt zijn voor projecten in de verkenningfase. Dat 
is in dit onderzoek niet aangetoond. Wel is aangegeven dat 
risicomanagement vanaf de verkenningsfase plaats moet vinden.  
 
Tot slot moet opgemerkt dat dit onderzoek zich volledig heeft gericht 
op risico’s en daarbij het projectoverstijgend behandelen van kansen 
niet beschouwd. Het is een interessante vraag of de systematiek ook 
gebruikt kan worden voor het omgaan met kansen. 
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Bijlage A ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap 

In deze bijlage wordt een beschrijving gegeven van het 
ExpertiseCentrum Opdrachtgeverschap (ECO). Binnen RWS is ECO een 
‘corporate’ dienst met als doel de inkoop te ondersteunen. 
 
De missie van ECO 
ECO is het toonaangevend expertise centrum binnen V&W voor het 
optimaal inschakelen van de markt door de diensten aan de primaire 
taken van RWS. Dit doet ECO vanuit een corporate rol samen met de 
diensten. 

ECO is gevestigd in Utrecht in het gebouw van de Bouwdienst. Deze 
combinatie is niet willekeurig. ECO maakt gebruik van de faciliteiten 
van de Bouwdienst en valt onder dezelfde HID als Bouwdienst. Echter 
staan de activiteiten los van elkaar. Het figuur hieronder geeft een 
organogram van ECO weer. 
 

Kader 10 ECO Missie 

Figuur 18 Organogram ECO 
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Kaat Appelman is hoofd ECO en onder haar vallen drie subafdelingen. 
Dit zijn de onderdelen Beleidsadvisering, Projectadvisering en 
Ontwikkeling en Beheer.  
 
ECO is gestart op 1 juni 2004 en bundelt kennis op het gebied van 
inkopen die eerder verspreid over RWS aanwezig was (Molenaar, 
2004). Hierbij worden de volgende kennisvelden onderscheden:  

• Kostenmanagement 
• Risicomanagement 
• Planningsmanagement 
• Contractmanagement 
• Inkoopstrategie 
• Markt, Toetsen en Mandaat 
• Publiek Private Samenwerking 
• Bouw- en aanbestedingsrecht 
• Functioneel specificeren 

 
Recentelijk zijn deze kennisvelden verdeeld in het cluster Beheersing en 
het cluster Inkoop. Deze clusters zijn ontstaan na (interne) discussie 
over de positie van ECO. Deze discussie maakt onderdeel uit van een 
brede evaluatie van ECO. De evaluatie geeft aanleiding tot een 
herpositionering van ECO. Het lijkt waarschijnlijk dat op termijn het 
kennisveld Risicomanagement wordt overgeplaatst naar een ander 
onderdeel van Rijkswaterstaat. 
 
 



 
 
 

 
 
 

Bijlage B Risicocategorieën overzicht 
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Bij het vergelijken van de literatuur komen globaal zeven 
hoofdcategorieën naar voren. Deze zijn terug te vinden in de laatste 
kolom van het overzicht op de vorige bladzijde. Dit zijn de volgende 
categorieën: 

- Techniek 
- Juridisch 
- Omgeving 
- Markt / inkoop 
- Strategisch / commercieel 
- Organisatie 
- Projectmanagement 

 
De eerste categorie, genaamd techniek, komt vrijwel in alle bronnen 
voor. Slechts RAMP (2005) noemt deze bron niet. Dit lijkt in eerste 
instantie opvallend, omdat RAMP speciaal ontwikkeld is voor de 
constructiewereld. Wat hierbij vermeld moet worden is dat RAMP 
gebruik maakt van een “risk matrix”. Op de horizontale as van de 
matrix staan de verschillende risicocategorieën. Op de verticale as van 
de matrix staan de verschillende fasen van het project. De risico’s uit de 
constructiefase zijn voornamelijk terug te vinden in de “Project” 
categorie van RAMP. Deze Projectcategorie lijkt de technische risico’s 
ook niet duidelijk te omvatten. Het ontbreken van een technische 
categorie bij RAMP is opvallend te noemen. 
 

Investment stage/risk event
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Design
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Project apporval
Asset creation
Raising of capital
Construction
Operations
Expenses and maitenance
Revenu
Close-down  

 

De categorie Juridisch is in vier van de negen stukken terug te vinden. 
Aangezien deze categorie niet in alle gevallen terug te vinden is en niet 
duidelijk onder een andere categorie geplaatst kan worden, wordt deze 
voorlopig als zelfstandige categorie gehandhaafd.  
 
De Markt / inkoop categorie wordt binnen de literatuur vaak Financieel 
genoemd. Indien er gevraagd wordt naar financiële risico’s, kan door 
gebruikers aan de financiële gevolgen van risico’s worden gedacht. 
Vrijwel alle risico’s hebben financiële gevolgen. Daardoor zouden ze 
allemaal in één categorie vallen. Om dit te vermijden is er gekozen voor 
de naam Markt / Inkoop. 
 
De categorie Strategisch / commercieel wordt in vier van de negen 
gevallen in de literatuur als een aparte categorie gezien. Aangezien deze 
categorie niet in alle gevallen terug te vinden is en niet duidelijk onder 

Figuur 19 RAMP risk matrix (RAMP, 2005) 
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een andere categorie geplaatst kan worden, wordt deze voorlopig als 
zelfstandige categorie gehandhaafd.  
 
De categorie Organisatie en de categorie Projectmanagement worden in 
drie gevallen als één categorie gezien. Voor deze categorieën moet 
nader bekeken worden of ze voldoende waarde hebben om als 
zelfstandige categorieën te handhaven. 
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Bijlage D Risicocategorieën deelonderzoek 

Deze bijlage beschrijft het deelonderzoek naar de noodzaak en de 
mogelijkheden van het bundelen van risico’s. Er zijn projecten 
geselecteerd voor het onderzoek en daarbij is gelet op: 

• Mate waarin risicomanagement gebruikt wordt.  
• Een zekere variatie tussen "droge” en “natte” projecten. Hierbij 

moet gezegd dat de realiteit is dat er op dit moment 
voornamelijk grote wegenbouw projecten lopen. 

• Het gebruik van de nieuwe werkwijze (zie paragraaf 4.2), 
omdat hierop uiteindelijk moet worden aangesloten. 

• Mate van beschikbaarheid van gegevens. 
 
