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Samenvatting 

Een bouwproject voor een opdrachtnemer is nooit zonder risico’s. Door ontwikkelingen in de 
infrasector lopen de opdrachtnemers van bouwprojecten ook steeds aanzienlijker risico’s. Daarom 
is het voor een bouwbedrijf van groot belang om zich bewust te zijn van de diverse risico’s die in 
een bouwproject aanwezig zijn, zich te realiseren hoe deze risico’s kunnen worden beheerst en zich 
af te vragen of men bereid is deze risico’s te dragen. Risico’s in bouwprojecten zijn divers en gezien 
het feit dat risico’s voorkomen in de projecten is logischerwijs het begrip “risicomanagement” 
ontstaan.  
 
Risicomanagement is het proces, en “het geheel van activiteiten en maatregelen daarbinnen”, 
gericht op het omgaan met risico’s ter beheersing van een project. In de literatuur wordt geopperd 
om als organisatie ook te leren van risicomanagement. Door juist te concentreren op het leereffect 
wordt het voor organisaties mogelijk om risicomanagement niet te zien als een tool om te 
voorspellen wat allemaal fout kan gaan in een project, maar juist dat te identificeren wat in de 
toekomst beter zou kunnen. Daarnaast maakt het leren van risicomanagement het mogelijk om in 
de toekomst steeds beter alle relevante risico’s te onderkennen in een zo vroeg mogelijk stadium 
van het project en de onderkende risico’s steeds beter te kunnen beheersen binnen het project. 
Vanuit deze gedachte is een onderzoek uitgevoerd binnen de werkmaatschappij Heijmans Infra 
Geïntegreerde Projecten (HIGP). 
 
Deze organisatie heeft de wens om het risicomanagement binnen de bedrijfsstroom Heijmans Infra 
verder te ontwikkelen. Gedurende de oriëntatie is gebleken dat binnen de organisatie een zorg 
heerst omtrent de betrouwbaarheid en objectiviteit van de risicodiagnose tijdens de tenderfase van 
een bouwproject. Door het verhogen van de betrouwbaarheid en de objectiviteit kan meer gewicht 
worden toegekend aan deze diagnose en neemt het belang van de risicodiagnose als 
managementinstrument toe. Vanuit dit probleem is de volgende doelstelling geformuleerd: 
  
Het verhogen van de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de risicodiagnose binnen Heijmans 
Infra Geïntegreerde Projecten. 

 
Deze doelstelling is gehaald door te leren van het risicomanagement in eerdere projecten: 
 
Het verzamelen en analyseren van risicodata uit eerdere projecten en aanbevelingen op te 
stellen voor het gebruik van deze risicodata. 

 
De volgende risicodata is ontwikkeld: 

1. De belangrijke frequent voorziene risicofactoren in eerdere projecten.  
2. Een evaluatie van gediagnosticeerde risico’s in eerdere projecten.  

 
Ad 1. Voor het onderzoek naar de risicofactoren zijn een achttal risicodossiers van eerdere 
projecten gebruikt. De projecten zijn allemaal design & construct, multidisciplinair en in de 
infrastructuur. Uit dossiers zijn 322 belangrijke risico’s geselecteerd. In een tweetal sessies met de 
risicomanager binnen HIGP zijn alle risico’s met overeenkomstige beschrijvingen geclusterd. Uit 
deze bottom-up aanpak blijkt dat er een 25-tal belangrijke frequent voorziene risicofactoren zijn te 
onderscheiden in de eerdere projecten. Deze 25 risicofactoren zijn vervolgens opgedeeld op basis 
van hun samenhang in een 9-tal categorieën. Uit een analyse van de 25 risicofactoren blijkt dat 
HIGP als potentiële opdrachtnemer de hinder en/of schade aan de omgeving als belangrijkste 
risicobron ziet. 
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De top 10 van belangrijk frequent voorkomende risico´s is bepaald aan de hand van het aantal 
verschillende projecten waarbinnen het risicofactor voorkomt. De top 10 is als volgt: 
 

1. Niet (tijdig) verkrijgen van de permanente en/of tijdelijke vergunningen. 
2. In de vraagspecificatie gestelde objecteisen en/of realisatie -eisen zijn vatbaar voor 

verschillende interpretatie en leiden tot moeilijke discussies met opdrachtgever. 
3. Uitvoeringsplanning wordt niet gehaald. 
4. Aantreffen van (meer) verontreinigingen in het projectgebied. 
5. Afwijkende grondwaterniveau c.q. grondwaterspanning leidt tot wijzigingen in het 

ontwerp. 
6. Onvoldoende afstemming met derden leidt tot conflicten tijdens de uitvoering. 
7. Het verleggen van kabels en leidingen wordt vertraagd door onvolkomenheden in de 

coördinatie. 
8. Inkoop nadelen m.b.t. de kosten van het bouwmateriaal en/of verkoop nadelen m.b.t. 

de opbrengsten van vrijgekomen materiaal. 
9. Hinder voor en/of schade aan de bestaande omgeving als gevolg van bouwactiviteiten. 
10. (Rest)zettingen qua duur en/of grootte zijn anders dan verwacht. 

 
Voor het gebruik van de frequent voorziene risicofactoren wordt geadviseerd: communiceer de top 
10 risicofactoren binnen de organisatie; analyseer voor toekomstige projecten de top 10 van 
risicofactoren en evalueer voor toekomstige projecten in ieder geval de top 10 van risicofactoren. 
 
Ad 2. De ontworpen risico-evaluatie bestaat uit een evaluatie van voorziene risico’s in de 
tenderfase en een evaluatie van de niet voorziene risico’s in de tenderfase voortkomend uit de 
uitvoeringsfase. De risico-evaluatie is uitgevoerd in samenwerking met de procesmanager binnen 
het project en is toegepast op een tweetal projecten die nog in uitvoering zijn. 
 
Uit de evaluatie van de voorziene risico’s in beide projecten blijkt ten eerste dat het overgrote deel 
van de geëvalueerde voorziene risico’s (tot op heden) niet zijn opgetreden, voldoende zijn beheerst 
en juist zijn ingeschat. Ten tweede blijkt dat een zeer klein aantal risico’s die zijn voorzien tijdens de 
tender wel zijn opgetreden, onvoldoende zijn beheerst en onjuist zijn ingeschat. Uit de evaluatie van 
de niet-voorziene risico’s in beide projecten blijkt dat ook het overgrote deel van de nieuw 
geïdentificeerde risico’s (tot op heden) niet is opgetreden. Daarnaast zijn binnen één project 33% 
van de niet voorziene risico’s als voorzienbaar bestempeld. Voor het andere project is het 
percentage een stuk lager (12%). Op basis van de resultaten wordt geconcludeerd dat de risico’s 
en bijbehorende beheersopties in de tenderfase in beide projecten gedegen zijn gediagnosticeerd. 
 
Uit de risico-evaluaties van beide projecten zijn kritische risico’s gekomen. Voor gebruik van deze 
kritische risico’s binnen de projecten wordt aanbevolen: 

• Geef in risicodiagnoses extra aandacht aan de geïdentificeerde kritische risico’s; 
• Bouw deze lijst met kritische risico’s verderop en ontwikkel effectieve beheersmaatregelen; 

 
Tot slot 
Het verzamelen en gebruiken van risicodata staat binnen Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 
nog in de kinderschoenen. Echter gezien de zorg omtrent de objectiviteit en betrouwbaarheid van 
de risicodiagnose wordt geadviseerd om meer risicodata systematisch te verzamelen, op te slaan 
en vervolgens te gebruiken in toekomstige risicodiagnoses. De in kaart gebrachte risicofactoren en 
de ontworpen methode voor risico-evaluatie vormen hiervoor interessante hulpmiddelen. 



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 5 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

Woord vooraf 

Met het voorliggend rapport rond ik na zes jaar studeren de opleiding Civil Engineering & 
Management aan de Universiteit Twente af. Naast de (vele) uren in de collegezalen heb ik de 
afgelopen jaren mogen genieten van een heerlijk studentenleven met vele hoogtepunten, 
waaronder: de studiereis van ConcepT naar India en het onderzoek in Guatemala voor de 
woningbouworganisatie Constru Casa. 
 
Dit rapport is het resultaat van een 8 maanden durend onderzoekstraject binnen de 
werkmaatschappij Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten (HIGP). Gezamenlijk is op zoek gegaan 
naar de mogelijkheden om het risicomanagement verder te ontwikkelen wat heeft geleidt tot 
aanbevelingen voor het verhogen van de objectiviteit en betrouwbaarheid van de risicodiagnose 
voor toekomstige projecten door middel van de verzameling en het gebruik van risicodata uit 
eerdere projecten. Wanneer ik terug kijk op de afgelopen afstudeerperiode dan valt deze te 
omschrijven als een gezellige en vooral leerzame periode. Hierbij wil ik dan ook iedereen binnen de 
organisatie heel hartelijk bedanken voor een goede tijd. 
 
Dan zijn er een aantal mensen die ik in het bijzonder wil bedanken. Ten eerste wil ik Corné van 
Alphen, mijn begeleider vanuit HIGP, hartelijk bedanken voor al zijn tijd en geduld tijdens het 
onderzoek. Ten tweede wil ik Ben van Weesep, de opdrachtgever binnen HIGP, bedanken voor zijn 
enthousiaste benadering en de geboden ruimte om mijn eigen weg te gaan. Ten derde wil ik de 
overige leden van de stuurgroep bedanken voor hun spaarzame tijd en het meedenken. Mijn 
speciale dank gaat uit naar Pascal, Diana, Dick, Thom en Johan. Ik ben altijd met veel plezier naar 
Rosmalen gereisd om te mogen genieten van jullie (civieltechnische) verhalen. Tot slot wil ik graag 
mijn begeleiders vanuit de Universiteit, Joop Halman en Saad Al-Jibouri, van harte bedanken voor 
het vertrouwen, de gedeelde kennis en de begeleiding. Gedurende onze gesprekken heb ik meer 
en meer inzicht gekregen in de wereld die wetenschappelijk onderzoek heet. 
 
Natuurlijk hoop ik dat mijn onderzoek een bijdrage levert aan de verdere ontwikkeling van het 
risicomanagement binnen HIGP en de infrasector in zijn algemeen. Volgens mij is en blijft 
risicomanagement essentieel voor een succesvol project. Echter de wijze waarop het management 
van risico’s optimaal ingevuld kan worden laat naar mijn mening nog veel ruimte voor 
vervolgonderzoek. 
 
Tijdens het gehele afstudeertraject ben ik erachter gekomen dat het vormgeven en uitvoeren van 
een succesvol onderzoek neerkomt op het maken van dé juiste keuzes op hét juiste moment. 
Echter de grote valkuil van deze bewering is dat er keuzemogelijkheden te over zijn en deadlines 
als een sneltrein naderen. Op basis van deze ervaring sluit ik mijn voorwoord af met een advies aan 
de vele afstudeerders die de prachtige opleiding Civil Engineering en Management in de toekomst 
gaat brengen: 

“Als je door de bomen 
het bos niet meer ziet, 
kun je beginnen met 

de dichtstbijzijnde boom 
om te hakken.” 

 
Rosmalen, 5 oktober 2009 
 
Jeroen Stroomberg 
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1 Inleiding 

Ondernemen is onlosmakelijk verbonden met risico’s nemen. Zo ook in de infrasector. Een 
bouwproject voor een opdrachtnemer is immers nooit zonder risico’s. Al wordt er gestuurd op het 
realiseren van de gewenste kwaliteit binnen een bepaald budget en planning en is er een goede 
samenwerking tussen betrokken partijen, toch zijn er altijd factoren die dit proces kunnen 
beïnvloeden. Door een tweetal ontwikkelingen in de infrasector lopen de opdrachtnemers van 
bouwprojecten steeds aanzienlijker risico’s. 
 
1.1 Veranderende rollen en verantwoordelijkheden 

Bij de (grote) opdrachtgevers is de laatste jaren een beweging in gang gezet om meer 
verantwoordelijkheden en werkzaamheden aan de marktpartijen over te laten en als opdrachtgever 
meer als “regisseur op afstand” op te treden. Binnen de grote opdrachtgevers, Rijkswaterstaat en 
Prorail,  leidt dit tot een grote verandering in de werkwijze en de introductie van nieuwe 
contractvormen zoals Design & Construct. Traditioneel werkte Rijkswaterstaat de gevraagde 
werkzaamheden uit tot op detailniveau en vroeg vervolgens in een (openbare) aanbesteding de 
partijen om een prijs af te geven. Nu beperkt Rijkswaterstaat zich tot het definiëren van de vraag 
aan de markt, in specificaties die de functionaliteit van een oplossing beschrijven, zonder het 
ontwerp uit te werken. Het is aan de potentiële opdrachtnemers om te komen met een 
totaaloplossing waarbij zowel de ontwerp- als de realisatieverantwoordelijkheid bij hen ligt. Ook 
gedurende de uitvoering is een grote verandering doorgevoerd. Traditioneel zag Rijkswaterstaat 
dagelijks toe op de uitvoering van werken door controle van verwerkte hoeveelheden en 
aanwezigheid op het werk. In de nieuwe wijzen van werken is de opdrachtnemer verantwoordelijk 
voor het aantonen van de kwaliteit van het eindproduct. Rijkswaterstaat beperkt zich dan ook tot het 
risico gestuurd toetsen van het gevolgde proces door de opdrachtnemer. 
 
1.2 Projecten moeten cheaper, better, faster 

Wanneer gekeken wordt naar de ontwikkeling van ruimtelijke en infrastructurele projecten, dan valt 
op dat de complexiteit van deze projecten sterk is toegenomen. Hoge ambities ten aanzien van 
functionaliteit gaan daarbij gepaard met krappe taakstellende budgetten en planningen. Dit alles in 
een veel eisende en vaak drukke omgeving. Daarnaast lijkt de omvang van de projecten ook te 
groeien mede als gevolg van de nieuwe ingevoerde contractvormen. En maar al te vaak komen 
projecten in het nieuws vanwege het overschrijden van doorlooptijd en kosten of door het niet 
voldoen aan vooraf afgesproken kwaliteitseisen. 
 
1.3 Succesvol ondernemen is succesvol risico nemen 

Gezien deze nieuwe verantwoordelijkheden en de groeiende complexiteit van projecten wordt 
bouwen voor een opdrachtnemer steeds meer en meer ondernemen. Daarom is het voor een 
bouwbedrijf van groot belang om zich bewust te zijn van de risico’s die in een bouwproject 
aanwezig zijn, zich te realiseren hoe deze risico’s kunnen worden beheerst en zich af te vragen of 
men bereid is deze risico’s te dragen. Zo is er een toenemend inzicht onder professionals dat 
risicomanagement een essentieel onderdeel is van projectmanagement om een succesvolle 
realisatie van een project mogelijk te maken, en dus succesvol ondernemen ondersteunt. Immers, 
het systematisch identificeren, analyseren, waarderen en het beheersen van de projectrisico’s stelt 
een bouwbedrijf in staat om proactief in te spelen op mogelijke veranderingen die zich kunnen 
voltrekken gedurende een bouwproject. 
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1.4 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten en haar wens 

Heijmans N.V., een toonaangevend groot internationaal opererend bouwconcern, heeft 
risicomanagement dan ook hoog in het vaandel staan en achten het een belangrijke basis voor 
goed projectmanagement en –beheer. De werkmaatschappij Heijmans Infra Geïntegreerde 
Projecten (HIGP) heeft de wens om het risicomanagement binnen de bedrijfsstroom Heijmans Infra 
verder te ontwikkelen. Vanuit deze wens is een onderzoek uitgevoerd om een bijdrage te leveren 
aan deze verdere ontwikkeling van risicomanagement binnen Heijmans Infra. Dit onderzoek is 
uitgevoerd in het kader van het afstudeertraject van de opleiding Civil Engineering and 
Management aan de Universiteit Twente. 
 
1.5 Doel & opzet van dit rapport 

In dit rapport wordt het resultaat van het doorlopen onderzoekstraject gepresenteerd. Het traject 
onderscheidt een drietal fasen, namelijk een oriëntatiefase, een onderzoeksfase en een 
oplossingsfase. Het rapport is logischerwijs ingedeeld aan de hand van deze fasering. Figuur 1 
vormt de leeswijzer voor dit rapport. 
 
De rapportage start met een beschrijving van de uitgevoerde oriëntatie binnen de organisatie HIGP 
wat leidt tot een formulering van de opdracht (probleemstelling & doelstelling) en het daaraan 
gekoppelde onderzoek (hoofdstuk 2). Vervolgens wordt het theoretisch kader voor dit onderzoek 
ingevuld aan de hand van de bestaande literatuur (hoofdstuk 3). Hoofdstuk 4 beschrijft het eerste 
onderzoek naar de belangrijke frequent voorziene risicofactoren in eerdere projecten. Hoofdstuk 5 
beschrijft het tweede onderzoek waarin een risico-evaluatie is ontworpen en uitgevoerd op eerdere 
projecten. De conclusies en aanbevelingen uit beide deelonderzoeken worden gepresenteerd in 
hoofdstuk 6. Tot slot worden deze conclusies en aanbevelingen bediscussieerd en de 
mogelijkheden voor vervolgonderzoek besproken (hoofdstuk 7). 
 

 
Figuur 1: leeswijzer rapport 
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2 Opdracht & Onderzoek 

Om te komen tot een gedragen onderzoek is een oriëntatie uitgevoerd binnen de organisatie om 
inzicht te krijgen in het operationele risicomanagement en mogelijke knelpunten welke aanleiding 
kunnen vormen voor een onderzoek. De paragraaf 2.1 beschrijft deze uitgevoerde oriëntatie. 
Vervolgens wordt in dit hoofdstuk afgebakend wat de opdracht is en welk onderzoek daarbij is 
ontworpen. Met als doel om het onderzoek adequaat te formuleren is de invulling van de opdracht 
en het onderzoek gebaseerd op de methode “het ontwerpen van een onderzoek” zoals beschreven 
in Verschuren en Doorewaard (2000). Achtereenvolgend wordt daarom beschreven: de 
probleemstelling (2.2), de doelstelling (2.3), het onderzoeksmodel (2.4), de onderzoeksvragen (2.5) 
en tot slot de onderzoeksaanpak (2.6). 
 
2.1 Oriëntatie binnen Heijmans Infra Geïntegreerde projecten 

2.1.1 Beschrijving organisatie 
Zoals gesteld in de inleiding vormt de werkmaatschappij Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 
(HIGP) de opdrachtgever van het onderzoek. Binnen de bedrijfsstroom Heijmans Infra is HIGP 
speciaal opgericht voor grote, complexe, multidisciplinaire infrastructuurprojecten. HIGP heeft als 
belangrijkste taak het verwerven, voorbereiden en coördineren van deze projecten. HIGP stuurt bij 
de geselecteerde multidisciplinaire projecten het bouwproces aan, maar brengt de uitvoering onder 
bij de overige werkmaatschappijen van Heijmans Infra (HI) en/of andere marktpartijen. HIGP heeft 
drie kerncompetenties: projectmanagement, contractmanagement en risicomanagement. 
Risicomanagement staat dus binnen HIGP hoog in het vaandel. Zij zien het beperken en beheersen 
van projectrisico’s als een randvoorwaarde voor het gecontroleerd tot stand brengen van een 
project. HIGP heeft de wens uitgesproken om het gevoerde risicomanagement binnen de 
organisatie Heijmans Infra verder te ontwikkelen. Voor een uitgebreide beschrijving van Heijmans 
N.V. en HIGP wordt u verwezen naar bijlage 1. 
 
2.1.2 Beschrijving risicomanagement 
Om inzicht te krijgen in het operationele risicomanagement en de interne zorgen te identificeren 
welke aanleiding kunnen vormen voor een onderzoek, is een oriëntatie uitgevoerd binnen de 
organisatie. Zo zijn de volgende activiteiten ondernomen. 
 

• een intakegesprek met de begeleiding van HIGP en een drietal oriënterende interviews 
over risicomanagement binnen de projecten; 

• een bijeenkomst met de opgerichte stuurgroep1 voor nadere definiëring van het probleem 
en de mogelijke oplossingsrichtingen; 

• de toepassing Nederlands Risicomanagement Maturity model inclusief een 
terugkoppelingsbijeenkomst met de opgerichte stuurgroep; 

• een negental interviews met projectmedewerkers naar de mogelijkheden om het 
beoordelingsproces van projectrisico’s te optimaliseren.  

 
 

                                                      
1 Om binnen HIGP te zorgen dat er draagvlak is voor het te verrichten onderzoeksproject en de resultaten aan 
de eisen en wensen van HIGP voldoen, is gedurende de oriëntatiefase een stuurgroep opgericht bestaande uit 
vijf deelnemers: manager tenderorganisatie HIGP, risicomanager HIGP, tender- en projectmanager HIGP en 
twee procesmanager HIGP. In de verschillende stadia van het onderzoek is een bijeenkomst geweest met de 
stuurgroep. 
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Uit de oriënterende interviews (zie bijlage 2), de bijeenkomst met de stuurgroep, de toepassing van 
het Nederlandse Risicomanagement Maturity model (zie bijlage 3) en het vooronderzoek naar het 
beoordelingsproces (zie bijlage 4) blijkt dat er verscheidene mogelijkheden zijn om een bijdrage te 
leveren aan de verdere ontwikkeling van de kennis en toepassing van risicomanagement binnen 
Heijmans Infra. In de volgende paragraaf wordt overgegaan op het gekozen probleem voor dit 
onderzoek. 
 
2.2 Probleemstelling voor dit onderzoek 

Gedurende de oriëntatie is gebleken dat binnen de organisatie een zorg heerst omtrent de 
betrouwbaarheid en objectiviteit van de risicodiagnose tijdens de tenderfase van een bouwproject. 
De risicodiagnose hoort een representatief beeld te geven van de mogelijke risico’s die in het 
bouwproject aanwezig zijn en de mogelijkheden waarop deze risico’s (kunnen) worden beheerst. 
Een verkeerd gestelde risicodiagnose kan leiden tot verkeerde beslissingen omtrent de 
kostprijsbepaling, de projectplanning, het ontwerp en bijvoorbeeld de inrichting van de toekomstige 
projectorganisatie. De gedachte is dat door het verhogen van de betrouwbaarheid en de objectiviteit 
van de risicodiagnose er meer gewicht aan deze analyse kan worden geven bij de besluitvorming 
voor de beheersing van projectrisico’s. Immers, een goed besluit is gebaseerd op objectieve en 
betrouwbare data en niet op bevooroordeelde argumenten van bijvoorbeeld de projectmanager. 
Door de risicodiagnose als geheel betrouwbaarder en objectiever te maken kan het belang hiervan 
als managementinstrument uiteindelijk dus toenemen. Aangenomen wordt dat de wens vanuit HIGP 
ook wordt gedragen door de overige partijen in de infrasector. De probleemstelling voor dit 
onderzoek is daarom als volgt geformuleerd: 
 

Opdrachtnemers in de infrasector hebben de wens om de objectiviteit en de betrouwbaarheid te 
verhogen van de risicodiagnose tijdens de tenderfase, zodat meer gewicht toegekend kan 
worden aan deze diagnose en het belang van de risicodiagnose als management instrument 
toeneemt. 

 
2.3 Doelstelling in het onderzoek 

Het doel dat nagestreefd moet gaan worden staat duidelijk verwoord in de probleemstelling: het 
verhogen van de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de risicodiagnose tijdens de tenderfase. 
De doelstelling in het onderzoek betreft dus:  

 
Halman et al (2009) stellen dat het beter uitvoeren van de risicodiagnose voor toekomstige 
projecten mogelijk is door het verzamelen en gebruiken van risicodata uit reeds uitgevoerde 
projecten. Vanuit deze gedachte is besloten om de objectiviteit en betrouwbaarheid te verhogen 
door risicodata uit voorgaande projecten binnen HIGP te verzamelen. Immers door risicodata toe te 
passen wordt de risicodiagnose vrijer van bias en/of error wat leidt tot een verhoging van de 
objectivteit (Maso & Smaling, 1990). En daarnaast wordt risicodiagnose betrouwbaarder door het 
gebruik van risicodata omdat de resultaten onafhankelijker zijn van de specifieke kenmerken van de 
risicodiagnose (Van Aken, Berends & Van der Bij, 2007).  
 
 
 

Het verhogen van de objectiviteit en de betrouwbaarheid van de risicodiagnose binnen Heijmans 
Infra Geïntegreerde Projecten 
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De doelstelling in dit onderzoek wordt dus gehaald door middel van: 
 

Het verzamelen en analyseren van risicodata uit eerdere projecten en aanbevelingen op te 
stellen voor het gebruik van deze risicodata. 

 
Tot slot is bepaald welke risicodata wordt verzameld. Binnen dit onderzoek wordt: 

• Opzoek gegaan naar de belangrijke frequent voorziene risicofactoren2 in eerdere projecten. 
Als een risicofactor bij meerdere projecten voorkomt en belangrijk is dan wordt het mogelijk 
om structurele maatregelen te treffen. Om deze voordelen te behalen is het eerst nodig om 
inzicht te krijgen in welke risicofactoren frequent voorzien worden. 

• Een risico-evaluatie ontworpen en uitgevoerd op eerdere projecten. Door inzicht te krijgen 
in de effectiviteit van uitgevoerde risicodiagnoses wordt het mogelijk verbeteringen te 
identificeren met betrekking tot de op te nemen risico’s en de te treffen maatregelen om 
deze risico’s te beheersen. 

 
2.4 Onderzoeksmodel 

Het gehele onderzoek is geschematiseerd in een onderzoeksmodel opgesteld aan de hand van de 
fasering van Kempen en Keizer (2006) en weergegeven in Figuur 2. Een onderzoek kan in vier 
hoofdfasen onderscheiden worden: een oriëntatiefase, een onderzoeksfase, een oplossingsfase en 
een invoeringsfase. De oriëntatiefase is reeds besproken in dit hoofdstuk (zie 2.1). De 
invoeringsfase valt vanwege de beperkte tijdspan buiten dit onderzoek en zal moeten worden 
ingevuld door de organisatie zelf. 
 

