
GRIP OP (NIEUWE) RISICO’S
BIJ PUBLIEK-PRIVATE SAMENWERKING en 

ANDERE VORMEN VAN PARTNERSHIPS

24 uurs interactieve opleiding 
door praktijkexperts met echte projectcases

3 - 4 november
Kasteel Kerckebosch 

Zeist

Ontwikkelen en implementeren van nieuwe risicomanagement strategieën

Maximaal 

15 deelnemers 

voor maximale interactie



Huidig risicomanagement ontoereikend in nieuwe 
partnerships

Projecten worden tegenwoordig steeds vaker gerealiseerd via diverse vormen van publiek-private samen-
werking. Kernwoorden: langere looptijden (naast ‘maken’ ook ‘beheren en onderhouden’), prestatiecon-
tracten, andere financiering, andere risicoverdelingen, integrale dienstverlening, et cetera. Reden hiervoor 
is dat taken steeds complexer worden (denk o.a. aan de toenemende vervlechting met ICT), opdrachtge-
vers steeds kleinere teams hebben en financiële middelen ontoereikend zijn om ‘nu alles zelf te bekostigen’.

Deze trend heeft een impact op aard, stijl en vorm van het managen van risico’s. De praktijk laat zien dat opdracht-
gevers vaak traditioneel risicomanagement toepassen op deze nieuwe vormen van realisatie en samenwerken. 
Daarmee worden de risico’s onvoldoende beheerst. Het is daarom zaak dat we met elkaar een zorgvuldig proces 
doorlopen voor een betere risico-overdracht en –aanvaarding. Het resultaat daarvan is een gunstiger risicoprofiel 
voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer c.q. de publieke- en de private partijen.

Bovenstaande dicteert de agenda voor deze sessie:
|| Hoe werkt de governance in Publiek-Private Samenwerking? 
|| Hoe verandert de wereld tussen opdrachtgevers en 

opdrachtnemers rondom de projectrealisatie en management?
|| Hoe geven we leiding aan samenwerkingen en partnerships?
|| Welke gevolgen heeft deze nieuwe realiteit voor 

risicomanagement? Hoe valkuilen voorkomen?
|| Welke extra kansen en mogelijkheden ontstaan er als gevolg 

van deze nieuwe wereld?

Voor wie bedoeld?
Het programma is bedoeld voor bestuurders, managers en andere professionals die leiding geven aan samen-
werkingsverbanden en verantwoordelijk zijn voor contractering en risicomanagement. Deelnemers kunnen  
betrokken zijn bij uiteenlopende projecten, variërend van de bouw tot ICT tot diensten-projecten.  

Deze mix van deelnemers en onderwerpen helpt te ervaren dat de technieken om risicomanagement beter toe te 
passen onafhankelijk zijn van een specifiek project maar wel van de contract- en uitvoeringsvormen.

Bestuurders en managers uit de wereld van publiek en privaat:
■ Gemeente
■ Provincie
■ Rijk
■ Waterschappen
■ Omgevingsdiensten
■ Veiligheidsregio’s

■ Infra
■ Bouw
■ ICT
■ Diensten  

(vervoer, afval,  
veiligheid, etc.)

Leerdoelen
Na afloop van deze opleiding weet u:
|| Wat de ontwikkelingen en impact van PPS(-achtige) 

vormen van samenwerking zijn
|| Wat het effect daarvan is op het adequaat 

hanteren van (nieuwe) risico’s
|| Hoe u deze risico’s effectief kunt identificeren en 

beoordelen 
|| Hoe u uw contract- en organisatievormen hierop 

kunt aanpassen inclusief taal en sturing
|| Hoe u om kunt gaan met onverhoopte 

veranderingen: managen van contract in de tijd
||  Hoe u tijdrovende en kostbare conflicten kunt 

voorkomen

|| Hoe diverse factoren (politiek, burgers, organisatie) 
in elkaar grijpen: invloed bestuurscycli
|| Hoe u adequaat over project(voortgang en 

resultaten) kunt rapporteren
|| Hoe u een goede afweging maakt tussen 

ontzorgen en democratische/politieke 
verantwoording
|| Hoe u public relations en public affairs (anders?) 

inricht. Impact op communicatie
|| Hoe u (PPS)kennis borgt bij de partners
|| Hoe u de beoogde benefits van de nieuwe vormen 

van samenwerking blijvend kunt realiseren.

