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1. INLEIDING
1.1 Inleiding

Projectleiders en -medewerkers van pps-gebiedsont-

wikkelingsprojecten bevinden zich in een complexe, 

risicovolle omgeving. Inzicht en vaardigheden om 

met verschillende risico’s om te gaan is daarom van 

groot belang. Deze handleiding is bedoeld om deze 

projectleiders en -medewerkers inzicht en handvaten 

te bieden bij risicomanagement. 

1.2 Inkadering

Toelatingsplanologie door een centraal sturende  

overheid maakt steeds meer plaats voor ontwikke-

lingsplanologie waar meerdere publieke en private 

partijen inbreng hebben in de ruimtelijke ontwikke-

ling. Er worden steeds meer maatschappelijke eisen 

gesteld en wensen worden specifieker van aard. 

Hierdoor is integrale planontwikkeling en -uitvoering 

vaak nodig. Daarnaast hebben private partijen vaker 

vastgoedposities in uitleggebieden en herstructure-

ringsgebieden. Door de schaarse ruimte en bouwop-

gaven willen overheid en private partijen in toene-

mende mate samenwerken om verschillende functies 

van het landelijke gebied beter en gecombineerd uit 

te voeren. Samenwerking met private partijen kan 

nuttig zijn om gebiedsontwikkeling efficiënter, sneller 

en met een hogere kwaliteit te realiseren. Hiervoor is 

adequaat risicomanagement vereist.

Risicomanagement is dus een belangrijk onderdeel 

van het projectmanagement, maar wordt in de prak-

tijk niet altijd adequaat en tijdig toegepast. Vaak 

wordt er gewerkt op basis van een ‘onderbuikgevoel’ 

voor specifieke risico’s of wordt er een risicoanalyse 

uitgevoerd die na besluitvorming in de kast terecht-

komt. Risicomanagement en het uitvoeren van een 

risicoanalyse wordt eerder als ballast gezien bij de 

start van een project dan een nuttig instrument om 

de bedreigingen en kansen van een project in kaart te 

brengen. Het komt regelmatig voor dat over risicoma-

nagement pas wordt nagedacht op het moment dat 

een risico zich voordoet. In dat geval kan het te laat 

zijn om in te grijpen en richt men zich op het in de 

hand houden van de consequenties. 

Risicomanagement en de daarbij behorende risico-

analyse kun je op verschillende manieren en in 

verschillende fasen van projecten toepassen. Deze 

handleiding biedt inzicht in de betekenis en de uit-

voering hiervan zodat projectleiders en -medewerkers 

hetgeen wat voor hen relevant is uit de handleiding 

kunnen pikken. De handleiding is toegespitst op 

projectleiders en -medewerkers van pps-gebiedsont-

wikkelingsprojecten. Deze personen hebben in de 

praktijk veelvuldig te maken met private en publieke 

partijen en laveren tussen de processen “tekenen, 

rekenen en ondertekenen” waarin diverse betrokke-

nen zoals politici, bestuurders, uitvoerders en beheer-

ders een rol hebben. Bij risicomanagement is het van 

belang dat het een “tweede natuur” gaat worden van 

het projectteam.

Bij het opzetten van de handleiding is gekozen accen-

ten te leggen op de betekenis van risicomanagement 

en welke manieren er zijn om bepaalde risico’s te 

indentificeren en te beheersen. De materie is zo prak-

tisch mogelijk beschreven en wordt via voorbeelden 

geïllustreerd. Met name de casus-beschrijvingen in 

hoofdstuk 6 bieden inzicht in hoe risicomanagement 

en het uitvoeren van een risicoanalyse in de praktijk 

werken. 

De handleiding biedt een overzicht van praktische en 

nuttige risicomanagement- en risicoanalysemetho-

den. Projectleiders van pps-gebiedsontwikkelingspro-

jecten kunnen op basis van deze aangereikte theorie, 

methoden en praktijkvoorbeelden een vertaalslag 

maken naar de specifieke projecten waar zij sturing 

aan geven. De handleiding biedt geen uitgewerkte 

standaarden, omdat deze door de complexiteit van 

pps-gebiedsontwikkelingsprojecten vaak niet toerei-

kend zijn. 

1.3 Opzet handleiding/leeswijzer

Hoofdstukindeling

In hoofdstuk 2 wordt de betekenis en het belang 

neergezet van risicomanagement in pps-gebiedsont-

wikkelingsprojecten. Het gaat ook in op de doelgroep 

van de handleiding en wat onder risicomanagement 

wordt verstaan. Daaropvolgend, in hoofdstuk 3,  

worden risicosoorten benoemd en wordt getoond 

hoe je een risico-inventarisatie en -analyse aanpakt. 

Hierbij worden de risicosoorten gekoppeld aan de 

pps-projectfasen en per fase beschreven met welke 

risico’s een projectleider te maken kan krijgen en hoe 

zich dit vertaalt naar een te kiezen methode of aan-

pak. Hoofdstuk 4 geeft weer welke benaderingen je 

kunt kiezen bij het opzetten van risicomanagement 

in projecten en ook welke methoden je kunt gebrui-

ken. Het monitoren en beheersen van risico’s komt in 

hoofdstuk 5 aan de orde. Daarbij wordt aangegeven 

hoe je risicomanagement inbedt in projectorganisa-

ties. In hoofdstuk 6 wordt het belang van risicoma-

nagement en de keuze voor een bepaalde methode 

geïllustreerd aan de hand van 3 casussen. De casussen 

zijn gebaseerd op realistische situaties en bevatten 

leerelementen. Verschillende projectkenmerken en de 

bijpassende toepassing van risicomanagement komen 

aan de orde. Casus 1 beschrijft een ontwikkelproject 

van vakantiewoningen in combinatie met een natuur-

gebied vanuit een landbouwkundige situatie. Casus 
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2 behandelt een herstructurering van een bestaande, 

verloederde woonwijk waarbij het voorzieningen-

niveau moet worden opgekrikt. Casus 3 kenmerkt zich 

doordat volgens het bouwclaimmodel een woonwijk 

wordt gebouwd. De organisatie-, project-, grondex-

ploitatie- en pps-constructierisico’s komen daar aan 

de orde die met behulp van de ‘risicomatrix-methode’ 

en de ‘scenarioanalyse’ worden benaderd.

1.4 Relatie met andere handleidingen

Deze handleiding is tot stand gekomen door samen-

werking van het PPS-bureau landelijk gebied van het 

ministerie van LNV en het Kenniscentrum PPS van het 

ministerie van Financiën. Naast deze handleiding heb-

ben beide kenniscentra andere handleidingen over 

pps bij gebiedsontwikkeling uitgegeven. Door het 

Kenniscentrum PPS zijn op dit moment handleidingen 

verschenen over de volgende onderwerpen:

 • Inrichting van het pps-proces

 • Risicomanagement

 • Publiek-publieke samenwerking

 • Marktconsultatie

 • Samenwerkingsmodellen en juridische  

  vormgeving daarvan

 • Selectie van private partijen 

 • Europese aanbesteding 

 • Financiële modellen

 • Benefit sharing
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Het pps-bureau landelijk gebied heeft handleidingen 

uitgegeven over de volgende onderwerpen:

 • PPS Groen & aanbesteden: wanneer en hoe?

 • Werkfilosofie publiek-private samenwerking in  

  het landelijk gebied 

 • Publiek-private samenwerking in het landelijk  

  gebied



2. RISICOMANAGEMENT BIJ PPS-GEBIEDSONTWIKKELING
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de complexe 

omgeving waarin projectleiders van pps-gebiedsont-

wikkelingsprojecten opereren. Om meer duidelijkheid 

over het begrip publiek-private samenwerking te 

verkrijgen, worden de in de praktijk meest gebruikte 

modellen behandeld. Vervolgens wordt het belang 

van een adequaat risicomanagement bij zulke pro-

jecten toegelicht. Dit hoofdstuk sluit af met een 

beschrijving van de cyclus van activiteiten, die aan het 

risicomanagement ten grondslag ligt.

 

De wijze waarop aan het risicomanagement invul-

ling kan worden gegeven, is mede afhankelijk van 

de doelstellingen van het project, de fase waarin het 

project verkeert en de verschillende risico’s die daarbij 

horen.

2.1 De complexiteit van pps-gebiedsontwikkelings 

  projecten

Nederland is één van de dichtst bevolkte landen ter 

wereld. Ruim 16 miljoen mensen wonen, werken en 

recreëren op een gebied van nog geen 42.000 km². 

De ruimte om ‘lege’ uitleggebieden te ontwikkelen 

wordt schaarser. Steeds vaker wordt de bouwopgave 

gerealiseerd door de gebouwde omgeving opnieuw 

in te richten. Dat maakt het noodzakelijk om verschil-

lende functies, zoals wonen, werken en winkelen, 

natuur en recreatie, water en infrastructuur in onder-

linge samenhang te realiseren. Gebiedsontwikkelings-

projecten krijgen daarmee een integraal karakter. 

Concrete projecten hebben steeds vaker betrekking 

op verschillende functies, bijvoorbeeld wonen in 

combinatie met recreëren in groene gebieden of win-

kelen en werken in combinatie met infrastructuur. Bij 

gebiedsontwikkeling is het belangrijk om de verschil-

lende functies zo te combineren dat de verdiencapaci-

teit van bijvoorbeeld huizen en infrastructuur (‘rood’) 

te benutten voor de aanleg van natuur (‘groen’) en 

water (‘blauw’). Deze integrale benadering maakt 

gebiedsontwikkelingsprojecten steeds complexer. 

Verschillende publieke partijen kunnen betrokken 

zijn, zoals ministeries, gemeenten, provincies en 

waterschappen. Maar ook private partijen, zoals 

woningcorporaties en projectontwikkelaars, spelen 

een belangrijke rol.

De overheid heeft beperkte (financiële) middelen 

beschikbaar om complexe gebiedsontwikkelings- 

projecten zelf te realiseren. Bovendien hebben  

private organisaties, vooral wanneer het gaat om de 

herstructurering van bebouwde gebieden, vaak een 

grond- of vastgoedpositie in het plangebied. In de 

praktijk kan de overheid niet altijd om zulke partijen 

heen. Deze omstandigheden dwingen overheden om 

creatief te kijken naar een efficiënte planvorming en 

realisatie, naar de opbrengstpotentie van projecten 

of projectonderdelen en naar partijen waarmee kan 

worden samengewerkt. 

Samenwerking met private partijen kan een middel 

zijn om een gebiedsontwikkeling efficiënter, sneller 

en met een hogere kwaliteit te realiseren. Private 

partijen kunnen de wensen van burgers en bedrij-

ven goed vertalen naar een optimaal project, zowel 

financieel als inhoudelijk. Zij hebben vaak meer oog 

voor de wijze waarop – binnen de beleidsdoelstellin-

gen van de overheid – de opbrengstpotentie van het 

project kan worden geoptimaliseerd en de kosten en 

risico’s kunnen worden beperkt.

Wanneer overheid en bedrijfsleven de handen ineen 

slaan om, met behoud van eigen identiteit en verant-

woordelijkheid en op basis van een heldere taak- en 

risicoverdeling, gezamenlijk een gebiedsontwik-

kelingsproject te realiseren, dan is sprake van een 

publiek-private samenwerking (pps). Bij een goed 

opgezette pps zijn aan de ene kant de publieke belan-

gen geborgd, terwijl aan de andere kant private par-

tijen de ruimte krijgen om binnen de publieke kaders 

de problemen op zo innovatief en efficiënt mogelijke 

wijze op te lossen. De samenwerking start daarom 

vaak al in de initiatieffase van het project.

2.2 Het belang van risicomanagement bij  

  gebiedsontwikkeling

Het belang van risicomanagement bij pps-gebiedsont-

wikkelingsprojecten is groot. Desondanks wordt het 

in de praktijk niet altijd op een adequate wijze en tij-

dig toegepast. Risicomanagement is in alle fasen van 

het project van belang. 