 
Figuur 2: onderzoeksmodel 
 

                                                      
2 Een risicofactor wordt binnen dit onderzoek gezien als een “situatie die meerdere individuele projectrisico’s 
met zich meebrengt” 
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De eerste onderzoeksstap (deel 1.) is de bepaling van het theoretische kader. Zo dienen de 
begrippen welke gebruikt worden binnen het onderzoek te worden afgebakend. Daarnaast is het 
van belang om reeds uitgevoerde onderzoeken naar risico’s in bouwprojecten en het leren van 
risicomanagement te vinden en te analyseren. De tweede onderzoeksstap (deel 2.) is het in kaart 
brengen van de belangrijke frequent voorziene risicofactoren in eerdere projecten. Dit kan gedaan 
worden door risicodiagnoses van eerdere projecten onderling te vergelijken. De derde stap is het 
ontwerpen & uitvoeren van een risico-evaluatie op eerdere projecten (deel 3.). Op basis van de 
verzamelde risicodata zijn aanbevelingen opgesteld voor het verhogen van de objectiviteit en 
betrouwbaarheid van risicodiagnoses voor toekomstige projecten. 
 
2.5 Onderzoeksvragen 

De vraagstelling bestaat uit een drietal centrale vragen die zijn opgesteld uit het onderzoeksmodel 
om verdere richting te geven aan het onderzoek. De volgende drie centrale onderzoeksvragen zijn 
opgesteld. 
 
Onderzoeksdeel 1. 
Wat wordt in de literatuur verstaan onder de begrippen risico, risicodiagnose en risico-
management? En, wat is reeds bekend over risico’s in bouwprojecten en het leren van 
risicomanagement door risicodata? 

 
Onderzoeksdeel 2. 
Wat zijn de belangrijke frequent voorziene risicofactoren binnen eerdere projecten van HIGP en 
hoe kunnen deze risicofactoren gebruikt worden voor toekomstige risicodiagnoses? 

 
Onderzoeksdeel 3. 
Hoe kan een risico-evaluatie worden uitgevoerd?; wat zijn de resultaten als deze evaluatie wordt 
toegepast op eerdere projecten van HIGP? En, hoe kunnen deze resultaten worden gebruikt voor 
toekomstige risicodiagnoses? 

 
2.6 Onderzoeksaanpak 

Een randvoorwaarde van het onderzoek is dat er op een systematische en wetenschappelijke wijze 
wordt gewerkt richting een oplossing van het vooraf gedefinieerde probleem. Het reeds beschreven 
onderzoeksmodel en de bijbehorende vraagstelling is de eerste belangrijke stap gezet, omdat deze 
de kaders van het uitgevoerde onderzoek weergeeft. Elk deelonderzoek heeft zijn eigen praktische 
invulling. Om de leesbaarheid van deze rapportage te verhogen is besloten om de gekozen 
onderzoeksaanpak per deelonderzoek uit te werken. Elk hoofdstuk start daarom met een 
beschrijving van aanpak. 
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3 Risico’s en het management in bouwprojecten 

De onderzoeksvragen voor dit deel zijn: wat wordt in de literatuur verstaan onder de begrippen 
risico, risicodiagnose en risicomanagement? En, wat is reeds bekend over risico’s in bouwprojecten 
en het leren van risicomanagement door risicodata? Dit hoofdstuk presenteert de resultaten van het 
bureauonderzoek in de risicomanagement literatuur naar het antwoord op deze vragen. Eerst wordt 
eerst de term ‘risico’ (3.1) uitgewerkt en uitgesplitst naar ‘projectrisico’ (3.2). Vervolgens wordt het 
begrip risicomanagement’ (3.3) voor bouwprojecten uitgewerkt met als onderdeel de risicodiagnose. 
Voor de verdere invulling van dit onderzoek is nader gezocht in de literatuur naar de verschillende 
risico’s die (kunnen) voorkomen in bouwprojecten (3.4) en naar de mogelijkheden voor een 
evaluatie van het risicomanagement (3.5) 
 
3.1 Risico 

In het dagelijks leven wordt onder risico verstaan: gevaar van schade of verlies. (Dikke van Dale, 
2009) Het begrip risico komt naast in het dagelijkse leven ook in verschillende bedrijfssectoren voor 
met als gevolg dat het begrip risico vele definities kent. Zo ook in de literatuur van 
risicomanagement. Een greep uit de literatuur levert de volgende definities van het begrip risico op: 
 

• A broad definition of project risk is ‘the implications of the existence of significant 
uncertainty about the level of project performance achievable’. A source of risk is any factor 
that can affect project performance, and risk arises when this effect is both uncertain and 
significant in its impact on project performance. (Chapman & Ward, 1997) 

• 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) 

• Uncertainty is the absence of information required for the decision needing to be taken at a 
point of time. Risk is the condition where information is still missing, but a probability 
distribution can be assigned to the occurrence of the event about which a decision needs to 
be taken. (Winch, 2002) 

• Een risico is een gebeurtenis die zich al dan niet kan voordoen en die kan leiden tot uitloop 
van het project, tot kostenoverschrijding of tot het niet voldoen aan gestelde kwaliteitseisen 
(Well-stam et al, 2003) 

• Een risico is de mogelijke negatieve invloed van onzekere situaties of onzekere 
toekomstige scenario’s of gebeurtenissen op de projectdoelstellingen. (Vermande & 
Spalburg, 1998) 

 
Zowel het abstractieniveau van de definities als de elementen die gebruikt worden in de definities 
verschillen. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende gebruikte definities in de literatuur dan 
concluderen Halman et al (2009) dat al deze risicodefinities met elkaar gemeen hebben dat ze een 
waarschijnlijkheids- en waardecomponent onderscheiden. Aanvullend op deze twee 
basiscomponenten kan een risico beschreven worden als een oorzaak-gevolg keten. Aan een 
risico, het daadwerkelijk optreden van een gebeurtenis, liggen altijd een of meerdere oorzaken ten 
grondslag, en een gebeurtenis leidt tot een of meer gevolgen. De oorzaak is gekoppeld aan de 
waarschijnlijkheidscomponent. De aard en hoeveelheid bepalen de grootte. De gevolgen zijn van 
verschillende aard en kunnen worden vertaald in effecten, die de waardecomponent betreft. Binnen 
dit onderzoek vormen het tweetal componenten en de oorzaak-gevolg keten samen de basis voor 
het begrip risico. Daarom, een risico binnen dit onderzoek: 
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…heeft waarschijnlijkheidscomponent en een waardecomponent 
…is onderdeel van een oorzaak-gevolg keten 

 
Toch zijn er nog verschillen in de definities en deze verschillen worden veroorzaakt door de 
verschillende situaties waarin de definities gelden. Halman (1994) stelt dat de definities kunnen 
worden onderscheiden in kwantitatieve en kwalitatieve definities en naar de wijze waarop men 
greep probeert te krijgen op het proces in de risicoketen. Op basis hiervan is Halman (1994) 
gekomen tot de risico-categorisering zoals weergegeven in Figuur 3. 
 

 
Figuur 3: risico gezien als statisch keuzeprobleem of als dynamische interactie 
 
Hierbij zijn de statische keuzeproblemen momentopnamen en de dynamische keuzeproblemen 
processen in tijd. De statische keuzes zijn dus niet beïnvloedbaar en de dynamische wel. Dit wordt 
veroorzaakt door de tijdsspanne die voorhanden is om een keuze te maken en deze eventueel te 
herzien of bij te stellen. Frequent voorkomende problemen zijn altijd objectief meetbaar omdat er 
voldoende historische data voorhanden is voor de beoordeling. Niet frequent voorkomende 
problemen worden beoordeeld aan de hand van verwachtingen, oftewel subjectief. (Van der 
Heijden, 2006) 
 
3.2 Projectrisico 

Volgens het PMI (2000) wordt een project beschreven als een tijdelijke inspanning die ondernomen 
wordt om een unieke dienst op te zetten of een uniek resultaat te behalen. Bouwprojecten worden 
gezien als unieke projecten omdat er nooit een tweede object wordt gebouwd onder dezelfde 
omstandigheden en specificaties. Hier volgt uit dat projectactiviteiten (en dus de projectrisico’s) per 
definitie uniek zijn. Daarnaast stelt Halman (1994) dat projectrisico’s ook dynamisch zijn. Er zijn nog 
een aantal keuzes te maken om te komen tot de definiëring van het begrip risico binnen het 
onderzoek. Deze verdere afbakening wordt hieronder verder uitgewerkt. 
 
3.2.1 Puur negatief of combinatie positief en negatief 
Hillson (2002) onderscheidt in het denken over risico’s een tweetal 
kampen: risico’s zijn puur negatief, of risico is een combinatie van 
positief en negatief. De algemene opvatting van projectmanagers is 
dat risico een puur negatieve gebeurtenis is. (March & Shapira 
1987). Voor dit onderzoek wordt Figuur 4 aangehouden. Oftewel, een 
projectrisico binnen dit onderzoek: 
 

…is puur negatief en per definitie een onzekerheid 

 

Figuur 4: risico versus 
onzekerheid 



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 15 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

3.2.2 Negatief of positief op “iets” 
Kijkend naar de definities van projectrisico in de eerste paragraaf dan valt op dat men spreekt over 
een afwijking van wat wordt verwacht, positief en/of negatief. Zo definieert PMI (2000) een 
projectrisico als “an uncertain event or condition that, if it occurs, has a positive or a negative effect 
on a project objective.” De projectdoelstellingen staan dus voor “wat verwacht wordt”. 
Concluderend, een projectrisico binnen dit onderzoek: 
 

…heeft mogelijk negatief effect op de projectdoelstellingen 

 
3.2.3  Verschillende grootheden 
De “orde van grootte, omvang, ernst en/of mate” wordt bepaald aan de hand van de 
waarschijnlijkheidscomponent en een waardecomponent. Omdat de projectdoelstellingen 
verschillend van aard zijn, moet de waardecomponent van een project uitgedrukt worden in 
verschillende grootheden. Qua afbakening betekent dit, een projectrisico: 
 

…kan worden uitgedrukt in verschillende grootheden 

 
3.2.4 Verschillend perspectief 
Volgens Gevers & Hendrickx (2006) moeten risico’s altijd vanuit een bepaald perspectief bekeken 
worden. Versteegen & Rijkens (2007) illustreren dit met: “afhankelijk van het perspectief waarmee 
je kijkt, is een penalty in een wedstrijd een kans of een bedreiging”. Bij bouwprojecten is dit het 
perspectief van de opdrachtgever en de opdrachtnemer. De beoordeling van wat een risico 
genoemd kan worden of wat wenselijk is, ligt bij hen. Natuurlijk moet het uitgangspunt zijn dat een 
risico voor de opdrachtgever ook gezien wordt als een risico voor de opdrachtnemer. Echter een 
onduidelijk of onvolledig contract betekent voor de opdrachtgever een risico, maar de 
opdrachtnemer (vanuit ondernemersperspectief bezien) zou een mogelijkheid hebben tot meerwerk 
dus een opportunity. Vandaar, een projectrisico: 
 

…is afhankelijk van het perspectief waarmee gekeken wordt 

 
3.2.5 Definitie projectrisico binnen onderzoek 
Op basis van de bovenstaande uitwerking wordt een projectrisico als volgt gedefinieerd. 
 
Een projectrisico… 
 

• heeft waarschijnlijkheidscomponent en een waardecomponent; 
• is onderdeel van een oorzaak-gevolg keten; 
• is per definitie een onzekerheid en heeft een negatief effect op de projectdoelstellingen;   
• kan worden uitgedrukt in verschillende grootheden;  
• is afhankelijk van het perspectief waarmee gekeken wordt. 

 
 
Wanneer in dit onderzoek gesproken wordt over een projectrisico kan hiervoor ook risico worden 
gelezen en omgekeerd. Een project-opportunity is daarbij het tegenovergestelde van een 
projectrisico en dus puur positief. De overige elementen zijn hetzelfde. 
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3.3 Risicomanagement 

Gezien het feit dat risico’s voorkomen in de verschillende branches is logischerwijs het begrip 
“risicomanagement” ontstaan. Wederom zijn de definities van dit begrip uiteenlopend. Volgens the 
Institute of risk management (2002) is: “risk management a central part of any organisation’s 
strategic management. It is the process whereby organisations methodically address the risks 
attaching to their activities with the goal of achieving sustained benefit within each activity and 
across the portfolio of all activities” Deze definitie is zeer algemeen en is daarmee van toepassing 
op alle organisaties. Specifiek voor projecten, wat juist relevant is binnen dit onderzoek, komt PMI 
(2000) tot de volgende definitie: “risk management is the systematic process of identifying, 
analysing and responding to project risk. It included maximizing the probability and consequences 
of positive events and minimising the probability and consequenses of adverse events to project 
objectives”. En special voor bouwbedrijven komen Vermande & Spalburg (1998) tot de volgende 
definitie: “risicomanagement is het onderkennen en beheersen van risico’s tijdens de realisatie van 
een project met als doel de kans op een succesvol verloop te verhogen”. Deze definitie komt sterk 
overeen met de definitie van Well-stam et al (2003). Zij beschrijven risicomanagement “als het 
proces, en geheel van activiteiten en maatregelen daarbinnen, gericht op het omgaan met risico’s 
ter beheersing van een project.” 
 
Kijkend naar de bovenstaande definities dan blijkt in ieder geval dat risicomanagement een 
gestandaardiseerd proces is wat betrekking heeft op het omgaan met de risico’s of de combinatie 
van risico’s en opportunities wat uitgevoerd kan worden op verschillende niveaus in een organisatie 
en/of project met als hoofddoel het beter in staat zijn om doelstellingen te bereiken. 
 
3.3.1 Definitie risicomanagement binnen onderzoek 
Voor de leesbaarheid is gekozen voor de definitie van Well-stam et al (2003): 
 

Risicomanagement is in algemene termen, en verder binnen dit onderzoek: 
• Het proces, en “het geheel van activiteiten en maatregelen daarbinnen, gericht op het 

omgaan met risico’s ter beheersing van een project.” 

 
Als we in dit onderzoek dus spreken over risicomanagement dan hebben we het over 
projectrisicomanagement. Het doel en de invulling van het proces wordt hieronder nog nader 
besproken. 
 
3.3.2 Het doel van risicomanagement 
“If trouble is sensed well in advance it can be easily remedied; if you wait for it to show itself any 
medicine will be too late because the disease will have become incurable. As doctors say of a 
wasting disease, to start with it is easy to cure but difficult to diagnose; after a time… it becomes 
easy to diagnose but difficult to cure”. (Winch, 2002) 
 
Deze paradox voor risicomanagement geeft het doel weer van risicomanagement maar geeft ook 
de moeilijkheid aan om dit doel te bereiken. Halman et al (2009) sluit hier op aan met de volgende 
zinnen. Risicomanagement gaat niet over het voorspellen van de toekomst, maar over de 
beheersing van een project door te kijken naar de toekomst. Natuurlijk is het niet mogelijk maar ook 
niet wenselijk om alle risico’s uit een project weg te nemen. Risicomanagement wordt juist 
toegepast om ervoor te zorgen dat de voorzienbare risico’s tijdig worden herkend en op effectieve 
wijze worden aangepakt. 
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Concreet leidt het toepassen van risicomanagement in een project tot (Halman et al, 2009): 
• Het actief herkennen en beoordelen van potentiële problemen in een vroege fase van het 

project. Er kan zodoende tijdig wat aan gedaan worden. 
• Een gestructureerd proces van monitoren, evalueren en beheersen; 
• Beter onderbouwde beslissingen voor verdere invulling project 
• Een duidelijker beeld van de allocatie van risico’s 
• Beter risicomanagement op toekomstige projecten door het verzamelen en gebruiken van 

risicodata van uitgevoerde projecten 
 
Vermande & Spalburg (1998) stellen als belangrijkste doel (en effect) van het 
risicomanagementproces: het op gang brengen en stimuleren van de communicatie en 
samenwerking tussen leden van het projectteam en betrokken specialisten tijdens het identificeren, 
inschatten en beantwoorden van risico’s. Alleen al het nadenken over projectstrategie en 
knelpunten elimineert reeds een aantal risico’s en onzekerheden.” Risicomanagement is binnen 
deze definitie in aanvulling op Halman et al (2009) dus vooral een communicatie-instrument. 
 
Tot slot is er specifiek voor de opdrachtnemers nog een extra argument voor de toepassing van 
risicomanagement. Bij verschillende opdrachtgevers is de afgelopen jaren de wens ontstaan om 
beter inzicht te krijgen in de door de opdrachtnemer gehanteerde methode van risicomanagement. 
Steeds vaker wordt bij de aanbesteding geëist dat risicomanagement bij het project op een 
gestructureerde manier en inzichtelijke manier wordt uitgevoerd. Een inadequaat systeem van 
risicomanagement verlaagt dan de kansen voor een aannemer op gunning van de opdracht en 
hiermee verhoogt de kans op omzetderving (Schaik, 2006). 
 
3.3.3 Het risicomanagement proces  
In de literatuur worden het risicomanagementproces omschreven met verschillende stappen (zie 
o.a. Well-Stam et al, 2003; Winch, 2002; Chapman & Ward, 1997; Kliem & Ludin, 1997). Om een 
beeld te geven wat het proces op hoofdlijnen inhoudt, wordt de ontworpen fasering door het 
platform risicomanagement binnen de Universiteit Twente besproken. Het platform heeft een 
overzicht gemaakt van de verschillende bestaande faseringen in de literatuur en is tot de 
hoofdfasering gekomen. (zie Augustein, 2006; Van der Heijden, 2006; Schaik, 2006). Volgens deze 
hoofdfasering bestaat het risicomanagementproces uit vier basisstappen: de voorbereiding 
risicomanagement, de risicoanalyse, de risicorespons en de risicobeheersing. Deze stappen 
worden achtereenvolgend besproken. 
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De eerste fase dient ter afbakening van het risicomanagementproces. Zo wordt onder 
andere bepaald hoe risicovol het project is, aan de hand waarvan wordt gekozen hoe 
intensief er risicomanagement toegepast wordt. 

• 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? 
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In de tweede fase worden de risico’s geïdentificeerd en beoordeeld. De identificatie 
bestaat uit het in kaart brengen van alle risico’s. 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. De meeste gangbare technieken voor het identificeren en beoordelen van 
projectrisico’s zijn: checklists, rapid ranking methoden, foutenboomanalyses, 
beslissingboomanalyses en consultatie van experts (individueel of groep). Het gebruik van 
de verschillende technieken hangt onder andere af van de vraagstelling, de hoeveelheid 
beschikbare informatie, de complexiteit van het project, de beschikbare tijd en budget. 
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Als alle risico’s zijn geïdentificeerd en geprioriteerd, is er inzicht in de risico’s, maar de 
risico’s zijn nog niet beheerst. Vervolgens wordt de derde fase gestart. Hierin worden 
maatregelen gegenereerd, geselecteerd en vervolgens geïntegreerd in het projectplan. 
Hierbij dient te worden gestart met het bepalen van één van de responsstrategieën: 
vermijden, reduceren, overdragen en accepteren. Binnen de strategie kan gekozen 
worden voor een aantal maatregelen. Het genereren van deze maatregelen vereist 
creativiteit en gebeurt daarom bijvoorbeeld in een groep. 
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g Fase vier bestaat uit: het implementeren van maatregelen, het bewaken en evalueren van 
de voorziene risico’s en de maatregelen, en het rapporteren over de voorziene risico’s en 
maatregelen. Door het platform wordt geconcludeerd dat risicomanagement altijd een 
iteratief proces is. Gedurende het (bouw)proces dient de cyclus zoals bovenstaande 
beschreven continue doorlopen te worden. Zo is het proces ook gericht op het tijdig 
herkennen, voorkomen en adequaat interveniëren van de nog niet-voorziene 
projectrisico’s. 

 
3.3.4 Definitie risicodiagnose binnen onderzoek 
Voor de verdere invulling van het onderzoek dient het begrip ‘risicodiagnose’ uit de doelstelling te 
worden gedefinieerd. Door het platform risicomanagement universiteit Twente wordt dit begrip niet 
gebruikt in de beschrijving van het proces. Halman et al (2009) stelt dat de risicodiagnose bestaat 
uit het identificeren, het waarderen, en het analyseren van risico’s en beheersopties. Kijkend naar 
het beschreven proces dan komt dit overeen met de tweede en derde stap in het proces. Voor de 
leesbaarheid is gekozen voor de definitie van Halman et al (2009): 
 

Risicodiagnose is in algemene termen, en verder binnen dit onderzoek: 
Het geheel aan activiteiten voor het identificeren, het analyseren, het waarderen van risico’s en 
beheersopties als onderdeel van het totale risicomanagementproces. 
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3.4 Risico’s in bouwprojecten 

In de afgelopen paragrafen is elke keer gesproken over de begrippen risico en risicomanagement. 
Wat daadwerkelijk de risico’s zijn in bouwprojecten is nog niet aan de orde gekomen. Om een beeld 
te krijgen van de verschillende risico’s die zich kunnen voordoen is gezocht in de literatuur. Voor 
bouwprojecten zijn tal van risico’s te identificeren. Typische risico’s voor een bouwproject zijn 
volgens Flanagan & Norman (1993): 

 
• Het niet behalen van de vastgelegde ontwerp- en realisatietijd; 
• Het niet verkrijgen van de benodigde vergunningen binnen de termijnen die opgenomen 

zijn in de ontwerpplanning; 
• Onvoorziene afwijkende grondcondities vertragen het project; 
• Buitengewone weersomstandigheden vertragen het project; 
• Onverwachte prijsstijgingen met betrekking tot loon en materiaal; 
• Een ongeluk met een bouwvakker op de bouwplaats met als gevolg lichamelijk letsel; 
• Verborgen gebreken in het werk door slecht vakmanschap; 
• Een claim van de opdrachtnemer voor de verliezen en uitgaven veroorzaakt door te late 

oplevering van ontwerpdocumenten; 
• Het falen om het project binnen het budget van de opdrachtgever te realiseren. 

 
Risico’s en risicofactoren zijn dus divers in bouwprojecten. In de vele publicaties op het gebied van 
risicomanagement voor projecten (zie o.a. Halman et al (2009), PMI (2000), Kliem & Ludin (1997), 
Chapman & Ward (1997) wordt nagenoeg niet gesproken over de meeste relevante risico’s in de 
projecten, maar over de mogelijke risico’s binnen projecten. Deze risico’s worden dan 
gepresenteerd door middel van checklisten waarbij categoriseringen worden aangehouden. Deze 
categoriseringen zijn top-down ontworpen. Ook Chapman (2001), Nasih et al. (2003) en Well-stam 
et al. (2003) komen met een uitgebreide checklist waarin talloze risico’s zijn opgenomen. Daarop 
aansluitend stelt Wamelink (2009) dat het niet zinvol is om te proberen te komen tot een uitputtende 
lijst met risico’s voor elk bouwproject. In de eerste plaats heeft ieder project unieke kenmerken, 
door bijvoorbeeld functionele of technische opgave, de locatie of de set van betrokken partijen, 
waardoor het vrijwel onmogelijk is om een volledige lijst op te stellen. In de tweede plaats is deze 
lijst voor ieder van de betrokken partijen verschillend.  
 
Een overzicht van de meeste relevante risico’s binnen projecten wordt wel gegeven door Zou et al 
(2007). Zou et al (2007) komen met de “key risks” in bouwprojecten verkregen via een enquête3 
onder participanten in de Chinese bouwindustrie en de Australische bouwindustrie. In onderstaande 
tabel zijn de risico’s opgenomen die door beide industrieën als belangrijk zijn beschouwd. 
 
Categorie van risico’s Risico’s bij bouwprojecten 
Opdrachtgever 
gerelateerde risico’s 

• Te strakke projectplanning 
• Wijzigingen door de opdrachtgever 

Ontwerper gerelateerde 
risico’s 

• Ontwerpwijzigingen gedurende nadere detaillering 
• Inadequate planning van het project 
• Onvolledige of niet accurate kostprijsbepaling  
• Inadequate bouwlocatiegegevens 

                                                      
3 Iedere respondent diende een lijst van 85 risico’s door te lopen en ieder risico te scoren op kans en gevolg. 
De “key risks” zijn de risico’s met de hoogste score. 
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Aannemer gerelateerde 
risico’s 

• Niet beschikbaar zijn van voldoende experts en managers 
• Niet beschikbaar zijn van voldoende geschoolde 

bouwvakkers 
• Geluidsoverlast veroorzaakt door de bouw 

Onderaannemers 
gerelateerde risico’s • Onvoldoende managementcapaciteit van onderaannemers 

Overheidsinstanties 
gerelateerde risico’s 

• Excessieve procedures voor het verkrijgen van 
toestemmingen 

Externe risico’s • Prijsstijgingen van constructiematerialen 

 
3.4.1 Bevindingen voor onderzoek 
Risico’s en risicofactoren zijn dus divers in bouwprojecten. Op basis van de literatuur is het niet 
mogelijk om een uitspraak te doen over de belangrijke frequent voorkomende risico’s binnen 
projecten. Door middel van verschillende categoriseringen kunnen de risico’s in de bouwprojecten 
worden geïdentificeerd en geanalyseerd. Het is onmogelijk om een onuitputtende lijst met risico’s 
samen te stellen gezien de unieke kenmerken van ieder project. Daarnaast komt Zou et al (2007) 
met een lijst van belangrijke risico’s. Deze bevindingen zijn meegenomen in het tweede deel van 
het onderzoek. 
 