Een bewezen aanpak
Wij werken met kleine groepen van maximaal 15 
deelnemers waaraan we een combinatie van theorie- 
en praktijkinformatie aanbieden. Deelnemers doorlo-
pen hierbij een sterk gestructureerde aanpak die er 
voor zorgt dat risicomanagement later in de ‘thuis-
omgeving’ op de juiste manier, op de juiste momen-
ten op de eigen projecten kan worden toegepast.   

“We geven alles uit handen”
Quotes uit het veld die aangeven dat partijen 
enorm worstelen om regie en risico’s anders- 

en vooral beter te leren managen in de nieuwe 
realiteit die samenwerken heet.

 “ We hebben geen controle meer”



Het Programma
Dag 1:  donderdag 3 november

|■ 13:00  Inloop
|■ 13:15  Welkom & Start • Wederzijdse introducties

|■ 13:30 Introductie • André Salomonson:Wat maakt samenwerken tussen organisaties anders? 
Impact van organisatiegrenzen op risicomanagement? 

Goed kunnen samenwerken wordt steeds belangrijker: in het sociale domein, de zorg, de bouw & infra, tussen/binnen 
overheden en private organisaties, enzovoorts. Gezien de complexiteit van de samenwerkings- en risicomanagement 
vraagstukken is het niet verwonderlijk dat zovele organisaties hier momenteel mee worstelen. Deze complexe vragen 
kan men in de regel niet alleen/zelfstandig oplossen.

− De principes van publiek en privaat domein: hoe werken die werelden?
− Wanneer is publiek-private samenwerking een kans en wanneer kunt u het beter uit uw hoofd zetten? 
− Wie zijn de spelers in het veld, welke rollen, relaties en relevante processen? 
− Impact op risicomanagement: de grootste samenwerkingsrisico’s en obstakels; oorzaken en (h)erkenning.
− Hoe effectief gebruik maken van de cultuurverschillen tussen publieke en private organisaties?
− Optimale omgeving voor samenwerking? Wat betekent dit voor mij als (f)actor? Hoe manage ik en geef ik 

leiding?
− Medewerkers en mijn organisatie meenemen in deze nieuwe wereld. Hoe de ideale start(condities) creëren?

|■ 16:30  Pauze en snack
|■ 17:00  Houding & Gedrag • Jack Kruf: Risicomanagement 2.0 binnen de samenwerkings wereld.  

Hoe creëer ik ‘new good public governance’?  

U deelt uw eigen samenwerkingsvraagstukken, kansen, successen, valkuilen en andere ervaringen in de context van 
risicomanagement. Waar lopen we tegenaan? Hierna spiegelen we het aangereikte instrumentarium tegen de 
uitkomst van deze discussie. Overzicht van de nieuwe realiteit op risicomanagementgebied: welke nieuwe inzichten 
en modellen en instrumenten zijn er en wat zijn de best practices, juweeltjes en ‘geheimen van de smid’? 

− Welke nieuwe/andere risico’s kunnen we onderscheiden? 
− Welke verdienmodellen en koppeling met de begrotingen van de partners? 
− Contractvormen en hun voor- en nadelen
− Implicaties financieel, imago, wettelijk/beleidsmatig, operationeel, et cetera.
− Meten/bepalen en prioritering van risico’s. Hoe risico’s mitigeren? 
− Modellen, aanpak, cultuur, borging: koppeling TQM (Total Quality Management).
− Impact op het ontwerp en management van mijn organisatie architectuur
− Hoe organiseer ik metasturing en borg ik commitment?
− Welke beïnvloedingen instrumentaria? Hoe deze effectief hanteren?
 Vanuit bovengenoemd raamwerk en inzicht: hoe pas ik me hierop aan, welke gevolgen?
− Principes van Governance, Risk management en Compliance: adresseren van de onzekerheden bij partners. 
− Hoe verbinden van definities, methoden, spelers, rollen, achtergronden en context?
− Vormen van dialoog? Welke ervaringen zijn er tot nu toe?
− Concept van werken: verzekeren, kwaliteitsmanagement, taal

|■ 19:45  Pauze 
|■ 20:00 Aperitief en diner(sessie) • Na het diner gaat de sessie kort door. De cases en agenda voor de volgende 

ochtend worden definitief bepaald.
|■ 22:00 Nightcap

Dag 2:  vrijdag 4 november
|■ 08:00  Ontbijt
|■ 09:00  • De dag van gisteren recapituleren en koppelen aan de praktijkcases:  

afdalen in de catacomben van de projecten en vraagstukken.