Het helpt de projectleider om in de initiatieffase de 

juiste strategische keuzes te maken. Welke kansen 

en bedreigingen zijn er voor het beoogde project, op 

welke wijze kan samenwerking met andere partijen 

de kans van slagen vergroten en met wie moeten dan 

waarover afspraken worden gemaakt?

Christine van Grunsven, directeur 

Gemeenschappelijke Exploitatiemaatschapij 

Saendelft:

“Wijken die via pps worden ontwikkeld, worden 

de mooiste wijken in de gemeenten. Gemeenten 

toetsen namelijk veel scherper bij pps. Zowel 

bestuurlijk als ambtelijk wordt extra kritisch 

gekeken naar alles wat er gebeurt in zo’n pps. De 

ambtelijke toetsing wordt niet alleen zoeken naar 

fouten, maar ook discussie of men het zelf ook zo 

gedaan zou hebben. Daarbij wordt dan de lat snel 

hoger gelegd dan bij andere ontwikkelingsvormen.”
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In de haalbaarheidsfase helpt het de projectleider om 

de bevoegdheden, verantwoordelijkheden én de risi-

co’s via overeenkomsten op een verantwoorde wijze 

tussen de verschillende publieke en private partijen te 

verdelen en de realisatie van het project te beheersen. 

Idealiter komt een risico terecht bij een (publieke of 

private) partij die dit risico het beste kan beheersen 

of afwenden. De toepassing van dit uitgangspunt is in 

de praktijk vaak geen sinecure. Om goede afspraken 

te kunnen maken, is een goed inzicht in de aard en 

de omvang van de risico’s vereist. 

Tijdens de realisatiefase van het project is risicoma-

nagement vooral een instrument dat de projectleider 

helpt om de projectdoelstellingen van verschillende 

publieke en private partijen met elkaar te verbinden 

en binnen de gestelde randvoorwaarden te realise-

ren. Hoewel in een pps de belangen van de private 

en publieke sector in beginsel samenkomen, laat de 

praktijk zien dat de verhoudingen onder druk kun-

nen komen, wanneer zich financiële tegenvallers 

voordoen. In de praktijk kan de financiële omvang 

van complexe pps-gebiedsontwikkelingsprojecten 

oplopen tot honderden miljoenen euro’s. Vooral in tij-

den van stagnerende grond- en huizenprijzen en een 

verzadigde kantorenmarkt, kan het niet tijdig inspe-

len op de risico’s daarom grote financiële gevolgen 

hebben.

De belangen van de betrokken partijen kunnen 

verschillen, waardoor de risico’s door de partners 

anders ‘gevoeld’ kunnen worden. Dit komt niet alleen 

door verschillen tussen de publieke en de private 

sector. Verschillende betrokken overheden kunnen 

ook verschillende doelstellingen en belangen heb-

ben. Bovendien kunnen in de loop van het project de 

omstandigheden, doelstellingen en randvoorwaar-

den en daarmee de risico’s wijzigen. Met behulp van 

risicomanagement worden de risico’s van het project 

voortdurend in kaart gebracht en wordt voor alle 

betrokken partijen inzichtelijk hoe daarmee wordt 

omgegaan. Risicomanagement draagt daarom bij aan 

de kwaliteit van de samenwerking en aan de transpa-

rantie van de besluitvorming.

2.3 Voor wie is deze handleiding bedoeld?

Deze handleiding is bedoeld voor projectleiders van 

complexe pps-gebiedsontwikkelingsprojecten. Deze 

projecten kunnen zowel betrekking hebben op uitleg-

gebieden als binnenstedelijke herstructurering en op 

verschillende (combinaties) van functies, zoals wonen, 

werken, regionaal groen, water en infrastructuur. 

De handleiding maakt inzichtelijk op welke wijze de 

projectleider effectief invulling kan geven aan het risi-

comanagement. Verschillende risicoanalysemethoden 

worden behandeld. Daarbij wordt onder andere stil 

gestaan bij de vraag wanneer de projectleider welke 

risicoanalysemethode het beste kan gebruiken, hoe 

deze methoden werken en hoe de risico’s vervolgens 

beheersbaar kunnen worden gemaakt. De handlei-

ding sluit af met een drietal casussen waarin inzichte-

lijk wordt gemaakt hoe risicomanagement en risico-

analyses bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten in de 

praktijk werken en hoe de projectleider hier baat bij 

kan hebben.

In deze handleiding zijn vijf checklists opgenomen 

(in de paragrafen: 3.1, 3.2, 3.2.3, 4.2.6 en 5.3), die de 

projectleider houvast bieden voor de toepassing van 

risicomanagement in de praktijk.

2.4 Risicomanagement is continu inspelen op  

  kansen en bedreigingen

Bij risico’s wordt doorgaans aan ‘bedreigingen’ en 

‘tegenvallers’ gedacht. De focus van risicomanage-

ment bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten is echter 

breder. In dit soort projecten participeert de overheid 

dikwijls letterlijk in een publiek-private onderneming. 

Tegenover kosten en bedreigingen staan beleidsma-

tige en financiële opbrengsten, die deze onderne-

ming de moeite waard kunnen maken. Om een reëel 

beeld van het risicoprofiel van het project te verkrij-

gen zijn voor de projectleider – als publiek-private 

ondernemer – daarom niet alleen de bedreigingen 

van belang, maar ook de ‘kansen’ en ‘mogelijke mee-

vallers’ die hier tegenover staan. Het benutten van de 

gesignaleerde kansen is vaak een effectieve manier 

om op de bedreigingen in te spelen.

Risicomanagement is daarom meer dan het in kaart 

brengen van risico’s, het is een continu proces. Aan 

het benoemen van de risico’s gaat een analyse van de 

projectdoelstellingen en randvoorwaarden vooraf. Bij 

de risicoanalyse hoort een beheersstrategie op basis 

waarvan beheersingsmaatregelen worden genomen. 

Omdat de doelstellingen en de omstandigheden in 

de loop van een pps-gebiedsontwikkelingsproject 

kunnen wijzigen, moet voortdurend informatie verza-

meld worden om een up-to-date inzicht te hebben in 

de effectiviteit van de beheersingsmaatregelen en in 

het risicoprofiel. Voor de projectleider en zijn mede-

werkers betekent dit dat risicomanagement niet een 

incidentele activiteit maar een ‘tweede natuur’ is. Er 

is kortom voortdurend risicobewustzijn nodig.

Om de risicomanagementcyclus inzichtelijk te maken, 

kunnen zes stappen worden onderscheiden. Deze 

stappen worden vanaf de initiatieffase periodiek, 

bijvoorbeeld jaarlijks, doorlopen. De eerste twee stap-

Kees van der Vaart, programmamanager Dienst 

Landelijk Gebied, Ministerie LNV:

“Vaak wordt bij een risicoanalyse in de initiatieffase 

al helemaal gefocust op alle mogelijke risico’s in 

de realisatiefase van een project. De risico’s die er 

in de beginfase zijn, worden daardoor nogal eens 

vergeten.”
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pen hoeven niet elke keer te worden doorlopen. In 

figuur 1 zijn de zes stappen uit de cyclus schematisch 

toegelicht.

Figuur 1: De risicomanagement cyclus.

Stap 1: Doelstellingen analyseren

Om de risico’s in kaart te kunnen brengen, heeft de 

projectleider allereerst inzicht in de doelstellingen en 

randvoorwaarden van het project nodig. Deze kunnen 

bijvoorbeeld betrekking hebben op de tijdsperiode 

waarin een project gerealiseerd moet worden, op de 

gewenste kwaliteit of op het financiële resultaat. Een 

analyse van de doelstellingen en randvoorwaarden 

vormt de input voor de eerste inventarisatie van de 

mogelijke risico’s. Op grond van de analyse van de 

doelstelling bepaalt de projectleider onder andere de 

risicoanalysemethode die gebruikt zal worden. 

Stap 2: Inventarisatie van de potentiële risico’s

De nadruk ligt in de tweede stap op de identificatie 

van potentiële kansen en bedreigingen. Idealiter 

gebeurt dit al tijdens de initiatieffase van het project. 

Hoewel in deze fase al wel een beeld kan bestaan 

van de doelstellingen, ontbreekt nog een ruimtelijk 

programma, een (grond)exploitatieberekening en een 

samenwerkingsovereenkomst. Er is in feite nog geen 

concreet project. De werkzaamheden van de project-

leider hebben vooral betrekking op het managen van 

het proces dat hiertoe moet leiden. Daardoor is de 

financiële impact van verschillende risico’s vaak nog 

moeilijk in te schatten. Om dit probleem te ondervan-

gen, worden in eerste instantie de meest relevante 

potentiële kansen en bedreigingen geïnventariseerd. 

Wanneer beoogd wordt een kantoorlocatie te ont-

wikkelen, vormt bijvoorbeeld het instorten van de 

kantorenmarkt een potentieel risico. Hebben private 

partijen een grondpositie in het plangebied, dan 

bestaat het risico dat zij niet aan het gebiedsontwik-

kelingsproject willen meewerken.

Bij de geïnventariseerde potentiële risico’s worden 

de achtergrondfactoren aangegeven. De opbrengsten 

van de grondexploitatie kunnen bijvoorbeeld beïn-

vloed worden door de ontwikkelingen in de grond-

prijzen in de regio of door de vraag naar kantoren- en 

bedrijfsruimte. Dergelijke marktontwikkelingen zijn 

een indicator voor het financiële risico van het beoog-

de project. De belangen van private partijen met een 

grondpositie en hun bereidheid tot samenwerking, is 

een indicator voor de kans of de bedreiging bij het al 

dan niet kunnen realiseren van een samenwerkings-

verband.

Stap 3: Risicoanalyse

Stap 2 kan een uitgebreide lijst met potentiële risico’s 

opleveren. Om deze lijst hanteerbaar te maken, voert 

de projectleider een risicoanalyse uit. Een risicoana-

lyse brengt een ordening aan in de potentiële risico’s. 

In deze analyse spelen de kans dat de risico’s zich 

daadwerkelijk voor zullen doen en de impact van de 

verschillende potentiële risico’s een belangrijke rol. 

De projectleider kan verschillende risicoanalyseme-

thoden gebruiken. De keuze van de methode hangt 

af van de fase waarin het project zich bevindt en de 

aard van de informatie die de risicoanalyse moet 

opleveren. 

Stap 4: Monitoren van risico-indicatoren

Verschillende van de in stap 2 geïdentificeerde poten-

tiële risico’s kunnen in eerste instantie geen belangrij-

ke rol spelen in de risicoanalyse. Bijvoorbeeld omdat 

het project zich nog in een te vroeg stadium bevindt 

om al harde uitspraken te doen over de impact of 

over de kans dat het risico zich daadwerkelijk voor 

zal doen. Dit neemt niet weg dat ook dergelijke 

‘slapende’ risico’s in een later stadium van groot 

belang kunnen zijn. Hierboven is als voorbeeld van 

een potentieel risico de ontwikkeling van de kanto-

renmarkt genoemd. Wanneer in de risicoanalyse is 

geconstateerd dat deze markt al enkele jaren stabiel 

is, dan lijkt dit potentiële risico niet actueel. De ont-

wikkeling van deze markt blijft echter niet eeuwig 

stabiel en kan daarom in een later stadium een grote 

negatieve of positieve invloed op het project hebben. 

Daarom kan de projectleider besluiten de ontwikke-

ling van deze markt wel te blijven monitoren.