Op basis van deze criteria zijn projecten geselecteerd. Zoals al in 
hoofdstuk 3 is genoemd, zijn de grote projecten van RWS verder met 
risicomanagement dan de kleine. Daarom is uitgegaan van de lijst met 
de top 20 grote projecten van RWS. Het is bovendien de bedoeling dat 
deze projecten uniformer volgens de nieuwe werkwijze ingericht 
worden. Uit de top 20 zijn de volgende projecten geselecteerd, omdat 
hiervan de gegevens beschikbaar waren: 

• A2 Rondweg Den Bosch  
• A2 Holendrecht-Oudenrijn 
• Uitbreiding Spui Capaciteit Afsluitdijk 
• A2 Tangent Eindhoven 
• 2e Coentunnel / Westrandweg 
 

Van deze projecten zijn de risicodossiers vergeleken. In de risicodossiers 
zijn namelijk alle geïdentificeerde risico´s van een project vastgelegd. De 
resultaten zullen in deze bijlage besproken worden. Via een memo aan 
de deelnemende projecten zijn de bevindingen destijds ook terug 
gekoppeld. 
 
Naast deze analyse is er gekeken naar een programma dat wordt 
uitgevoerd bij RWS. Dit programma heet: “Packagedeal ZSM”12. Er is 
onderzocht hoe daar om wordt gegaan met risicomanagement op 
programmaniveau. Dit laatste heeft echter weinig bruikbare informatie 
opgeleverd voor het uiteindelijke model, omdat van structureel 
projectoverstijgend risicomanagement geen sprake bleek te zijn. Wel 
heeft het nogmaals een goed beeld van de praktijk gegeven: 
risicomanagement staat nog niet overal hoog op de agenda. 
 
Risico allocatie 
Voor het aantonen van de noodzaak van projectoverstijgend 
risicomanagement willen we inzicht krijgen in de mate waarin dezelfde 
risico´s op verschillende projecten terug te vinden zijn.  
 
Wil een risico vervolgens op de beste plek uitkomen voor beheersing 
dan moet, zoals aangegeven in de probleemstelling, er verder gekeken 

                                                   
12 “Packagedeal ZSM” is de naam van een combinatie van projecten bij de Dienst Noord-

Holland. ZSM staat voor Zichtbaar, Slim en Meetbaar en betreft wegaanpassingsprojecten. 

Deze projecten worden in de packagedeal gecombineerd met onderhoudwerkzaamheden. 
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worden dan alleen of het risico uniek dan wel frequent voorkomend is. 
Er zijn namelijk risico´s die frequent voorkomen en toch binnen een 
project opgelost dienen te worden. Ook zijn er projectspecifieke risico´s 
die niet binnen een project beheerst kunnen worden.  
 
Dit heeft geleid tot het ontwikkelen van een raamwerk voor het 
alloceren van risico´s (figuur 20). De bestaande literatuur biedt geen 
goede mogelijkheden om dit te doen. Er zijn twee assen te 
onderscheiden. Op de verticale as wordt allereerst een indeling 
gemaakt tussen project specifieke en frequent voorkomende risico’s. 
Vervolgens wordt middels de indeling op de horizontale as bekeken 
waar de beheersing van een risico zou moeten liggen. Voor beheersing 
is de beïnvloedbaarheid van het risico van belang. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen: binnen een project, binnen de RWS 
organisatie en buiten de RWS organisatie. 

 
Zo ontstaat een figuur met zes vakken waarin risico’s kunnen worden 
ingedeeld. De risico’s van de projecten van dit deelonderzoek zijn over 
de velden verdeeld, zodat aangetoond kon worden dat 
projectoverstijgend risicomanagement nuttig kan zijn. 
 
Indelen van de risico’s 
In totaal zijn 576 risico’s verdeeld over de 2 assen van figuur 20. De 
resultaten staan hieronder.  
 
Beïnvloedbaarheid 
Aangeven waar de verantwoordelijkheid voor een risico moet liggen (x-
as) is relatief eenvoudig. Is een risico beheersbaar op een bepaald 
niveau? Zo ja, dan is het goed. Zo nee, dan moet een niveau hoger 
dezelfde vraag nog een keer gesteld worden. Dit is gedaan voor alle 
576 risico’s. 87% van de risico’s bleken opgelost te kunnen worden 
binnen het project. Voor 6% ligt de verantwoordelijkheid binnen de 
RWS organisatie en voor 7% ligt die daar buiten. De lijst met risico’s en 

Figuur 20 Risico allocatie deelonderzoek 
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de indeling is niet terug te vinden in deze bijlage vanwege de 
vertrouwelijkheid van de gegevens. 
 
Het valt op dat er dus veel risico’s binnen de projecten worden 
opgelost. Dit wil nog niet zeggen dat dit ook op de meest efficiënte en 
effectieve allocatie is. Bijvoorbeeld het oplossen van problemen omtrent 
archeologie, wordt nu gedaan binnen een project. Mogelijk is dit 
efficiënter en/of effectiever RWS breed op te lossen. Het gaat dan niet 
meer alleen over beïnvloedbaarheid. Dit is iets waar in het model 
(paragraaf 6.2) rekening mee gehouden moet worden. 
 
Frequentie 
Om te kijken of een risico uniek dan wel frequent voorkomend is (y-as) 
moet overlap in de risico’s aan het licht gebracht. Eerder is aangegeven 
dat de diversiteit in de formuleringen het probleem is en dat indeling in 
de hoofdcategorieën van RISMAN niet voldoende is. Er moet dus een 
fijnmazigere indeling gebruikt worden. Alternatieven hiervoor zijn de 
gedetailleerde PRINCE2 en RISMAN indelingen. Probleem is dat deze 
indelingen gelijk weer bijzonder veel categorieën krijgen. Bovendien zijn 
deze lijsten ontwikkeld om risico’s te identificeren en niet om ze te 
categoriseren. Ze missen daarnaast (actuele) categorieën als problemen 
omtrent innovatieve contracten. Bovendien sluiten ze niet goed aan op 
de werkwijze volgens integraal project management (IPM, paragraaf 
4.2.2) van RWS, omdat deze een andere indeling hanteert. 
 
Er is daarom een nieuwe indeling ontwikkeld. Deze indeling is 
ontwikkeld op basis van elementen uit PRINCE2, RISMAN en IPM, 
indelingen gebruikt op projecten en vooral door te experimenteren met 
het indelen. De indeling was in deze fase nog niet uitontwikkeld. De 
uitwerking is terug te vinden paragraaf 6.3. De indeling die gebruikt is 
voor het deelonderzoek is terug te vinden aan het einde van deze 
bijlage.  
 