U gaat in wisselende samenstelling o.l.v. de docenten een aantal praktijkcases te lijf en daarmee kunt u het 
aangereikte instrumentarium meteen leren toepassen. Welke componenten, risico’s en aanpak zien we?  
Praktijkcases zijn o.a. 
− Selectie gedaan en partij doet niet wat is afgesproken.
− Managen van tijdige besluitvorming ter voorkoming vertraging.
− Hoe interpretatieverschillen overbruggen?
− Project loopt vast: waar ligt grens tussen stoppen of alsnog doorgaan?

Hieruit wordt een keuze gemaakt, desgewenst met eigen cases van de deelnemers (al dan niet geanonimiseerd).

|■ 12:00  Conclusies en afronding
|■ 12:15  Lunch en vertrek



Over PRIMO en PPS Netwerk Nederland 
PRIMO Nederland (Public Risk Management Organisation) 
is de enige vereniging in Nederland die zich richt op 
risicomanagement in het publieke domein. Zij verleent 
ondersteuning op gebieden zoals: Waardenmanagement 
met aandacht voor risico’s voor goed bestuur, beter in kaart 
brengen van (nieuwe) risico’s, vinden van nieuwe wegen 
in de complexe wereld van besturing van veelomvattende 
publieke vraagstukken. Hierbij laat zij professionals 
contact op doen met anderen die er in het veld toe doen 
voor kennisuitwisseling. Missie: “We care about good 
governance”. www.primonederland.eu

Binnen PPS Netwerk Nederland wisselen ca. 20.000 
publieke en private partijen kennis en informatie uit rondom 
nieuwe vormen van projectrealisatie en management. Zij 
identificeert hierbij kansen, biedt partijen ondersteuningen 
opstarthulp onder andere via haar PPS kennisbank en 
wekelijkse praktijksessies. Deelnemers zijn publieke en 
private partijen. Initiatieven zijn o.a. de Academie voor 
Samenwerking, het Nyenrode MBA P&P, Professionals in 
PPS, ESCoNetwerk.nl, et cetera. www.ppsnetwerk.nl

Secretariaat
PPS Netwerk Nederland
‘De Kosmos’
Driebergseweg 2
3703 JB ZEIST
Tel.  030- 30 39 760
info@ppsnetwerk.nl
www.ppsnetwerk.nl

André Salomonson

André is een autoriteit op het gebied van het vorm- 
en inhoud geven van samenwerken in de nieuwe 
economische realiteit. Zo ontwikkelde hij o.a. het 
handelingsrepertoire voor ‘Professionals in PPS’ 
voor mensen die leiding geven of deelnemen aan 
samenwerkingsverbanden (zowel publiek als privaat). 
Hij is gespecialiseerd in het operationaliseren van 
samenwerkingsverbanden tussen organisaties. Kern 
daarbij is het organiseren van een sociaal construct 
dat samenwerken mogelijk maakt. André is werkzaam 
als Managing Partner bij ResetManagement. 

Jack Kruf

Jack Kruf is president van PRIMO in Europa en in 
2006 grondlegger van PRIMO Nederland. Hij heeft 
veel kennis van en ervaring met de krachten die 
werken op het publieke domein, als projectmana-
ger, directeur stadsbeheer, gemeentesecretaris en 
als principal consultant. Internationaal is hij leidend 
op het gebied van publiek risicomanagement, kent 
de ins- en outs, de methoden en technieken en de 
context waarin zij worden toegepast. Hij heeft ruime 
ervaring met het disciplineoverstijgend delen van 
kennis en ervaring. Hij was spreker op de Europese 
Open Dagen 2015 inzake publiek-private samen-
werking en publiceert het vaktijdschrift op gebied 
van risicomanagement Quaterna Publica.

Aanmelden en kosten

|| Aanmelden geschiedt door contact 
op te nemen met ons secretariaat 
(zie onderstaande gegevens). Na 
aanmelding ontvangt u van ons een 
schriftelijke bevestiging
|| Kosten voor de twee dagen bedragen 

€ 1.195 (excl. 21% btw). De kosten van 
de hotelovernachting en het diner zijn 
hierbij inbegrepen
|| De maximale groepsgrootte bedraagt 

15 deelnemers. Er geldt een ‘first-
come-first-served’ principe tenzij 
evident wordt dat de samenstelling 
van de groep onevenwichtig wordt. In 
dat geval wordt met de deelnemers 
overlegd.

U weet nu... alles over het formuleren en implementeren van nieuwe contractering-/
uitvoeringsstrategieën voor publieke- en private partijen met koppelingen tussen de volgende kracht velden: 
■ Politieke wispelturigheid        ■ Bestuurlijke invloed        ■ Ambtelijke impact        ■ Bedrijfsmatige eisen 