Om het risicomanagement vanaf de initiatieffase 

goed van de grond te krijgen, is het van belang dat 

de projectleider in stap 2 de relevante risico-indicato-

ren identificeert en dat hij bepaalt op welke wijze en 

met welke frequentie hij ze blijft monitoren. Met een 

adequate monitoring kan de projectleider beoordelen 
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in welke richting de kansen en risico’s zich bewegen. 

Het risicoprofiel blijft op deze wijze actueel en wordt 

bovendien steeds concreter. Hoewel monitoring hier 

als één van de stappen uit de risicomanagementcyclus 

wordt voorgesteld, is dit dus een continue activiteit.

Stap 5: Kiezen en uitvoeren van  

   beheersmaatregelen

Om op de kansen en bedreigingen in te kunnen 

spelen stelt de projectleider een beheersstrategie 

op. De risicoanalyse is hier de basis voor. Op grond 

hiervan kan de projectleider maatregelen nemen om 

de kansen te benutten en de bedreigingen te vermij-

den, te verkleinen of over te dragen aan een andere 

partij. Marktontwikkelingen kunnen bijvoorbeeld een 

aanleiding vormen om de aard of omvang van het 

ruimtelijk programma aan te passen. Wanneer het 

bestuurlijk draagvlak afneemt, kan de projectleider 

overwegen de betrokken bestuurders nog eens te 

informeren over de voordelen van het project.

Guus Kramer, projectsecretaris pps De Burgt, 

Barneveld:

“Bij een keuze voor een pps kies je voor samen- 

werking en dus ook voor inperking van de (toe-

komstige) beleidsruimte en beslissingsbevoegdheid 

van bestuurders. Bestuurders kunnen zich dan 

niet overal meer mee blijven bemoeien. Dat kan 

wel eens spanningen geven. Daartegenover is het 

verstandig om los van formele overlegmomenten, 

zoals in de Algemene Vergadering van Aandeel-

houders, veel tijd en energie te stoppen in het  

informeel bijpraten van die bestuurders om com-

mitment te creëren en verrassingen te voorkomen.”

Stap 6: Evalueren van beheersmaatregelen

In de volgende stap van de cyclus worden de  

effecten van de beheersmaatregelen geëvalueerd:  

zijn ze op het juiste moment genomen en hebben ze 

tot het gewenste effect geleid? De evaluatie draagt  

bij aan de effectiviteit van de beheersingsmaat- 

regelen in de toekomst. Daarnaast maakt de evalua-

tie inzichtelijk in hoeverre de eerder gesignaleerde  

risico’s nog steeds actueel zijn. Met deze zesde stap  

is de gehele risicomanagementcyclus voor de eerste 

maal doorlopen.

Terug naar stap 1 of stap 3

Wanneer de doelstelling, de reikwijdte of het risico-

profiel van het project significant is gewijzigd, dan 

is het verstandig om de gehele cyclus vervolgens 

opnieuw te doorlopen (terug naar stap 1). Als stelre-

gel kan worden aanbevolen om in ieder geval bij het 

ingaan van een nieuwe fase van het project de doel-

stellingen van het project opnieuw te analyseren en 

de potentiële risico’s opnieuw te inventariseren.

In andere gevallen vindt een actualisatie van de eer-

der uitgevoerde risicoanalyse plaats (terug naar stap 

3). De evaluatie van de effecten van de genomen 

beheersmaatregelen en de risicomonitoring vormen 

de input voor de actualisatie van de risico’s. Aan de 

hand van de geactualiseerde risicoanalyse wordt de 

beheersstrategie herijkt en worden de beheersings-

maatregelen opnieuw vastgesteld.

2.5 Publiek-private samenwerkingsvormen

Publiek-private samenwerking is een containerbegrip. 

Pps-gebiedsontwikkelingsprojecten kennen in de 

praktijk verschillende verschijningsvormen. Grofweg 

zijn drie modellen te onderscheiden: het bouwclaim 

model, de joint venture en het concessiemodel 

(zie ook de handleiding ‘Samenwerkingsmodellen 

en de juridische vormgeving daarvan’ van het 

Kenniscentrum PPS, 2004). In deze modellen worden 

taken, verantwoordelijkheden en risico’s op verschil-

lende manieren tussen de publieke en private sector 

verdeeld of gedeeld. 

Bouwclaim: zeggenschap en risico blijven voor een 

groot gedeelte bij de overheid

Voor de realisatie van uitleglocaties wordt dit model 

regelmatig gebruikt. Het kernthema van het bouw-

claim model is ‘voor wat hoort wat’. Private partijen, 

die gronden in bezit hebben, verplichten zich om 

deze tegen een vaste prijs per vierkante meter aan de 

gemeente, provincie of andere publieke partij over te 

dragen. In ruil daarvoor maakt de publieke partij de 

gronden bouwrijp. Vervolgens levert deze de bouw-

rijpe kavels weer terug aan de private partijen. De 

gemeente en de private partijen tekenen vooraf een 

overeenkomst waarin wordt afgesproken voor welke 

prijs de gemeente de gronden koopt van de private 

partijen en voor welke prijs de private partijen bouw-

rijpe kavels weer terug kopen. De gemeente betaalt 

meestal een (veel) lagere prijs dan de grondprijs 

die de marktpartij aan de oorspronkelijke eigenaar 

heeft betaald. Maar dat verschil verwacht de betref-

fende marktpartij goed te maken bij de ontwikkeling 

en/of bouw van vastgoed op de bouwrijpe kavels. De 

gemeente bepaalt de kaders waarbinnen de private 

partijen de gronden mogen ontwikkelen. 

Het grondexploitatierisico berust in dit samenwer-

kingsmodel in beginsel volledig bij de gemeente. Ook 

het bouw- en woonrijp maken is een gemeentelijke 

zaak.

Joint venture: zeggenschap en risico worden gedeeld 

met de private sector

De gemeente kan ook samen met private partijen een 

privaatrechtelijke grondexploitatiemaatschappij (GEM) 

oprichten, die het gebiedsontwikkelingsproject reali-

seert. De publieke en private partners verkopen hun 

gronden in het plangebied aan de GEM. Eventuele 
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overige gronden verwerft de GEM zelf. De GEM is ver-

volgens verantwoordelijk voor het bouw- en woonrijp 

maken en voor de gronduitgifte. Het grondexploita-

tierisico wordt in dit samenwerkingsmodel verdeeld 

tussen gemeente en marktpartijen, in de verhouding 

waarin zij participeren in de GEM. Behalve een cen-

trale rol bij de grondproductie doet de GEM in de 

regel ook voorstellen voor de nadere uitwerking van 

de plannen voor de locatie. Ook aan dit samenwer-

kingsmodel ligt een overeenkomst ten grondslag, 

waarin de spelregels voor de GEM zijn vastgelegd. 

Essentieel in dit model is het delen van risico en zeg-

genschap. De gemeente levert weliswaar invloed in 

op het grondbedrijfproces (opdrachten voor bouw- en 

woonrijp maken, inrichting openbaar gebied, planvor-

ming, gronduitgiftebeleid) maar heeft ook een ver-

minderd risico. Voor de marktpartijen geldt juist het 

omgekeerde: zij dragen risico in een oorspronkelijk 

gemeentelijke aangelegenheid (de grondexploitatie), 

maar daar krijgen ze invloed voor terug.

Concessiemodel: overdracht van zeggenschap en 

risico’s aan private partijen

In het concessiemodel krijgen de ontwikkelaars de 

beschikking over alle gronden op een locatie (door 

verkoop van deze gronden door de gemeente aan de 

marktpartij). Het bouw- en woonrijp maken gebeurt 

vervolgens voor eigen rekening en risico van de 

marktpartij. Daarmee onderscheidt het concessie-

model zich van de voorgaande twee modellen. De 

gemeente beperkt zich wat betreft de inrichting van 

de locatie tot het vaststellen van een programma van 

eisen, waaraan de marktpartij bij de ontwikkeling 

gebonden is. Overigens vertoont het concessiemo-

del verwantschap met private zelfrealisatie, waarbij 

een exploitatieovereenkomst tussen gemeente en 

exploitant wordt gesloten. Verschil is echter dat 

bij het concessiemodel het project start vanuit een 

gemeentelijke grondpositie, terwijl dat bij het model 

van zelfrealisatie juist vanuit een private grondpositie 

gebeurt. Er is nog een ander belangrijk verschil. In 

het model van zelfrealisatie richt de gemeente norma-

liter het openbaar gebied in en moet de private partij 

daarvoor een bijdrage betalen. Bij het concessiemodel 

is de inrichting van het openbaar gebied – binnen de 

door de gemeente te stellen kwalitatieve randvoor-

waarden – een taak van de private partijen. Hierbij 

mag het werk niet zomaar onderhands gegund 

worden aan een private partij, maar is het mogelijk 

dat een aanbestedingsprocedure gevolgd moet wor-

den. Meer informatie over het aanbestedingsproces 

is beschikbaar in de handleidingen ‘PPS Groen & 

aanbesteden: wanneer en hoe?’ van het PPS-bureau 

Landelijk Gebied (2003), ‘Europese aanbesteding bij 

pps bij gebiedsontwikkeling’ van het Kenniscentrum 

PPS (2004).  



3. RISICO-INVENTARISATIE EN RISICOANALYSE
In het vorige hoofdstuk zijn de zes stappen uit de 

risicomanagementcyclus beschreven. In dit hoofd-

stuk wordt nader ingegaan op de inventarisatie van 

de potentiële risico’s (stap 2) en de risicoanalyse 

(stap 3). Eerst wordt aandacht besteed aan de risico-

soorten waarmee een projectleider geconfronteerd 

kan worden. Vervolgens wordt de betekenis van de 

risicoanalyse nader toegelicht. Dit hoofdstuk sluit af 

met de consequenties die de projectfase heeft voor 

de focus van het risicomanagement. Hierbij komen 

verschillende risicomanagementbenaderingen en risi-

coanalysemethoden aan de orde. Alle in dit hoofdstuk 

genoemde benaderingen en analysemethoden wor-

den in het volgende hoofdstuk één voor één nader 

uitgewerkt.

Figuur 2: Risico-inventarisatie en risicoanalyse.

3.1 Risicosoorten

Een projectleider kan met zeer uiteenlopende risico’s 

in aanraking komen. Risico’s kunnen heel concreet 

zijn en direct met het project samen hangen, bijvoor-

beeld de mogelijkheid van vervuilde grond in een 

bepaald perceel. Risico’s kunnen ook relatief abstract 

zijn en verder van het project afstaan, zoals de ont-

wikkeling van de woningmarkt. Om hier grip op te 

krijgen, kunnen risico’s worden verdeeld naar drie 

niveaus: omgevingsrisico’s, projectrisico’s en organisa-

tierisico’s. In checklist 1 is een twaalftal risicosoorten 

beschreven. Deze risicosoorten worden in bijlage 1 

verder uitgewerkt.

Pps-projecten onderscheiden zich qua risicoprofiel 

van ‘gewone’ projecten, doordat de overheid niet als 

een traditionele opdrachtgever van private partijen 

optreedt. In tegendeel, de overheid probeert samen 

met private partijen tot de oplossing van een publiek 

probleem te komen. Samenwerkingsrisico’s spelen 

daarom een veel grotere rol. Met het (ver)delen van 

de taken in een samenwerkingsovereenkomst hangen 

risico’s samen, die bij traditionele projecten geen rol 

spelen en waarmee overheden soms weinig ervaring 

hebben. 

Figuur 3: Risiconiveaus.

3.2 De aanpak van de risico-inventarisatie en de  

  risicoanalyse

Hoewel de risico-inventarisatie en de risicoanalyse 

twee afzonderlijke stappen uit de risicomanage-

mentcyclus zijn, hangen ze in de praktijk nauw met 

elkaar samen. Dikwijls worden ze in feite als één stap 

uitgevoerd. Wanneer de risico’s eerder al in kaart zijn 

gebracht en de inventarisatie nog voldoende actueel 

is, wordt volstaan met een actualisatie van de risico-

analyse.