576 risico’s zijn ingedeeld over deze hoofdcategorieën en hun 
subcategorieën. De resultaten staan in de laatste twee kolommen van 
de tabel aan het einde van deze bijlage. Daarin is te zien dat er veel 
risico’s zijn die regelmatig voorkomen. Bijvoorbeeld archeologie en 
explosieven komen op alle onderzochte projecten voor, maar ook 
risico’s m.b.t tot vergunningen zien we altijd terug.  
 
Uitdagingen bij risicoaggregatie  
Van de geselecteerde projecten zijn alle risico’s die op die projecten 
geïdentificeerd zijn met elkaar vergeleken. Hierbij zijn een aantal 
problemen naar voren gekomen. 
 
Vertrouwelijkheid 
Een handicap voor de bundeling is de vertrouwelijkheid van de dossiers. 
Project- en risicomanagers willen namelijk om vertrouwelijkheidredenen 
hun risicodossier niet afstaan. Risico’s die worden beschreven in een 
risicodossier van RWS kunnen niet zomaar openbaar worden gemaakt. 
Dit hangt samen met het eerder genoemde probleem omtrent het 
expliciet maken van risico’s in een schaakspel met de omgeving en de 
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markt. Het gaat bovendien bij deze projecten om veel geld. 
Geldbelangen spelen in het bijzonder in de fase vlak voor gunning en 
dan blijft het dossier dus geheim.  
 
Om ‘lekkage’ te voorkomen wordt zelfs intern RWS bijzonder 
voorzichtig omgegaan met de gegevens. De gegevens blijven 
afgeschermd, zelfs voor een groot deel van de eigen organisatie. Voor 
het verkrijgen van de dossiers voor dit deelonderzoek was het soms een 
oplossing om de gekwantificeerde kans en gevolg weg te laten uit het 
dossier. Dit maakt beprijzing van de risico’s uiteraard lastiger en daarom 
het dossier minder vertrouwelijk. 
 
Diversiteit 
Elk project heeft een dossier met enkele honderden risico’s. Al die 
risico’s zijn door het projectteam geformuleerd. Een logisch gevolg is 
dat de risico’s van verschillende projecten niet gemakkelijk te 
vergelijken zijn. In hoofdstuk 2 is in figuur 2 gesuggereerd dat risico’s 
die frequent voorkomen eenvoudig worden herkend als de projecten 
`op elkaar´ worden gelegd. Dit blijkt niet zo eenvoudig te zijn. 
 
Bij sommige projecten zijn de risico’s ingedeeld volgens de grove 
indeling van de RISMAN invalshoeken: Juridisch, Organisatorisch, 
Technisch, Ruimtelijk, Financieel, Maatschappelijk en Politiek. Indelen in 
deze categorieën maakt het nog niet gemakkelijk generieke risico’s te 
signaleren. Er komen per categorie namelijk zeer veel risico´s uit en dus 
is het nog niet eenvoudig generieke risico’s te signaleren. 
 
Deze diversiteit staat overigens nog los van de verschillen in de 
databases waarin de risico’s zijn opgeslagen. Deze zijn divers in 
opbouw en functionaliteit. Dat maakt vergelijking tijdrovend en 
moeizaam. 
 
Tijdsaspect 
De volgende uitdaging zit in het tijdsaspect van risico´s. Zoals 
aangegeven in paragraaf 4.2.3 doorlopen projecten verschillende fases. 
Risico’s veranderen met die fases en dus met het vorderen van het 
project. 
 
Voor zover risico´s worden geïdentificeerd in de beginfase van een 
project zijn deze dan nog moeilijk te voorzien. Kans (‘likelihood’) en 
gevolg zijn niet helder en ook nog van veel (keuzes) afhankelijk. Als in 
deze fase een kwantificering wordt aangebracht kan dat leiden tot de 
onjuiste suggestie van nauwkeurigheid. Je houdt jezelf daar eigenlijk 
mee voor de gek. Risico’s kunnen uitgedrukt worden in een 
bandbreedte, deze is echter in de beginfase zo groot dat ze geen 
toegevoegde waarde heeft. (Bijvoorbeeld: project gaat tussen de 10 en 
100 miljoen kosten.) 
 
Na gunning worden risico´s voor een deel bij de opdrachtnemer gelegd. 
Bij de bundeling van risico´s is het dan de vraag of deze risico´s ook mee 
moeten worden genomen. Daar is wel wat voor te zeggen, omdat het 
neerleggen van een risico bij een opdrachtnemer een vorm is van 
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beheersen (paragraaf 5.3.3 Risicorespons). Deze zal daar ook een prijs 
voor vragen. Vanuit dat oogpunt, kan projectoverstijgend nadenken 
over die risico’s een kostenbesparing opleveren. Praktisch gezien is 
bundeling van risico’s die bij de opdrachtgever liggen lastig, omdat in 
sommige dossiers opdrachtgeverrisico’s na gunning niet meer worden 
bijgehouden. 
 
Deelprojecten 
De projecten die onderdeel waren van dit deelonderzoek bevatten vaak 
vele deelprojecten. Bij het aanleggen van een weg zijn er vaak 
kunstwerken nodig als bruggen en tunnels, die worden gezien als 
deelprojecten. Verder worden de projecten opgedeeld in verschillende 
trajecten, ook die worden gezien als deelprojecten. Het probleem dat 
hierbij ontstaat is dat risico’s per deelproject zijn geïdentificeerd en 
daardoor vaker voorkomen binnen één project. Er zou dan ook van een 
programma gesproken kunnen worden (paragraaf 5.4). 
 
Kwantificeerbaarheid 
Lang niet alle risico’s zijn gekwantificeerd in tijd en geld. Denk 
bijvoorbeeld aan kwaliteit en imagoschade. Deze risico’s zijn wel semi-
kwantitatief te beoordelen (zie paragraaf 5.1.4). Daarnaast zijn risico´s 
met tijdgevolgen niet eenvoudig in te schatten, omdat die pas echt een 
probleem zijn als ze op het kritieke pad liggen. Er moet dus altijd een 
interactie zijn met de planning wil het gevolg zichtbaar gemaakt 
worden. Kwantificeren is niet noodzakelijk voor het maken van een 
doorsnede, dus dit wordt voor dit deelonderzoek niet als probleem 
gezien. Er wordt uitgebreid ingegaan op kwantificeringsproblemen in 
paragraaf 7.1.1. 
 