3.5 Leren van risico’s en het management 

Volgens Williams (2004) is het alom bekend dat lessen leren uit eerdere projecten belangrijk is, 
maar het uitvoeren van evaluaties gebeurt in de praktijk nauwelijks. Hierbij geeft Williams (2004) 
aan dit komt omdat het erg lastig is om harde, niet intuïtieve lessen te trekken uit een afgerond 
project. Deze bewering wordt ondersteunt door Gevers & Hendrickx (2001) en stelt: “evalueren 
hoort er bij, maar om het nu echt ook te doen… Soms lijkt het wel alsof bij sommige 
projectmanagers in de loop van de jaren hun achteruitkijkspiegel eraf gereden is door het 
voorbijrazende projectverkeer.” 
 
Het evalueren van het risicomanagement, om vervolgens lessen te trekken voor de toekomst, is 
onderbelicht in de literatuur. Wanneer gekeken wordt naar de verschillende risicomanagement-
processen (zie o.a. Well-Stam et al, 2003; Winch, 2002; Chapman & Ward, 1997; Kliem & Ludin, 
1997) dan blijkt de stap “evaluatie” van het risicomanagement niet te zijn opgenomen in het proces. 
Tussentijds wordt wel geëvalueerd over de effectiviteit van beheersmaatregelen en worden nieuwe 
risico’s onderkend. Echter een eindevaluatie van de risico’s en het risicomanagement wordt niet 
genoemd. Dit terwijl Halman et al (2009) stellen dat één van de doelen van risicomanagement is: 
“het beter uitvoeren van risicomanagement op toekomstige projecten door het verzamelen en 
gebruiken van risicodata van uitgevoerde projecten”. 
 
Dikmen et al (2008) haken hier op in en stellen dat de evaluatie van risicomanagement onderbelicht 
is, omdat de filosofie achter risicomanagement (nog) niet goed wordt ingezien. Volgens Dikmen et 
al. (2008) ligt er te weinig nadruk op het leren van risicomanagement en komt daarom met de 
“learning approach”. Hierbij wordt de term “learning from risks” gebruikt wat suggereert “a 
knowlegde-based driven risk management process” en “focus on lessons learned” voor beter 
risicomanagement. Om dit leren van risico’s te faciliteren moet een bedrijf volgens Dikmen et al 
(2008) een “risico geheugen” opbouwen in de vorm van een database.  
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Door juist te concentreren op het leereffect wordt het voor bedrijven mogelijk om het 
risicomanagement niet te zien als een tool om te voorspellen wat allemaal fout kan gaan in een 
project, maar juist wat te identificeren wat in de toekomst beter zou kunnen. Dikmen et al (2008) 
komen met een gestructureerd proces van risicomanagement om het “learning based risk 
management” te ondersteunen. Echter de wijze waarop risico’s en het management praktisch 
geëvalueerd kunnen worden ontbreekt in dit proces. 
 
Gevers & Hendrickx (2001) sluiten zich aan de gedachtengang van Dikmen et al (2008) en wijden 
in hun werk een hoofdstuk aan de evaluatie van het risicomanagement. Volgens Gevers & 
Hendrickx (2001) moet de evaluatie van het risicomanagement van een afzonderlijk project 
bijdragen tot: 
 

• Het steeds beter en vollediger onderkennen van alle relevante risico’s in een zo vroeg 
mogelijk stadium van projecten; 

• Het steeds beter beheersbaar maken van de onderkende risico’s. 
 
Daarom adviseren zij:  

• maak een risico-evaluatie; 
• bouw de ervaring op; 
• geef de ervaring door. 

 
Maak een risico-evaluatie 
Volgens Gevers & Hendrickx (2001) vormt de evaluatie van het risicomanagement een onderdeel 
van de eindprojectevaluatie. Het maken van de risico-evaluatie is iets wat gedaan moet worden met 
het projectteam, de opdrachtgever en mogelijk andere projectbetrokkenen. Het is van belang om 
kort na het afsluiten van het project de evaluatie uit te voeren omdat de informatie nog fris in het 
hoofd zit. Het risicodossier vormt een belangrijke geheugensteun tijdens de evaluatie. Wat de 
risico’s betreft kan volgens Gevers & Hendrickx (2001) aangegeven worden: 
 

• Welke werden verwacht en zijn ook opgetreden? 
• Welke werden niet verwacht en zijn toch opgetreden? 
• Welke werden verwacht en zijn niet opgetreden? 
• Welke acties waren effectief en welke niet effectief? 
• Welke contingenties waren voldoende en welke niet? 

 
Bouw de ervaring op en geef de ervaring door 
De evaluatie moet opgenomen worden in een rapportage. Het rapport zelf is hierbij een vastlegging 
van lering en ervaring en een manier om de conclusies verder te communiceren. Daarnaast moet 
het geleerde verspreidt worden in de organisatie, zowel mondeling als schriftelijk. Een veel 
gebruikte manier om de ervaringen met risicomanagement vast te houden en te verspreiden is door 
omzetting ervan in een checklist met risico’s en beheersmaatregelen. Deze checklist kan ook 
worden uitgebreid tot een risicodatabase. Fouten die al eerder zijn gemaakt, hoeven dan niet 
nogmaals gemaakt te worden. 
 
3.5.1 Bevindingen voor onderzoek 
Uit dit bureauonderzoek blijkt dat het leren van risicomanagement nog in de kinderschoenen staat. 
Echter er wordt wel aangegeven dat het evalueren van het risicomanagement kan bijdragen aan 
beter risicomanagement. Het evalueren kan worden toegepast op het proces, op de gebruikte 
technieken, maar dus ook op de risico’s.  



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 22 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

Zo kunnen in de toekomst steeds beter en vollediger alle relevante risico’s worden onderkend in 
een zo vroeg mogelijk stadium van projecten en kunnen de onderkende risico’s steeds beter 
worden beheerst. Aanbevolen wordt om een risico-evaluatie uit te voeren en de ervaringen op te 
bouwen en door te geven. De doelstelling wordt dus gedragen in de literatuur. Tot slot wordt 
geconcludeerd dat er geen onderzoeken bekend zijn waar een risico-evaluatie is uitgevoerd. 
Antwoord op de vragen van Gevers & Hendrickx (2001) zijn dus niet bekend in de literatuur. Dit valt 
wellicht te verklaren uit de gevoeligheid van deze bedrijfs- en projectinformatie. 
  
Voor de invulling van de risico-evaluatie binnen dit onderzoek moet een onderscheid worden 
gemaakt tussen de verwachte risico’s en de opgetreden risico’s tijdens de uitvoering. Daarnaast 
moet het aspect “beheersing” worden meegenomen. Voor het gebruik van de data wordt 
onderscheidt gemaakt tussen het verder opbouwen van de ervaring en het doorgeven van deze 
ervaring. Deze bevindingen zijn meegenomen voor het derde deel van het onderzoek. 
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4 Frequent voorziene risicofactoren in eerdere projecten 

De onderzoeksvragen voor dit hoofdstuk zijn: wat zijn de belangrijke frequent voorziene 
risicofactoren binnen eerdere projecten van HIGP en hoe kunnen deze risicofactoren gebruikt 
worden voor toekomstige risicodiagnoses? Eerst wordt ingegaan op de onderzoeksaanpak (4.1). 
Dit presenteert de wijze waarop de risicofactoren zijn geïdentificeerd. Vervolgens komen de 
resultaten aan bod waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen: kenmerken van de projecten en 
de bijbehorende risicodossiers (4.2),  de selectie van de risico’s uit de risicodossiers (4.3) en de 
belangrijke frequent voorziene risicofactoren in eerdere projecten (4.4). Tot slot worden de 
aanbevelingen opgesomd voor het gebruik van deze geïdentificeerde factoren (4.5) en overige 
aanbevelingen aangedragen welke volgen uit ervaringen tijdens het onderzoek (4.6). 
 
4.1 Onderzoeksaanpak 

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden is dit deelonderzoek volgens Figuur 5 opgebouwd. 
 

 
Figuur 5: onderzoeksaanpak frequent voorziene risicofactoren 
 
De input voor deze analyse zijn de definitieve risicodossiers (A) behorende bij de aanbiedingen  
van een 8-tal bouwprojecten uit de tenderfase. De risico’s waarvoor volgens het dossier de 
opdrachtgever risicodrager is, zijn niet meegenomen in de analyse. Per project zijn alleen de 
belangrijkste risico’s (B) geselecteerd voor verdere analyse aan de hand van de volgende 
uitgangspunten: 
 

• Risico behoort tot de top 25 op basis van de risicoscore van het initiële risico4 en/of; 
• Risico behoort tot de top 25 op basis van de risicoscore van het restrisico na en/of; 
• Risico is afgeprijsd bij de aanbieding en wordt dus gezien als belangrijk financieel risico. 

 
De geselecteerde risico’s uit de verschillende projecten vormen 
samen de database (C). Het in kaart brengen van de frequent 
voorziene risicofactoren (D) in deze database is bottom-up 
aangepakt. In een tweetal sessies met de risicomanager binnen 
HIGP zijn alle risico’s met overeenkomstige beschrijvingen bij elkaar 
gelegd en dus geclusterd (zie Figuur 6).  

                                                      
4   De risicoscore geeft de ernst van het risico weer door middel van een semikwantitatieve inschatting van 
kans van optreden en een inschatting van de gevolgen voor de aspecten kosten (G), tijd (T), kwaliteit (Q), 
veiligheid (V) en omgeving (O). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een kwantificeringstabel met scoreklassen. 
De risicoscore van het initiële risico geeft de ernst van het risico zonder beheersmaatregelen weer. De 
risicoscore van het restrisico geeft de ernst van het risico met beheersmaatregelen weer. 

Figuur 6: clusteren van risico's
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De ontstane “stapeltjes” zijn geanalyseerd om te komen tot een beschrijving van een risicofactor. 
Het is voor te stellen dat risicofactoren uniek zijn voor een project, frequent voorkomen in diverse 
projecten of in alle projecten voorkomen. Vanuit praktische overweging is besloten om een 
risicofactor op te nemen indien het risico’s bevat uit drie of meer verschillende projecten. Op basis 
van samenhangen tussen de geïdentificeerde risicofactoren zijn categorieën opgesteld. Binnen een 
risicofactor vallen dus meerdere individuele projectspecifieke risico’s met op hoofdlijnen dezelfde 
omschrijving. Tot slot zijn aanbevelingen (E) opgesteld voor het gebruik van de geïdentificeerde 
frequent voorziene risicofactoren in de toekomstige risicodiagnoses. 
 
4.2 Kenmerken van de projecten en bijbehorende risicodossiers 

Voordat de resultaten van de analyse worden besproken, gaat deze paragraaf kort in op de 
kenmerken van de gekozen projecten (4.2.1) en de bijbehorende risicodossiers (4.2.2). Voor een 
uitvoerige beschrijving van de kenmerken van de projecten en de bijbehorende risicodossiers wordt 
u verwezen naar bijlage 5. De projecten zijn hieronder opgesomd en grafische ligging van de 
projecten is weergegeven op de landkaart. 

 
4.2.1 De kenmerken van de projecten 
De kenmerken van het achttal geselecteerde projecten zijn als volgt: 

• De projecten hebben allemaal de contractvorm design & construct en zijn in de markt gezet 
door verschillende opdrachtgevers. De twee grootste opdrachtgevers in de infrasector, 
Rijkswaterstaat en Prorail, zijn meerdere malen vertegenwoordigd in de projecten. 

• De financiële omvang van de projecten loopt sterk uiteen van ca € 20.000.000 tot ca € 
355.000.000. Er is besloten om dit grote verschil in omvang ook mee te nemen in de 
uitgangspunten voor de selectie van “de belangrijkste risico’s”. Daarom wordt voor de twee 
grootste projecten (Burgerveen – Leiden ca. € 270.000.000 & Spoortunnel Delft ca. € 
355.000.000) de top 50 geselecteerd in plaats van de top 25. 

• Van de acht geselecteerde projecten zijn er drie in uitvoering door Heijmans Infra 
Geïntegreerde Projecten zelf. Dit drietal projecten in uitvoering wordt nader bekeken in het 
volgende hoofdstuk. De overige projecten zijn niet in uitvoering door HIGP, maar door 
concurrenten uit de infrasector. 

• De projecten hebben betreffen allemaal werkzaamheden aan (bestaande) infrastructuur. Er 
zijn een drietal groepen te onderscheiden kijkend naar de hoofdmoot van de 
werkzaamheden, namelijk: de autosnelweg (1,2,8), de provinciale weg (4,5,6) en de 
spoortunnel (3,7). 

Nr. Project 

1 A2 Culemborg – Deil 

2 A4 Burgerveen – Leiden 

3 Combiplan Nijverdal 

4 N34/N36 Omleiding Ommen 

5 N57 Walcheren 

6 N201 Aalsmeer 

7 Spoortunnel Delft 

8 A12 Woerden – Gouda 
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• De omgevingen van de projecten waarin gebouwd dient te worden is divers. Zo zijn er 
projecten welke uitgevoerd moeten worden in landelijk gebied, in dichtbebouwd stedelijk 
gebied, maar ook op braakliggende terrein of in een bestaande verkeerssituatie. 

 
Op basis van de bovenstaande constateringen wordt aangenomen dat de gekozen projecten een 
representatief beeld geven van de projecten in de infrasector welke kunnen worden uitgevoerd door 
Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten. 
 
4.2.2 De kenmerken van de risicodossiers 
Uit de bestudering van de verschillende risicodossiers volgt: 

• Elk dossier is op hoofdlijnen hetzelfde opgebouwd. Het risicodossier omvat voor bijna elk 
project: de geïdentificeerde projectspecifieke risico’s in de vorm van een omschrijving van 
het risico, de oorzaken en de gevolgen; de risicoscore van het initiële risico; de te treffen of 
reeds getroffen beheersmaatregelen en de risicoscore van het nog aanwezige restrisico. 
De invulling van de kwantificeringstabel verschilt wel per project. 

• Ondanks dat de dossiers op hoofdlijnen hetzelfde zijn opgebouwd loopt de omvang sterk 
uiteen. Het risicodossier van het project N57 Walcheren (€ 125.000.000) omvat 17 risico’s 
terwijl het risicodossier van A4 Burgerveen – Leiden (€ 270.000.000) meer dan 200 risico’s 
omvat. De belangrijkste oorzaak van dit grote verschil is het detailniveau van de risico-
omschrijving. Ook de nadruk die gelegd is op de risicodiagnose en de verschillen tussen 
personen die het risicomanagement voor een project uitoefenen kunnen als oorzaken 
worden bestempeld. 

• Kijkend naar de kwaliteit van de verschillende dossiers dan blijkt dat ook deze sterk 
uiteenloopt. Een drietal dossiers zijn bijvoorbeeld niet volledig afgerond: omschrijvingen zijn 
niet volledig ingevuld, oorzaak-gevolgketen is onlogisch opgebouwd en/of kwantificeringen 
zijn niet ingevuld. 

• In de dossiers worden per risico uiteenlopende oorzaken beschreven en daarnaast is de 
oorzaak-gevolgketen per project in meerdere gevallen anders ingevuld. Daarnaast wordt 
binnen de bestudeerde risicodossiers geen gebruik gemaakt van een uniforme 
categorisering. 

• Tot slot bleek het achterhalen van de definitieve risicodossiers vanuit de tenderfase een 
tijdrovende klus. De dossiers zijn per project bij de toenmalige tendermanager opgevraagd. 
In een aantal gevallen had de toenmalige tendermanager niet het gewenste risicodossier 
voorhanden of hij was niet meer werkzaam binnen de organisatie. Vervolgens zijn de 
toenmalige risicomanagers benaderd. Ook zij hadden moeite om de definitieve dossiers 
boven tafel te krijgen of waren niet meer werkzaam binnen de organisatie. 

 
Op basis van de bovenstaande constateringen wordt geconcludeerd dat er grote verschillen zijn in 
omvang en kwaliteit van de risicodossiers. Hieruit ontstaat de zorg voor dit deelonderzoek omtrent 
“rubbish in, is rubbish out”. Toch is besloten om het deelonderzoek voort te zetten met de 
geselecteerde projecten en de bovenstaande bevindingen te vertalen naar aanbevelingen voor 
toekomstige risicodiagnoses. Nu reeds het onderzoeksmateriaal besproken is, kan worden 
ingegaan op de resultaten van het uitgevoerde onderzoek om uiteindelijk te komen tot de 
belangrijke frequent voorziene risico’s. 
 
4.3 Selectie belangrijke & frequent voorziene risico’s 

In het totaal bevatten de acht risicodossiers 565 risico’s waarvoor de opdrachtnemer risicodrager is 
of de opdrachtnemer gezamenlijk met de opdrachtgever risicodrager is. Aan de hand van de 
uitgangspunten (zie 4.1 voor uitgangspunten) zijn 322 belangrijke risico’s (56%) geselecteerd.  
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In  Tabel 1 staan de gegevens per project weergegeven. Uit Tabel 1 volgt dat er een scheve 
verhouding is qua geselecteerde risico’s per project. Voor één project zijn alle risico’s 
meegenomen, voor een vijftal projecten is meer dan de helft meegenomen en voor twee projecten 
is zelfs minder dan de helft van het risicodossier opgenomen in de analyse. 
 
Project Totaal in dossiers Geselecteerd uit dossiers 

1. A2 Culemborg – Deil 56 41 (73%) 

2. A4 Burgerveen – Leiden 225 81 (36%) 

3. Combiplan Nijverdal 75 46 (61%) 

4. N34 / N36 Ommen 56 31 (55%) 

5. N57 Walcheren 17 17 (100%) 

6. N201 Aalsmeer5 47 22 (46%) 

7. Spoortunnel Delft 92 66 (72%) 

8. A12 Woerden - Gouda6 22 18 (82%) 

Totaal 565 322 (56%) 
Tabel 1: selectie belangrijke risico’s 
 
De geselecteerde 322 belangrijke risico’s vertonen niet allemaal overlap en/of kunnen niet allemaal 
worden opgenomen in de analyse (zie Tabel 2).  

• Ten eerste hebben 16 van de 322 geselecteerde risico’s een ontoereikende omschrijving 
waardoor het onmogelijk is om deze mee te nemen in het onderzoek.  

• Ten tweede valt bijna één derde van de geselecteerde risico’s buiten het onderzoek omdat 
deze risico’s slechts één of twee keer voorkomen binnen de geanalyseerde projecten en 
dus niet frequent voorzien zijn volgens de afbakening van het onderzoek.  

• De overige 66% van de geselecteerde 322 risico’s komt wel in drie of meer projecten voor 
en worden verder toegelicht in de volgende paragraaf. 

 
Onderverdeling belangrijke risico’s #    (%) 

(1) Risico’s met een ontoereikende omschrijving en die als 
gevolg hiervan buiten het onderzoek zijn gehouden. 16   (5%) 

(2) Risico’s die niet in drie of meer projecten voorkomen en 
als gevolg hiervan niet vertaald zijn naar een risicofactor. 93  (29%) 

(3) Risico’s die wel in drie of meer projecten voorkomen en 
als gevolg hiervan vertaald zijn naar een risicofactor. 213 (66%) 

Totaal 322 
Tabel 2:  selectie frequent voorziene risico’s 
 

                                                      
5 Een 25-tal risico’s in het risicodossier is niet beoordeeld waardoor het onduidelijk is of deze risico’s toentertijd 
wel van toepassing waren. Deze zijn buiten het onderzoek gelaten. 
6 Een 4-tal risico’s in het risicodossier is niet beoordeeld waardoor het onduidelijk is of deze risico’s toentertijd 
wel van toepassing waren. Deze zijn buiten het onderzoek gelaten. 
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4.4 Belangrijke frequent voorziene risico factoren 

De 213 risico’s zijn ondervangen door middel van 25 risicofactoren (zie 4.1 voor aanpak). Deze 25 
risicofactoren zijn vervolgens opgedeeld op basis van hun samenhang in een 9-tal categorieën. In 
Tabel 3 staat per project het aantal risico’s dat is ondervangen door middel van de geïdentificeerde 
risico factoren. Uit de tabel blijkt dat er geen scheve verhouding is ontstaan bij het opstellen van de 
risico factoren. Voor elk project is namelijk minimaal de helft van de geselecteerde risico’s 
ondervangen. 
 
Project Geselecteerd Toebedeeld 

1. A2 Culemborg – Deil 41 29 (70%) 

2. A4 Burgerveen – Leiden 81 60 (75%) 

3. Combiplan Nijverdal 46 25 (61%) 

4. N34 / N36 Ommen 31 19 (61%) 

5. N57 Walcheren 17 12 (71%) 

6. N201 Aalsmeer 22 17 (77%) 

7. Spoortunnel Delft 66 38 (56%) 

8. A12 Woerden - Gouda 18 13 (72%) 

Totaal 322 213 
Tabel 3: ondervangen risico's per project 
 
Op de volgende twee pagina’s presenteert Tabel 4 de 25 frequent voorziene risicofactoren en de 
negen categorieën. Per risicofactor is weergegeven: het aantal individuele risico’s binnen de 
risicofactor per project (Nr.), het aantal individuele risico’s binnen de risicofactor in totaal over 
projecten (#) en het aantal verschillende projecten waarbinnen de risico factor voorkomt (∆). 
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Tabel 4: overzicht frequent voorziene risicofactoren 

C
at

eg
or

ie
 

R
is

ic
of

ac
to

r -
 o

m
sc

hr
ijv

in
g 

Fr
eq

ue
nt

ie
 v

an
 v

oo
rk

om
en

 in
 d

e 
pr

oj
ec

te
n 

 
 

1 
2 

3 
4 

5 
6 

7 
8 

# 
∆ 

A
an

ge
le

ve
rd

e 
do

cu
m

en
te

n,
 te

ke
ni

ng
en

 e
n/

of
 b

er
ek

en
in

ge
n 

ov
er

 d
e 

be
st

aa
nd

e 
si

tu
at

ie
 d

oo
r d

e 
O

G
 z

ijn
 n

ie
t v

ol
le

di
g 

/ c
or

re
ct

 
4 

3 
0 

1 
1 

0 
0 

0 
9 

4 
=

50
%

 
Opdrachtgever 

en contract 

D
e 

in
 d

e 
vr

aa
gs

pe
ci

fic
at

ie
 g

es
te

ld
e 

ob
je

ct
ei

se
n 

en
/o

f r
ea

lis
at

ie
-e

is
en

 z
ijn

 v
at

ba
ar

 v
oo

r 
ve

rs
ch

ille
nd

e 
in

te
rp

re
ta

tie
 e

n 
le

id
en

 to
t m

oe
ilij

k 
di

sc
us

si
es

 m
et

 o
pd

ra
ch

tg
ev

er
 

3 
2 

0 
1 

0 
1 

7 
4 

18
6 

=
75

%
 

Ontwerp / 
Onderhoud 

H
et

 o
bj

ec
t v

ol
do

et
 n

ie
t a

an
 d

e 
ge

st
el

de
 k

w
al

ite
its

ei
se

n 
ge

du
re

nd
e 

de
 o

nd
er

ho
ud

sp
er

io
de

 e
n/

of
 

he
t e

in
de

 v
an

 d
e 

ga
ra

nt
ie

te
rm

ijn
 

3 
4 

2 
0 

0 
0 

0 
0 

9 
3 

=
38

%
 

O
nv

ol
do

en
de

 s
ta

bi
lit

ei
t k

ee
rw

an
d 

co
ns

tru
ct

ie
s 

1 
0 

1 
0 

0 
0 

1 
0 

3 
3 

=
38

%
 

O
pt

re
de

n 
va

n 
le

kk
ag

e 
do

or
 ti

jd
el

ijk
e 

/ d
ef

in
iti

ev
e 

ke
er

w
an

d 
co

ns
tru

ct
ie

s 
0 

9 
0 

1 
0 

1 
1 

0 
12

4 
=

50
%

 

O
nv

ol
do

en
de

 b
er

ei
kb

aa
rh

ei
d 

va
n 

sy
st

ee
m

de
le

n 
en

/o
f w

er
kt

er
re

in
 v

oo
r r

ea
lis

at
ie

 e
n 

on
de

rh
ou

d 
1 

0 
1 

0 
0 

0 
0 

1 
3 

3 
=

38
%

 

Uitvoering / 
Onderhoud 

O
pt

re
de

n 
va

n 
pr

oj
ec

ts
pe

ci
fie

ke
 g

ev
aa

rli
jk

e 
si

tu
at

ie
s 

tij
de

ns
 d

e 
ui

tv
oe

rin
g 

0 
3 

1 
0 

0 
2 

2 
0 

8 
4 

=
50

%
 

H
et

 v
er

le
gg

en
 v

an
 k

ab
el

s 
en

 le
id

in
ge

n 
w

or
dt

 v
er

tra
ag

d 
do

or
 o

nv
ol

ko
m

en
he

de
n 

in
 d

e 
co

ör
di

na
tie

2 
0 

1 
1 

1 
0 

0 
2 

7 
5 

=
63

%
 

Kabels en 
leidingen 

Be
sc

ha
di

gi
ng

 v
an

 a
an

w
ez

ig
e 

ka
be

ls
 e

n 
le

id
in

ge
n 

in
 h

et
 p

ro
je

ct
ge

bi
ed

 a
ls

 g
ev

ol
g 

va
n 

bo
uw

ac
tiv

ite
ite

n 
3 

0 
0 

2 
0 

1 
0 

0 
6 

3 
=

38
%

 

N
ie

t (
tij

di
g)

 v
er

kr
ijg

en
 v

an
 d

e 
pe

rm
an

en
te

 e
n/

of
 ti

jd
el

ijk
e 

ve
rg

un
ni

ng
en

 
0 

2 
2 

1 
1 

3 
3 

1 
13

7 
=

88
%

 

Vergunningen 

A
an

vu
lle

nd
e 

(o
nr

ed
el

ijk
e)

 e
is

en
 v

an
 b

ev
oe

gd
 g

ez
ag

 b
ij 

ve
rg

un
ni

ng
sa

an
vr

aa
g 

0 
0 

2 
2 

1 
0 

0 
1 

6 
4 

=
50

%
 

 N
r. 