Om een volledig beeld van de risico’s te krijgen, kan 

vanuit het beoogde projectresultaat terug worden 

geredeneerd naar alle inhoudelijke activiteiten en 

medewerking van andere partijen, die nodig zijn om 

dit resultaat te bereiken. Een exploitatieberekening 

biedt een goed houvast om de meeste projectrisico’s 

en verschillende omgevingsrisico’s inzichtelijk te krij-

gen (zie ook de handleiding ‘Financiële modellen bij 

pps bij gebiedsontwikkeling’ van het Kenniscentrum 

PPS, 2004). In de exploitatieberekening zijn immers 

alle kosten- en opbrengsten van het project geraamd. 

Deze zijn in feite een financiële vertaling van alle 

activiteiten die uitgevoerd moeten worden. Interviews 

met de medewerkers van de projectorganisatie zijn 

standaard bij het inventariseren van de risico’s. Zij zit-
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Niveau Risicosoorten

Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke risico’s

Hierbij kan gedacht worden aan het politieke en maatschappelijke draagvlak voor het project, (nieuw) 

overheidsbeleid en maatschappelijke weerstand tegen de gebiedsontwikkeling.

Economische risico’s

Bij economische trends kan gedacht worden aan de ontwikkeling van de kantorenmarkt, van de woningmarkt 

en van de grondprijzen in de regio.

Wet- en regelgeving

Wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen consequenties hebben op de randvoorwaarden waarbinnen het 

project gerealiseerd moet worden, bijvoorbeeld milieunormen. Verder kan een projectleider geconfronteerd 

worden met bezwaarprocedures, claims van derden etc.

Risico’s in verband met financiële parameters

Gebiedsexploitaties werken met financiële parameters, zoals de rentestand en inflatiecijfers. Wijzigingen in 

deze parameters kunnen de financiële aspecten van een project beïnvloeden.

Samenwerkingsrisico’s

Bij pps-projecten wordt een plan samen met belanghebbende publieke en private partijen uitgewerkt en 

gerealiseerd. De projectleider loopt het risico dat (op een gegeven moment) bij de betrokken partijen het 

commitment ontbreekt of de belangentegenstellingen te groot zijn om tot een gezamenlijk plan te komen.

Pps-constructie risico’s

Met het functioneren van de samenwerkingsconstructie kunnen risico’s samenhangen. In de praktijk kunnen 

bijvoorbeeld tegengestelde belangen ontstaan die de samenwerking onder druk zetten of kan de samenwerk-

ingsovereenkomst onvolkomenheden bevatten. 

Plankwaliteit

Aan een uitgewerkt plan met een financiële vertaling in een exploitatieberekening liggen diverse aannames 

ten grondslag, zoals de tijdsplanning en de kosten- en opbrengstenniveaus. Met de kwaliteit van het plan en 

het exploitatiemodel en met de betrouwbaarheid van de aannames hangen risico’s samen.

Ruimtelijke en technische risico

Hierbij valt te denken aan bodemgesteldheid, archeologische vondsten, kabels en leidingen, ontsluiting van 

een gebied of locatie, etc.

Structuur

Bij de structuur gaat het om een adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

binnen de projectorganisatie en van de deelnemende partijen. 

Processen

De processen hebben betrekking op de Administratieve Organisatie, de communicatie en 

informatievoorziening, de planning & control cyclus en de kwaliteit van het projectmanagement.

Cultuur

De cultuur van de organisatie heeft te maken met de binnen de projectorganisatie heersende normen en 

waarden, managementstijl en besturingsfilosofie.

Personeel

Hierbij gaat het om de kwaliteit en capaciteit van de projectmedewerkers, de continuïteit en de externen.

Checklist 1: Risicosoorten bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten
O
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ten dicht op de praktijk van het project en hun kennis 

van de voortgang is onontbeerlijk voor het inventa-

riseren van de risico’s. Als hulpmiddel om de risico-

inventarisatie zo volledig mogelijk te krijgen, kan 

gebruik worden gemaakt van de in deze handleiding 

opgenomen checklist/risicosoorten. Daarnaast biedt 

de risicomatrix methode een concreet houvast om de 

inventarisatie zo volledig mogelijk te krijgen. Deze 

methode wordt in het volgende hoofdstuk nader toe-

gelicht.

Op grond van de risico-inventarisatie bepaalt de 

projectleider welke (potentiële) risico’s hij wil blijven 

monitoren, wie met deze monitoring belast wordt en 

op basis van welke informatie en met welke frequen-

tie de monitoring plaats vindt. 

Met behulp van een risicoanalyse wordt de inventari-

satie van de (potentiële) risico’s hanteerbaar gemaakt: 

wat zijn de belangrijkste kansen en bedreigingen bij 

het behalen van de doelstelling binnen de gestelde 

randvoorwaarden? Deze prioritering vindt plaats op 

grond van de impact van het risico op de doelstelling 

en de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk voor 

zal doen. Voordat de risicoanalyse wordt uitgevoerd, 

bepaalt de projectleider het doel van de analyse, de 

beheersaspecten die worden geanalyseerd (bijvoor-

beeld de projectplanning of de financiële aspecten 

en de risicoanalysemethode) en de organisatorische 

aspecten (zoals de diepgang, de doorlooptijd en wie 

de analyse uitvoert).

De resultaten van een risicoanalyse kunnen zowel in 

beleidsmatige als in financiële termen worden uitge-

drukt. Bij risico’s die in beleidsmatige termen worden 

uitgedrukt kan gedacht worden aan het risico van 

planvertraging of het risico van het ontbreken van 

voldoende bestuurlijk draagvlak voor het project. Om 

dergelijke risico’s in kaart te brengen kan volstaan 

worden met zogenaamde kwalitatieve analysemetho-

den. Een risicoanalyse die in financiële termen wordt 

uitgedrukt, gaat in feite een stap verder. De financiële 

consequenties van de verschillende risico’s worden 

berekend. Om deze berekeningen te kunnen maken, 

worden kwantitatieve analysemethoden gebruikt. 

De keuze van de analysemethode en de vraag of de 

resultaten in kwalitatieve of kwantitatieve termen 

Checklist 2: Aanpak risico-inventarisatie en risicoanalyse.

Stap Activiteiten Resultaat

Redeneer vanuit de doelstelling van het project terug naar alle activiteiten die 

daarvoor nodig zijn.

Breng in kaart van welke partijen medewerking nodig is en wat hun belangen zijn.

Interview de betrokken projectmedewerkers over de risico’s die zij signaleren.

Gebruik checklist 1 uit deze handleiding, de exploitatieberekening (indien 

beschikbaar) en/of de risicomatrix methode als houvast.

Stel bij de geïdentificeerde potentiële risico’s de achterliggende risico-indicatoren 

vast.

Bepaal welke risico-indicatoren door wie, op basis waarvan en met welke frequentie 

gemonitord gaan worden.

Een lijst met alle 

(potentiële) risico’s 

bij het project.

Een overzicht van 

de indicatoren die 

gemonitord worden 

om steeds actueel 

informatie over de 

ontwikkeling van de 

(potentiële) risico’s te 

hebben.

Bepaal het doel van de risicoanalyse en de beheersaspecten die geanalyseerd gaan 

worden (reikwijdte van de analyse).

Stel de aard van de informatie vast die de risicoanalyse moet opleveren, bijvoorbeeld 

beleidsmatige informatie of financiële informatie.

Bepaal op grond van de doelstelling van de risicoanalyse en de fase waarin het 

project zich bevindt de risicoanalysemethode.

Bepaal wie de risicoanalyse gaat uitvoeren, met welke diepgang en op basis van 

welke tijdsplanning.

Een hanteerbaar 

overzicht van de 

belangrijkste kansen 

en bedreigingen, 

dat aansluit bij 

de doelstellingen 

van het 

risicomanagement.

Concreet houvast om 

beheersmaatregelen 

te kunnen nemen.
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worden uitgedrukt, hangt af van de doelstellingen die 

de projectleider met de risicoanalyse nastreeft maar 

ook van de fase waarin het project zich bevindt.

Naast het verkrijgen van inzicht in de aard en de 

financiële consequenties van de risico’s, kan de 

projectleider met een risicoanalyse ook andere doel-

stellingen nastreven, zoals het stimuleren van risico-

bewustzijn bij de projectmedewerkers, het kunnen 

nemen van strategische beslissingen in het project of 

het bepalen van de haalbaarheid van de planning of 

van de financiële kaders. Een adequate risicoanalyse 

sluit aan bij de doelstellingen en de randvoorwaarden 

van het project, is systematisch opgezet (overzichte-

lijke selectie en presentatie van de belangrijkste  

risico’s), is concreet en specifiek en biedt houvast  

voor concrete acties.

3.3 De invloed van de projectfase op de keuze van  

  de risicoanalyse methode

Aan de realisatie van complexe pps-gebiedsontwik-

kelingsprojecten kan een langdurig en gecompliceerd 

proces vooraf gaan, waarin verschillende betrokken 

publieke en private partijen overeenstemming trach-

ten te bereiken over de uitgangspunten en doelstel-

lingen van het project, gezamenlijk plannen maken 

en een samenwerkingsverband smeden. Dit onder-

scheidt pps-projecten van meer traditionele projecten. 

De projectleider is aanvankelijk vooral een procesma-

nager, die verschillende partijen bij elkaar probeert te 

brengen en daarbij schippert tussen uiteenlopende 

doelen en belangen. Dit complexe proces kan grillig 

en onvoorspelbaar verlopen. De doelstellingen en 

reikwijdte van het project kunnen regelmatig wijzi-

gen. Op de ene dag kan overeenstemming bij wijze 

van spreken in de lucht hangen, maar de volgende 

dag verder weg zijn dan ooit. Vooral de risico’s die 

samen hangen met dit proces, zoals omgevingsrisi-

co’s, zijn daarom in de beginfase relevant.

Figuur 4: Fasering in relatie tot risico’s.

Naarmate het project vordert, worden de doelstel-

ling en de randvoorwaarden steeds concreter en 

krijgt het project inhoud met een ruimtelijk plan, een 

(grond)exploitatieberekening, een samenwerkings-

overeenkomst(en) en een uitvoeringsorganisatie. Het 

pps-gebiedsontwikkelingsproject gaat steeds meer 

lijken op een ‘normaal project’. De projectrisico’s en 

de organisatierisico’s gaan een steeds belangrijker 

rol spelen. De aard en de impact van de risico’s en de 

kans dat deze zich voor zullen doen, kunnen steeds 

nauwkeuriger worden bepaald. Hieronder gaan wij 

in op de benaderingen voor het risicomanagement 

en de risicoanalysemethoden die in de verschillende 

fasen gebruikt kunnen worden. De benaderingen en 

methoden worden in het volgende hoofdstuk nader 

toegelicht. 

3.3.1 De initiatieffase

Met welke publieke en private partijen heeft de 

projectleider te maken? Wat zijn hun belangen en 

doelstellingen? Is er voldoende draagvlak? Wat zijn 

de beleidsmatige en financiële contouren? Zijn de 

verschillende belanghebbende partijen op één lijn te 

krijgen? 

Cees van Boven, directeur Nieuwe 

Sleutelprojecten, Ministerie van VROM:

“In de initiatieffase hebben we last gehad van  

grote rolonduidelijkheid en hoge ambities. We 

hebben vooral gekeken naar varianten, contracten 

en meerwaarde van samenwerking. Daarbij heeft 

iedereen zijn eigen risico’s gecalculeerd. Uiteindelijk 

is de methode van risicoanalyse daarbij onderge-

schikt. Het gaat erom dat je wordt gedwongen  

tot nadenken. Voor de stuurwaarde moet je het  

vervolgens ook simpel en overzichtelijk houden.”