Resultaten deelonderzoek 
Hieronder de thema-indeling die is gebruikt voor het indelen van 
risico’s van de projecten uit het deelonderzoek. De nummering is niet 
overal doorlopend aangezien er categorieën zijn geschrapt nadat alle 
risico’s waren ingedeeld. In de rechterkolommen staan het percentage 
van de het totaal aantal risico’s dat in de categorie valt en het 
percentage van de projecten dat het risico in het dossier heeft staan. 
 

Code Categorie Naam % in 
categorie 

% v/d 
projecten 

1 Economische factoren   
1.1 Inflatie 0,3% 40% 
1.2 Markt (situatie) 1,4% 80% 
2 Rijkswaterstaat   
2.1 Capaciteit 1,9% 80% 
2.2 Beleid RWS 3,1% 100% 
3 Omgeving   
3.1 Politiek / bestuurlijk: projectopdracht aan 

projectorganisatie (scope wijziging) 
7,3% 100% 

3.2 Bevoegd Gezag (vergunningen) 8,7% 100% 
3.4 Wijzigingen in wet- en regelgeving 4,3% 100% 
3.5 Overige last- / belanghebbenden 4,3% 100% 
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3.6 Schade aan derden 1,7% 100% 
3.7 Verkeersintensiteit 1,4% 60% 
3.8 MER / milieu 3,1% 80% 
3.9 Vormgeving 1,0% 60% 
4 Locatie (fysieke omgeving)   
4.1 Archeologie 1,7% 100% 
4.2 Explosieven 1,4% 100% 
4.3 Grondgesteldheid 2,1% 80% 
4.4 Verontreiniging 3,8% 100% 
4.5 Flora en Fauna 0,5% 40% 
4.6 Kabels & Leidingen 7,1% 80% 
4.7 Werken van derden / Andere (kunst)werken 5,6% 80% 
4.8 Grondverwerving 3,8% 80% 
5 Techniek   
5.1 Projectgegevens 3,3% 100% 
5.2 Ontwerp 1,7% 80% 
5.3 PvE 1,7% 60% 
5.4 Uitvoering 7,3% 100% 
5.5 Onderhoud tijdens uitvoering 0,9% 20% 
5.6 Onderhoud na uitvoering 0,2% 20% 
5.7 Oplevering ON naar OG 0,3% 40% 
5.8 Overdracht tussen over overheden 0,2% 20% 
5.9 Na oplevering 0,3% 40% 
5.10 LCC 1,7% 60% 
6 Inkoop, contractvorm en aanbestedingsprocedure 

(Juridisch) 
  

6.2 Scope bij het contract 0,5% 60% 
6.3 Extra over te dragen risico’s 0,5% 20% 
6.4 Interpretatie v.h. contract / aanbestedingsdocumenten 1,0% 80% 
6.5 Arbitrage 1,4% 100% 
6.6 (Onbekendheid met) nieuwe contracten 3,6% 80% 
6.7 prestaties van de ON 0,9% 60% 
7 Calamiteiten 0,7% 40% 
8 Eigen (project) organisatie   
8.1 Planning 3,5% 100% 
8.2 Raming 0,7% 60% 
8.3 Toetsing / betaling 0,5% 40% 
8.4 Communicatie 0,9% 40% 
9 Overig 3,3% 60% 
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Bijlage E Risicocategorieën in de bouw 

Er is een categorisatie ontwikkeld met de hoofdcategorieën: 
• Techniek 
• Omgeving 
• Markt (inkoop) 
• Projectbeheersing 
• (Bedrijfs-)organisatie 

Hier wordt aangegeven hoe de indeling is ontstaan, de indeling 
vergeleken met de bestaande literatuur en worden de subcategorieën 
gepresenteerd met definitie. Bovendien zijn per subcategorie 
voorbeelden geformuleerd. Door de definities en de voorbeelden is het 
mogelijk gemaakt om de categorisatie eenduidig toepasbaar te maken. 
 
Ontstaan van de hoofdcategorieën 
In samenwerking met het Platform Risicomanagement is de 
categorisatie ontwikkeld. Daarbij is er van uitgegaan dat risico’s moeten 
worden ingedeeld op basis van hun oorzaak. Risico’s hebben namelijk 
bij optreden vaak meerdere gevolgen. Bovendien kunnen verschillende 
gebeurtenissen hetzelfde gevolg hebben. Indelen op gevolg zou dus 
verwarring opleveren. Daarnaast is het voor de beheersing gewenst om 
alle oorzaken te identificeren. 
 
Als basis voor de categorisatie is een te bouwen object gekozen. 
Vandaar is uitgebouwd met andere aspecten die komen kijken bij het 
realiseren van het object. Dit proces is gevisualiseerd in figuur 21. Er 
wordt bij de uitleg uitgegaan van een aanleg project, echter kunnen 
dezelfde zaken gelden voor een onderhoudsproject. 
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Figuur 21 Ontwikkelen van een categorisatie: techniek, omgeving, markt, 

projectbeheersing en (bedrijfs-)organisatie. 
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Het object is in het figuur gesymboliseerd in de vorm van een huis. De 
voornaamste risico’s tijdens het bouwen van een object worden 
omschreven als technische risico’s. Daarnaast worden bouwprojecten in 
sterke mate bepaald door de omgeving. Vele invloeden vanuit de 
omgeving raken het project vanuit verschillende hoeken. In het figuur is 
de samenhang tussen het te bouwen object en de omgeving met pijltjes 
gevisualiseerd. Vervolgens is de markt ingebracht. Deze raakt direct aan 
het object en is te beschouwen als een hele directe omgeving. 
 
Door middel van projectbeheersing wordt getracht het bouwproces te 
optimaliseren en de risico’s vanuit de techniek, de markt en de 
omgeving te beheersen. De projectbeheersing is weergegeven met de 
cirkel die aan alle eerdere aspecten raakt. Tot slot, een bouworganisatie 
heeft vaak meerdere projecten, waardoor een projectoverstijgend 
management / organisatie aanwezig is. Deze heeft ook op haar manier 
invloed op het object. 
 
Vergelijking met literatuur 
Uit de literatuur komen 7 categorieën naar voren (zie bijlage B). 
Hierboven zijn er 5 genoemd. De categorieën “Juridisch” en 
“Strategisch / commercieel” worden niet gehandhaafd als 
hoofdcategorie. 
 