H
et

 a
an

ta
l i

nd
iv

id
ue

le
 ri

si
co

’s
 b

in
ne

n 
de

 ri
si

co
fa

ct
or

 p
er

 p
ro

je
ct

 

# 
H

et
 a

an
ta

l i
nd

iv
id

ue
le

 ri
si

co
’s

 b
in

ne
n 

de
 ri

si
co

fa
ct

or
 in

 h
et

 to
ta

al
 o

ve
r d

e 
pr

oj
ec

te
n 

∆ 
H

et
 a

an
ta

l v
er

sc
hi

lle
nd

e 
pr

oj
ec

te
n 

w
aa

rb
in

ne
n 

de
 ri

si
co

fa
ct

or
 v

oo
rk

om
t 

 



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 29 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

 
Tabel 4: overzicht frequent voorziene risico factoren (vervolg) 
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4.4.1 Bevindingen uit overzicht 
De bevindingen uit een analyse van de tabel op de vorige twee pagina’s zijn hieronder opgesomd. 

• Het aantal verschillende projecten waarin een risicofactor voorkomt (∆) is de eerste maat 
voor de frequentie van voorkomen in de projecten. Uit de tabel blijkt dat geen enkele 
risicofactor in elk project voorkomt. Slechts één risico cluster komt voor in zeven 
verschillende (= 88%) projecten, vijf risicofactoren komen voor in zes verschillende (= 75%) 
projecten en tot slot vier risicofactoren komen voor in vijf verschillende (= 63%) projecten. 
De overige 15 risicofactor komen in drie of vier verschillende projecten voor. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat elke risicofactor niet van toepassing is op elk project en dus per project 
bekeken moet worden. 

• Het totaal aantal individuele risico’s dat valt binnen een risicofactor (#) is de tweede maat 
voor de frequentie. Uit de tabel blijkt dat “optreden van lekkage door tijdelijke / definitieve 
constructies” en “schade aan de bestaande (her te gebruiken) kunstwerken als gevolg van 
bouwactiviteiten” veel risico’s omvat. Dit grotendeels als gevolg van de significante bijdrage 
uit project 2. Daarnaast omvatten het volgende drietal risicofactoren ook veel risico’s in 
vergelijking tot andere risicofactoren: “de in de vraagspecificatie gestelde objecteisen en/of 
realisatie-eisen zijn vatbaar voor verschillende interpretatie”, “niet (tijdig) verkrijgen van 
permanente en/of tijdelijke vergunningen” en tot slot “uitvoeringsplanning wordt niet 
gehaald”. Dit vijftal risicofactoren omvat in het totaal 93 risico´s uit de dossiers en dat is 
bijna 45% van het totale aantal geselecteerde risico´s. Op basis van deze bevinding wordt 
geconcludeerd dat een klein deel van de opgestelde risicofactoren een groot deel van de 
risico’s uit de dossiers omvat. 

• Wanneer wordt gekeken naar de categorieën in relatie tot het aantal risico’s dat valt binnen 
de categorie dan blijkt de categorie “omgeving: hinder en/of schade” de meeste risico’s uit 
de dossiers te bevatten. Er vallen namelijk 59 van de 213 (27%) risico’s in deze categorie. 
De categorie “omgeving: overig” staat op de tweede plaats met 37 (17%). Daarnaast vallen 
12 van de 25 (48%) risicofactoren in deze categorieën. Tot slot blijkt uit de tabel dat de 
verschillende risicofactoren binnen beide categorieën in nagenoeg alle projecten zijn 
vertegenwoordigd. Op basis van deze bevindingen wordt geconcludeerd dat een 
opdrachtnemer de projectomgeving als zeer belangrijke risicobron ziet. 

• Tot slot is gekeken naar de opgestelde risicofactoren in relatie tot het aantal individuele 
risico’s per project dat valt binnen deze opgestelde risicofactoren (Nr.) Het blijkt dat 
nagenoeg elke risicofactor meerdere individuele risico’s bevat vanuit één project. Een 
tweetal voorbeelden zijn: “het optreden van lekkage door tijdelijke / definitieve constructies” 
met 9 risico’s vanuit project 2 en “schade aan de bestaande (her te gebruiken) kunstwerken 
als gevolg van bouwactiviteiten” met 20 risico’s wederom vanuit project 2. Op basis van 
deze bevinding wordt geconcludeerd dat veel individuele risico’s binnen de dossiers als het 
ware op hetzelfde neerkomen, maar projectspecifiek zijn gemaakt naar bijvoorbeeld de 
verschillende locaties binnen het projectgebied of verschillende onderdelen van het te 
leveren werk. 

 
4.4.2 Top 10 belangrijke frequent voorziene risicofactoren 
Op basis van Tabel 4 kan de top 10 van frequent voorkomende risico´s worden opgesteld. Hierbij 
zijn, zoals blijkt, een tweetal maten aan te houden: het aantal risico´s (#) welke binnen de 
risicofactor vallen of het aantal verschillende projecten (∆) waar binnen het desbetreffende 
risicofactor vertegenwoordigd is. Het aantal risico´s dat valt binnen een risicofactor is sterk 
afhankelijk van het aantal risico’s per project dat valt binnen een bepaalde risicofactor. Eén project 
kan daardoor de resultaten sterk beïnvloeden.  
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Daarom is voor dit onderzoek gekozen om de top 10 van frequent voorkomende risico´s te bepalen 
aan de hand van het aantal verschillende projecten waarbinnen het risicofactor voorkomt. Deze 
maat maakt het onderzoek minder afhankelijk van de selectie van projecten. Tabel 5 presenteert de 
top 10 en is hieronder weergegeven. 
 

Nr. Categorie Risicofactor - omschrijving ∆ 

1 

V
er

gu
nn

in
ge

n 

Niet (tijdig) verkrijgen van de permanente en/of tijdelijke 
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In de vraagspecificatie gestelde objecteisen en/of realisatie 
-eisen zijn vatbaar voor verschillende interpretatie en leiden tot 
moeilijke discussies met opdrachtgever 

6 van de 8 
projecten 
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Uitvoeringsplanning wordt niet gehaald 6 van de 8 
projecten 

4 Aantreffen van (meer) verontreinigingen in het projectgebied 6 van de 8 
projecten 

5 Afwijkende grondwaterniveau c.q. grondwaterspanning leidt tot 
wijzigingen in het ontwerp 

6 van de 8 
projecten 
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projecten 
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(Rest)zettingen qua duur en/of grootte zijn anders dan verwacht 5 van de 8 
projecten 

Tabel 5: top 10 belangrijke frequent voorziene risicofactoren 
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4.4.3 Vergelijking met de literatuur 
Uit een vergelijking van de gepresenteerde top 10 van belangrijke frequent voorziene risicofactoren 
met de bevindingen in de literatuur (zie 3.4 risico’s in bouwprojecten) blijkt wederom dat de 
risicofactoren in projecten divers zijn. Daarnaast blijkt dat er overeenkomsten zijn tussen de top 10 
met risicofactoren binnen dit onderzoek, de lijst met typische bouwproject risico’s van Flanagan & 
Norman (1993) en de “key risks” in bouwprojecten volgens Zou et al (2007). Toch moet 
geconcludeerd worden dat het overgrote deel van geïdentificeerde risicofactoren niet direct wordt 
ondersteund in de literatuur. Een verklaring hiervoor is dat dit onderzoek focust op de risicofactoren 
voor opdrachtnemers binnen een project en de overige onderzoeken richten op risico’s voor (alle) 
partijen binnen een project. 
 
4.5 Het gebruik van de frequent voorziene risicofactoren 

Door het verzamelen en gebruiken van risicodata van reeds uitgevoerde projecten wordt het 
mogelijk om een meer objectieve en betrouwbare risicodiagnose uit te voeren op toekomstige 
projecten. Het verzamelen van risicodata is reeds in dit hoofdstuk uitvoerig besproken met als 
resultaat een top 10 van frequent voorkomende risicofactoren. Hieronder zijn de aanbevelingen 
opgesomd voor het toekomstig gebruik van deze risicodata: 
 
Communiceer de top 10 van belangrijke frequent voorziene risicofactoren naar de 
tendermanagers en risicomanagers binnen Heijmans Infra door middel van een memo en/of 
presentatie, neem de risicofactoren op in de bestaande checklist, en integreer de 
gepresenteerde top 10 in de bestaande Instructie Risicomanagement binnen Heijmans Infra. 

 
Analyseer voor toekomstige projecten in samenspraak met de projectleden de top 10 van 
risicofactoren en vertaal deze risicofactoren naar projectspecifieke risico’s. Houdt hierbij in acht 
dat de omgeving een belangrijke risicobron is voor de opdrachtnemer op basis van de risicodata. 

 
Evalueer voor toekomstige projecten in ieder geval de top 10 van frequent voorkomende 
risicofactoren. Het volgende hoofdstuk geeft een beschrijving over de wijze waarop dit 
vormgegeven kan worden. 

 
Maak gebruik van de opgestelde categorisering voor toekomstige risicodiagnoses en ontwikkel 
deze categorisering verder door middel van bijvoorbeeld subniveaus. Hierdoor wordt het 
mogelijk om eenvoudig doorsneden te maken in het risicodossier en worden mogelijke 
dubbeltellingen voorkomen. 

 
4.6 Overige aanbevelingen 

Gedurende het onderzoek zijn een achttal risicodossier bekeken. Het bleek dat er grote verschillen 
zijn in omvang en kwaliteit van de risicodossiers en dat het zeer tijdrovend was om de verschillende 
risicodossiers te achterhalen. Vandaar het volgende tweetal aanbevelingen: 
 
Rond risicodossiers volledig af aan het eind van de tenderfase, zodat het verzamelen van 
risicodata in de toekomst effectiever wordt. 

 
Sla de definitieve risicodossiers centraal op, zodat het verzamelen van risicodata in de toekomst 
efficiënter wordt. 
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5 Risico-evaluatie voor eerdere projecten 

De onderzoeksvragen voor dit deel zijn: hoe kan een risico-evaluatie worden uitgevoerd?; wat zijn 
de resultaten als deze evaluatie wordt toegepast op eerdere projecten van HIGP? En, hoe kunnen 
deze resultaten worden gebruikt voor toekomstige risicodiagnoses? Eerst wordt ingegaan op de 
onderzoeksaanpak (5.1). Dit presenteert de wijze waarop de risico-evaluatie is opgebouwd en 
uitgevoerd. Aansluitend komen de resultaten van de risico-evaluatie op projecten binnen HIGP aan 
bod waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen: kenmerken van de projecten en het 
risicomanagement (5.2), de evaluatie van de voorziene risico’s (5.3), de evaluatie van de niet 
voorziene risico’s (5.4) en de kritische risico’s voortkomend uit beide evaluaties (5.5). Tot slot 
worden de aanbevelingen opgesomd voor het gebruik van deze kritische risico’s bij toekomstige 
risicodiagnoses (5.6) en aanbevelingen aandragen op basis van ervaringen tijdens het onderzoek 
(5.7). 
 
5.1 Onderzoekaanpak 

Om de bovenstaande vragen te beantwoorden is dit deelonderzoek volgens Figuur 7 opgebouwd. 

 
Figuur 7: onderzoeksaanpak risico-evaluatie projecten 
 
De risico-evaluatie is opgedeeld in een evaluatie van voorziene risico’s tijdens de tenderfase en een 
evaluatie van de niet-voorziene risico’s tijdens de tenderfase voortkomend uit de voorbereidings-en 
uitvoeringsfase. Voor elk project staan de voorziene risico´s uitgebreid gedocumenteerd in het 
definitieve risicodossier vanuit de aanbiedingsfase (A). Hierin staan namelijk de projectspecifieke 
risico’s die volgens de projectteamleden van toepassing zijn binnen het desbetreffende project.  
 
De werkelijke situatie ten aanzien van de risico’s binnen het project staat gedocumenteerd in het 
risicodossier van het desbetreffende project tijdens de uitvoering (B). Het risicodossier van de 
uitvoering bevat dezelfde gegevens als het risicodossier uit de aanbiedingsfase, maar is aangevuld 
met nieuwe risico-informatie uit voorbereiding- en uitvoeringsfase. Zo zijn nieuwe risico’s 
geïdentificeerd en reeds voorziene risico’s beheerst. De nieuwe geïdentificeerde risico´s tijdens de 
uitvoeringsfase zijn niet voorzien tijdens de tenderfase en vormen dus de niet voorziene risico´s 
binnen dit onderzoek. 
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Om de voorziene risico’s in de tenderfase te evalueren (C) zijn de volgende vragen per voorzien 
risico in de tenderfase beantwoord: 

• Oordeel over de status7: wat is de huidige status van het risico? 
• Oordeel over de beheersing: zijn de getroffen beheersmaatregelen effectief?  
• Oordeel over de inschatting: is de ernst van het risico tijdens de tenderfase juist ingeschat?  

 
Om de niet voorziene risico’s tijdens de tenderfase te evalueren (D) zijn de volgende vragen per 
nieuw geïdentificeerd risico tijdens de uitvoering beantwoord: 

• Oordeel over de status: wat is de huidige status van het nieuwe risico?  
• Oordeel over het ontstaan: waardoor is het nieuwe risico ontstaan?  
• Oordeel over de voorzienbaarheid: had het nieuwe risico kunnen en moeten worden 

voorzien in tenderfase? 
 
Evenals bij het voorgaande deelonderzoek is besloten om alleen de belangrijkste risico’s te 
selecteren waarvoor de opdrachtnemer alleen dan wel gezamenlijk met de opdrachtgever 
risicodrager is. Hiervoor zijn dezelfde uitgangspunten aangehouden als bij het voorgaande 
deelonderzoek (zie 4.1 onderzoeksaanpak). De antwoorden op de vragen beschreven bij 
onderzoeksstappen (C) en (D) zijn verkregen door middel van een tweetal sessies met de 
procesmanager (E) binnen het project: één voor de evaluatie van de voorziene risico’s uit de 
tenderfase en één voor de evaluatie van de nieuw geïdentificeerde risico’s tijdens de 
uitvoeringsfase. De procesmanager is verantwoordelijk voor het gevoerde risicomanagement en is 
op de hoogte van de risico’s welke momenteel spelen binnen een project. Op basis van de 
gecombineerde resultaten zijn de kritische risico’s geïdentificeerd vervolgens aanbevelingen 
opgesteld (F). 
 
5.2 Kenmerken van de projecten en het risicomanagement 

De bovenstaande risico-evaluatie is toegepast op een tweetal projecten, namelijk: N34/N36 
Omleiding Ommen en A2 Culemborg–Deil. Beide projecten zijn grote multidisciplinaire 
infrastructuur projecten volgens een design & construct contract met als opdrachtgever 
Rijkswaterstaat. Het project N34/N36 Omleiding Ommen omvat het ontwerp en aanleg van een 
nieuwe provinciale weg inclusief kunstwerken in landelijk gebied. Het project A2 Culemborg – Deil 
omvat het ontwerp & de verbreding van een bestaande autosnelweg in een drukke bestaande 
verkeerssituatie.  
 
Zowel tijdens de tender als de uitvoering is binnen beide projecten gedegen risicomanagement 
toegepast. Daarom wordt aangenomen dat de risicodossiers een representatief beeld geven van de 
risico’s en hun beheersing binnen het project. 
 
Tot slot is het van belang om te weten dat beide projecten ten tijde van het onderzoek nog in 
uitvoering waren. N34/N36 Omleiding Ommen is ‘slechts’ voor 20% gereed en A2 Culemborg-Deil 
is voor 30% gereed. De uitgevoerde evaluaties vormen dus een momentopname en kunnen niet 
worden beschouwd als eindevaluaties.  
 
Voor een uitgebreide beschrijving van het project en het gevoerde risicomanagement binnen het 
project wordt u verwezen naar de bijlage 6 en 7. 
 

                                                      
7 Met de status van een risico wordt bedoeld “de toestand van het risico binnen het project”. De status geeft 
dus aan of het risico is opgetreden, niet is opgetreden, vervallen, etcetera. 
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5.3 Evaluatie voorziene risico’s uit de tenderfase 

Gedurende de tenderfase zijn voor het project N34/N36 Omleiding Ommen in het totaal 63 risico’s 
voorzien waarvan er vijf alleen door de opdrachtgever worden gedragen. Van de overgebleven 58 
risico’s zijn op basis van de uitgangspunten (zie 4.1 onderzoeksaanpak) 31 belangrijke risico’s 
geselecteerd voor de evaluatie. 
 
Voor het project A2 Culemborg – Deil zijn in het totaal 74 risico’s voorzien gedurende de tenderfase 
waarvan er negen alleen worden gedragen door de opdrachtgever. Van de overgebleven 65 risico’s 
zijn op basis van de uitgangspunten (zie 4.1 onderzoeksaanpak) 41 belangrijke risico’s 
geselecteerd. Tijdens de bespreking van deze 41 risico’s met de procesmanager bleek dat een 6-tal 
risico’s ontoereikend waren omschreven om te oordelen over de status, de beheersing en de 
inschatting. Dit 6-tal risico’s vervalt daarom uit de analyse waardoor er 35 overblijven voor de 
evaluatie. 
 
In de onderstaande tabellen worden de resultaten van de evaluatie van de voorziene risico’s in 
beide projecten gepresenteerd en nader toegelicht. 
 

N34/N36 Ommen A2 Cu-De 
Oordeel procesmanager over status 

Aantal % Aantal % 

Wel opgetreden 4 13 8 23 

Definitief niet opgetreden 11 36 11 31 

Lopend en tot op heden niet opgetreden 15 48 3 9 

Komt pas later in het project aan de orde 1 3 9 26 

Vervallen vanwege contractwijziging 0 0 4 11 

Totaal 31 100 35 100 

Tabel 6: oordeel over de status voorziene risico’s 
 
Kijkend naar tabel 6 dan blijkt voor het project N34/N36 Ommen dat het overgrote deel van de 
risico’s (84%) definitief dan wel tot op heden niet opgetreden te zijn volgens de procesmanager. Bij 
het project A2 Culemborg-Deil betreft dit 40% van de risico’s. In beide projecten komen in totaal 10 
risico’s pas later in het project aan de orde. Daarnaast zijn bij het project A2 Culemborg-Deil een 
viertal risico’s vervallen vanwege een tweetal belangrijke contractwijzigingen vanuit de 
opdrachtgever. Hierdoor is het voor deze risico’s niet mogelijk om een oordeel te geven over de 
beheersing en de inschatting. Deze risico’s staan in de volgende tabellen onder de categorie 
“onbekend”. 
 
Binnen het project N34/N36 Ommen zijn slechts een viertal risico’s (13%) van de geselecteerde 
belangrijkste risico’s binnen het project opgetreden. Uit een nadere analyse van dit viertal risico’s 
blijkt dat twee van de vier risico’s zijn opgetreden buiten de (contractuele) 
beheersingsmogelijkheden van de opdrachtnemer. Hierdoor zijn ook de financiële gevolgen niet 
voor rekening van de opdrachtnemer, maar voor de opdrachtgever. Binnen het project A2 
Culemborg-Deil zijn acht van de 35 risico’s (23%) opgetreden. 
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N34/N36 Ommen A2 Cu-De 

Oordeel procesmanager over beheersing 
Aantal % Aantal % 

Voldoende 27 87 21 60 

Onvoldoende 3 10 1 3 

Onbekend 1 3 13 37 

Totaal 31 100 35 100 

Tabel 7: oordeel over de beheersing voorziene risico’s 
 
Uit Tabel 7 blijkt dat voor beide het overgrote deel van de geselecteerde risico’s voldoende zijn 
beheerst door middel van de opgestelde beheersmaatregelen. Binnen het project A2 Culemborg – 
Deil was slechts één risico onvoldoende beheerst volgens de procesmanager. Binnen het project 
N34/N36 Ommen zijn een drietal risico’s onvoldoende beheerst. Uit nadere analyse blijkt dat de 
onvoldoende beheersing niet ontstaat door de opgestelde beheersmaatregelen zelf, maar doordat 
de opgestelde beheersmaatregelen niet (goed) zijn uitgevoerd door de risico-eigenaren. 
Geconcludeerd wordt dat het monitoren van deze beheersmaatregelen tijdens de uitvoering te kort 
heeft geschoten, want het onvoldoende functioneren van de beheersmaatregelen heeft niet tijdig 
geleid tot aanpassingen in bijvoorbeeld een werkwijze. 
 

N34/N36 Ommen A2 Cu-De 
Oordeel procesmanager over inschatting 

Aantal % Aantal % 

Juist 27 87 19 54 

Onjuist 3 10 3 9 

Onbekend 1 3 13 37 

Totaal 31 100 35 100 

Tabel 8: oordeel over de inschatting voorziene risico’s 
 
Voor beide projecten is voor het overgrote deel van de voorziene risico’s zowel de ernst van het 
desbetreffende risico als de geïnvesteerde moeite voor de beheersing van een risico juist  
ingeschat (zie Tabel 8.). Voor zowel het project N34/N36 Ommen als het project A2 Culemborg – 
Deil zijn slechts een drietal risico’s onjuist ingeschat volgens het oordeel van de procesmanagers. 
 
5.3.1 Resumerend 
Op basis van de bovenstaande resultaten blijkt ten eerste dat het overgrote deel van de 
geëvalueerde voorziene risico’s (tot op heden) niet zijn opgetreden, voldoende zijn beheerst en juist 
zijn ingeschat. Ten tweede blijkt dat een zeer klein aantal risico’s die zijn voorzien tijdens de tender 
wel zijn opgetreden, onvoldoende zijn beheerst en onjuist zijn ingeschat. Voor het project N34/N36 
Ommen betreft dit slechts twee van de 31 geanalyseerde risico’s. Voor het project A2 Culemborg-
Deil zijn geen risico’s bekend die wel zijn opgetreden, onvoldoende beheerst en onjuist ingeschat. 
Er is slechts één risico die wel is opgetreden en onvoldoende is beheerst. 
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5.4 Evaluatie niet voorziene risico’s uit de uitvoeringsfase 

Gedurende de uitvoeringsfase zijn binnen het project N34/N36 Ommen in het totaal 20 nieuwe 
risico’s geïdentificeerd waarvan er vier alleen door de opdrachtgever worden gedragen. De 
overgebleven 16 risico’s vormen de niet voorziene risico’s voor deze evaluatie.  
 
Voor het project A2 Culemborg – Deil zijn gedurende de uitvoeringsfase in het totaal 141 nieuwe 
risico’s8 geïdentificeerd. Dit aantal is aanzienlijk groter dan bij het project N34/N36 Ommen. Van de 
141 nieuwe geïdentificeerde risico’s waren ten tijde van de evaluatie 7 nog in concept en 33 worden 
alleen gedragen door de opdrachtgever. Wederom is besloten om van de overgebleven 101 nieuwe 
risico’s de belangrijkste te selecteren ditmaal enkel door middel van de top 25 op basis van de 
risicoscore van het initiële risico. Deze 25 risico’s vormen dus de niet voorziene risico’s voor deze 
evaluatie. 
 
In de onderstaande tabellen worden de resultaten van de evaluatie van de niet voorziene risico’s uit 
beide projecten gepresenteerd en nader toegelicht. 
 

N34/N36 Ommen A2 Cu-De 
Oordeel procesmanager over status 

Aantal % Aantal % 

Wel opgetreden 2 12,5 4 16 

Definitief niet opgetreden 3 19 10 40 

Lopend en tot op heden niet opgetreden 9 56 6 24 

Komt pas later in het project aan de orde 2 12,5 5 20 

Totaal 16 100 25 100 

Tabel 9: oordeel status niet voorziene risico’s 
 
Binnen het project N34/N36 Ommen zijn 2 van 16 niet voorziene risico’s tijdens de tenderfase 
(12,5%) daadwerkelijk opgetreden (zie Tabel 9). De overige niet voorziene risico’s zijn (tot op 
heden) niet opgetreden of komen pas later in het project aan de orde. Beide opgetreden risico’s 
hebben geleid tot extra correctieve maatregelen waardoor de risico’s ten tijde van schrijven 
beheerst zijn. De overige 87,5% zijn (tot op heden) niet opgetreden. 
 
Voor het project A2 Culemborg-Deil is 64% van de niet voorziene risico’s tijdens de tenderfase 
voortkomend uit de uitvoeringsfase (tot op heden) niet opgetreden. 20% komt pas later in het 
project aan de orde. Een viertal risico’s zijn wel opgetreden. Jammer genoeg is niet voldoende 
achterhaald bij de procesmanager of dit is ontstaan door onvoldoende beheersing. 

                                                      
8 De nummering aangehouden tijdens de tenderfase is namelijk niet één op één overgenomen richting de 
uitvoeringsfase. Hierdoor bleek het noodzakelijk om alle risico’s geïdentificeerd tijdens de tender te vergelijken 
met het risicodossier tijdens de uitvoering. 38 van 74 geïdentificeerde risico’s tijdens de tender staan ook 
vermeld in het risicodossier van de uitvoering. De overige 36 zijn niet traceerbaar “vervallen”. 
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N34/N36 Ommen A2 Cu-De 

Oordeel procesmanager over ontstaan 
Aantal % Aantal % 

Voortschrijdend inzicht uit onderzoek op locatie 2 12,5 0 0 

Voorschrijdend inzicht uit nadere detaillering ontwerp 5 31 2 8 

Voortschrijdend inzicht uit de werkvoorbereiding / uitvoering 7 44 9 36 

Voortschrijdend inzicht uit overleg met de opdrachtgever 2 12,5 1 4 

Contractuele wijziging vanuit de opdrachtgever 0 0 13 52 

Totaal 16 100 25 100 

Tabel 10: oordeel ontstaan niet voorziene risico’s 
 
Uit Tabel 10 blijkt dat binnen het project N34/N36 Ommen 87,5% van de niet voorziene risico’s 
intern zijn ontstaan: uit extra uitgevoerd onderzoek, uit nadere detaillering van het ontwerp of uit de 
werkvoorbereiding/uitvoering. Bijna de helft (44%) van de niet voorziene risico’s is ontstaan uit 
ervaringen tijdens het voorbereiden van de (bouw)werkzaamheden en/of tijdens de daadwerkelijke 
(bouw)werkzaamheden. Tot slot zijn twee risico’s (12,5%) ontstaan uit overleg met de 
opdrachtgever. 
 