Een gebiedsontwikkelingsproject begint met een 

ruimtelijk probleem en een beleidsambitie. In de ini-

tiatieffase wordt verkend hoe een idee in deze fase 

contouren kan krijgen met een (ruw) programma en 

een visie. De projectleider fungeert vooral als een 

procesmanager, die bestuurlijk en politiek draagvlak 

voor het project creëert, de mogelijke samenwerking 

met publieke en private organisaties verkent, com-

mitment bij belanghebbende partijen bevordert en de 

financiële kaders aftast. De initiatieffase eindigt vaak 

met een projectplan en –  wanneer het daadwerkelijk 

de intentie is om het project in een pps te realiseren 

– een intentieovereenkomst, waarin de betrokken 

publieke en private partijen de intentie vastleggen om 

gezamenlijk de haalbaarheid van het plan te onder-

zoeken en uit te werken.

De risicoanalyse richt zich in deze beginfase vooral 

op het proces. In deze fase kan opportunity planning 

(wordt nader uitgewerkt in paragraaf 4.1.1) als bena-
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dering voor het risicomanagement worden genomen, 

omdat de focus van deze benadering vooral gericht is 

op de kansen om het project van de grond te krijgen. 

De risicomatrix is in deze fase een nuttig hulpmid-

del om alle risico’s in kaart te brengen. Met behulp 

van een SWOT-analyse kunnen enerzijds de sterkten 

en zwakten van de eigen organisatie en anderzijds 

de kansen en bedreigingen in de omgeving in kaart 

worden  gebracht (beide analysemethoden worden 

nader uitgewerkt in respectievelijk paragraaf 4.2.1 en 

4.2.2). Omgevingsrisico’s, politieke, bestuurlijke en 

maatschappelijke risico’s en samenwerkingsrisico’s 

zijn tijdens de initiatieffase van groot belang voor de 

projectleider.

Kees van der Vaart, projectleider Dienst 

Landelijk Gebied, Ministerie van LNV:

“Een risicoanalyse is geweldig nuttig om de risico’s 

in beeld te brengen maar je kunt het ook goed 

gebruiken om kansen te ontdekken. Als je alléén 

maar naar de risico’s kijkt, komt een project er 

nooit. Juist in de beginfase moet je ook kijken  

naar kansen en mogelijkheden, anders kom je  

niet verder. Combinaties zoeken, partijen samen-

brengen, dat levert een haalbaar project op.”

3.3.2 De haalbaarheidsfase

Kan het idee in samenwerking met publieke en 

private partijen worden vertaald in een concreet 

en haalbaar project? Welke risico’s kleven aan het 

voorgenomen project? Hoe kunnen de risico’s in een 

overeenkomst worden verdeeld of gedeeld met andere 

partijen? Is de projectorganisatie zwaar genoeg om 

de onderhandelingen met andere partijen aan te 

kunnen?

Tijdens de haalbaarheidsfase wordt het projectidee 

vertaald in een concreet project. Omdat tijdens deze 

fase keuzes worden gemaakt die van invloed zijn 

op het verdere verloop van het project, is een brede 

risicoanalyse vereist. De haalbaarheidsfase bestaat 

uit projectdefinitie, -ontwerp en –voorbereiding 

(zie ook de handleiding Procesarchitectuur van het 

Kenniscentrum PPS, 2004). De doelstellingen, de rand-

voorwaarden en de reikwijdte van het project krijgen 

geleidelijk gestalte. Het ruimtelijk programma, de 

financiële consequenties en de (juridische) inhoud 

van samenwerkingsconstructie(s) worden uitgewerkt. 

Kenmerkend voor veel pps-projecten is dat de plan-

vorming in samenwerking met verschillende publieke 

en private partijen plaats vindt. Voor zover niet sprake 

is van een ‘gedwongen’ samenwerking met private 

partijen met een gevestigd belang, vindt in deze 

fase de selectie van de private partners plaats. De 

projectleider opereert in deze complexe fase ‘tussen 

inhoud en proces’. Aan de ene kant is hij betrokken 

bij de ontwikkeling van een concreet en haalbaar 

plan. Tegelijkertijd werkt hij aan het commitment bij 

de publieke en private partners, opdat het plan geza-

menlijk kan worden gerealiseerd. De haalbaarheids-

fase eindigt met een samenwerkingsovereenkomst, 

op basis van een concreet plan met een exploitatiebe-

rekening, waarin de financiering wordt geregeld en 

de taken, verantwoordelijkheden en risico’s worden 

verdeeld. In beginsel dienen de risico’s bij de partij 

terecht te komen die ze het beste kan beheersen. Een 

dergelijk uitgangspunt kan alleen in praktijk worden 

gebracht wanneer de risico’s op adequate wijze zijn 

geïnventariseerd en geanalyseerd.

Christine van Grunsven, directeur 

Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij 

Saendelft:

“In essentie zijn alle pps’en voor gebiedsontwik-

keling gebaseerd op wantrouwen en controle. 

Vaak worden er op voorhand zoveel controle- 

mechanismen ingebouwd dat het onmogelijk 

wordt om de locatie efficiënt te ontwikkelen. 

Naarmate het vertrouwen in de onafhankelijkheid 

en deskundigheid van de uitvoeringsorganisatie 

groeit, kunnen die controlemechanismen gaande-

weg worden verminderd en versoepeld.”

Voor de benadering van het risicomanagement en de 

keuze van de risicoanalysemethoden is van belang 

dat het project in deze fase ‘van kleur verschiet’. 

Lagen in de initiatieffase aanvankelijk nog alle keuzes 

open, in de haalbaarheidsfase worden belangrijke 

knopen doorgehakt. De mogelijkheden om door mid-

del van opportunity planning te zoeken naar optimali-

satiemogelijkheden en creatieve oplossingen, worden 

daardoor steeds minder. Naarmate het ruimtelijk 

programma en de financiële consequenties worden 

uitgewerkt, kunnen de risico’s steeds nauwkeuriger 

worden geanalyseerd. Vanaf dat moment kan de 

Risman benadering gekozen worden. Deze benade-

ring is ontwikkeld voor infrastructurele projecten, 

met doorgaans heldere financiële uitgangspunten 

(budget) en klassieke opdrachtgever-opdrachtnemer 

relatie. Risman is daarom het best toepasbaar vanaf 

het moment dat een pps-gebiedsontwikkelingsproject 

een concreet plan kent en afspraken zijn gemaakt 

over de uitvoering.

Analysemethoden als de scenarioanalyse, de risicoma-

trix en risk mapping, stellen de projectleider in deze 

fase in staat om de haalbaarheid en de risico’s van het 

project te kunnen inschatten. Met de risk mapping 

methode worden de geïnventariseerde risico’s sche-

matisch ‘gescoord’ op basis van de impact en de kans 



dat ze zich voordoen. Met behulp van een scenario-

analyse wordt op grond van de belangrijkste kansen 

en bedreigingen een aantal alternatieve toekomst-

beelden geschetst. De scenario’s maken concreet 

inzichtelijk ‘waar het met het project heen kan gaan’. 

De risk mapping methode en de scenarioanalyse kun-

nen zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie 

opleveren.

Niet alleen de omgevingsrisico’s spelen tijdens de 

haalbaarheidsfase een belangrijke rol. Er wordt een 

concreet ruimtelijk plan uitgewerkt met een exploita-

tieberekening. De projectrisico’s bij dit plan worden in 

kaart gebracht. De kwaliteit van de projectorganisatie 

is van invloed op de kwaliteit van de planuitwerking. 

Ook de organisatierisico’s worden daarom in deze 

fase geanalyseerd.

Henk Vrooman, directeur/adviseur marktpartijen 

Nesselande, Gemeente Barendrecht:

“Gemeenten moeten beter en eerder nadenken 

over hoe ze de afstemming tussen de private 

en publieke rollen en belangen regelen bij een 

samenwerkingsovereenkomst. Zo heb ik slechts 

een enkele keer gezien dat er afgesproken is 

een kwaliteitsteam bij de gemeenschappelijke 

projectorganisatie te maken. Door hier een 

gedelegeerd lid van de welstandscommissie in te 

zetten en een gedelegeerd stedenbouwkundige, 

hoeft niet alles opnieuw te worden getoetst.”

Fase Functie risicoanalyse Belangrijke risicosoorten Analysemethoden

• Strategiebepaling voor 

de totstandkoming van 

de samenwerking met 

belanghebbenden

• Input voor opstellen ruwe 

contouren voor een ruimtelijk plan 

en beleidsmatige en financiële 

randvoorwaarden

•Omgevingsrisico’s; zoals politieke, 

bestuurlijke en maatschappelijke 

risico’s, economische risico’s en 

samenwerkingsrisico’s

•Projectrisico’s; zoals ruimtelijke risico’s

• SWOT-analyse

• Risicomatrix

• Waarborgen kwaliteit van de 

projectorganisatie

• Beoordelen van de haalbaarheid 

van het (concept) plan

• Identificatie van de belangrijkste 

risico’s van het voorgenomen plan

• Realiseren van een evenwichtige 

risicoverdeling met partners in de 

pps

• Omgevingsrisico’s; zoals 

samenwerkingsrisico’s, politieke, 

bestuurlijke en maatschappelijke 

risico’s

• Organisatierisico’s; zoals structuur 

van de projectorganisatie en kwaliteit 

en kwantiteit van het  personeel

• Projectrisico’s; zoals risico’s i.v.m. de 

beoogde pps-constructie, 

plankwaliteit en ruimtelijk risico

• Scenarioanalyse

• Riskmapping

• Gevoeligheidsanalyse

• Risicomatrix

• Waarborgen kwaliteit van de 

projectorganisatie

• Beoordelen kwaliteit en actualiteit 

plan en exploitatieberekening

• Beheersen van de doelstellingen en 

randvoorwaarden

• Organisatierisico’s; zoals cultuur, 

structuur en processen

• Projectrisico’s; zoals risico’s i.v.m. de 

pps-constructie, plankwaliteit en het 

ruimtelijk risico

• Omgevingsrisico’s, zoals economische 

ontwikkelingen en risico’s i.v.m. 

financiële parameters

• Scenarioanalyse

• Risicomatrix

• Risk mapping

• Gevoeligheidsanalyse

• Monte Carlo analyse
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Checklist 3: Risicoanalysemethoden per fase.

3.3.3 De realisatie- en de beheer-/exploitatiefase

Zijn de kwaliteit van de vastgestelde plannen en 

de exploitatieberekening actueel en voldoende? Is 

de projectorganisatie toegerust op de uitvoering? 

Welke ontwikkelingen in de omgeving beïnvloeden 
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In deze fase kan Risman worden gebruikt. Naarmate 

de doelstellingen en randvoorwaarden van het project 

‘harder’ worden, kunnen de risico’s en hun financiële 

consequenties ook steeds concreter en nauwkeuriger 

worden geschat. Dit stelt de projectleider in staat om 

financiële analysemethoden te gebruiken, zoals een 

gevoeligheidsanalyse of een Monte Carlo analyse.

het behalen van de doelstelling binnen de gestelde 

randvoorwaarden? Welke partij draagt welk risico?

Vanaf de realisatie van een pps-gebiedsontwikkelings-

project functioneert de projectleider meer als een 

projectmanager, die de projectdoelstellingen binnen 

de gestelde randvoorwaarden tracht te realiseren. 

Wanneer bijvoorbeeld voor het joint venture model is 

gekozen, wordt in deze fase de Grondexploitatiemaat-

schappij opgericht die het project uitvoert.