In de literatuur komt de categorie “Juridisch” veelvuldig voor. PMI 
(2004) ziet deze categorie als onderdeel van de categorie “External”. 
Deze categorie komt overeen met de categorie “Omgeving” uit dit 
onderzoek. Dit onderzoek sluit zich, mede door de kleine aantal 
subcategorieën onder de categorie “Juridisch”, aan bij PMI (2004). De 
categorie is als “Wet- en regelgeving / vergunningen “ opgenomen in 
de categorie “Omgeving”. Juridische geschillen ontstaan vaak in 
andere risico categorieën en zijn dan een gevolg. 
 
Binnen de literaire categorisatie omvat de “Organizational” categorie 
van PMI (2004) zowel de categorie “Strategisch / commercieel” als de 
categorie “Organisatie”. De “Strategisch / commerciële” risico’s 
moeten volgens Hedeman (2002) vast worden gesteld door het 
bedrijfs- of programmamanagement. Dit onderzoek plaatst daarom de 
subcategorie “Strategisch / commercieel” onder de categorie 
“Bedrijfsorganisatie”. 
 
Subcategorieën en omschrijvingen 
Op basis van de hoofdcategorieën, de literatuur, de definities en 
risicolijsten van projecten is er per hoofdcategorie invulling gegeven 
aan de bijbehorende subcategorieën. Deze zijn hieronder weergegeven. 
Risico’s dienen als eerste ingedeeld op hoofdcategorie en dan op 
subcategorie. 
 

1 Techniek  

1.1 Programma van Eisen Risico’s waarvan de oorzaak in het programma van eisen ligt (incl. kennis van de 0-situatie en 

de inschattingen / aannames die horen bij de projectopdracht). 

1.2 Ontwerp Risico’s waarvan de oorzaak in het ontwerp ligt. 

1.3 Uitvoering Risico’s waarvan de oorzaak in de fysieke werkzaamheden aan het object ligt. 
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2 Omgeving  

2.1 Ondergrond Risico’s waarvan de oorzaak in de geotechnische gesteldheid van het projectgebied ligt. 

Risico's m.b.t. obstakels en funderingsrestanten vallen onder Omgeving - Ander werk 2.11 

2.2 Archeologie Risico's waarvan de oorzaak in de archeologische waarde van de ondergrond ligt. 

2.3 Explosieven Risico's waarvan de oorzaak in het mogelijk aanwezig zijn van explosieven ligt. 

2.4 (Grond)Water Risico’s waarvan de oorzaak in het (grond)water in het projectgebied ligt. 

2.5 Vervuiling Risico’s waarvan de oorzaak in de verontreiniging aanwezig in het projectgebied ligt.  

Risico's m.b.t. vervuiling door bouwwerkzaamheden vallen onder Techniek - Uitvoering 1.3 

2.6 Flora & fauna Risico's waarvan de oorzaak ligt in de restricties die aanwezige flora & fauna oplegt aan de 

werkzaamheden. 

2.7 Natuurinvloeden / 

weersomstandigheden 

Risico’s waarvan de oorzaak in de natuurinvloeden ligt. 

2.8 Verkeer Risico's m.b.t. de verkeerssituatie tijdens de uitvoering.  

Risico's m.b.t. bijv. verkeersgroei vallen onder Techniek – PvE 1.1 

2.9 Bereikbaarheid & 

beschikbaarheid 

Risico’s waarvan de oorzaak ligt in de ontsluiting of in het formaat van het projectgebeid of in 

de tijd waarin het werk moet worden uitgevoerd. 

2.10 Kabels & leidingen Risico’s waarvan de oorzaak bij de (eigenaren van de) kabels en leidingen in het projectgebied 

ligt. 

2.11 Ander werk Risico’s waarvan de oorzaak in de reeds in uitvoering-, onderhoud- of aanwezige objecten in 

het projectgebied ligt, welke niet binnen het eigen project vallen. Hieronder vallen ook risico's 

m.b.t. bedrijfsprocessen in de omgeving. 

Risico's m.b.t. kabels & leidingen vallen onder Omgeving - Kabels & leidingen 2.10 

2.12 Gebruikers / 

beheerders 

Risico’s waarvan de oorzaak bij de eisen en wensen van de gebruikers / beheerders ligt. 

2.13 Private 

toestemmingen / 

grondverwerving 

Risico’s waarvan de oorzaak in de private toestemmingen / grondverwerving benodigd voor 

het te bouwen object ligt. 

2.14 Wet- en regelgeving / 

vergunningen 

Risico’s waarvan de oorzaak in de wet- en regelgeving en benodigde vergunningen van het te 

bouwen object ligt. Hieronder vallen ook de risico's veroorzaakt door het bevoegd gezag. 

2.15 Politiek Risico’s waarvan de oorzaak in de (wijzigingen in de) politieke belangen van het te bouwen 

object ligt of door politieke instanties (Provincie, Gemeente, Rijk) worden veroorzaakt. 

2.16 Derden Risico’s waarvan de oorzaak bij stakeholders uit de omgeving ligt en die niet onder 2.10 t/m 

2.15 kunnen worden geschaard. Hierbij valt te denken aan partijen als omwonenden, 

milieugroeperingen of belangenverenigingen. 

   

3 Markt / Inkoop  

3.1 Gunnings- / 

selectiecriteria 

Risico's waarvan de oorzaak ligt in het niet kunnen voldoen aan, of onduidelijkheid over, de 

gunnings- / selectie-eisen. 

3.2 Contracten / 

Verzekeringen 

Risico’s waarvan de oorzaak in de contracten / verzekeringen ligt. 

3.3 Partners / Leveranciers Risico’s waarvan de oorzaak bij de partners (opdrachtgever, architect, (onder)aannemer) of 

leveranciers ligt. 

3.4 Overdracht / betaling Risico's waarvan de oorzaak ligt in de toetsing / betalingen van het project (of 

projectonderdelen) en risico’s m.b.t. de afronding / de overdracht. 

3.5 Wisselkoers, 

rentevoet, inflatie & 

indexering 

Risico’s waarvan de oorzaak in de wisselkoers, rentevoet, inflatie of indexering ligt. 

3.6 Markt(ontwikkelingen) Risico’s waarvan de oorzaak in de marktontwikkelingen of marktsituatie ligt. 

   

4 Projectbeheersing  
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4.1 Planning Risico’s waarvan de oorzaak in de planning ligt. 

Risico's die gevolgen hebben voor de planning liggen in een andere categorie. 

B.v. Bekende restricties in de tijd opgelegd door de omgeving vallen onder Omgeving -

Bereikbaarheid & beschikbaarheid 2.9 

4.2 Kostenraming / 

calculatie 

Risico's waarvan de oorzaak in de bepaling van de kostprijs ligt. 