Voor het project A2 Culemborg-Deil zijn 11 van de 25 (44%) risico’s intern ontstaan, waarvan negen 
(36%) door voortschrijdend inzicht uit de werkvoorbereiding en/of de uitvoering. Uit Tabel 10 blijkt 
dat één risico is ontstaan uit overleg met de opdrachtgever en meer dan de helft van de risico’s is 
ontstaan uit een tweetal significante contractuele wijzigingen vanuit de opdrachtgever (52%). 
Logischerwijs hebben deze contractwijzigingen invloed op het risicoprofiel van het project wat zich 
heeft vertaald in “extra” niet voorziene risico’s in het dossier. 
 

N34/N36 Ommen A2 Cu-De Oordeel procesmanager  
over de voorzienbaarheid Aantal % Aantal % 

Voorzienbaar 6 37,5 3 12 

Onvoorzienbaar 10 62,5 22 88 

Totaal 16 100 25 100 

Tabel 11: oordeel voorzienbaarheid niet voorziene risico’s 
 
Wanneer gekeken wordt naar het project N34/N36 Ommen dan zijn 6 van de 16 niet voorziene 
risico’s (37,5%) bestempeld als voorzienbaar. Zie Tabel 11. Dit betekent dat 37% van de nieuwe 
risico’s geïdentificeerd had moeten worden tijdens de tender, omdat deze volgens de 
procesmanager significant kosten-, planning- en/of organisatiebepalend zijn. De overige 62,5% had 
niet kunnen worden voorzien dan wel niet moeten worden voorzien tijdens de tenderfase. Voor het 
project A2 Culemborg-Deil had 88% van de niet voorziene risico’s niet kunnen en/of moeten worden 
voorzien tijdens de tenderfase. Slechts een drietal risico’s had moeten worden voorzien. 
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5.4.1 Resumerend 
Op basis van de bovenstaande resultaten blijkt ten eerste dat wederom het overgrote deel van de 
nieuw geïdentificeerde risico’s (tot op heden) niet is opgetreden. Binnen het project N34/N36 
Ommen is meer dan één derde van de niet voorziene risico’s als voorzienbaar bestempeld. Voor 
het andere project is het percentage een stuk lager. Binnen het project N34/N36 is slechts één 
risico wel opgetreden, intern ontstaan en had voorzien moeten worden tijdens de tenderfase. 
Binnen het project A2 Culemborg-Deil is ook slechts één risico’s wel opgetreden, intern ontstaan en 
had voorzien moeten worden tijdens de tenderfase. 
 
5.5 Kritische risico’s voortkomend uit beide evaluaties 

Om de kritische risico’s uit voorgaande evaluaties in kaart te brengen is een matrix opgesteld welke 
hieronder is weergegeven. Door juist deze kritische risico’s te bespreken wordt het voor de 
organisatie mogelijk om in de toekomst de risicodiagnose beter uit te voeren. Naast de kritische 
risico’s zijn er ook succesverhalen te identificeren. Immers er zijn ook risico’s succesvol beheerst en 
het opslaan van deze informatie zorgt er voor dat toekomstige fouten worden voorkomen. Echter 
het identificeren van de succesverhalen is niet uitgevoerd binnen dit onderzoek. 
 

 Voorziene risico’s Niet voorziene risico’s 

 Onvoldoende 
beheerst 

Voldoende 
beheerst Voorzienbaar Onvoorzienbaar 

Opgetreden X1 √ X2 √ 
Niet opgetreden X3 √ X4 √ 

Tabel 12: matrix voor opstellen aanbevelingen 
 
In matrix van tabel 12 zijn een viertal categorieën te onderscheiden met betrekking tot kritische 
risico’s. De eerste twee belangrijke categorieën zijn “voorzien, onvoldoende beheerst en 
opgetreden” (X1) en “niet voorzien, voorzienbaar en opgetreden” (X2). De urgentie om voor een 
volgend project extra aandacht aan deze risico’s te besteden is het hoogst. 
 
De andere twee belangrijke categorieën betreffen: “voorzien, onvoldoende beheerst en niet 
opgetreden” (X3) en “niet voorzien, voorzienbaar en niet opgetreden” (X4). Ook de risico’s die 
vallen binnen deze categorieën verdienen logischerwijs extra aandacht voor volgende 
risicodiagnoses, echter in mindere mate. Immers deze risico’s zijn binnen de projecten niet 
opgetreden, maar zijn wel bestempeld als onbeheerst tijdens de uitvoering of voorzienbaar tijdens 
de tender. Op de onderstaande tabel zijn de kritische risico’s vanuit de evaluaties opgenomen in de 
matrix. 
 
De overige categorieën binnen de matrix zijn niet nader toegelicht gezien het feit dat dit onderzoek 
zich niet richt op de succesverhalen. Deze categorieën zijn aangegeven met een √ in de matrix. 
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 Voorzien in de tenderfase Niet voorzien in de tenderfase 

 Maar onvoldoende beheerst Maar voorzienbaar in de tenderfase 

• Fouten in basis engineering9 
• Onjuiste inschatting coördinatieverplichting 

op werkzaamheden kabels en leidingen 
• Diefstal, schade en molest (graffiti) 

• Uitvoeringswerkzaamheden kunnen niet tijdig 
gestart worden ten gevolge van het later 
verleggen van kabels en leidingen dan gepland 

• Schade aan bestaande A2 constructie door 
sloop of heiwerkzaamheden 

O
pg

et
re

de
n 

X1
 

X2
 

X3
  

N
ie

t o
pg

et
re
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• Engineeringonvolkomenheden7 
 
 

• Veiligheidsrisico's behorende nabij het bouwen 
nabij een doorgaande weg 

• Milieuhygiënische kwaliteit van een aantal 
percelen is niet onderzocht en dus onbekend.  

• Prefab betonpalen niet op diepte krijgen als 
gevolg van een zware grondslag 

• De uitvoeringsplanning voor de tunnel is krap 
• Er zit onvoldoende dekking op de aan te leggen 

duikers ten opzichte van de fundering van de 
rijbaan 

• Niet kunnen slopen kunstwerk door 
tegenstrijdige regelgeving vanuit Waterschap 

• Vertraging in processen zoals ontwerp en 
daarmee samenhangende werkvoorbereiding 
als gevolg van de toepassing van Systems 
Engineering 

 

                                                      
9 Op het eerste gezicht lijken de eerste twee risico’s hetzelfde echter met fouten in de basis engineering wordt 
gedoeld op fouten in berekening en/of fouten in de dimensionering van het te bouwen object. 
Onvolkomenheden in de engineering wil zeggen dat verkeerde aannames zijn gemaakt in de aanbiedingsfase 
en/of problemen op detailniveau worden niet onderkend. 
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5.6 Het gebruik van de kritische risico’s binnen de projecten 

Door het verzamelen en gebruiken van risicodata van reeds uitgevoerde projecten wordt het 
mogelijk om beter risicomanagement uit te voeren op toekomstige projecten. Het verzamelen van 
risicodata is reeds in dit hoofdstuk besproken met als resultaat een lijst met kritische risico’s. 
Gezien de geringe omvang van het aantal geëvalueerde projecten is het onduidelijk om te stellen of 
er sprake is van incidentele kritische risico’s of structureel kritische risico’s. Toch zijn hieronder de 
aanbevelingen opgesomd voor het toekomstig gebruik van deze risicodata: 
 

Geef in de toekomstige risicodiagnoses extra aandacht aan de geïdentificeerde kritische risico’s. 

 

Bouw deze lijst met kritische risico’s verderop in bijvoorbeeld een checklist en ontwikkel 
standaard beheersmaatregelen. 

 
Uit de evaluatie van het project N34/N36 blijkt dat de onvoldoende beheersing van risico’s niet 
ontstaat door de opgestelde beheersmaatregelen zelf, maar doordat de opgestelde 
beheersmaatregelen niet (goed) zijn uitgevoerd door de risico-eigenaren. Extra aandacht voor 
het monitoren van de beheersmaatregelen tijdens de uitvoering is dus gewenst, want het 
onvoldoende functioneren van de beheersmaatregelen heeft niet tijdig geleid tot aanpassingen in 
bijvoorbeeld een werkwijze. 

 
5.7 Overige aanbevelingen 

Gedurende het onderzoek zijn een tweetal projecten geëvalueerd. Het bleek dat de totale risico-
evaluatie tijdrovend was onder andere als gevolg van het feit dat de status van de risico’s onbekend 
is en het lastig was om de nieuwe risico’s te achterhalen. Vandaar het volgende tweetal 
aanbevelingen: 
 
Neem de risiconummering in dossiers vanuit de tenderfase over naar de uitvoeringsfase. 
Hierdoor blijven de voorziene risico’s ook later in het project traceerbaar en wordt het 
eenvoudiger om de niet voorziene risico’s te identificeren. 

 
Geef bij het afsluiten van een (voorzien) risico in het risicodossier tijdens de uitvoering duidelijk 
aan of hij daadwerkelijk is opgetreden. Dit kan door de toevoeging van een “status” kolom. 
Hierdoor wordt de eerste stap van het evaluatie versneld omdat er gelijk inzicht is in de 
opgetreden en niet opgetreden risico’s. 

 
Geef per nieuw geïdentificeerd risico in het risicodossier aan of hij voorzien had kunnen en 
moeten worden tijdens de tenderfase. Dit kan door de toevoeging van een “evaluatie” kolom. 
Wederom vergemakkelijkt dit het evaluatieproces. 
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6 Conclusies & aanbevelingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten uit het onderzoek gecombineerd tot conclusies en 
aanbevelingen. Eerst worden de conclusies van het onderzoek gepresenteerd (6.1). Daarna 
worden op basis van de conclusies de aanbevelingen (6.2) beschreven. 
 
6.1 Conclusies 

In hoofdstuk 2 opdracht & onderzoek zijn drie onderzoeksvragen geformuleerd en de antwoorden 
op deze vragen vormen de conclusies van dit onderzoek. Achtereenvolgens worden de drie 
onderzoeksvragen behandeld. 
 
Wat wordt in de literatuur verstaan onder de begrippen risico, risicodiagnose en risico-
management? En, wat is reeds bekend over risico’s in bouwprojecten en het leren van 
risicomanagement door risicodata? 

 
Op basis van de literatuur wordt geconcludeerd dat een projectrisico een waarschijnlijkheids- en 
een waardecomponent heeft en beschreven kan worden door middel van een oorzaak-gevolg 
keten. Binnen dit onderzoek is een projectrisico puur negatief, per definitie een onzekerheid en 
heeft effect op de projectdoelstellingen. De ernst van een projectrisico wordt uitgedrukt in 
verschillende grootheden en is afhankelijk van het perspectief waarmee gekeken wordt.  
 
Een bouwproject is nooit zonder risico’s en de risico’s zijn divers. Het management van de risico’s 
is een essentieel onderdeel van projectmanagement om een succesvolle realisatie van een project 
mogelijk te maken. Risicomanagement is in algemene termen, en binnen dit onderzoek: het proces, 
en “geheel van activiteiten en maatregelen daarbinnen, gericht op het omgaan met risico’s ter 
beheersing van een project. Risicomanagement gaat niet over het voorspellen van de toekomst, 
maar over de beheersing van een project door te kijken naar de toekomst. De risicodiagnose vormt 
een belangrijke stap in het risicomanagement en wordt gedefinieerd als het geheel aan activiteiten 
voor het identificeren, het waarderen en het analyseren van risico’s en beheersopties. 
 
Uit de bestudering van de literatuur blijkt dat het leren van risicomanagement nog in de 
kinderschoenen staat. Terwijl wel wordt aangegeven dat het evalueren van het risicomanagement 
kan bijdragen aan beter risicomanagement. Zo kunnen in de toekomst steeds beter en vollediger 
alle relevante risico’s worden onderkend in een zo vroeg mogelijk stadium van projecten en kunnen 
de onderkende risico’s steeds beter worden beheerst. En daarnaast wordt gesteld dat door juist te 
concentreren op het leereffect wordt het voor bedrijven mogelijk om het risicomanagement niet 
alleen te zien als een tool om te voorspellen wat allemaal fout kan gaan in een project, maar juist 
wat te identificeren wat in de toekomst beter zou kunnen. Aanbevolen wordt om een risico-evaluatie 
uit te voeren op projecten, de ervaringen op te bouwen en de ervaringen door te geven. 
 

Wat zijn de belangrijke frequent voorziene risicofactoren binnen eerdere projecten van HIGP en 
hoe kunnen deze risicofactoren gebruikt worden voor toekomstige risicodiagnoses? 

 
Uit een achttal risicodossiers van eerdere projecten zijn 322 belangrijke risico’s geselecteerd. Uit 
een onderlinge vergelijking blijkt dat er een 25-tal belangrijke frequent voorziene risicofactoren zijn 
te onderscheiden in de eerdere projecten.  
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Deze 25 risicofactoren zijn vervolgens opgedeeld op basis van hun samenhang in een 9-tal 
categorieën, namelijk: Opdrachtgever en contract, Ontwerp en onderhoud, Uitvoering en 
onderhoud, Kabels en leidingen, Vergunningen, Planning, Markt, Omgeving: hinder en/of schade en 
tot slot Omgeving: overig. Uit een analyse van de 25 risicofactoren wordt geconcludeerd dat HIGP 
als potentiële opdrachtnemer de hinder en/of schade aan de omgeving als belangrijke risicobron 
ziet. 
 
De top 10 van frequent voorziene risicofactoren is bepaald aan de hand van het aantal 
verschillende projecten waarbinnen het risicofactor voorkomt en is als volgt: 
 

1. Niet (tijdig) verkrijgen van de permanente en/of tijdelijke vergunningen. 
2. In de vraagspecificatie gestelde objecteisen en/of realisatie -eisen zijn vatbaar voor 

verschillende interpretatie en leiden tot moeilijke discussies met opdrachtgever. 
3. Uitvoeringsplanning wordt niet gehaald. 
4. Aantreffen van (meer) verontreinigingen in het projectgebied. 
5. Afwijkende grondwaterniveau c.q. grondwaterspanning leidt tot wijzigingen in het ontwerp. 
6. Onvoldoende afstemming met derden leidt tot conflicten tijdens de uitvoering. 
7. Het verleggen van kabels en leidingen wordt vertraagd door onvolkomenheden in de 

coördinatie. 
8. Inkoop nadelen m.b.t. de kosten van het bouwmateriaal en/of verkoop nadelen m.b.t. de 

opbrengsten van vrijgekomen materiaal. 
9. Hinder voor en/of schade aan de bestaande omgeving als gevolg van bouwactiviteiten. 
10. (Rest)zettingen qua duur en/of grootte zijn anders dan verwacht. 

 
De aanbevelingen voor het gebruik van de bovenstaande factoren staan beschreven in de volgende 
paragraaf. 

 
Hoe kan een risico-evaluatie worden uitgevoerd?; wat zijn de resultaten als deze evaluatie wordt 
toegepast op eerdere projecten van HIGP? En, hoe kunnen deze resultaten worden gebruikt voor 
toekomstige risicodiagnoses? 

 
De ontworpen risico-evaluatie bestaat uit een evaluatie van voorziene risico’s in de tenderfase en 
een evaluatie van de niet voorziene risico’s in de tenderfase voortkomend uit de voorbereidings- en 
uitvoeringsfase. De voorziene risico’s in de tenderfase zijn geëvalueerd met de procesmanager 
door antwoord te geven op de volgende vragen: wat is de huidige status van het risico?; zijn de 
getroffen beheersmaatregelen effectief? en, is de ernst van het risico tijdens de tenderfase juist 
ingeschat? Om de niet voorziene risico’s in de tenderfase te evalueren zijn de volgende vragen per 
nieuw geïdentificeerd risico tijdens de uitvoering beantwoord door de procesmanager: wat is de 
huidige status van het nieuwe risico? waardoor is het nieuwe risico ontstaan? Had het nieuwe risico 
kunnen en moeten worden voorzien in tenderfase? Uit beide evaluaties zijn de kritische risico’s in 
kaart gebracht wat leidt tot aanbevelingen. 
 
De ontworpen risico-evaluatie is toegepast op een tweetal projecten welke nog uitvoering zijn. Uit 
de evaluatie van de voorziene risico’s in beide projecten blijkt ten eerste dat het overgrote deel van 
de geëvalueerde voorziene risico’s (tot op heden) niet zijn opgetreden, voldoende zijn beheerst en 
juist zijn ingeschat. Ten tweede blijkt dat een zeer klein aantal risico’s die zijn voorzien tijdens de 
tender wel zijn opgetreden, onvoldoende zijn beheerst en onjuist zijn ingeschat. Voor het project 
N34/N36 Ommen betreft dit slechts twee van de 31 geanalyseerde risico’s. 
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Voor het project A2 Culemborg-Deil zijn geen risico’s bekend die wel zijn opgetreden, onvoldoende 
beheerst en onjuist ingeschat. Er is slechts één risico die wel is opgetreden en onvoldoende is 
beheerst. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de onderkende risico’s in de tenderfase in 
beide projecten dus gedegen zijn gediagnosticeerd.   
 
Uit de evaluatie van de niet-voorziene risico’s in beide projecten blijkt ten eerste dat ook het 
overgrote deel van de nieuw geïdentificeerde risico’s (tot op heden) niet is opgetreden. Binnen het 
project N34/N36 Ommen is meer dan één derde van de niet voorziene risico’s als voorzienbaar 
bestempeld. Voor het andere project is het percentage een stuk lager (12%). Binnen het project 
N34/N36 is één risico wel opgetreden, intern ontstaan en had voorzien moeten worden tijdens de 
tenderfase. Binnen het project A2 Culemborg-Deil is ook slechts één risico’s wel opgetreden, intern 
ontstaan en had voorzien moeten worden tijdens de tenderfase. Op basis hiervan wordt wederom 
geconcludeerd dat de risico’s in de tenderfase in beide projecten dus gedegen zijn 
gediagnosticeerd. 
 
Uit de evaluatie van de voorziene en niet-voorziene risico’s in beide projecten zijn 13 kritische 
risico’s geïdentificeerd. Uit een analyse van deze 13 kritische risico’s blijkt dat ze divers zijn en dat 
er nagenoeg geen overeenkomsten tussen deze risico’s zijn. Daarnaast moet geconcludeerd 
worden dat gezien de geringe omvang van het aantal geëvalueerde projecten het onduidelijk is of 
er sprake is van incidentele kritische risico’s of structureel kritische risico’s. De aanbevelingen voor 
het gebruik van de risico-evaluatie en de kritische risico’s staan beschreven in de volgende 
paragraaf. 
 
6.2 Aanbevelingen 

Voor het gebruik van de frequent voorziene risicofactoren wordt geadviseerd: 
• Communiceer de top 10 risicofactoren binnen de organisatie;  
• Analyseer voor toekomstige projecten de top 10 van risicofactoren;  
• Evalueer voor toekomstige projecten in ieder geval de top 10 van risicofactoren.  
• Maak gebruik van de opgestelde categorisering voor toekomstige risicodiagnoses en 

ontwikkel deze categorisering verder. 
 
Voor gebruik van de geïdentificeerde kritische risico’s binnen de projecten wordt aanbevolen: 

• Geef in de toekomstige risicodiagnoses extra aandacht aan de geïdentificeerde kritische 
risico’s. 

• Bouw deze lijst met kritische risico’s verderop in bijvoorbeeld een database en ontwikkel 
effectieve beheersmaatregelen. 

 
Op basis van de ervaringen tijdens onderzoek wordt aanvullend geadviseerd: 

• Rond risicodossiers volledig af aan het eind van de tenderfase en pas dezelfde 
risiconummering toe tijdens de uitvoeringsfase van het projecten. 

• Sla de definitieve risicodossiers centraal op, zodat het verzamelen en beheren van 
risicodata in de toekomst efficiënter wordt. 

• Geef bij het afsluiten van een (voorzien) risico in het risicodossier tijdens de uitvoering 
duidelijk aan of hij daadwerkelijk is opgetreden en geef per nieuw geïdentificeerd risico 
tijdens de uitvoering aan of hij voorzien had kunnen en moeten worden tijdens de 
tenderfase. 
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Het verzamelen en gebruiken van risicodata staat binnen Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 
nog in de kinderschoenen mede als gevolg van het feit dat de organisatie pas sinds 2007 bestaat. 
Daarom wordt geadviseerd om meer risicodata te verzamelen, centraal op te slaan, en vervolgens 
te gebruiken in toekomstige risicodiagnoses. Dit gehele proces dient opgenomen te worden in de 
bedrijfsvoering. Dit is in overeenstemming met de eerder ontwikkelde rapportage in de 
oriëntatiefase van dit onderzoek “Op weg naar volwassen risicomanagement” waarin wordt 
geadviseerd om “om nadruk te leggen op het aspect evaluatie bij het uitwerken van concrete 
verbeterprojecten”. Risico-evaluatie is hier één van. De aanbevelingen voor een betere risico-
evaluatie staan in het volgende hoofdstuk. Vervolgonderzoek is namelijk gewenst gezien de 
kanttekeningen bij de uitgevoerde verzameling van risicodata.  
 
Tot slot wordt geadviseerd om de conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeksactiviteiten in de 
oriëntatiefase op te pakken en hieraan te werken. Voor deze conclusies en aanbevelingen wordt u 
verwezen naar de bijlagen. 
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7 Vervolgonderzoek 

Dit hoofdstuk heeft tot doel om de uitkomsten van het onderzoek in perspectief te plaatsen. Zo 
worden kanttekeningen bij beide deelonderzoeken geplaatst. Deze kanttekeningen vormen 
aanleiding voor verschillende vervolgonderzoeken. Achtereenvolgend wordt ingegaan op: de 
kanttekeningen en het aanbevolen vervolgonderzoek naar: risicofactoren in (eerdere) projecten 
(7.1) en risico-evaluaties op eerdere projecten (7.2).  
 
7.1 Vervolgonderzoek naar risicofactoren in (eerdere) projecten 

Zoals beschreven zijn de frequent voorziene risicofactoren geïdentificeerd uit een achttal projecten. 
Het is zeer belangrijk om in te zien dat dit dus niet frequent voorkomende risicofactoren zijn. 
Immers deze risicofactoren zijn voorzien in de tenderfase van een project en het is onduidelijk of 
deze risicofactoren ook daadwerkelijk voorkomen in de projecten. Voor dit onderzoek wordt ervan 
uitgegaan dat de risicodiagnoses zijn uitgevoerd door deskundige projectmedewerkers. Vanuit deze 
benadering kunnen de frequent voorziene risicofactoren in de risicodossiers dan opgevat worden 
als frequent voorkomende risicofactoren. Een evaluatie van de geïdentificeerde risicofactoren in 
projecten in uitvoering zou het mogelijk maken om de daadwerkelijke frequent voorkomende 
risicofactoren in projecten te onderkennen. Vervolgonderzoek is dus gewenst naar de werkelijk 
frequent voorkomende risicofactoren in projecten. 
 
Voor het onderzoek is aangenomen dat de gekozen projecten een representatief beeld geven van 
de projecten in de infrasector welke kunnen worden uitgevoerd door HIGP. Om de 
generaliseerbaarheid van de risicofactoren te verhogen moeten meerdere projecten en dus meer 
risicodossiers worden toegevoegd aan het onderzoek. Vervolgonderzoek is dus gewenst naar de 
risicofactoren in projecten van HIGP. Hierbij kan dezelfde onderzoeksaanpak worden toegepast. 
Daarnaast is het interessant om hetzelfde onderzoek uit te voeren alleen dan bij andere partijen in 
een bouwproject. Zo kunnen ook de risicofactoren voor opdrachtgevers in kaart worden gebracht. 
 
7.2 Vervolgonderzoek naar risico-evaluatie op eerdere projecten 

De in dit onderzoek ontworpen risico-evaluatie is toegepast op een tweetal projecten. De 
geëvalueerde projecten zijn nog niet afgerond. Er wordt geadviseerd om de risico-evaluatie 
nogmaals aan het eind van beide projecten uit te voeren. Hierdoor wordt het werkelijke beeld 
verkregen van beide projecten met betrekking tot de omgang van risico’s. Echter om de risico-
evaluatie effectief vorm te geven dient de ontworpen risico-evaluatie verder ontwikkeld te worden. 
Want gedurende de risico-evaluatie zijn een drietal knelpunten ontdekt die de resultaten negatief 
beïnvloeden en de toegevoegde waarde van het uitvoeren van een risico-evaluatie sterk 
verminderen: 
 

• Ten eerste blijkt dat in de uitgevoerde risico-evaluatie de nadruk te weinig ligt op het leren 
van risicomanagement. Alleen de kritische risico’s binnen de projecten worden 
geïdentificeerd, maar de wijze waarop deze risico’s wel beheerst kunnen worden tijdens 
toekomstige projecten is nog onbekend. 

• Ten tweede zijn ook de succesverhalen niet te achterhalen. Immers indien een risico’s als 
voldoende beheerst was bestempeld dan stopte het onderzoek. Door ook juist deze 
succesverhalen omtrent de beheersing van risico’s te achterhalen, wordt veel werk 
bespaard voor toekomstige risicodiagnoses. 
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• Ten derde is de reeds uitgevoerde risico-evaluatie enigszins subjectief en onbetrouwbaar. 
Dit heeft een tweetal oorzaken. Er is namelijk slechts één projectmedewerker betrokken bij 
de risico-evaluatie per project. Daarnaast is definiëring van de gebruikte begrippen “wel 
opgetreden”, “niet opgetreden”, maar ook “voldoende beheerst” en “onvoldoende beheerst” 
niet vastgelegd. Hierdoor wordt het mogelijk dat de projectmedewerkers deze begrippen op 
verschillende wijzen gaan interpreteren.  