Jan Geuskens, directeur Gemeenschappelijke 

Exploitatie Maatschappij Vleuterweide:

“Essentieel is een onafhankelijke directievoering 

en uitvoeringsorganisatie. De Gemeenschappelijke 

Exploitatie Maatschappij  moet als een bedrijf  

worden gezien met een eigen verantwoordelijk-

heid. Zij moet de belangen van alle aandeelhou-

ders evenwichtig behartigen en het totaal van de 

exploitatie bewaken. De bereidheid en mate van 

samenwerking hangt sterk af van het vertrouwen 

dat partijen hebben in die uitvoeringsorganisatie. 

Daardoor moet gewaarborgd zijn dat niet de eigen 

deelbelangen van de verschillende partijen de  

overhand kunnen krijgen.”
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4. BENADERINGEN EN ANALYSEMETHODEN
In het vorige hoofdstuk zijn een tweetal risicoma-

nagement benaderingen en verschillende risicoana-

lysemethoden genoemd. Met risicomanagementbe-

naderingen wordt het kader of ‘de bril’ bedoeld van 

waaruit de gehele risicomanagementcyclus bekeken 

wordt. De risicoanalysemethode heeft betrekking 

op slechts één stap uit de cyclus en betreft de tech-

niek waarmee de risico’s beoordeeld worden. In dit 

hoofdstuk worden de verschillende benaderingen en 

methoden nader toegelicht.

4.1 Risicomanagementbenaderingen

Zowel de opportunity planning benadering als Risman 

gaan uit van de eerder geschetste risicomanagement-

cyclus. Opportunity planning is een benadering die 

vooral inspeelt op de kansen die de projectleider 

heeft om een project van de grond te krijgen. Risman 

is een uitgewerkt kader waarbinnen het risicoma-

nagement gestalte kan krijgen.

4.1.1 Opportunity planning

Opportunity planning is een uit de Verenigde Staten 

afkomstige pragmatische benadering voor het 

omgaan met de kansen en bedreigingen bij een pro-

ject. De benadering is gericht op het maximaliseren 

van de waarschijnlijkheid en de gevolgen van de 

kansen en het minimaliseren van de waarschijnlijk-

heid en de gevolgen van de bedreigingen. Zodra de 

omstandigheden daar mogelijkheden toe bieden, 

worden concrete projectplannen uitgewerkt. Niet 

zozeer de initiële doelstelling van het project, maar 

vooral het creëren van de ‘juiste’ omstandigheden 

wordt als uitgangspunt genomen, met de nadruk op 

de ‘upside risks’ (opportunities). De benadering is bij 

pps-gebiedsontwikkelingsprojecten daarom vooral 

geschikt in de initiatieffase en de haalbaarheidsfase, 

wanneer de inhoud van het project nog niet is uit-

gewerkt maar gezocht wordt naar een manier om in 

samenwerking met andere partijen concreet inhoud 

te geven aan een idee.

Met behulp van opportunity planning wordt op zeer 

pragmatische wijze gestreefd naar een haalbaar pro-

ject. De benadering nodigt de projectleider uit zich 

niet blind te staren op de eigen doelstellingen en 

op de bedreigingen daarbij, maar om vooral oog te 

hebben voor de mogelijkheden om in de specifieke 

context van het project een oplossing te vinden. De 

SWOT-analyse sluit als risicoanalysemethode naadloos 

aan bij de opportunity planning benadering.

4.1.2 Risman

De Risman benadering is een in samenwerking met 

het ministerie van Verkeer en Waterstaat ontwikkelde 

risicomanagement benadering voor infrastructurele 

projecten. De Risman benadering is ontwikkeld voor 

projecten in een publieke context en is ook toe-

pasbaar voor pps-gebiedsontwikkelingsprojecten. 

Doordat infrastructurele projecten over het algemeen 

concretere uitgangspunten kennen dan complexe 

pps-gebiedsontwikkelingsprojecten, biedt Risman 

de projectleider houvast vanaf de haalbaarheidsfase, 

wanneer de projectinhoud eenmaal concreet is uitge-

werkt.

Binnen Risman zijn enkele concrete methoden ont-

wikkeld om de risico’s te identificeren en te analyse-

ren, zoals: 

• een risicomatrix, met behulp waarvan risico’s op  

 een systematische wijze geïdentificeerd kunnen  

 worden; 

• risicodiagrammen om de relaties en onderlinge  

 beïnvloeding van de risico’s inzichtelijk te maken; 

• rekenprogramma’s om - indien gewenst - een  

 kwantitatieve risicoanalyse uit te voeren en de  

 haalbaarheid (trefzekerheid) van de kostenraming  

 of projectplanning te bepalen. 

Er kunnen binnen Risman ook andere analyse- 

methoden worden gebruikt, zoals risk mapping,  

scenarioanalyses, gevoeligheidsanalyses of Monte 

Carlo simulaties. 

Meer informatie over de Risman benadering is te  

vinden op www.risman.nl.

4.2 Risicoanalysemethoden

De risico’s kunnen geanalyseerd worden met verschil-

lende analysemethoden. Hieronder worden de eerder 

genoemde methoden nader uitgewerkt. Er is niet één 

beste methode en het overzicht is ook niet limitatief. 

In de praktijk van het risicomanagement zijn tiental-

len methoden beschikbaar.

4.2.1 Risicomatrix

De risicomatrix is een binnen Risman ontwikkelde 

analysemethode die een concreet houvast biedt om 

de risico’s op een systematische wijze in kaart te bren-

gen. Het gaat bij deze methode voornamelijk om een 

globale kwalitatieve inventarisatie van risico’s, die in 

een tabelvorm (matrix) wordt weergegeven.

Hoe werkt het?

Op de verticale as van de risicomatrix worden de 

concrete activiteiten opgesomd die met het project 

samenhangen, hierbij kan gedacht worden aan de 

beslissingen die de projectorganisatie moet nemen of 

aan de kosten- en opbrengstenposten uit de exploita-

tieberekening. De horizontale as van de matrix dient 

als ‘trigger’ en geeft de invalshoek weer van waaruit 
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naar het project (de opsomming op de verticale as) 

wordt gekeken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht wor-

den aan de invalshoeken van de verschillende belang-

hebbende partijen of aan een juridische, organisato-

rische en een economische invalshoek. Op deze wijze 

kunnen verschillende soorten risicomatrices worden 

gemaakt, afhankelijk van de wijze waarop de verticale 

as wordt ingevuld en de invalshoek die wordt geko-

zen. De indeling van de matrix kan worden afgestemd 

op de fase van het project. Tijdens de initiatieffase 

kunnen op de verticale as bijvoorbeeld de belang-

rijkste beslismomenten worden weergegeven en op 

de horizontale as de invalshoek van de verschillende 

betrokken partijen.

Om tot de invulling van de matrix te komen, kunnen 

verschillende instrumenten worden gebruikt, bijvoor-

beeld interviews, brainstormsessies of een schriftelijke 

enquête aan de hand van een checklist. Een projector-

ganisatie kan zelf de risicomatrix uitvoeren. De kwa-

liteit is vooral afhankelijk van de vraag in hoeverre 

de medewerkers in staat zijn om vanuit verschillende 

invalshoeken, die zij mogelijk niet gewend zijn, naar 

het project te kijken. Eventueel kan daarbij gebruik 

worden gemaakt van externe ondersteuning.

Wat levert het op?

De risicomatrix is een instrument dat de projectleider 

in staat stelt om de risico’s op systematische wijze 

in kaart te brengen. Inzicht in de risico’s helpt de 

projectleider bij het concretiseren van de ruimtelijke 

plannen, de keuze van de samenwerkingsvorm en de 

partnerselectie.

Figuur 5: Voorbeeld van een risicomatrix.

4.2.2 SWOT-analyse

De SWOT-analyse is een kwalitatieve analysemethode 

met een strategisch karakter. SWOT staat voor ‘streng-

ths & weaknesses, opportunities & threats’. Omdat 

voor het uitvoeren van deze methode nog geen uitge-

werkt project nodig is en omdat deze methode voor 

een belangrijk deel focust op de kansen voor een 

project, is de SWOT-analyse vooral geschikt voor de 

initiatieffase van pps-gebiedsontwikkelingsprojecten. 

Een SWOT-analyse geeft inzicht in de krachten en de 

zwakheden van de eigen organisatie en in de kansen 

en de bedreigingen in de omgeving. Deze methode 

sluit daarom goed aan bij de opportunity planning 

benadering.

Hoe werkt het?

Bij sterkten en zwakten van de projectorganisatie kan 

gedacht worden aan: gebrek aan financiële middelen, 

ervaring met complexe pps-gebiedsontwikkelingspro-

jecten of een groot bestuurlijk commitment bij het 

(beoogde) project. De krachten en zwakten worden 

vervolgens gekoppeld aan de kansen en bedreigingen 

in de omgeving. Het eindresultaat van een SWOT-ana-

lyse bestaat uit een matrix die een overzicht geeft van 

de krachten, zwakheden, kansen en bedreigingen. De 

projectleider kan een SWOT-analyse zelf uitvoeren, 

mits hij in staat is om op objectieve wijze en met vol-

doende afstandelijkheid naar het project te kijken.

Wat levert het op?

De SWOT-analyse stelt de projectleider in staat om 

richting te geven aan het proces, het invullen van 

het ruimtelijk programma en de strategie voor de 

onderhandelingen met potentiële publieke en private 

partners. In het voorbeeld uit figuur 6 kan de ervaring 

met pps-gebiedsontwikkelingsprojecten bijvoorbeeld 

gebruikt worden om op de bedreiging van private 

grondposities in te spelen. Tegenover de zwakte van 

het gebrek aan financiële middelen staat de kans van 

stijgende grondprijzen in de regio.

4.2.3 Risk mapping

Met risk mapping krijgen de geïnventariseerde risico’s 

op een schematische wijze een risicoscore. Hoe hoger 

de risicoscore, hoe ‘ernstiger’ het risico. De prioritei-

ten worden gelegd bij de meest waarschijnlijke risi-

co’s met de grootste impact. Risk mapping is vooral 

geschikt vanaf de haalbaarheidsfase van een project, 

naarmate de impact en de waarschijnlijkheid van de 

risico’s beter kunnen worden ingeschat.

Hoe werkt het?

Per risico wordt gekeken naar oorzaak en gevolg. 

Bij een pps-gebiedsontwikkelingsproject kan bij-

voorbeeld gedacht worden aan de verwerving van 

de benodigde gronden. Het risico bestaat dat deze 

gronden niet, of alleen voor een relatief hoge prijs 
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Intern

Fictief voorbeeld  
SWOT-analyse

Inschatting van mogelijkheden voor  
ontwikkeling van recreatiegebied met 
100 vakantiewoningen, een golfbaan  
en een recreatieplas

Extern

Kansen

• vraag naar recreatieve  
 voorzieningen

• belangstelling private partijen

Bedreigingen

• grondpositie vele private
 partijen

• stijgende grondprijzen

Krachten

• politiek draagvlak

• ervaring met PPS projecten

• hoog gekwalificeerd  
 ambtelijk personeel

Zwakten

• weinig financiële middelen

• weinig marktkennis

ervaring en kwaliteit personeel
biedt mogelijkheden voor een 
PPS-constructie

politiek draagvlak biedt  
basis om commitment voor  
medewerking markt te creëren

marktpartijen bij het project 
betrekken om op basis van hun 
marktkennis tot een sluitende 
exploitatie te komen

private grondeigenaren bij 
opzet PPS betrekken

Figuur 6: Fictief voorbeeld van een SWOT-analyse.

verworven kunnen worden. De achterliggende 

oorzaak kan zijn dat de eigenaar weigert naar een 

andere locatie te gaan. Het gevolg hiervan kan een 

hogere prijs zijn, een benodigde aanpassing van het 

ruimtelijk programma of vertraging door onteige-

ningsprocedures. Bij risk mapping worden het risico 

en de oorzaak benoemd en de gevolgen en de kans 

dat het risico zich voordoet ingeschat. Door de ernst 

van de gevolgen (bijvoorbeeld van 1 tot 5) te verme-

nigvuldigen met de kans dat het risico zich voordoet 

(bijvoorbeeld van 1 tot 4) krijgt elk risico een score. 