4.3 Dossiers Risico's waarvan de oorzaak in het opstellen of het beheren van de dossiers ligt. 

   

5 (Bedrijfs-)organisatie 

5.1 Management- / 

bedrijfsregelgeving 

Risico's waarvan de oorzaak in de besturing van de onderneming en de bijbehorende 

strategische / commerciële keuzen (beleid) en regelgeving ligt. 

5.2 Communicatie Risico’s waarvan de oorzaak in de uitwisseling van informatie tussen de verschillende indirect 

dan wel direct betrokken partijen ligt. 

5.3 Capaciteit Risico’s waarvan de oorzaak gerelateerd is aan de capaciteit van mensen en middelen binnen 

de eigen organisatie. 

 
Voorbeelden 
Er worden per subcategorie voorbeelden gegeven. Aangezien de lijst als 
checklist gebruikt kan worden zijn de voorbeelden opgesteld als 
positieve stellingen. Dit omdat volgens Keizer et al. (2002) op die 
manier wordt voorkomen dat mensen zeggen: “dat valt wel mee”, 
maar eerder zullen aangeven waarom het wél een risico kan zijn. 
 

1 Techniek 

1.1 Programma van Eisen 

 De eisen zijn voldoende bekend en gespecificeerd. 

 (Uitvoeringswijze, architectonische vormgeving, afwerking,  herstellen of aanpassen infrastructuur in omgeving, …) 

 De projectgrenzen zijn voldoende bekend en gespecificeerd. 

  

1.2 Ontwerp 

 De complexiteit van de uitvoering wordt voldoende in geschat. 

 De te leveren garanties zijn bekend en haalbaar. 

 De bedoelde functies van het product zijn bekend en gespecificeerd. 

 Voorwaarden (temperatuur, energie, veiligheid, enz.) om productkwaliteit te waarborgen zijn bekend. 

 Er zijn alternatieven bekend om de voorgenomen beschikbare productfuncties te realiseren. 

 Het niet-bedoelde productgebruik door de consument wordt voldoende voorzien. 

  

1.3 Uitvoering 

 De processtappen om het product te realiseren zijn gekend en gespecificeerd. 

 De technieken, bouwmethoden of fasering en hulpmiddelen zullen goed worden in geschat. 

 Er zullen geen constructiefouten optreden. 

  

  

2 Omgeving 

2.1 Ondergrond 

 Er zullen geen onverwachte zettingen optreden. 

  

2.2 Archeologie 

 De archeologische achtergrond van het gebied is bekend en gespecificeerd. 

 Een mogelijke opgraving door de archeologische dienst zal geen invloed op het werk hebben. 

  

2.3 Explosieven 
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 Een mogelijke opgraving van explosieven zal geen invloed op het werk hebben. 

 De militaire achtergrond van het gebied is bekend en gespecificeerd. 

  

2.4 (Grond)Water 

 De te treffen voorzieningen m.b.t. het waterbeschermingsgebied worden uitgevoerd. 

  

2.5 Vervuiling 

 Er zal geen onverwachte en/of zwaardere verontreiniging gevonden worden. 

 De te treffen saneringsmaatregelen zijn helder en goed geschat. 

 De kwaliteit van het milieuonderzoek is voldoende. 

  

2.6 Flora & fauna 

 Er zijn geen bijzondere flora & fauna in het projectgebied. 

  

2.7 Natuurinvloeden / weersomstandigheden 

 De natuur zal in de periode van uitvoering geen invloed hebben op het project. 

 Het weer is zodanig dat alle werkzaamheden op tijd uitgevoerd kunnen worden. 

  

2.8 Verkeer 

 Extra noodzakelijke hulpwerken en voorzieningen voor verkeer (wegverkeer en scheepvaart) en veiligheid zijn 

bekend en zullen worden getroffen. 

 Er zullen geen voorvallen zijn die de verkeersveiligheid in gevaar brengen. 

 Er zullen geen voorvallen zijn die verkeersopstoppingen tot gevolg hebben. 

  

2.9 Bereikbaarheid & beschikbaarheid 

 Er zijn voldoende aan- en afvoerwegen. 

 De bouwplaatsen / depots zijn goed bereikbaar en van voldoende formaat. 

 De verkregen buitendienststellingen zijn voldoende van lengte. 

  

2.10 Kabels & leidingen 

 De ligging van de kabels en leidingen is bekend. 

 De medewerking van de eigenaren is gegarandeerd. 

  

2.11 Ander werk 

 Er zal geen meerwerk ontstaan bij de aansluiting van het nieuwe op het bestaande werk. 

 Het bestaande werk zal niet beschadigen tijdens de bouw. 

 De aanwezigheid van obstakels of funderingsresten zal geen invloed hebben op het werk. 

 De inventarisatie van obstakels / bestaand werk is compleet. 

 De interactie van bestaan en nieuw werk in de gebruiksfase wordt begrepen. 

 Er wordt voldoende rekening gehouden met projecten in de omgeving. 

 Er zijn geen bedrijfsprocessen in de omgeving die verstoort kunnen worden door de werkzaamheden. 

  

2.12 Gebruikers / beheerders 

 Gebruikers stellen geen aanvullende eisen tijdens de ontwikkelingsperiode. 

 Beheerders stellen geen aanvullende eisen tijdens de ontwikkelingsperiode. 

  

2.13 Private toestemmingen / Grondverwerving 

 Landschapstroken kunnen worden onteigend. 

 Landeigenaren willen landschapstroken afstaan. 

  

2.14 Wet- en regelgeving / vergunningen 

 Er is voldoende inzicht in alle wettelijke vereisten en mogelijke wijzigingen. 
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 Er is voldoende inzicht in alle wettelijke vereisten en mogelijke wijzigingen op het gebied van ontheffingen en 

vergunningen. 

 De publiekrechtelijke vergunningen en toestemmingen worden tijdig verkregen. 

 Bevoegd gezag (bijvoorbeeld brandweer of waterschap) verlenen de benodigde vergunningen. 

  

2.15 Politiek 

 Het project zal geen hinder ondervinden van een wisseling / wijziging van bestuur / regering en / of politieke koers 

 Gemeenten stellen geen aanvullende eisen. 

  

2.16 Derden 

 Het gebied is vrij van criminaliteit en vandalisme. 

 Derden zullen geen vertragende blokkades / acties voeren. 

  

  

3 Markt / Inkoop 

3.1 Gunning- / selectiecriteria 

 De gunningscriteria zijn objectief. 

 De selectie criteria zijn haalbaar. 