 
Voor toekomstige risico-evaluaties wordt geadviseerd om de nieuw ontworpen methode te testen 
en verder te ontwikkelen. Deze nieuw ontworpen methode is weergegeven in Figuur 8 en wordt 
vervolgens toegelicht. 

Figuur 8: nieuwe methode voor risico-evaluatie (inclusief optieboom) 
 
Er is voor de nieuwe methode duidelijk onderscheid gemaakt in verschillende stappen aan de hand 
van Gevers en Hendrickx (2001): maak een risico evaluatie, bouw ervaring op en geef ervaring 
door. Voor het uitvoeren van een risico-evaluatie zijn de gebruikte bronnen in dit onderzoek 
geschikt. Geadviseerd wordt dus om zowel het definitieve risicodossier uit de tenderfase te 
gebruiken als mede het risicodossier na afronding van het project. Gedurende dit onderzoek bleek 
de risico-evaluatie zeer tijdrovend. Daarom moeten alleen de belangrijke voorziene en niet 
voorziene risico’s geselecteerd worden. Vervolgens kan de risico-evaluatie worden uitgevoerd.  
 
De evaluatie moet uitgevoerd worden door een persoon (bijvoorbeeld algemeen risicomanager) die 
buiten het project staat. Per risico dient de opgestelde optieboom gevolgd te worden. Daarnaast 
moeten de begrippen in beide optiebomen gedefinieerd worden. Hierdoor worden de 
evaluatiegegevens betrouwbaarder en zijn ze beter te ordenen. Door middel van de optiebomen 
wordt het mogelijk om zowel succesverhalen als kritische risico’s te identificeren. Zo worden de 
maatregelen geregistreerd indien de beheersing voldoende en onvoldoende was. Essentieel voor 
het leereffect is de vraag: waarom was de beheersing voldoende of onvoldoende en wat kan beter? 
 
Het oordeel over de status en de beheersing van een risico kan gegeven worden door interne 
personen op managementposities binnen het project. Aanbevolen wordt dat de algemeen 
risicomanager in ieder geval een tweetal personen uit het project (bijvoorbeeld de verantwoordelijk 
risicomanager en de projectdirecteur) betrekt bij de risico-evaluatie. Dit verhoogt de objectiviteit van 
de evaluatie. 

Risicodossier 
behorende bij 

projectaanbieding

Risicodossier na 
afronding van het 

project

Niet opgetreden

Wel opgetreden

Meevaller

Welke maatregelen zijn 
genomen? Wat kan beter?

Belangrijke niet-voorziene 
risico’s uit uitvoeringsfase

Belangrijke voorziene 
risico’s in tenderfase

Niet voorzienbaar

Wel voorzienbaar

Voldoende beheerst door 
middel van maatregelen

Per risico

Per risico

Kan de risicohouder dit 
risico wel effectief dragen?

Geen evaluatie benodigd

Welke maatregelen zijn 
genomen? Wat kan beter?

Welke maatregelen zijn 
genomen? Wat kan beter?

Geen evaluatie benodigd

Welke maatregelen zijn 
genomen? Wat kan beter?
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De resultaten uit de risico-evaluatie moeten worden opgeslagen in een checklist. Er kan ook 
gedacht worden aan een bedrijfsrisicodatabase. Het is van belang om een gedegen database / 
checklist op te bouwen en deze op één centraal punt de beheren. Hierdoor kan “vervuiling” van de 
database voorkomen worden. 
 
Tot slot moeten de resultaten van de risico-evaluatie mondeling en/of schriftelijk verspreid worden 
binnen de organisatie. Hierbij kan gedacht worden aan een halfjaarlijkse rapportage inclusief 
presentatie binnen de organisatie. Natuurlijk moet de risicodata continue beschikbaar zijn en deze 
risicodata kan via de databasebeheerder binnen de organisatie opgevraagd kunnen worden. 
 
De bovenstaande beschrijving van een methode voor risico-evaluatie laat nog veel ruimte over voor 
vervolgonderzoek. Aanbevolen wordt deze risico-evaluatie dus verder te ontwikkelen. Belangrijk is 
om ten aller tijde het doel in het achterhoofd te houden: 
 

…in de toekomst steeds beter alle relevante risico’s onderkennen in een zo vroeg mogelijk stadium 
van het project en de onderkende risico’s steeds beter kunnen beheersen binnen het project. 

 
 
 
 
 



 



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 49 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

8 Bronnen 

8.1 Literatuur 

Aken, J.E. Van, Berends, H. en Bij, H. Van der. (2007) Problem solving in organisations: a  
methodological handbook for business students, University Press, Cambridge. 

Akintoye, A.S. & Macleod, M.J. (1997). Risk analysis and management in construction. International  
Journal of Project Management, Vol. 15, 31-38. 

Augustijn, R. (2006). Projectoverstijgend risicomanagement. Een onderzoek naar  
risicomanagement op portfolioniveau binnen Rijkswaterstaat, Afstudeerscriptie Universiteit 
Twente. Enschede. 

Chapman, R.J., (2001) The controlling influences on effective risk identification and assessment for  
construction design management. International Journal of Project Management 19 147-160. 

Chapman, C. en Ward, S. (1997) Project Risk Management: processes, techniques and insights.  
John Wiley & Sons, Chichester.  

Dikmen, I. Birgonul, M.T., Anac, C., Tah, T.H.M. en Aouad, G. (2008) Learning from risks: a tool for  
post project risks assessment. Automation in Construction 18 42-50. 

Flanagan, R. & Norman, G. (1993) Riskmanagement and construction, Blackwel Publishing. Oxford. 
Gevers, T. en Hendrickx, W. (2001) Kansrijk risicomanagement in projecten: praktische leidraad  

voor het managen van risico’s en kansen in projecten. Praktijkgidsen voor Manager & 
ondernemer. Sdu uitgevers. Den Haag. 

Halman, J.I.M. (1994) Risicodiagnose in produktinnovatie; ontwikkeling van de  
risicodiagnosemethode (RDM). Eindhoven: Technische Universiteit Eindhoven. 

Halman, J.I.M. (2008) Risicomanagement in de bouw: nieuwe ontwikkelingen bij een aantal   
koplopers. Kennisplatform risicomanagement Universiteit Twente. Enschede. 

Heijden, van der, W.L.F. (2006). Risicomanagement in de aderen?! – Een onderzoek naar het  
uitvoeren en inbedden van projectrisicomanagement binnen NS ProjectConsult. 
Afstudeerscriptie Universiteit Twente. Enschede. 

Hillson, D. (2002). Extending the risk process to manage opportunities. International Journal of  
Project Management, Vol. 20, 235-240.  

Institute of Risk Management (2002), A risk management standard, www.theirm.org, AIRMIC,  
ALARM, IRM. 

Kempen, P.M. & Keizer, J.A. (2006). Competent afstuderen en stagelopen. Groningen: Wolters- 
Noordhoff. 

Kliem, R. L. en Ludin, I. S. (1997) Reducing project risk, Hampshire UK, Gover Publishing Limited. 
Leedy P.D., en Ormrod, J.E. (2005) Practical research: planning and design. Pearson Merrill  

Prentice Hall. New Jersey. 
Mak, S. en Picken, D. (2000) Using Risk Analysis to determine Construction project contingencies.  

Journal of construction engineering and management. 126(2) 130-136. 
March, J.G., en Shapira, Z. (1987). Managerial perspectives on risk and risk taking. Management  

Science, 33(11): 1404-1418. 
Maso, I. en Smaling, A. (1990) Objectiviteit in kwalitatief onderzoek. Uitgeverij Boom, Amsterdam. 
Nasir D., McCabe, B., en Harton, L.  (2003) Evaluating Risk in Construction: construction Schedule  

Risk Model. Journal of Construction Engineering and Management, 129 (5) 518–527 
Öztas, A. en Ökmen, Ö. (2004) Risk analysis in fixed-price design-build construction projects.  

Building and Environment 39 229-237.  
PMI (Project Management Institute) (2000). A guide to Project Management Body of Knowlegde  

(PMBok). Project Management Institute. Upper Darby, PA, USA. 
Schaik, H.H.J. (2006) Risicomanagement binnen Dura Vermeer Railinfra bv, Afstudeerscriptie  

Universiteit Twente. Enschede. 



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 50 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

Simister, S.J. (1994). Usage and benefits of project risk analysis and management. International  
Journal of Project Management, Vol. 12, 5-8. 

Sitkin, S.B. en Pablo, A.L. (1992) Reconceptualizing the determinant of risk behaviour, Academy of  
Management review, 17(1): 9-38. 

Vermande, H. M. en M.G. Spalburg (rapporteurs) (1998), Risicomanagement in de bouw: een  
verkenning, PRC Bouwcentrum (Bodegraven), Stichting Bouwresearch Rotterdam. SBR  
64.448.B.89 

Verschuren, P. & Doorewaard, H. (2000). Het ontwerpen van een onderzoek. Derde druk. Utrecht: 
Lemma. 

Versteegen, J. & Rijkens, R.M. (2007) Managen van onzekerheden: risico’s en kansen bij grote  
projecten. AT Osborne. Assen: Van Gorcum. 

Wamelink, J.W.F. (2009) Inleiding Bouwmanagement. Faculteit der Bouwkunde Technische  
Universiteit Twente, VSSD, Delft. 

Well-stam, D. Van, Lindenaar, F., Kinderen, S. van, en Bunt, B. P. van den, (2003)  
Risicomanagement voor projecten; de RISMAN-methode toegepast. Utrecht, Het Spectrum. 

Winch, G.M. (2002). Managing construction projects, Oxford, UK; Blackwell Science Ltd. 
Williams, T. (2004). Identifying the hard lessons from projects – easily. International Journal of  

project management 22 273-279. 
Zou, X.W., Zhang, G., Wang, J. (2007) Understanding the key risks in Construction projects in  

China. International Journal of project management 25 601-614. 
 
8.2 (Interne) documenten 

Heijmans N.V. (2009) Intranet Heijmans N.V.: bedrijfspagina Heijmans N.V. Bezocht in februari  
2009. 

Heijmans Infra. (2009) Intranet Heijmans: pagina Heijmans Infra. Bezocht in februari 2009 
Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten. (2009) Intranet Heijmans: bedrijfspagina Heijmans Infra  

Geïntegreerde Projecten. Bezocht in februari 2009. 
Kersten, P. (2008) Instructie Risicomanagement Heijmans Infra. Verkregen november 2008. 
Stroomberg, J. (2009) Heijmans Infra: op weg naar volwassen risicomanagement. Onderdeel  

oriëntatiefase afstudeeronderzoek. Enschede. 
Verscheidene risicodossiers en projectomschrijvingen van eerdere projecten HIGP. 
 
8.3 Personen 

8.3.1 Oriëntatiefase 
• Intakegesprek met Ben van Weesep, voormalig Manager tenderorganisatie HIGP & Pascal 

Kersten, voormalig Procesmanager HIGP op 2 december 2008. 
• Oriënterend interview met Wouter Koudijs, bedrijfscoördinator (Heijmans Beton en 

Waterbouw Regio Noord) 8 december 2009. 
• Oriënterend interview met Eduard Figee, project- en tendermanager HIGP op 9 december 

2008  
• Oriënterend interview met Eric van den Broek, voormalig projectdirecteur en manager HIGP 

op 17 december 2009. 
• Bijeenkomst met de leden van stuurgroep voor bepaling niveau risicomanagement volgens 

Risk Maturity model op 29 januari 2009. 
• Bijeenkomst met de leden van stuurgroep voor bepaling probleemgebied en 

oplossingsrichtingen op 8 april 2009. 
• Interviews voor beoordelingsproces in de maand april 
• Verscheidene informele gesprekken met Pascal Kersten en Ben van Weesep. 



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 51 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

 
8.3.2 Onderzoeksfase 

• Tweetal sessies voor risico-evaluatie voor het project N34/N36 Omleiding Ommen met 
Pascal Kersten op 11 juni 2009 en 19 juni 2009. 

• Tweetal sessies voor risico-evaluatie voor het project A2 Culemborg-Deil met Rene van 
Schouten en Roy Siliakus op 1 juli 2009 en 16 juli 2009. 

• Tweetal risicosessies met Corne van Alphen identificatie frequent voorziene risicofactoren 
op 28-07-2009 en 30-07-2009. 

• Verscheidene informele gesprekken met Corné van Alphen en Ben van Weesep. 
 

8.3.3 Oplossingsfase 
• Bijeenkomst met de leden van stuurgroep voor eerste terugkoppeling resultaten op 27 juli 

2009. 
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9 Bijlagen 
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Bijlage 1 De organisatie Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 

Heijmans N.V. 
Heijmans is in 1923 opgericht door stratenmaker Jan Heijmans en 70 jaar later in september 1993 
verkreeg Heijmans toegang tot de kapitaalmarkt door de aanvraag van notering van haar aandelen 
op de Amsterdam Exchanges. Tegenwoordig is Heijmans N.V. in Nederland één van de grotere 
beursgenoteerde onderneming in Vastgoed, Bouw, Infra en Techniek. Buiten Nederland is 
Heijmans actief in het Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland. Eind 2008 telde het bedrijf rond de 
10.500 medewerkers die samen een omzet realiseerden van circa  € 3,6 miljard. Heijmans  bestaat 
uit een Raad van Bestuur met daaronder de drietal bedrijfstromen, te weten Infra, Utiliteitsbouw & 
Techniek, Vastgoed & Woningbouw. Daarnaast heeft Heijmans nog een internationale tak. 
 
Heijmans wordt daarbij in de komende tijd getransformeerd tot een Nederlands bouwbedrijf met een 
sterke positie als ontwikkelaar en bouwer in de woningbouw, met een hoogwaardig niche 
marktpositie in Utiliteitsbouw & Techniek en met een toonaangevende positie in Infrastructuur. 
 
Heijmans Infra 
De bedrijfstroom Heijmans Infra (HI) richt zich op ontwerp, advies, uitvoering en beheer/ onderhoud 
van: 

• grond-, weg-, beton-, en waterbouw 
• milieu, sloop en recycling 
• technische en verkeersinfrastructuur (kabels, leidingen, verkeerssystemen) 
• sport- en groenvoorzieningen 

 
Met een fijnmazig netwerk van bedrijven en landelijk verspreide asfaltproductie-installaties wordt de 
markt bediend. Daarbij is de organisatie ook ingericht naar de vraag vanuit de markt en telt zeven 
werkmaatschappijen: Ingenieursbureau Breijn, Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten, Heijmans 
Wegenbouw, Heijmans Beton- en Waterbouw, Heijmans Techniek & Mobiliteit, Heijmans Infra 
Techniek en Heijmans Infra Management. De bedrijfsstroom Heijmans Infra wordt voorgezeten door 
een lid van de raad van bestuur van Heijmans N.V. De werkmaatschappijen rapporteren direct aan 
de verantwoordelijke persoon van de raad van bestuur. De bedrijfsstroom Heijmans Infra realiseert 
zowel complexe geïntegreerde projecten als standaardwerken. De standaard werken worden 
uitgevoerd door de werkmaatschappij waar het werk de meeste betrekking op heeft. 
 
Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 
Speciaal voor grote, complexe projecten is in 2007 binnen de bedrijfsstroom Heijmans Infra de 
werkmaatschappij Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten (HIGP) opgericht. HIGP heeft als 
belangrijkste taak het verwerven, voorbereiden en coördineren van multidisciplinaire projecten 
boven een bepaald drempelbedrag en waarbij ontwerp en procesoptimalisatie van 
doorslaggevende betekenis zijn. HIGP stuurt bij de geselecteerde multidisciplinaire projecten het 
bouwproces aan, maar brengt de uitvoering onder bij de overige werkmaatschappijen van Heijmans 
Infra (HI) en/of andere marktpartijen. Door projecten centraal te regisseren, te calculeren en uit te 
voeren worden de risico’s beperkt en de efficiënt gewaarborgd. De groep HIGP omvat 60 personen 
en bestaat uit projectmanagers, disciplineleiders en een aantal specialisten. De groep wordt 
bestuurd door het management team en voorgezeten door een directeur. 
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Figuur 9: voorbeeld project HIGP 
 
De projecten zijn HIGP zijn logischerwijs vooral geïntegreerde contracten (ontwerp & uitvoering), 
waarbij desgewenst ook meerjarig onderhoud wordt gecombineerd. HIGP participeert hier 
risicodragend in door middel van de verantwoordelijkheid voor het ontwerp. Recentelijk worden ook 
de componenten finance en operate toegevoegd en komen vaker nieuwe organisatievormen voor 
zoals bouwteam, PPS en allianties. HIGP is voor deze projecten als het ware de procesaannemer 
en heeft de drie kerncompetenties: projectmanagement, contractmanagement en 
risicomanagement. De overige HI-Groepen worden gezien als de productaannemer. Zij dragen zorg 
voor de ontwerpende en uitvoerende taken van het project. 
 
Organisatie projecten in de tenderfase 
Elk project wordt door HIGP tijdens de tenderfase op dezelfde manier inricht. De sleutelfuncties 
gedurende de tenderfase zijn: de tendermanager, de procesmanager (deze functie kan ook door de 
tendermanager worden vervuld), de ontwerpmanager (tevens mogelijk vanuit Breijn), de 
kostenmanager en de planningsmanager. Deze desbetreffende managers sturen de diverse 
werkmaatschappijen aan op hun eigen discipline. Tot slot treedt HIGP op als enige spreekbuis naar 
de opdrachtgever. 
 
Organisatie projecten in de uitvoeringsfase 
Ook gedurende de uitvoeringsfase wordt elk project door HIGP op dezelfde manier ingericht. Voor 
elk project wordt een projectdirecteur aangesteld, die ondersteund wordt door respectievelijk een 
procesmanager, ontwerpmanager en uitvoeringsmanager. Deze desbetreffende managers sturen 
weer de diverse werkmaatschappijen aan op hun eigen discipline. Daarnaast faciliteert HIGP ook 
de ondersteunende diensten. Wederom treedt HIGP op als enige spreekbuis naar de 
opdrachtgever. Hiermee ontzorgt hij haar opdrachtgever en creëert voor elke HI-groep het optimale 
werkveld.  
 
De portefeuille van HIGP is op het moment gevuld met projecten verspreidt over heel Nederland. 
Enkele grote geïntegreerde Infra projecten in uitvoering zijn: Omleiding N302 Harderwijk, N34/N36 
Omleiding Ommen, randweg A2 Eindhoven en A2 Culemborg-Deil. 
 
Kerncompetentie HIGP: risicomanagement   
Zoals gezegd is HIGP op het gebied van risicomanagement binnen deze projecten leidinggevend 
en faciliterend. De overige werkmaatschappijen leveren ieder input voor de projectrisico’s vanuit 
hun eigen vakdiscipline. Ieder teamlid binnen het project brengt dus vanuit zijn eigen werkveld 
risico’s ter discussie. Door actief risicomanagement, waarbij gestuurd wordt op belangrijkste 
projectrisico’s en –kansen, verlaagt HIGP het projectrisicoprofiel en bewaakt daarmee de belangen 
van zowel haar opdrachtgevers als van de overige HI werkmaatschappijen. 
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Bijlage 2 Resultaten oriënterende interviews Heijmans Infra 

Op basis van het intakegesprek en het drietal oriënterende interviews wordt geconcludeerd dat de 
huidig aanpak voor het uitvoeren van risicomanagement op hoofdlijnen duidelijk en onderbouwd is. 
Dit wordt ondersteund door positieve reacties van opdrachtgevers op het gevoerde 
risicomanagement. De risicomanagementaanpak is binnen Heijmans Infra uitvoerig verwoord in de 
“Instructie risicomanagement” en beschikbaar voor alle medewerkers.  
 
Daarnaast is aangegeven dat de aanpak “redelijk” gevolgd wordt in de verschillende lagen van de 
organisatie voor het managen van de projecten. Tot slot zien de geïnterviewden een groei in het 
risicodenken binnen de tenderteams en de uitvoeringsteams o.a. door de consistente lijn van HIGP 
om nadruk te blijven leggen op de noodzaak van risicomanagement. Naast deze positieve 
indrukken zijn een tweetal zorgen geïdentificeerd uit de gesprekken: 
 

• Gebruikers moeten overtuigd zijn van het nut en de noodzaak van risicomanagement en 
het niet zien als een “papieren tijger”. Echter de vraag is: hoe maak je mensen bewust van 
het feit dat risicomanagement daadwerkelijk toegevoegde waarde heeft? En, hoe stimuleer 
je mensen om uit de waan van de dag te stappen en expliciet vooruit te kijken? Geopperd 
wordt om succesverhalen in relatie tot risicomanagement te identificeren en deze te 
verspreiden binnen de organisatie. Echter, is het wel mogelijk om de gevolgen van het 
uitoefenen van risicomanagement te laten zien? 

• Het is algemeen bekend dat het kwalitatief dan wel kwantitatief beoordelen van 
geïdentificeerde projectrisico’s essentieel is voor besluitvorming. Echter de wijze waarop de 
projectrisico’s moeten worden beoordeeld is een zorg binnen de organisatie. Zo is 
bijvoorbeeld aangegeven dat het moeilijk blijkt om een individueel projectrisico te 
waarderen. Daarnaast wordt de impact van projectrisico’s beoordeeld aan de hand van de 
aspecten: geld, tijd, kwaliteit, omgeving en veiligheid. Echter hoe moet aan deze laatste 
drie kwalitatieve begrippen een kwantitatieve invulling gegeven worden? En tot slot heerst 
ook de vraag of de gekozen beoordeling per projectrisico wel objectief en breed gedragen 
is. 

 
Vervolgens is een bijeenkomst gehouden met de opgerichte stuurgroep om te komen tot de 
definiëring van het probleem. Gedurende de bijeenkomst bleek dat vooral de objectiviteit en de 
betrouwbaarheid van de gehele risicodiagnose een zorg is en met name de beoordeling van 
risico’s. De gedachte is dat door het verhogen van de betrouwbaarheid en de objectiviteit van de 
risicodiagnose er meer gewicht aan deze analyse kan worden geven bij het maken van keuzes voor 
de beheersing van projectrisico’s. Oftewel, door de risicodiagnose als geheel betrouwbaarder en 
objectiever te maken neemt het belang hiervan als managementinstrument aanzienlijk toe. 
 
Een specifieke zorg binnen deze risicodiagnose aangegeven door de stuurgroep is dus de 
beoordeling van de projectrisico’s. Zowel de systematiek voor het beoordelen, het gedrag van de 
beoordelaar en de kennis welke gebruikt voor de beoordeling waren onderwerp gedurende de 
bijeenkomst. De beoordeling vindt vaak door één persoon plaats, vandaar dat getwijfeld wordt aan 
de objectiviteit en betrouwbaarheid van deze beoordeling. Een “verkeerde” beoordeling kan leiden 
tot over- of onderwaardering van de projectrisico’s met als gevolg onjuiste beslissingen ten aanzien 
van de te volgen aanpak en/of de risicoreservering. De wijze waarop projectrisico’s wel adequaat 
beoordeeld kunnen worden is onzeker binnen Heijmans Infra volgens de stuurgroep. Daarom is 
gedurende de oriëntatie ook een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het 
beoordelingsproces te optimaliseren (zie bijlage 4. optimalisatie beoordelingsproces). 
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Bijlage 3 Resultaten van het Nederlandse RM Maturity model 

Inleiding 
Naast het intakegesprek, de oriënterende interviews en de bijeenkomst met de stuurgroep is 
besloten om de gewenste ontwikkeling van het gevoerde risicomanagement binnen Heijmans Infra 
te identificeren en te rapporteren. Want om het gevoerde risicomanagement in de nabije toekomst 
verder te ontwikkelen adviseert Van der Heijden (2006) ten eerste om de huidige stand van zaken 
en het doel van de ontwikkeling in beeld te brengen. Door een breder kader te schetsen van de 
gewenste ontwikkeling krijgt het uit te voeren onderzoek een positie in deze verdere ontwikkeling. 
 
De gewenste ontwikkeling van het risicomanagement binnen Heijmans Infra is bepaald aan de 
hand van het Nederlandse Risicomanagement Maturity model. Dit model is ontwikkeld door Van der 
Heijden (2006) om organisaties een eenvoudige mogelijkheid te geven om hun maturity van 
toepassing van risicomanagement te meten en om hun doelen daarvoor te bepalen. De 
belangrijkste resultaten van de toepassing van het Nederlandse RMM model zijn hieronder 
beschreven. Voor een complete beschrijving van de achtergrond, de toepassing en de resultaten 
van het model wordt u verwezen naar de rapportage: Heijmans Infra: op weg naar volwassen 
risicomanagement (2009). 
 
Het Nederlandse RM Maturity model 
Het model onderscheidt vier niveaus van toepassing van risicomanagement: Ad hoc, Initieel, 
Herhaalbaar en Gemanaged. In Figuur 10 is de ontwikkeling tussen de niveaus weergegeven en 
elk niveau is beschreven in Tabel 13. Het niveau voor zowel de huidige stand van zaken als het 
doel van de ontwikkeling wordt bepaald aan de hand van beschrijvingen van verschillende 
onderwerpen verdeeld over vijf categorieën: Cultuur, Proces, Ervaring, Toepassing en Structuur. 
Tussen het doel en de stand van zaken kan een verschil zitten. Dit verschil wordt verbeterruimte 
genoemd. Hierbinnen zijn dus mogelijke verbeteringen te realiseren. 
 