De risk mapping methode is relatief eenvoudig uit 

te voeren. De scoring van de kans dat een risico zich 

voordoet en de inschatting van het gevolg heeft bijna 

altijd een mate van subjectiviteit. Om deze reden kan 

de projectleider er voor kiezen externe ervaringsex-

pertise in te schakelen.

Wat levert het op?

Op basis van de risicoscore bij risk mapping krijgt de 

projectleider inzicht in de prioriteit van de risico’s. 

Dit stelt hem in staat te bepalen voor welke risico’s 

hij beheersmaatregelen moet nemen. Door de indi-

catoren (oorzaken) van de meest kritieke risico’s te 

monitoren, kan hij het risicoprofiel actueel houden en 

controle houden. Hieronder is een voorbeeld van een 

riskmap weergegeven. Indien de risicoscore in het 

feloranje gebied valt is er sprake van een zeer kritiek 

risico, risico’s in het groene gebied zijn daarentegen 

acceptabel (zie tevens casus 6.2 in hoofdstuk 6).
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Figuur 7: Voorbeeld van een riskmap.
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4.2.4 Gevoeligheidsanalyse

De gevoeligheidsanalyse is bedoeld om de financiële 

bandbreedte van het exploitatiesaldo te achterhalen. 

Een grondexploitatieberekening is gebaseerd op 

ramingen van kosten en opbrengsten en is daarom 

altijd ‘gevoelig’ voor wijzigende omstandigheden, 

zoals planvertraging of stijgende grondprijzen. Met 

behulp van een gevoeligheidsanalyse wordt in kaart 

gebracht welke financiële effecten verschillende wij-

zigende omstandigheden kunnen hebben. Wanneer 

bijvoorbeeld planvertraging een aanzienlijk groter 

financieel effect heeft dan stijgende grondprijzen en 

andere wijzigingen, dan is de planning van het pro-

ject ‘financieel gevoelig’.

Hoe werkt het?

Bij een gevoeligheidsanalyse wordt aan de hand 

van de exploitatieberekening geanalyseerd wat de 

invloed van een bepaalde parameter op het resultaat 

is. Bij parameters kan gedacht worden aan rente-

niveau, inflatie, grondprijzen en fasering. Om een 

goede gevoeligheidsanalyse uit te kunnen voeren is 

financiële expertise en kennis en ervaring met gron-

deconomie vereist. De projectleider kan bijvoorbeeld 

de planeconoom uit de projectorganisatie een gevoe-

ligheidsanalyse uit laten voeren. Omdat een gevoe-

ligheidsanalyse in feite ook een oordeel velt over 

de kwaliteit van de exploitatieberekening, kan de 

projectleider er omwille van de objectiviteit ook voor 

kiezen de analyse extern uit te laten voeren.

Wat levert het op?

Het resultaat van een gevoeligheidsanalyse is een 

overzicht van de omvangrijkste financiële kansen en 

risico’s in relatie tot de grondexploitatie. Dit geeft 

de projectleider inzicht in de ‘financiële rek’ van het 

project en de eventuele financiële voorzieningen die 

hij moet treffen. De gevoeligheid van de parameters 

geeft een indicatie van de bandbreedte bij het finan-

ciële eindresultaat en kan als input gebruikt worden 

voor het periodiek actualiseren van de exploitatiebe-

rekening.

Kansen en risico’s bij een pps-gebiedsontwikkelingsproject maximaal netto

contant effect

Saneringskosten

          - toelichting: weinig gegevens over bodemgesteldheid voorhanden - ¤ 4,3 mln.

Voorbereiding en toezicht

          - toelichting: post V&T is afgelopen jaar met 12% overschreden - ¤ 6,4 mln.

Faseringskosten

          - toelichting: vertraging woninguitgifte waarneembaar in de markt - ¤ 2,7 mln.

Opbrengsten woningbouw

          - toelichting: regionale prijzen stijgen sneller dan verwacht + ¤ 7,8 mln. 

Opbrengsten kantoren

          - toelichting: kantorenmarkt vertoont lichte groei + ¤ 3,9 mln.

Figuur 8: Voorbeeld van een gevoeligheidsanalyse.

4.2.5 Scenarioanalyse

Scenarioanalyse is het doordenken van een aantal 

wegen (scenario’s) waarlangs een project zich kan 

ontwikkelen. De verschillende scenario’s schetsen wat 

er gebeurt als een aantal kansen en bedreigingen zich 

voordoet. Het verschil met de gevoeligheidsanalyse 

is dat niet slechts gekeken wordt naar één parameter, 

maar naar verschillende tegelijkertijd. De scenario’s 

kunnen worden uitgedrukt in beleidsmatige termen. 

Afhankelijk van de beschikbare informatie kunnen 

eveneens de financiële consequenties van de verschil-

lende scenario’s worden berekend.

Praktijkvoorbeeld Scenarioanalyse

In een stedelijk vernieuwingsproject in het Westen 

van het land wilde de projectleider de gevolgen 

voor het saldo van de grondexploitatie inschatten 

die veranderingen van een aantal parameters met 

zich mee konden brengen. Daartoe zijn drie scena-

rio’s geformuleerd, die hieronder zijn weergegeven:

Scenario 1:  Gelijktijdige verandering van rente- en  

   inflatiepercentage

Scenario 2: Verschuiving van kosten (2 jaar) en  

   opbrengsten (3 jaar) in de tijd

Scenario 3: Daling van de uitgifteprijzen van eerder  

   verworven gronden met 10%

Voor scenario 1 zijn door de projectleider vervol-

gens verschillende varianten gekozen met verschil-

lende rente- en inflatiecijfers. Vervolgens zijn op 

basis van de verschillende scenario’s en varianten 

nieuwe berekeningen van de grondexploitatiesaldi 

gemaakt. Uit de analyse bleek dat vertraging in 

realisatie van kosten en opbrengsten niet het  

grootste risico was. Extreme veranderingen in rente 

en inflatie en de 10% daling van de uitgifteprijzen 

bleken veel grotere risico’s.

Hoe werkt het?

Bekende scenario’s zijn het “worst case scenario” (alle 

parameters worden negatief beïnvloed) en het “best 
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case scenario” (alle parameters worden positief beïn-

vloed). Deze scenario’s hebben over het algemeen 

een betrekkelijke realiteitswaarde, zij geven eerder 

de bandbreedte van het project aan. Meestal worden 

verschillende realistischer scenario’s uitgewerkt. Een 

scenario kan in de praktijk net zo eenvoudig of com-

plex worden gemaakt als de projectleider wil.

Wat levert het op?

De scenarioanalyse geeft de projectleider een beel-

dende presentatie van de risico’s bij het project. Het 

geeft niet alleen inzicht in de kansen, de bedreigin-

gen en in de gevolgen daarvan, maar het is ook een 

sterke methode om deze vervolgens te communice-

ren.

4.2.6 Monte Carlo analyse

De Monte Carlo analyse is een statistische simulatie, 

waarbij met behulp van een groot aantal at random 

berekeningen van een groot aantal financiële scena-

rio’s het totale financiële risico van een project wordt 

geanalyseerd. Voor vrijwel elke financiële variabele 

uit de exploitatieberekening bestaat een kans dat 

deze naar boven en/of naar beneden zal afwijken. De 

Monte Carlo analyse berekent op grond van een groot 

aantal simulaties het totale risicoprofiel.

Hoe werkt het?

Een voorbeeld van een concrete toepassing is de 

inschatting van de geraamde opbrengsten van een 

pps-gebiedsontwikkelingsproject. Aan dergelijke 

ramingen liggen veronderstellingen ten grondslag die 

Figuur 9: Kansverdeling van het netto contante saldo bij Monte Carlo simulatie.

kunnen afwijken. Aan de afwijkingen wordt een kans-

berekening toegevoegd. Met behulp van de Monte 

Carlo analyse worden aan de hand van de kans op de 

verschillende afwijkingen 1.000 tot 10.000 willekeu-

rige verschillende scenario’s doorgerekend. Hieruit 

volgt een kansverdeling voor het financiële resultaat. 

Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat de kans 30% is dat 

het resultaat met ¤ 5 mln. zakt en dat tegelijkertijd de 

kans 20% is dat het resultaat met ¤ 3 mln. stijgt. Het 

maken van een Monte Carlo analyse is niet eenvou-

dig. Er is specifieke financiële expertise voor nodig. 

Verscheidene organisaties maken hiervoor gebruik 

van externe deskundigheid.

Wat levert het op?

De Monte Carlo analyse biedt de projectleider een 

nauwkeurig beeld van het financiële risicoprofiel 

van het project, nauwkeuriger dan bijvoorbeeld een 

gevoeligheidsanalyse of een scenarioanalyse. Deze 

kracht van de Monte Carlo analyse is tegelijkertijd 

haar zwakte. Om een nauwkeurig eindresultaat te 

kunnen berekenen, moeten ook de inputgegevens 

voldoende nauwkeurig zijn. Om deze reden is deze 

analysemethode vooral geschikt wanneer de realisatie 

van het project gevorderd is.

In de volgende checklist 4 zijn de belangrijkste  

voor- en nadelen van de behandelde risicoanalyse- 

methoden kort weergegeven. Op basis van deze  

voor- en nadelen in combinatie met checklist 3, kan 

de projectleider een keuze voor een risicoanalyse-

methode maken.
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Voordelen Nadelen Uitvoeringsaspecten

Risicomatrix Geeft houvast om volledigheid in 

risico-inventarisatie te krijgen

Biedt geen inzicht in prioriteit en 

impact van de risico’s

Is relatief eenvoudig uit te voeren 

Risman biedt concreet houvast

SWOT-
analyse

Brengt zowel kansen als 

bedreigingen in kaart. Kan goed 

worden toegepast wanneer 

project nog niet concreet is 

uitgewerkt

Resultaten bieden enkel houvast 

voor strategische afwegingen 

en geven niet een gedetailleerd 

beeld van (financiële) risico’s

Is relatief eenvoudig uit te voeren. 

Inzicht in belangen van betrokken 

partijen en globale doelstelling van 

het project is vereist

Risk 
mapping

Biedt inzicht in de prioriteit van 

verschillende risico’s

Categorisering is altijd subjectief 

Biedt weinig inzicht in totale 

(financiële) risico’s

Is relatief eenvoudig uit te voeren 

Crux zit in het inschatten van de kans 

dat een risico zich voordoet en de 

impact daarvan. Deze inschatting 

kan nauwkeuriger worden gemaakt 

naarmate het project vordert

Scenario- 
analyse

Biedt goede mogelijkheden om 

risico’s effectief te communiceren

Scenario’s dekken nooit de 

hele lading en berusten op 

subjectieve keuzes

Kan zowel op eenvoudige, ruwe 

wijze of op meer gedetailleerde 

wijze worden uitgevoerd

Gevoelig-
heids- 

analyse

Geeft inzicht in impact van 

financiële risico’s

Beperkt zich voornamelijk tot 

financiële informatie

Een exploitatieberekening is vereist, 

evenals financiële expertise van 

grond- c.q. planeconomie 

Monte Carlo  
analyse

Biedt nauwkeurig inzicht in 

financiële risico’s

Om deze methode goed 

te kunnen uitvoeren is 

gedetailleerde en betrouwbare 

financiële informatie nodig

Een exploitatieberekening is 

vereist, evenals specifieke (externe) 

financiële expertise

Checklist 4: Voor- en nedelen risicoanalysemethoden.
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5. MONITOREN EN BEHEERSEN VAN RISICO’S

Figuur 10: Monitoring, beheersmaatregelen en evaluatie.