  

3.2 Contracten / verzekeringen 

 De contracten zullen volledig en zorgvuldig zijn opgesteld. 

 De leveringscontracten kunnen worden geannuleerd. 

 Er zullen geen onvoorziene claims ontstaan door onvolledige dekking contracten. 

 De contracten worden door alle partijen begrepen. 

  

3.3 Partners / leveranciers 

 De leveranciers zullen de overeengekomen kwaliteit leveren. 

 Bij een onvoorziene gebeurtenis bij de leverancier zijn er voldoende uitwijkmogelijkheden. 

 De leveranciers zijn bereid om wijzigingen goed te keuren indien vereist. 

 De (externe) ontwikkelingspartners zullen op tijd begroting en technische beschrijvingen leveren. 

 Er zijn alternatieven beschikbaar bij externe ontwikkelingspartners. 

 De uitdagingen van de concurrent zullen voldoende worden gecontroleerd en gevolgd. 

 De financiële positie van de verschillende betrokken partijen is zeker en zullen geen gevaar voor het project 

opleveren. 

  

3.4 Overdracht / betaling 

 Er is ten allen tijden van het project voldoende beschikking over financieringsmogelijkheden. 

 De financiële informatie voorziening is voldoende. 

 De declaraties worden tijdig betaald. 

  

3.5 Wisselkoers, rentevoet, inflatie & indexering 

 De aannames zullen overeenkomen met de werkelijkheid. 

 De koersen zullen de komende jaren stabiel blijven. 

  

3.6 Markt(ontwikkelingen) 

 Er zullen geen onvoorziene tariefwijzigingen optreden. 

 De vereiste hoeveelheden zullen tegen aanvaardbare prijzen worden verkregen. 

 De financiering van kapitaalinvestering is zeker. 

  

  

4 Projectbeheersing 

4.1 Planning 
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 Een projectstart vertraging zal geen invloed hebben op de uitvoerbaarheid van het project. 

 Het bestellen van materialen zal tijdig gebeuren. 

 De planning is realistisch en haalbaar. 

  

4.2 Kostenraming / calculatie 

 De raming is kloppend. 

 De volumeramingen zijn gebaseerd op duidelijke en betrouwbare ramingen. 

  

4.3 Dossiers 

 Alle beslissingen worden goed gearchiveerd. 

 Er is duidelijkheid over wie welke dossiers beheerd. 

 Het opleveringsdossier is volledig en eenduidig. 

  

  

5 (Bedrijfs-)organisatie 

5.1 Management- / bedrijfsregelgeving 

 Het beleid van het management zal geen invloed hebben op het project. 

 Alle benodigde procedures van het project zijn bekend en efficiënt. 

 (Besluitvorming / wijziging / oplevering / acceptatie / aanbesteding / gunning / ...) 

 Het management is voldoende en op de juiste tijdstippen betrokken bij het project. 

 Het project zal effectief georganiseerd en beheerd worden. 

 Het projectteam is voldoende gemachtigd en gekwalificeerd voor het project. 

 Het projectteam besteedt aandacht aan de juiste kwesties. 

 Het projectteam leert uit ervaringen. 

 Het project is belangrijk voor de portfolio. 

  

5.2 Communicatie 

 Interne / externe communicatie is goed. 

 Het projectteam zal op tijd over de projectvooruitgang worden geïnformeerd. 

 Er is duidelijkheid over onderhandelingsruimte voor de omwonenden. 

  

5.3 Capaciteit 

 Er is voldoende gekwalificeerd / gecertificeerd personeel. 

 Er is voldoende gekwalificeerd / gecertificeerd materieel. 

 Er zullen geen stakingen optreden tijdens het project. 

 Er zullen geen sleutelpersonen wegvallen tijdens het project. 

 
 
Overzicht van de aanpassingen 
Op basis van de resultaten van de inhoudsanalyse zijn de volgende 
aanpassingen aan de oorspronkelijke categorisatie gedaan: 
 
Subcategorie: Onderhoud en Sloop / herinrichting wordt Uitvoering 
De twee subcategorieën Onderhoud en Sloop / herinrichting zijn 
geplaatst in de subcategorie Uitvoering. De subcategorieën verschillen 
op basis van levenscyclusfase. De overeenkomst ligt in dat ze alle 
fysieke werkzaamheden aan het object zelf betreffen. Elke fase kan als 
afzonderlijk project worden gezien. Tijdens de inhoudsanalyse (content 
analysis) werden geen risico’s in deze categorieën ingedeeld. Met deze 
redenen zijn de categorieën in de subcategorie Uitvoering gevoegd en 
zijn ze als zelfstandige categorieën komen ter vervallen. 
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Subcategorie Flora & fauna wordt niet Ecologie 
Er is voor gekozen om de naam Flora & fauna niet te wijzigen in 
Ecologie. Deze naam maakt de categorie te breed. Onder een ecologie 
zouden ook bijvoorbeeld grondwater, vervuiling en andere aan het 
ecologische systeem verbonden zaken kunnen worden geschaard. 
 
Subcategorie: Informatie komt te vervallen 
De categorie Informatie was te algemeen. Veel risico’s konden naast 
een specifieke categorie ook onder de categorie informatie worden 
geplaatst. Besloten is dat indelingen eerst op basis van categorie 
moeten worden gedaan (ligt het risico in de omgeving, het bedrijf, het 
project (techniek) of in de markt) en daarna pas op basis van 
subcategorie. De categorie informatie kwam, om verwarring te 
voorkomen, te vervallen. 
 
Categorie: Projectmanagement wordt Projectbeheersing 
Het betreft hier alleen interne projectmanagementrisico’s. Externe 
risico’s worden ondergebracht in de omgeving, onder Wet- en 
regelgeving / vergunningen, politiek, leveranciers of gebruikers. De 
risico’s binnen de categorie gaan specifiek over 
projectbeheersingsmiddelen. De naam is daarom gewijzigd in 
projectbeheersing. 
 
Subcategorie: Capaciteit komt onder (Bedrijfs-)organisatie 
De subcategorie capaciteit stond onder de hoofdcategorie 
projectmanagement. De categorie capaciteit omvat zowel 
capaciteitrisico’s binnen het projectteam, als binnen de 
bedrijfsorganisatie. Omdat de categorie Projectbeheersing slechts 
interne risico’s omvat, wordt de categorie naar de 
bedrijfsorganisatiecategorie verplaatst. Bovendien ligt de oorzaak van 
capaciteitsproblemen bij (het beleid van) de organisatie. 
 