 
Figuur 10: ontwikkeling volwassenheid niveaus 
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Niveau Beschrijving 

Ad hoc 

De organisatie is niet op de hoogte van het belang van het managen van 
onzekerheden. Er is geen gestructureerde aanpak voor het omgaan met de risico's. De 
management processen zijn veelal reactief en er wordt weinig tot geen moeite gedaan 
om van projecten uit het verleden te leren. 

Initieel 

Binnen de organisatie wordt geëxperimenteerd met risicomanagement door een klein 
aantal individuen. Er is geen gestructureerde aanpak afgesproken. Veel mensen zijn op 
de hoogte van de voordelen van risicomanagement maar risicomanagement is nooit 
effectief geïmplementeerd. 

Herhaalbaar 

Risicomanagement is ingebouwd in alle processen binnen de organisatie en wordt in 
(bijna) alle projecten toegepast. Er bestaat en gestandaardiseerd, formeel 
risicomanagement proces. De voordelen worden op alle niveaus onderkend, maar nog 
niet altijd bereikt. 

Gemanaged 

In de organisatie heerst een cultuur waarin standaard rekening gehouden wordt met de 
mogelijke risico’s en kansen. Er is een proactieve houding ten aanzien van het 
toepassen van risicomanagement en er wordt openlijk gecommuniceerd over risico’s. 
Er wordt actief gebruik gemaakt van risico-informatie om de bedrijfsprocessen te 
verbeteren en een voorsprong ten opzichte van de concurrentie op te bouwen. 

Tabel 13: beschrijving niveaus model 
 
Niveau van risicomanagement binnen Heijmans Infra 
Het generieke model van Van der Heijden (2006) is ingevuld in samenwerking met de opgerichte 
stuurgroep. Zo is eerst het model individueel door de leden van de stuurgroep ingevuld. Vervolgens 
zijn deze resultaten samengevoegd in een totaal overzicht. Dit gezamenlijke model is 
gepresenteerd en bediscussieerd met de stuurgroep om uiteindelijk te komen tot één gezamenlijk 
gedragen model. Door middel van een analyse van het verschil tussen de huidige stand van zaken 
en het doel van de ontwikkeling is de verbeterruimte per onderwerp geïdentificeerd. De selectie van 
belangrijke verbeterruimten is in samenwerking met de stuurgroep uitgevoerd. 
 
 

 
Figuur 11: huidige stand van zaken      Figuur 12: doel 
 
 
Het algemeen beeld van de stand van zaken met betrekking tot het risicomanagement is een 
organisatie die schippert tussen de niveaus “Initieel” en “Herhaalbaar” in (zie Figuur 11). Er wordt 
gestreefd naar een organisatie van niveau 4 “Gemanaged” (zie Figuur 11). Op basis van de 
uitgevoerde selectie is geconcludeerd dat een negental verbeterruimten worden bestempeld als 
zeer belangrijk binnen de organisatie HI. Met als uitgangspunt “een ketting is zo sterk als zijn 
zwakste schakels” zijn een vijftal verbeterruimten geselecteerd. De vijf verbeterruimten voor een 
belangrijke stap naar volwassen risicomanagement zijn als volgt: 
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• De prestaties van het gevoerde risicomanagement moeten gemeten gaan worden. Hierdoor 
wordt het mogelijk om succesverhalen te identificeren welke weer teruggekoppeld kunnen 
worden naar de medewerkers. 

• Kennisdeling en –ontwikkeling op het gebied van risicomanagement moet verder 
vormgegeven gaan worden. Ten eerste moeten de ervaringen gedocumenteerd en 
verspreid worden. Ten tweede moeten deze ervaringen gebruikt worden voor de verdere 
ontwikkeling van tools en methoden voor de toepassing van risicomanagement. Alleen zo 
ontstaat verbetering door herhaling. 

• Expliciet risicomanagement moet toegepast gaan worden op alle projecten. Hierbij kan het 
risicomanagement aangepast worden aan de kenmerken van het project. Daarnaast moet 
ook risicomanagement toegepast gaan worden op de ondersteunende bedrijfsprocessen. 
Zo moet het risico denken toegepast worden op alle activiteiten in de gehele 
bedrijfsorganisatie. 

• Aangepast aan de organisatie dient een geïntegreerde set van state of the art kwalitatieve 
en kwantitatieve tools en methoden ontwikkeld en ingevoerd te worden. Hiermee worden 
dan naast de risico’s ook de kansen gemanaged. 

• De verantwoordelijkheden voor het toepassen van risicomanagement moeten helderder en 
eenduidiger toebedeeld worden aan functies. Daarnaast is van groots belang dat deze 
verantwoordelijkheden worden geaccepteerd en dat er ook naar wordt gehandeld. 

 
Wanneer gekeken wordt naar de verbeterruimten dan valt op dat het aspect “evaluatie” meerdere 
malen terugkomt. Dit is een logisch gevolg van het feit dat de organisatie zich al bijna op het niveau 
“herhaalbaar” bevind en de stap naar het niveau “gemanaged” wil maken. Dit betekent dat de 
processen aanwezig zijn, maar dat de stap verbeteren door herhaling nog niet voldoende is 
ingevuld. Door bijvoorbeeld de prestaties van risicomanagement te meten kunnen succesverhalen 
worden geïdentificeerd welke weer teruggekoppeld kunnen worden naar de medewerkers. Hierdoor 
kan het draagvlak voor het voeren van risicomanagement verder worden vergroot. Daarom wordt 
dus ook geadviseerd om nadruk te leggen op het aspect evaluatie bij het uitwerken van concrete 
verbeterprojecten. 
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Bijlage 4 Optimalisering beoordelingsproces van projectrisico’s 

Inleiding 
Een specifiek aangegeven zorg vanuit de organisatie betreft de objectiviteit en de betrouwbaarheid 
van het beoordelingsproces van risico’s als onderdeel van de gehele risicodiagnose. Daarom is 
gedurende oriëntatiefase een vooronderzoek uitgevoerd met als doel de ervaringen & belevingen 
van de gebruiker bij het toepassen van de beoordelingsaanpak in kaart te brengen en op basis 
hiervan aanbevelingen te doen voor het optimaliseren van deze beoordelingsaanpak. Dit hoofdstuk 
beschrijft de resultaten en is als volgt opgebouwd. Eerst wordt ingegaan op de onderzoeksaanpak 
welke de gedane onderzoeksstappen belicht. Aansluitend komen de resultaten van dit 
deelonderzoek aan bod waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen: een beschrijving van het 
huidige beoordelingsproces, de bevindingen uit de interviews en de bevindingen uit eigen 
observatie. Tot slot worden de hieruit volgende aanbevelingen opgesomd. 
 
Onderzoeksaanpak 
Om de in de inleiding geformuleerde doelstelling te halen zijn een viertal stappen uitgevoerd die zijn 
weergegeven in Figuur 13. 
 

 
Figuur 13: onderzoeksaanpak deelonderzoek 1 
 
Ten eerste dient natuurlijk het huidige beoordelingsproces beschreven te worden (A). Zo wordt 
antwoord gegeven op de vragen: wie beoordeelt risico’s en hoe worden risico’s beoordeeld.  
 
Ten tweede zijn een negental interviews gehouden met de risico-eigenaren binnen het project 
N34/N36 Omleiding Ommen (B) om de ervaringen met het beoordelingsproces in kaart te brengen. 
De geïnterviewden zijn allemaal betrokken bij het gevoerde risicomanagement binnen het project 
en hebben daarom als taak het beoordelen van risico’s. De geïnterviewden hebben de volgende 
functies binnen het project: ontwerpleider, hoofdcalculator, adviseur vergunningen, adviseur 
Planning, adviseur KAM, uitvoeringsmanager / disciplineleider Heijmans Wegenbouw, 
disciplineleider Heijmans Beton en Waterbouw, disciplineleider Heijmans Techniek en Mobiliteit en 
tot slot disciplineleider Heijmans Infra Techniek. Aan de hand van een vragenlijst is gezocht naar 
antwoorden op een tweetal hoofdvragen: wat is de algemene mening over het beoordelingsproces? 
En, waar loopt men tegen aan bij het beoordelen van risico’s? 
 
Ten derde is gedurende vijf maanden het risicomanagement uitgevoerd door de onderzoeker voor 
het project N34/N36 Omleiding Ommen. De taken omvatten het voorbereiden en uitwerken van het 
4-wekelijkse risico-overleg, het bijhouden van het risicodossier en aansluitend rapporteren in de 
voortgangsrapportage richting de opdrachtgever over wijzigingen in het dossier. De eigen 
ervaringen (C) met betrekking tot het beoordelingsproces zijn ook meegenomen binnen dit 
onderzoek. 
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Tot slot zijn op basis van bovenstaande resultaten aanbevelingen opgesteld voor het optimaliseren 
van het beoordelingsproces (D). Deze aanbevelingen zijn tijdens de bijeenkomst besproken met de 
stuurgroep. 
 
Huidige beoordelingsproces voor projectrisico’s 
Gelet op de vele risico’s die zich in een project kunnen voordoen is het noodzakelijk om een 
prioritering aan te brengen. De mate van (actieve) sturing op risico’s wordt in belangrijke mate 
bepaald door deze prioriteit. Daarom volgt na het inventariseren van risico’s binnen het project het 
vaststellen van de belangrijkste risico’s. Het vaststellen van de belangrijkste risico’s wordt gezien 
als een proces met als product een uiteindelijke prioritering. 
 
Beoordelingsmethodiek 
Het vaststellen van de belangrijkste risico’s gebeurt binnen de projecten van HIGP door middel van 
een semikwantitatieve risicoschatting. Bij de semikwantitatieve risicodiagnose wordt een inschatting 
gemaakt van de kans van optreden (K) en een inschatting van de gevolgen voor de aspecten 
kosten (G), tijd (T), kwaliteit (Q), veiligheid (V) en omgeving (O). De risicoscore is de kans 
vermenigvuldigd met de som van de gevolgen in tijd (T), geld (G), kwaliteit (Q), veiligheid (V) en 
omgeving (O): 
 

Risicoscore = K * (G + T + Q + V + O) 
 
Voor de inschatting van de omvang van het initiële risico wordt gebruik gemaakt van de 
kwantificeringstabel zoals hieronder weergegeven. Deze tabel is afkomstig uit het 
risicomanagementplan van het project N34/N36 Ommen en dient als voorbeeld. De invulling kan 
verschillen per project. 
 

Score Kans (K) Gevolg Geld (G) Gevolg Tijd (T) Gevolg kwaliteit eindproduct (Q) Gevolg Veiligheid (V) Gevolg Omgeving (O) - HINDER

Blijvende afwijking, systeemfalen

Afwijking t.o.v. intern Document of detaileis, maar 
eindproducteis uit Overeenkomst wordt gehaald

0 – 1% 
(komt zelden voor)

Blijvende afwijking met verminderde prestatie t.a.v. 
eis uit Overeenkomst

Afwijking niet volledig reparabel, extra onderhoud 
nodig gedurende life-cycle

> 3 maanden

1 dag - 1 week

1 - 3 maanden

5 – 10% 
(kans bestaat, niet groot) 100.000 - 250.000

< 1 dag

1 week - 1 maand

Buiten toleranties, reparabel, reparatie zichtbaar, eis 
wordt gehaald

5 > 25% 
(grote kans) > 500.000

2 1 – 5% 
(onwaarschijnlijk) 50.000 - 100.000

4

< 50.000

250.000 - 500.000

3

1

10 – 25% 
(er is een reële kans)

Geen gevolg voor kwaliteit0

Tabel 4: Kwantificering

Geen gevolg voor veiligheid Geen gevolg voor omgevingGeen GeenN.v.t.

Lichte blessure Opgemerkt door omgeving

Licht gewond, medische assistentie benodigd Klacht omgeving

Dodelijke afloop Handhaving bevoegd gezag
Hinder

Gewond met risico op blijvend letsel Herhaaldelijk klachten omgeving

Zwaar gewond, blijvend letsel Overschrijding grenzen (vergunning)eisen

 
Tabel 14: kwantificeringstabel 
 
Aan de hand van de combinatie van kansen en gevolgen, weergegeven in de onderstaande matrix 
,wordt bepaald of een risico al dan niet acceptabel is. Risico’s in het rode gebied zijn niet 
acceptabel en hiervoor worden beheersmaatregelen getroffen. Voor risico’s in het oranje gebied 
wordt per risico bepaald of beheersmaatregelen noodzakelijk zijn. Risico’s in het groene gebied zijn 
(vooralsnog) acceptabel. 
 
Na het vaststellen van de belangrijkste risico’s wordt overgegaan naar het opstellen van 
beheersmaatregelen. Natuurlijk hebben deze beheersmaatregelen invloed op de kans en de 
gevolgen van het risico. Daarom wordt vervolgens het restrisico gekwantificeerd aan de hand van 
de bovenstaand beschreven methodiek. De gekwantificeerde restrisico’s vormen de input voor een 
eventuele risicoreservering in geld en tijd. 
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Tabel 15: risicomatrix 
 
Beoordelaars 
Elk risico (zowel initieel als rest) wordt door middel van de beoordelingsmethodiek beoordeeld door 
de desbetreffende risico-eigenaar. De risico-eigenaar is gekoppeld aan het risico welke betrekking 
heeft op zijn discipline / verantwoordelijkheid. Op basis van eigen kennis en ervaring vult de risico-
eigenaar de beoordeling in per risico. Zoals gesteld in de oriëntatie vindt de opslag plaats in een 
software pakket zodat op elke moment een uitdraai kan worden gegenereerd van het risicodossier. 
De overall controle vindt plaats door de tender- of projectmanager in samenwerking met de 
risicomanager. Daarnaast wordt de beoordeling ook gedurende gezamenlijke sessies besproken 
met de verschillende risico-eigenaren. 
 
Bevindingen op basis van interviews 
Hieronder zijn de bevindingen uit de interviews opgesomd onderverdeeld naar de onderwerpen: 
ervaring & kennis van de beoordelaar; de beoordelingsmethodiek, het kwantificeren van kans en 
gevolg(en), belang risico-omschrijving en risicomanager en tot slot intersubjectief beoordelen. 
 
Ervaring & kennis van beoordelaar 

• Het blijkt dat men reeds ervaring heeft opgedaan met het kwantificeren van projectrisico’s. 
Slecht één respondent heeft de beoordelingsmethodiek nog niet eerder toegepast. De 
overige respondenten geven aan dat ze in meerdere projecten de beoordelingsmethodiek 
hebben toegepast. Dit zowel voor risicodiagnoses in de tenderfase als voor risicodiagnoses 
in de uitvoeringsfase. Daarbij komt dat zij ook het belang van het kwantificeren van risico’s 
inzien bij een risicodiagnose. Door risico’s te kwantificeren ontstaat namelijk een concreet 
beeld van de omvang van het risico’s waardoor het mogelijk om de (on)acceptabele risico’s 
te identificeren en geschikte maatregelen vast te stellen. 

• De respondenten geven unaniem aan dat zij genoeg kennis & kunde hebben voor het 
kwantificeren van de risico’s. Op basis van hun eigen ervaringen uit het verleden kunnen zij 
aan de hand van de kwantificeringstabel een degelijke inschatting geven van de ernst en/of 
omvang van het desbetreffende risico. 

 
De beoordelingsmethodiek 

• Volgens de geïnterviewden is de beoordelingsmethodiek eenvoudig, goed toepasbaar en 
duidelijk. Zij geven aan dat door middel van de bijgevoegde kwantificeringstabel het 
duidelijk is wat van hen verwacht wordt en dat “het invullen van de kwantificering zeker 
geen hogere wiskunde is”. 

• Echter men geeft aan: “het is en blijft een best-guess”. De daadwerkelijk invulling van de 
score is volgens hen sterk onderhevig aan subjectiviteit omdat iedereen zijn eigen 
(beperkte) kijk op zaken heeft. Dit betreft zowel de inschatting van de kans als de 
inschatting van de gevolgen.  
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• Aansluitend hierop wordt aangegeven dat het kwantificeren van risico’s tijdrovend is. De 
tijdsdruk gedurende een tender is hoog en het kwantificeren van de risico’s wordt gezien 
als een “extra taak”. 

• Tot slot werd door enkele geïnterviewden gesproken over het “strategisch” en/of 
“opportunistisch” kwantificeren van risico’s. Het huidige beoordelingsproces maakt het 
mogelijk dat een risico-eigenaar zijn of haar risico zo kwantificeert naar eigen voordeel. 

 
Kwantificeren van kans en gevolg(en) 

• Uit de interviews blijkt dat het kwantificeren van de kans als extra moeilijk wordt ervaren. 
De kansklassen spreken minder voor de verbeelding immers het onderscheid tussen 
bijvoorbeeld “0-1% komt zelden voor” en “1-5% onwaarschijnlijk” is moeilijk te bevatten. 
Volgens de respondenten is de betrouwbaarheid van een keuze voor een bepaalde klasse 
daarmee laag. 

• Uit de bespreking van de stap “het kwantificering van de gevolgen” blijkt dat dit minder 
problemen oplevert omdat men “zich er duidelijk iets bij voor kan stellen”. Toch zijn er een 
tweetal knelpunten te onderscheiden: 

o Het eerste knelpunt is dat de onderlinge relaties tussen de risico’s kunnen leiden 
tot een inconsistente invulling van de kwantificering. Het volgende voorbeeld werd 
aangedragen door een respondent: een vertraging ten gevolge van het niet op tijd 
verkrijgen van een vergunning kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld de 
asfaltwerkzaamheden, welke oorspronkelijk gepland waren in de zomermaanden, 
pas in de wintermaanden kunnen worden uitgevoerd. Gezien het feit dat vorst en 
regen niet bevorderlijk is voor de voortgang van asfaltwerkzaamheden heeft deze 
gebeurtenis ook weer gevolgen voor de projectdoelstelling. Het omgaan met de 
onderlinge relaties tussen risico’s leidt dus tot onduidelijkheid, namelijk: moeten 
deze “secundaire” gevolgen wel of niet meegenomen worden in de waardering van 
een risico. 

o Het tweede knelpunt betreft de onderlinge relaties tussen de gevolgaspecten. Zoals 
eerder aangegeven wordt vooral gestuurd op de aspecten “geld” en “tijd” omdat 
deze leidend zijn voor een “succesvol” project voor een opdrachtnemer. Gevolgen 
voor bijvoorbeeld de omgeving leiden vaak tot extra kosten (bijvoorbeeld door 
boetes). De vraag onder een deel van de respondenten was: moeten deze extra 
kosten ook worden meegenomen in de kwantificering? Hierdoor ontstaat een 
inconsistente invulling van de kwantificeren van een risico’s met als gevolg dat 
betrouwbaarheid laag is. 

 
Belang risico-omschrijving en risicomanager 

• Door de geïnterviewden werd unaniem gesteld dat hoe meer ruimte je laat in de 
beschrijving van het risico des te moeilijker de beoordeling wordt. Het eenduidig en 
concreet beschrijven van een risico wordt gezien als essentieel. Hierdoor wordt helder wat 
er niet goed kan gaan (risico), waardoor/door wie dat kan ontstaan (oorzaken) en waar het 
invloed op heeft (gevolgen). 

• Daarnaast was de rol van de risicomanager gedurende de interviews meerdere malen het 
onderwerp van het gesprek. Zij zien de risicomanager als de persoon die hun helpt bij het 
opstellen van een realistische kwantificering. Zo is aangegeven dat men na een gesprek 
met de risicomanager vaak de kwantificering aanpast op basis van nieuwe inzichten. De 
risicomanager heeft hiermee een belangrijke controlerende functie. 
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Van subjectief naar intersubjectief beoordelen 
Binnen het huidige beoordelingsproces worden de risico’s niet structureel door meerdere personen 
binnen de organisatie beoordeeld. Om zorg te dragen dat de beoordeling van risico’s objectiever 
wordt kan een proces worden ontworpen om risico’s structureel door verschillende mensen te laten 
beoordelen. Het ontwerpen en invoeren van dit proces valt vanwege de beperkte tijdspan buiten dit 
onderzoek. Echter het structureel intersubjectief beoordelen van risico’s kan een significante 
bijdrage kan leveren aan de objectiviteit van de totale risicodiagnose. Daarom is besloten om wel 
een eerste stap te maken voor de ontwikkeling van vooral subjectief naar structureel intersubjectief 
beoordelen.  
 
Deze eerste stap betreft het in kaart brengen van de mening van de toekomstige gebruikers over de 
mogelijkheden van intersubjectief beoordelen. Er is kort gesproken over de nut & noodzaak van 
intersubjectief beoordelen, de kanttekeningen en de wijze waarop intersubjectief beoordelen 
verankerd kan worden in de werkwijze. De bevindingen met betrekking tot het intersubjectief 
beoordelen zijn als volgt: 
 

• Er wordt verschillend gereageerd op het idee om structureel intersubjectief beoordelen te 
introduceren in het huidige beoordelingsproces. De meesten zijn gematigd enthousiast over 
het idee en zien een aantal kanttekeningen. Een drietal geïnterviewden zijn wel enthousiast 
over het idee en zien mogelijkheden in het introduceren van intersubjectief beoordelen 
binnen het huidige proces. 

• Eén geplaatste kanttekening betreft het feit dat bij intersubjectief beoordelen meer mensen 
vanuit één specialisme betrokken moeten worden. Dit kost dus extra mankracht. 

• Eén geïnterviewde heeft reeds ervaring met het structureel intersubjectief beoordelen van 
risico’s. Voor het uitvoeren van een risicodiagnose voor het bodemsaneringsproject 
Koornwaard is gebruik gemaakt van software tool ThinkThank. Met ThinkThank kunnen 
meerdere deelnemers in een project worden uitgenodigd om via internet risico’s te 
inventariseren en te prioriteren. Tijdens een plenaire sessie zijn de resultaten 
gepresenteerd en besproken. Haar ervaring was dat het leidde tot interessante discussies 
gedurende de plenaire sessie, maar dat het wel tijdrovend was. Daarnaast scoorde het 
zeer goed bij de aanbesteding.  

• Overige geïnterviewden zagen mogelijkheden in: een gestructureerde stemming tijdens een 
fysieke bijeenkomst, een poll via internet of een standaard e-mail die je als risico-eigenaar 
naar een ander projectmedewerker kan sturen met de vraag of hij/zij een risico wil 
beoordelen. 

 
Bevindingen op basis van eigen inzicht 
Aanvullend op de bovenstaande bevindingen zijn hieronder een aantal aandachtspunten opgesomd 
op basis van eigen observatie. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
beoordelingsmethodiek, kwantificeren door de beoordelaars en belang van de risicomanager. 
 
Beoordelingsmethodiek 

• Tijdens een eigen analyse van de beoordelingsmethodiek viel op dat de classificatie van de 
kans in combinatie met de weging tussen de verschillende aspecten (kans, geld, tijd, 
kwaliteit, veiligheid en omgeving) de betrouwbaarheid van de uiteindelijke risicoscore niet 
ten goede komt. Zoals blijkt uit de formule die gebruikt wordt voor de bepaling van de 
risicoscore wordt de kans van optreden even zwaar gewogen als de som van de gevolgen. 
Uit de interviews blijkt juist dat het inschatten van de kans als zeer moeilijk wordt ervaren. 
Een “verkeerde” inschatting van de kans, bijvoorbeeld een score 2 in plaats van een score 
1, leidt tot een verhoging van de risicoscore met 100%. Gesteld wordt dat de 
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nauwkeurigheid van kanscategorieën zorgt voor schijnnauwkeurigheid en de 
betrouwbaarheid dusdanig aantast dat deze categorieën minder nauwkeurig moeten 
worden opgesteld. Deze constatering geldt niet voor de gevolgklassen omdat de 
geïnterviewden aan hebben gegeven dat het schatten van de gevolgen veel meer tot de 
verbeelding spreekt en aan de hand van de opgestelde klassen goed uitvoerbaar is. 

• Gedurende de interviews met de risico-eigenaren over hun risico’s bleek dat het 
gevolgaspect tijd kan leiden tot onduidelijkheid omdat er geen onderscheid is tussen 
“kritieke pad” en “niet kritieke pad”. Indien een risico mogelijk leidt tot vertraging van 
werkzaamheden welke zich bevinden op het kritieke pad dan heeft deze vertraging 
significant meer impact op het succes van het project dan indien een risico wel leidt tot 
vertraging van werkzaamheden maar deze werkzaamheden liggen niet op het kritieke pad. 
Echter dit onderscheid is tussen “invloed op kritieke pad” en “geen invloed op kritieke pad” 
wordt niet meegenomen. 

 
Kwantificeren door de beoordelaars 

• Zoals gesteld wordt eerst het initiële risico bepaald en aan de hand van de opgestelde 
beheersmaatregelen wordt een restrisico gekwantificeerd. Uit een bestudering van het 
risicodossier van project blijkt dat in meerdere gevallen de verlaging van de kwantificering 
van het restrisico ten opzichte van het initiële risico niet in overeenstemming is met de 
uitgevoerde / nog uit te voeren beheersmaatregelen. 

• Vanuit een tweetal andere risicomanagers is aangegeven dat de beoordelaars in sommige 
gevallen niet kijken naar de kwantificeringstabel, maar alleen naar de score per aspect. 
Hierbij is dan de gedachtegang: “dit risico is gemiddeld dus vul ik maar een gemiddelde 
score 3 in”, zonder daadwerkelijk te kijken naar de daarbij behorende kwantificering. 

• Bij het beoordelen van een risico worden de kans en de gevolgen los van elkaar gezien. De 
beoordelaar kijkt eerst naar de kans en vervolgens naar de gevolgen. Echter het is van 
groots belang dat gekeken wordt naar de combinatie. De kans dat zich iets (scenario) 
voordoet is vrijwel altijd groter dan de kans dat een voorval met het eerder bepaalde effect 
zich zal voordoen. Een kleine kostenoverschrijding door een bepaalde oorzaak zal in het 
algemeen met grotere kans voorkomen dan een zeer grote kostenoverschrijding ten 
gevolge van dezelfde oorzaak. 

 
Belang risicomanager 

• Tijdens de werkzaamheden als risicomanager / beheerder bleek de functie naast de 
controlerende rol ook een aanjagende rol te bevatten. Het continue stimuleren van 
projectmedewerkers om risico’s inzichtelijk maken en daarnaast te kwantificeren is 
belangrijk. Zelden hebben medewerkers op eigen initiatief risico’s in het systeem ingebracht 
en volledig ingevuld. Zo ook de kwantificering. 

 
Aanbevelingen voor optimaliseren beoordelingsproces 
De bovenstaande bevindingen zijn teruggekoppeld middels een bijeenkomst met de stuurgroep. 
Gedurende de bijeenkomst bleek dat HIGP opzoek is naar mogelijkheden om het subjectieve 
gehalte van een beoordeling te verminderen en dat het wel praktisch en uitvoerbaar blijft. Zowel 
benodigde tijd als informatie moet behapbaar blijven. Gezamenlijk is tot de conclusie gekomen dat 
de beoordelingsmethodiek een geschikte methodiek is om projectrisico’s blijven te beoordelen. 
Immers volgens de geïnterviewden is beoordelingsmethodiek eenvoudig, goed toepasbaar en 
duidelijk is.  Daarom is besloten om de beoordelingsmethodiek niet significant te wijzigen en niet te 
zoeken naar aanvullende tools en/of hulpmiddelen. Een belangrijke reden hiervoor betreft ook dat 
de grote opdrachtgever, Rijkswaterstaat en Prorail, deze beoordelingsmethodiek voorschrijven. 
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Toch zijn er nog genoeg mogelijkheden om de beoordelingsmethodiek, en vooral het 
beoordelingsproces, te optimaliseren. Geadviseerd wordt om: 
 

Voer de onderstaande aanpassingen door in de beoordelingsmethodiek 

 
• Verklein het aantal kansklassen en/of pas de scoreberekening aan met betrekking tot de 

kans. De risicoscore moet minder gevoelig worden ten aanzien van de inschatting van de 
kans. 

• Creëer duidelijkheid over de onderlinge relaties tussen de gevolgklassen en stel dus vast 
hoe om te gaan met secundaire gevolgen.  

• Maak onderscheid tussen risico’s die invloed hebben op het kritieke pad en risico’s die 
geen invloed op het kritieke pad hebben. 

 

Startpunt van de beoordeling: een concrete risico-omschrijving 

 
• Beoordelen is niet moeilijk als je precies weet wat je moet beoordelen. Steek meer tijd in de 

risico-omschrijving. Loopt de beoordeling stroef, dan kun je er vanuit gaan dat het risico niet 
goed omschreven is. 

• Een risico moet zo duidelijk en concreet mogelijk worden geformuleerd zodat later bij het 
vaststellen van de belangrijkste risico’s iedereen in alle gevallen hetzelfde beeld heeft bij 
het risico. Daarnaast kunnen op basis van een goede beschrijving (inclusief oorzaak en 
gevolg) beter maatregelen worden geformuleerd. 

 
Stel een handleiding op voor de beoordelaars over de wijze waarop risico’s beoordeelt moeten 
worden 

 
• In de huidige instructie is het beoordelen van risico’s nog onderbelicht. Er moeten 

handvaten in komen staan voor het beoordelen van risico’s. Hierdoor worden risico’s in de 
toekomst consistenter beoordeeld waardoor de betrouwbaarheid van de risicodiagnose 
wordt verhoogd. 

• Een belangrijk aandachtspunt is: de kans dat zich iets (scenario) voordoet is vrijwel altijd 
groter dan de kans dat een voorval met het eerder bepaalde effect zich zal voordoen. Stel 
eerst de waarschijnlijke ernst-categorie vast waarmee rekening gehouden moet worden. 
Realiseer je dat ernst en kans van optreden van een voorval niet onafhankelijk van elkaar 
zijn. Het gaat erom een inschatting te maken zonder het mogelijke effect te onderschatten. 

 

Ontwikkel een methode voor het structureel intersubjectief beoordelen 

 
• Een risico is altijd gerelateerd aan een bepaalde kennis discipline. Sommige risico’s zijn 

disciplineoverstijgend en hierdoor is een individuele beoordeling te eenzijdig. Zorg er dus 
voor dat de benodigde kennisdisciplines vertegenwoordigd zijn in het beoordelingsproces. 

• Er dient een vervolgonderzoek te worden opgestart om het structureel intersubjectief 
beoordelen te ontwikkelen en in te voeren binnen de organisatie. Het proces dient te 
passen binnen de huidige werkwijze, gebruiksvriendelijk zijn en niet significant meer tijd te 
gaan kosten. Gezien de tijdsspan van dit onderzoek is dit jammer genoeg buiten dit 
onderzoek gelaten. 
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Risicomanager moet ten aller tijden kritisch zijn ten opzichte van de beoordeling 

 
• Risicomanager moet kritisch(er) zijn t.o.v. kwantificering. Hij moet denkfouten van de  

risico-eigenaar voorkomen. Daarnaast moet hij ook het strategisch kwantificeren 
tegengaan. 

• Doorvragen is en blijft het hulpmiddel om te komen tot een realistische beoordeling 
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Bijlage 5 Kenmerken projecten en bijbehorende risicodossiers 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca. € 85.000.000 

Status In uitvoering door Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 

Werkzaamheden 
Ontwerp & realisatie verbreding autosnelweg (incl. wegmeubilair); 
sloop diverse kunstwerken; ontwerp & realisatie van diverse 
kunstwerken en alle tijdelijke maatregelen gedurende de realisatie 

Omgeving Bestaande drukke verkeerssituatie in landelijk gebied 

1.
 A

2 
C

ul
em

bo
rg

 - 
D

ei
l 

Risicodossier 
Het dossier bevat 56 ON(/OG) risico’s; de risico’s zijn semikwantitatief 
beoordeeld en de risicoreservering (€) is bepaald door middel van een 
Monte Carlo analyse met verwijzing naar individuele risico’s. 

 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

Contractvorm Design & Construct inclusief kwaliteitsverplichting ( 7 jaar) 

Aanneemsom Ca. € 270.000.000 

Status In uitvoering door derden 

Werkzaamheden 

Ontwerp & realisatie verbreding autosnelweg (incl. wegmeubilair); 
sloop diverse kunstwerken; ontwerp & realisatie diverse kunstwerken 
(o.a. tweetal complexe werken) en alle tijdelijke maatregelen 
gedurende de realisatie 

Omgeving Bestaande zeer drukke verkeerssituatie met knooppunten in stedelijk 
gebied 

2.
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4 
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Risicodossier 
Het dossier bevat 225 ON(/OG) risico’s, de risico’s zijn semikwantitatief 
beoordeeld en de risicoreservering (€) is bepaald door middel van een 
Monte Carlo analyse met verwijzing naar individuele risico’s. 

 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat in samenwerking met Prorail 

Contractvorm Design & Construct inclusief kwaliteitsverplichting ( 7 jaar) 

Aanneemsom Ca. € 125.000.000 

Status In uitvoering door derden 

Werkzaamheden 
Ontwerp & realisatie verdiepte tunnelbak; verlegging & inrichting 
provinciale weg en spoorlijn (excl. bovenbouw) in deze tunnelbak en 
alle tijdelijke maatregelen gedurende de realisatie 

Omgeving Bestaande verkeerssituatie in dichtbebouwd deel van stedelijke 
centrum 

3.
 C
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Risicodossier 
Het dossier bevat 75 ON(/OG) risico’s; de risico’s zijn semikwantitatief 
beoordeeld en de risicoreservering (€) is bepaald door middel van een 
Monte Carlo analyse met verwijzing naar individuele risico’s. 
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Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca. € 20.000.000 

Status In uitvoering door Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 

Werkzaamheden 
Ontwerp & realisatie provinciale weg (incl. wegmeubilair); ontwerp & 
realisatie diverse kunstwerken (o.a. faunapassages) en alle tijdelijke 
maatregelen gedurende de realisatie 

Omgeving Hoofdzakelijk braakliggend terrein in natuurlijk gebied 

4.
 N

34
 / 

N
36

 O
m

m
en

 

Risicodossier 
Het dossier bevat 56 ON(/OG) risico’s; de risico’s zijn semikwantitatief 
beoordeeld en de risicoreservering (€) is bepaald door middel van een 
Monte Carlo analyse met verwijzing naar individuele risico’s. 

 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat in samenwerking met derden 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca. € 125.000.000 

Status In uitvoering door derden 

Werkzaamheden 

Ontwerp & realisatie van diverse wegen (o.a. provinciale weg incl. 
wegmeubilair); ontwerp & realisatie diverse kunstwerken; ontwerp & 
realisatie aquaduct (incl. technische installaties) en alle tijdelijke 
maatregelen gedurende de realisatie 

Omgeving Deel bestaande verkeerssituatie in landelijk gebied en deel bestaande 
verkeerssituatie langs stedelijke gebied (o.a. Middelburg) 

5.
 N

57
 W

al
ch

er
en

 

Risicodossier 
Het dossier bevat 17 ON(/OG) risico’s; de risico’s zijn semikwantitatief 
beoordeeld en de risicoreservering (€) is bepaald door middel van een 
Monte Carlo analyse met verwijzing naar individuele risico’s. 

 
Opdrachtgever Provincie Noord-Holland in samenwerking met derden 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca. € 100.000.000 

Status In uitvoering door Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten 

Werkzaamheden 
Ontwerp & realisatie provinciale weg (incl. wegmeubilair); ontwerp & 
realisatie diverse kunstwerken; ontwerp & realisatie tunnel onder 
ringvaart en alle tijdelijke maatregelen gedurende de realisatie 

Omgeving Bestaande verkeerssituatie in stedelijk gebied 

6.
 N

20
1 

A
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ee

r 

Risicodossier 

Het dossier bevat 22 ON(/OG) risico’s; deze risico’s zijn 
semikwantitatief beoordeeld en de risicoreservering (€) is bepaald door 
middel van een Monte Carlo analyse met verwijzing naar individuele 
risico’s. 
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Opdrachtgever Prorail in samenwerking met de gemeente Delft 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca.  € 355.000.000 

Status In uitvoering door derden 

Werkzaamheden 

Ontwerp & realisatie spoortunnel; ontwerp & realisatie ondergronds 
station; slopen diverse objecten; ontwerp & realisatie diverse 
kunstwerken; ontwerp & realisatie tweetal parkeergarages en alle 
tijdelijke maatregelen gedurende de realisatie 

Omgeving Bestaande zeer drukke verkeerssituatie in dichtbebouwd deel van 
stedelijke centrum in de Randstad 7.

 S
po
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ft 

Risicodossier 
Het dossier bevat 92 ON(/OG) risico’s; de risico’s zijn semikwantitatief 
beoordeeld en de risicoreservering (€) is bepaald door middel van een 
Monte Carlo analyse met verwijzing naar individuele risico’s. 

 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca. € 102.000.000 

Status In uitvoering door derden 

Werkzaamheden 
Ontwerpen & verbreden autosnelweg d.m.v. spitsstrook, aansterken 
verscheidene kunstwerken en alle tijdelijke maatregelen gedurende de 
realisatie. 

Omgeving Bestaande zeer drukke verkeerssituatie in landelijk gebied 

8.
 A

12
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Risicodossier 

Het dossier bevat 22 ON(/OG) risico’s; de risico’s zijn semikwantitatief 
beoordeeld en de risicoreservering (€) is ditmaal niet bepaald door 
middel van een Monte Carlo analyse echter er is wel een verwijzing 
naar de individuele risico’s. 
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Bijlage 6 N34 / N36 Ommen: project & risicomanagement 

Projectbeschrijving 
In de onderstaande tabel staan de hoofdkenmerken van het project en vervolgens wordt een 
bondige beschrijving gegeven van het te leveren werk. 
 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca  € 19.000.000 

Uitvoeringsplanning Januari 2009 - December 2010 

Risicoprofiel Laag 

Status op dit moment 20 % van totaal is afgerond 
 
Het project “N34/36 Omleiding Ommen” ligt ten noordoosten van Ommen. Het werk omvat de 
aanleg en het ontwerp van een 9 kilometer lange stroomweg tussen de N48 (Raalte-Hoogeveen) en 
de N34 (Zwolle-Coevorden). Een viertal kruisende wegen met de toekomstige N36 worden 
ongelijkvloers aangebracht. Naast dit viertal viaducten komen in de verbinding nog één brug bij het 
Ommerkanaal en een tunnel voor langzaam verkeer nabij de aansluiting op de N34. De Verlenging 
N36 Ommen ontlast de kern van Ommen, verbetert de veiligheid van de weggebruiker, de 
leefbaarheid en de bereikbaarheid. 
 
Het toekomstige tracé bestaat nu hoofdzakelijk uit braakliggend terrein en alleen de aansluitingen 
met de N48 en de N34 worden in een bestaande verkeerssituatie gerealiseerd. In de nieuwe 
situatie worden faunapassages, duikers en beplanting aangelegd om zo min mogelijk aan de 
huidige natuurstructuur aan te brengen. Om het werk te realiseren worden ook de nodige panden 
gesloopt en tijdelijke maatregelen getroffen. Deze maatregelen hebben betrekking op verleggen 
van kabels en leidingen, verkeersmaatregelen en waterhuishouding. In onderstaand figuur is een 
overzicht weergegeven van de huidige situatie met daarin het toekomstige tracé geprojecteerd. 
 

Rotonde 
“Witte paal”

Rotonde 
“N36/N48”

Wegviaduct + 
brug 
Ommerkanaal

Wegviaduct

Arriërsveldsweg

Wegviaduct

Schapendijk

Wegviaduct

Zwarte pad

Tunnel 
“Witte paal”
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Op hoofdlijnen vallen de volgende werkzaamheden vallen binnen de scope van het werk voor de 
opdrachtnemer: 

• Ontwerp en aanleg stroomweg N34/36 
• Ontwerp en aanleg 4 viaducten, brug en een tunnel 
• Ontwerp en aanleg faunapassages, duikers, beplanting etc. 
• Verlichting, bebording, DRIPS, gladheidsmeldsysteem 
• Tijdelijke verkeersmaatregelen 
• Aanvragen en verkrijgen vergunningen 
• Coördinatie verleggen kabels en leidingen 
• Sloop en afvoeren opstallen 

 
Risicomanagement tijdens de tenderfase 
Het risicomanagement tijdens de tender is ingevuld zoals staat beschreven in de opgestelde 
“Instructie Risicomanagement HI”. Het proces is gebaseerd op de RISMAN methodiek en 
risicodiagnose concentreert zich alleen op de projectspecifieke risico’s. Risico’s inherent aan de 
verschillende uitvoeringsactiviteiten kunnen in elk project optreden en behoren tot de primaire 
beheersing van de bouwproces volgens HIGP. 
 
Voor het project N34/N36 Omleiding Ommen is gedurende de tenderfase eenmaal per drie weken 
een tenderteamoverleg gehouden. Dit team, bestaande uit de ontwerpleider, de (technisch) 
projectleiders, de kostendeskundige en de risicomanager is voorgezeten door de tendermanager. 
Als vast agendapunt is “risicomanagement” behandeld waarbij (nieuwe) risico’s en 
beheersmaatregelen besproken zijn, in het bijzonder aandacht voor de top 15 aan risico’s op basis 
van de risicoscore. De leden van het tenderteam zijn als actiehouder voor de risico’s benoemd. 
Naast het reguliere tenderteamoverleg zijn een aantal interviews gehouden met de 
tenderteamleden en de groepsdirectie van HIGP en zijn twee integrale risicosessies gehouden 
waarbij door alle actiehouders gezamenlijk gesproken is over risico’s. Zowel de integrale 
risicosessies als de interviews worden geïnitieerd door de risicomanager, maar de invulling komt 
van de inhoudelijk deskundigen. 
 
Om beter zicht te krijgen in de mate van ernst van een risico is elk risico semi-kwantitatief 
beoordeeld aan de hand van een kwantificeringstabel. Zo wordt door de risico-eigenaar een 
inschatting gemaakt van de kans van optreden en een inschatting van de gevolgen voor de 
aspecten: geld, tijd, kwaliteit, veiligheid en omgeving. Daarnaast is het bedrag dat gereserveerd 
dient te worden om de eventuele gevolgen restrisico’s af te dekken bepaald aan de hand van een 
Monte Carlo analyse. 
 
Dit alles heeft uiteindelijk geleid tot een definitief risicodossier en een risicobudget voor het project 
N34/N36 Omleiding Ommen. Om ook het gevoerde risicomanagement tijdens de uitvoering te 
borgen is een risicomanagementplan opgesteld waarin de toprisico’s en het risicomanagement 
proces tijdens de voorbereiding- / uitvoeringfase voor het project worden besproken. 
 
Risicomanagement tijdens de uitvoeringsfase 
Bij de start van de voorbereiding- en uitvoeringsfase is binnen de organisatie een beheerder van 
het risicodossier aangewezen. Deze beheerder verzorgt de werkelijke invulling van het 
risicomanagement op locatie. De beheerder wordt ondersteund door de risicomanager, die 
verantwoordelijk blijft voor de juiste invulling van risicomanagement op locatie. Het risicodossier uit 
de tenderfase wordt als input bij de risicodiagnose voor de uitvoeringsfase gebruikt. Het 



Datum 14 oktober 2009   
Pagina 72 van 75   
 

 
 Heijmans Infra Geïntegreerde Projecten                                                                                                                                               Universiteit Twente
 

risicodossier dient weer als input voor de verdere uitvoering. Wederom worden alleen 
projectspecifieke risico’s opgenomen in het risicodossier. 
 
Tijdens de uitvoering worden vierwekelijkse risicosessies gehouden. Het huidige risicodossier wordt 
dan besproken, de beheersmaatregelen worden doorgelopen en nieuwe risico’s worden 
geïdentificeerd. Naast de 4-wekelijkse cyclus wordt tijdens diverse reguliere overleggen 
risicomanagement opgenomen als agendapunt. In deze overleggen wordt op hoofdlijnen aandacht 
besteed aan het beheren en beheersen van risico’s (projectspecifiek en V&G) die op korte termijn 
aan de orde komen. 
 
Voor het beheer van het risicodossier wordt gebruik gemaakt van een software pakket (PKM 
relatics). Met behulp van dit pakket kan op verschillende parameters gefilterd worden. Het 
risicodossier wordt dus gedurende het project systematisch geüpdate en de top 10 van dit 
risicodossier wordt maandelijks via een voortgangsrapportage gecommuniceerd met de 
opdrachtgever. 
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Bijlage 7 A2 Culemborg-Deil: project & risicomanagement 

Projectomschrijving 
In de onderstaande tabel staan de hoofdkenmerken van het project en vervolgens wordt een 
bondige beschrijving gegeven van het te leveren werk. 
 
Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

Contractvorm Design & Construct 

Aanneemsom Ca € 85.000.000 

Uitvoeringsplanning Juli 2007 - December 2010 

Risicoprofiel Gemiddeld 

Status op dit moment 30 % van totaal is afgerond 
 
De verbreding van de A2 Culemborg-Deil is één van de drie deelprojecten waarmee Rijkswaterstaat 
de doorstroming op de A2 tussen Deil en Everdingen wil verbeteren. Het contract omvat een 
uitbreiding naar 2 x 410 rijstroken in beide richtingen waarvan de uitbreiding. Uiteindelijk moet de 
snelweg worden verbreed naar 2 x 5 rijstroken. Hiervoor wordt in de middenberm in beide 
richtingen nu ruimte gecreëerd. Vanwege deze verbreding moeten er drie bestaande viaducten 
worden gesloopt en opnieuw worden aangelegd. Ook de brug over de Linge wordt gesloopt en 
opnieuw aangelegd. De tunnel onder de N327 bij Geldermalsen wordt verlengd. Op het knooppunt 
Deil (A15/A2) komen een nieuwe onderdoorgang en een fly-over voor de afwikkeling van het 
verkeer vanaf de A2 richting Tiel / Nijmegen. Bij Beesdsche Veld wordt een nieuw ecoduct met 
fietspad aangelegd. De verzorgingsplaatsen Bisde en Lingehorst moeten worden aangepast. En er 
komen op een aantal locaties nieuwe geluidsschermen. Over de totale lengte van het wegvak 
(12km) legt Heijmans verlichting en geleiderails aan. Nabij knooppunt Deil komen camera’s en 
verder zorgt Heijmans voor verkeerssignalering, toeritdosering en bewegwijzering. Het toekomstige 
tracé wordt dus in een bestaande verkeerssituatie gerealiseerd.  
 
Het beperken van de verkeershinder en het 
bevorderen van een goede doorstroming van het 
verkeer spelen daarom een belangrijke rol tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden. In het 
onderstaand figuur is een overzicht weergegeven 
van het projectgebied. 
 
Op hoofdlijnen vallen de volgende 
werkzaamheden vallen binnen de scope van het 
werk voor de opdrachtnemer: 

• Ontwerp & realisatie van verbreding van 
2x2 naar 2x4 over 12 km 

• Ontwerp & realisatie van vervanging een 
3-tal viaducten en de brug over de Linge 

                                                      
10 Het tracébesluit Everdingen-Empel, waarin verbreding van 2x2 naar 2x3 rijstroken (2000), was 
tijdens de aanbiedingsfase reeds onherroepelijk. Het ontwerptracébesluit 2x4 was ten tijde van de 
aanbieding nog niet definitief vastgesteld. Uitgangspunt voor de aanbieding en overeenkomst met 
opdrachtgever is verbreding naar 2x4 rijstroken conform het (Ontwerp)Tracébesluit 2x4. Op dit 
moment is ook het ontwerptracébesluit 2x4 onherroepelijk. 
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• Ontwerp & realisatie van ecoduct/fietsbrug 
• Ontwerp & realisatie van tunnel + fly-over Deil 
• Ontwerp & realisatie van ca. 4500m. geluidsscherm 
• Ontwerp & realisatie van 11 stuks nieuwe duikers 
• Sloop van 20 stuks duikers en 800 m. geluidsscherm 
• Markering, bebording, geleiderail, verlichting en DVM  
• Aanpassingen onderliggend wegennet 2xN-weg 
• Onderhoud gedurende uitvoeringstermijn 
• Coördinatie verleggen kabels en leidingen 
• Aanvragen & verkrijgen van vergunningen 

 
Risicomanagement tijdens de tenderfase 
In de tenderfase is het risicomanagement ingevuld volgens de RISMAN methodiek en ligt de focus 
op projectspecifieke risico’s. De “Instructie risicomanagement HI” was toentertijd tijdens de 
tenderfase nog niet opgesteld. Toch is het gevoerde risicomanagement overeenkomstig met het 
voorgaande besproken project. 
 
Voor het project A2 Culemborg-Deil is gedurende de tenderfase van het project op regelmatige 
basis een tenderoverleg gehouden. Dit overleg bevat onder andere het agendapunt 
risicomanagement waarbij (nieuwe) risico’s en beheersmaatregelen besproken zijn. Naast het 
reguliere overleg zijn regelmatig interviews en risicosessies gehouden. Beide zijn geïnitieerd door 
de projectmanager. Globaal genomen is gedurende de tenderfase per individuele actiehouder 3 à 4 
keer een interview gehouden. Daarnaast is 2 keer een risicosessie gehouden, waarbij door alle 
actiehouders gezamenlijk gesproken is over risico’s. Om beter zicht te krijgen in de mate van ernst 
van een risico is elk risico semi-kwantitatief beoordeeld aan de hand van een kwantificeringstabel. 
Daarnaast is het bedrag dat gereserveerd dient te worden om de eventuele gevolgen restrisico’s af 
te dekken bepaald aan de hand van een Monte Carlo analyse. 
 
De resultaten van de overleggen, interviews en risicosessies zijn opgenomen in de versie van het  
risicodossier zoals is overgedragen aan de uitvoeringsorganisatie. Tot slot is een 
risicomanagementplan opgesteld waarin de belangrijkste risico’s zijn verwoord en het proces voor 
het risicomanagement tijdens de uitvoering is uiteengezet. 
 
Risicomanagement tijdens de uitvoering 
Het risicodossier uit de tenderfase wordt gebruikt als input voor het risicodossier na gunning. 
Wederom is het risicodossier alleen bestemd voor projectspecifieke risico’s. Er is een beheerder 
van het risicodossier welke onder de verantwoordelijkheid werkt van de procesmanager. Tijdens de 
uitvoering wordt tijdens het interne kernteamoverleg gesproken over de risico’s. In dit overleg wordt 
aandacht besteed aan het beheren en beheersen van risico’s die op korte termijn aan de orde 
komen. 
 
Daarnaast worden ook nieuwe risico’s geïdentificeerd gedurende dit overleg. Elk nieuw gemeld 
risico wordt geanalyseerd ten aanzien van de kans van optreden en de gevolgen in kosten, tijd, 
kwaliteit en omgeving. Tevens worden oorzaken van het risico en mogelijke beheersmaatregelen 
vastgesteld en aan actiehouders toegewezen. De status van tijdens eerdere sessies vastgestelde 
risico’s wordt tevens besproken. Alle nieuwe risico’s worden in het risicodossier ingevoerd. Risico’s 
met een gewijzigde status en/of aanvullende maatregelen worden in het risicodossier 
geactualiseerd. 
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Periodiek vindt een bespreking van de top 5 risico’s plaats met de opdrachtgever tijdens de 
bouwvergadering. Daarnaast wordt eenmaal per vier weken een risico-overleg met de 
opdrachtgever gehouden. Themagericht en gebaseerd de planning worden de belangrijke risico’s 
besproken met de opdrachtgever. Tijdens dit overleg kan de opdrachtgever ook nieuwe door haar 
gesignaleerde risico’s melden en deze worden vervolgens geanalyseerd ook toegevoegd aan het 
risicodossier. En tot slot gaat het risicodossier als onderdeel van de maandelijkse 
voortgangsrapportage richting de OG. 
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