Subcategorie: Dossiers wordt toegevoegd 
Risico’s veroorzaakt bij het opstellen van verschillende soorten dossiers, 
welke een functie hebben als onderdeel van de projectbeheersing 
konden niet gecategoriseerd worden. De subcategorie Dossiers wordt 
toegevoegd aan de hoofdcategorie projectbeheersing. 
 
Subcategorie: Bestaand werk wordt Ander werk 
Bij de naam Bestaand werk ontstond onduidelijkheid of werken in 
uitvoering en / of onderhoud hier ook onder vielen. De naam van de 
categorie is veranderd in Ander werk om duidelijk aan te geven dat dit 
wel het geval is. 
 
Subcategorie: Bereikbaarheid & beschikbaarheid worden 
samengevoegd 
De categorieën Bereikbaarheid en beschikbaarheid worden 
samengevoegd. Dit omdat de een voor een beperking in ruimte- en de 
ander voor een beperking in tijd van een projectgebied staan. Deze 
categorieën liggen zo dicht bij elkaar dat dit verwarring veroorzaakte. 
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Subcategorie: Private toestemmingen / grondverwerving wordt 
toegevoegd 
Vanwege het grote aantal private toestemmingen en 
grondverwervingrisico’s is deze categorie toegevoegd. Eerder vielen 
deze risico’s onder Derden. 
 
Subcategorie: Wet- en regelgeving / vergunningen bevat ook bevoegd 
gezag 
Onder de categorie Wet- en regelgeving / vergunningen valt ook het 
bevoegd gezag. Deze handelen als onderdeel van het wettelijke kader. 
 
Subcategorie: Gebruikers wordt Gebruikers / beheerders 
De categorie gebruikers wordt uitgebreid met de naam beheerders. 
Beide stakeholders stellen eisen aan het eindproduct. 
 
Subcategorie: Gunningscriteria wordt toegevoegd 
De subcategorie gunningscriteria is toegevoegd aan de categorie markt 
/ inkoop, aangezien er veelvuldig risico’s voorkwamen uit de 
gunningscriteria of de onduidelijkheid omtrent deze criteria. Aangezien 
het hier gaat om risico’s bij het inschakelen van de markt wordt deze 
categorie onder de hoofdcategorie Markt / inkoop geplaatst. 
 
Subcategorie: Partners / leveranciers komt onder Markt / inkoop 
De categorie partners en leveranciers hebben meer raakvlakken liggend 
in de markt dan in de omgeving. De categorie wordt daarom verplaatst 
naar de marktcategorie. Hiermee heeft de categorie faillissement (van 
partners en / of leveranciers) als zelfstandige categorie geen waarde 
meer en valt in de categorie Partners / leveranciers. 
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Bijlage F Praktijktoets van het model 

In dit onderzoek is het model dat is ontwikkeld voor projectoverstijgend 
risicomanagement geverifieerd door het voor te leggen aan deskundige 
belanghebbenden. Daarmee is het niet in de praktijk aangetoond dat 
het een werkend model is. Dit mankement is niet geheel op te lossen in 
dit onderzoek en dit is ook aangeven in paragraaf 7.1. Hiervoor zijn 
namelijk duidelijke en uniforme gegevens van meerdere projecten 
nodig. Deze zijn nog niet voorhanden binnen RWS. Om het model toch 
zo goed als mogelijk te toetsen, is een praktijktoets uitgevoerd. 

 
Aanpak praktijktoets 
Aan de twee risicomanagers van het project 2e Coentunnel is gevraagd 
om 60 risico´s in te delen volgens de categorisatie en op het 
beheersingsniveau. Na een uitleg van het model zijn gezamenlijk 10 
risico´s ingedeeld om te oefenen. Vervolgens is gevraagd om 50 risico´s 
onafhankelijk van elkaar in te delen. De resultaten zeggen iets over de 
betrouwbaarheid, de bruikbaarheid en het nut van het model. 
 
Voordeel van deze aanpak is dat de risicospecialisten het risicodossier 
goed kennen. Daardoor kan er geen verwarring zijn over de betekenis 
van bepaalde formuleringen. Hiermee is het mogelijk te toetsen of 
risico’s inderdaad eenduidig zijn in te delen op de assen van het model. 
Bovendien kan (opnieuw) bekeken worden of er risico’s zijn die niet 
binnen een project opgelost zouden moeten worden. 
 
De 60 risico’s zijn geselecteerd op basis van hun prioriteit: de top 60 
risico´s van het project zijn gebruikt voor de toets (en die vallen dus 
automatisch in de groep ´hoog important´). 
 
Resultaat praktijktoets 
De volgende resultaten zijn uit de toetsing gekomen. Gelijke indeling 
door de risicomanagers op: 

• subcategorie: 42 van de 60 risico’s (70% betrouwbaarheid) 
• hoofdcategorie: 51 van de 60 risico’s (85% betrouwbaarheid) 
• beheersingsniveau: 51 van de 60 risico’s (85% 

betrouwbaarheid) 
 
Analyse en discussie praktijktoets 
Om te beginnen met de resultaten van het indelen volgens de 
categorisatie; de betrouwbaarheidsgrens van 80% (Kassarjian, 1977) 
werd met 70% aanvankelijk niet gehaald. Hierbij kan ten eerste worden 
opgemerkt dat één van de risicomanagers door tijdsrestricties een 
beperkte uitleg heeft gehad. Het lijkt achteraf gezien dan ook vaker dat 
de andere risicomanager in geval van ongelijke antwoorden een betere 
keuze heeft gemaakt. Ten tweede was er een duidelijk leereffect waar 
te nemen. Als over de verschillen werd overlegd, dan werd er 
gemakkelijk een consensus bereikt. De betrouwbaarheid op 
hoofdcategorieën was 85% en daarmee wel direct voldoende. 
 
Het beheersingsniveau werd ook in 85% van de gevallen hetzelfde 
aangeduid en dat is dus direct voldoende betrouwbaar. Er zijn 
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bovendien een aantal goede voorbeelden uitgekomen van risico’s die 
projectoverstijgend beheerst zouden moeten worden. Dit gaat om 
risico’s omtrent: 

• Luchtkwaliteit 
• Prijsindexering 
• Renteontwikkeling 
• Capaciteit 
• Beleid andere RWS onderdelen 
• Wijziging in wet en regelgeving 

Dit zijn risico’s die bij projectoverstijgende beheersing gelijk 
gereduceerd of opgelost worden voor andere projecten.  
 