De vorige twee hoofdstukken hadden betrekking op 

de risico-inventarisatie en de risicoanalyse. Dit hoofd-

stuk is gericht op de drie stappen die hier op volgen: 

de monitoring van de risico-indicatoren, het kiezen 

en implementeren van beheersmaatregelen en het 

evalueren van de effecten van de maatregelen. Het 

hoofdstuk sluit af met de wijze waarop het risico- 

management als continue activiteit in de project- 

organisatie kan worden ingebed.

5.1 Risicomonitoring

Op grond van de uitkomsten van de risico-inventari-

satie en de risicoanalyse beslist de projectleider welke 

risico-indicatoren hij wil blijven volgen. Dit stelt hem 

in staat te beoordelen of de kans en de impact van  

het gesignaleerde risico groter of kleiner wordt. 

Het monitoren van de risico’s is een continue activiteit 

die veelal door de projectorganisatie zelf gebeurt. 

Periodiek wordt door de medewerkers gerapporteerd 

over de stand van zaken met betrekking tot een 

bepaalde indicator: Dreigt er een risico te ontstaan? 

Of juist een kans? Welke consequenties kan dit heb-

ben voor het project? Of is de indicator juist stabiel 

en verloopt alles ‘volgens plan’? In de praktijk schiet 

het monitoren van risico-indicatoren er nogal eens bij 

in. Op grond van een risicoanalyse worden beheers-

maatregelen genomen en enige tijd later worden de 

risico’s opnieuw geïnventariseerd en geanalyseerd. Het 

nauwgezet blijven volgen van de risico-indicatoren kan 

de projectleider echter veel tijd besparen. Bovendien 

beschikt hij dankzij een goede monitoring van de 

risico-indicatoren steeds over actuele informatie.

Een voorbeeld is de ontwikkeling van de grondprijzen 

tijdens de realisatiefase. Wanneer de gronden in het 

plangebied moeten worden verworven, dan wordt 

in de grondexploitatieberekening een raming van de 

kosten opgenomen. Deze kunnen in de praktijk hoger 

uitvallen. De kostenpost kan te optimistisch geraamd 

zijn en de grondprijzen kunnen stijgen. De indica-

toren voor deze risico’s zijn de bereidheid van de 

grondeigenaren om hun gronden te verkopen en de 

ontwikkeling van de grondprijzen in de regio.  

De projectleider kan zijn grondverwervers op grond  

van informatie van het Kadaster elk half jaar over  

de ontwikkeling van de grondprijs laten rapporteren. 

Daarnaast kunnen private partijen opties op gronden 

nemen die niet via het Kadaster op te vragen zijn. 

Daarom kan de projectleider zich tevens maandelijks 

op de hoogte laten brengen van de voortgang van  

de onderhandelingen met de grondeigenaren.

5.2 Het kiezen en nemen van beheersmaatregelen

De projectleider kan op concrete risico’s reageren 

met beheersmaatregelen. Het al dan niet nemen van 

maatregelen is gebaseerd op een beheersstrategie. 

Voor het bepalen van de beheersstrategie stelt de 

projectleider eerst vast welke risico’s hij wel en welke 

risico’s hij niet kan beïnvloeden. ‘De ontwikkeling van 

de woningmarkt’ kan geen enkele projectleider direct 

beïnvloeden. Het kan daarentegen wel een belangrijk 

risico zijn. Op dergelijke risico’s kan hij alleen indirect 

inspelen, bijvoorbeeld door het woningbouwpro-

gramma aan te passen.

Ten aanzien van de beheersmaatregel heeft de  

projectleider in principe vier keuzen:

1. Het risico proberen te vermijden.

2. Hij risico proberen te verminderen.

3. Het risico proberen over te dragen aan of te delen  

 met een andere partij.

4. Het risico accepteren.

Deze keuze is mede afhankelijk van de mate waarin 

de projectleider in staat is het risico te beheersen. Een 

goede beheersmaatregel is specifiek, meetbaar, actie-

gericht, resultaatgericht en tijdsgebonden (SMART).

Om dit proces goed te kunnen managen, is het ver-

standig een tabel op te stellen waarin de volgende 

elementen aan bod komen:

• het geïdentificeerde risico;

• de maatregelen die genomen moeten worden;

• de personen die de maatregel moeten uitvoeren;

• de tijdspanne waarbinnen een maatregel  

 uitgevoerd moet worden;

• het budget dat beschikbaar is voor het nemen van 

 de maatregel.
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Op deze wijze is systematische controle en verant-

woording op de beheersmaatregelen mogelijk en kan 

de effectiviteit van de maatregelen worden vastge-

steld.

In de onderstaande tabel is een fictief overzicht gege-

ven van een aantal risicosoorten, de risico-indicatoren 

en de beheersmaatregelen. In hoofdstuk 3 is uitge-

breid aan de orde gekomen dat de omstandigheden 

en de risico’s van pps-gebiedsontwikkelingsprojecten 

per fase behoorlijk kunnen verschillen. Ditzelfde geldt 

voor de beheersmaatregelen. In de onderstaande 

tabel wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen 

de initiatieffase, de haalbaarheidsfase en de realisa-

tiefase.

Level 1
Projectfase

Level  2
Risicosoort

Level  3
Risico-indicator Beheersmaatregel

Initiatief-
fase

Politiek/ 

bestuurlijk/

maatschappelijk

Draagvlak Convenanten met stakeholders bekijken

Informatiebijeenkomst Raadsleden

Intentieovereenkomst sluiten

Bijhouden herziening Streekplan

Subsidieadvies

Extern communicatieplan

Politiek krachtenveld

Andere overheden

Economisch Marktontwikkeling PR-plan

Ontwikkelingen vraag en aanbod woningmarkt in regio 

bijhouden

Geografische ontwikkelingen bijhouden

Ontwikkeling rente en inflatie bijhouden

Afspraak met private partijen over afroomregeling 

bouwexploitatie

Faseren

Prijsontwikkeling

Wet- en 

regelgeving

Bezwaarprocedures/claims

Vergunningen

Aanbestedingsregels

Onteigeningswetgeving

Milieuwetgeving

Juridisch medewerker/advies betrekken bij project

Bouw- en milieuzaken betrekken

Nieuwe regelgeving milieunormen bijhouden

Financiële 

parameters

Rente & inflatie

Indexcijfers

Financieringsplan opstellen (i.r.t. exploitatie)

Fasering

Visie op de meest wenselijke risicoverdeling tussen 

partijen

Programma- en prijsaanpassing

Ontwikkeling

Haalbaar- 
heidsfase

Pps-constructie Bestuurlijk

Ambtelijk

Uitvoering

Regelmatig communiceren voortgang naar stakeholders

Gemeenteambtenaren informeren over voortgang pps-

project

Aansluiting projectbureau op ambtelijke organisatie(s)

Onderhandelingsstrategie ten aanzien van 

risicoverdeling

Inbouwen flexibiliteit in overeenkomsten

Opzet en kosten projectbureau overeenkomen

Plankwaliteit Programma

Planning

Fasering aanpassen

Programma aanpassen

Kwaliteitsniveau openbare ruimte normeren

Ramingen laten auditen

Ruimtelijk Bodemgesteldheid

Ontsluiting

Archeologische vondsten

Bodemonderzoek uitvoeren

Uitwerken hoofdinfra/RO

Historisch onderzoek

Tabel 1: Fictief voorbeeld van risico’s, indicatoren en beheersmaatregelen.
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Level 1
Projectfase

Level  2
Risicosoort

Level  3
Risico-indicator

Beheersmaatregel

Realisatie- 
fase

Structuur Taken

Verantwoordelijkheden

Bevoegdheden

Organisatieverandering

Schriftelijk vastleggen en communicatieplan 

ontwikkelen

Mandaatregeling projectleider

Processen Uitvoering 

projectmanagement

Informatie & Communicatie

Administratieve organisatie

Planning & Control

Externe doorlichting

Intern communicatieplan opstellen

Informatie- en communicatiebeheer

Procedures vastleggen

Cultuur Normen & waarden

Besturingsfilosofie

Managementstijl

Bijeenkomst met medewerkers beleggen over 

integriteit

Organisatie en 

personeel

Expertise/kwaliteit

Continuïteit

Externen

Benodigde expertisegebieden benoemen 

Opleidingsprogramma’s/

verbetertrajecten opstarten

Arbeidsvoorwaardenbeleid opstellen

Detacheringsafspraken met gemeente

Inzet externen beperken

Screeningplan personeel

5.3 Evaluatie van maatregelen

Door middel van een evaluatie beoordeelt de  

projectleider of de genomen beheersmaatregelen 

het beoogde effect hebben bereikt. Deze stap uit de 

cyclus is een controlemechanisme. De volgende  

vragen moeten worden beantwoord:

• waardoor is een gewenst resultaat wel of niet  

 behaald?

• is de frequentie waarmee de risico-indicatoren  

 worden bijgehouden adequaat?

• behoeft de wijze van informatievoorziening  

 aanpassing?

• is de gewenste informatie gecommuniceerd?

• zijn de verantwoordelijkheden adequaat  

 toegewezen?

De uitkomst van de evaluatie kan tot een bijstelling 

van de projectdoelstellingen leiden of tot aanpassin-

gen in de exploitatieberekening. Wanneer de evalu-

atie is afgerond begint de risicomanagementcyclus 

opnieuw, met een (actualisatie van de) risicoanalyse.
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Stap Activiteiten Resultaat

R
is
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o

-
m

o
n
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o
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n
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• Volg de periodieke rapportages met betrekking tot de eerder 

vastgestelde monitoring van de risico-indicatoren stipt en 

systematisch

• Stel op grond van de rapportages vast of potentiële kansen en 

bedreigingen groter of acuter worden en of beheersmaatregelen 

moeten worden genomen

• Actueel inzicht in de risico’s 

(kansen én bedreigingen) van het 

project

K
ei

ze
n

 e
n

 n
em

en
 v

an
 

b
eh

ee
rs

m
aa

tr
eg

el
en

• Bepaal per risico in welke mate en op welke wijze het door de 

projectorganisatie of door een bij het project betrokken publieke of 

private organisatie beïnvloed kan worden

• Bepaal per risico de strategie:

• vermijden

• verminderen

• overdragen aan of delen met een andere partij

• accepteren

• Stel een tabel op met per risico:

• de maatregelen die genomen moeten worden

• de personen die de maatregel moeten uitvoeren

• de tijdspanne waarbinnen een maatregel uitgevoerd moet 

worden

• het budget dat beschikbaar is voor het nemen van de maatregel

• Een beheersingsstrategie

• Grip op de uitvoering

Ev
al

u
at

ie
 v

an
 d

e 
b
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tr
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el

en

Evalueer de beheersmaatregelen door per maatregel de vragen te 

beantwoorden:

• waardoor is een gewenst resultaat wel of niet behaald?

• is de frequentie waarmee de risico-indicatoren worden 

bijgehouden adequaat?

• behoeft de wijze van informatievoorziening aanpassing?

• is de gewenste informatie gecommuniceerd?

• zijn de verantwoordelijkheden adequaat toegewezen?

• Inzicht in de effectiviteit van de 

gekozen beheersmaatregelen

Checklist 5: Risicomonitoring, beheersmaatregelen en evaluatie.

5.4 Het inbedden van de risicomanagementcyclus  

  in de projectorganisatie

Hierboven zijn de stappen besproken die volgen op 

de risicoanalyse. Deze stappen hangen nauw met 

elkaar samen. De ene stap vormt steeds de input voor 

de volgende. In de praktijk wordt dikwijls volstaan 

met het identificeren en analyseren van de risico’s, 

maar het gaat in feite om de vervolgstappen. Wie 

gaat nu welke risico’s in de gaten houden en hoe 

gaan ze beheerst worden? Om een succesvol risico-

management te kunnen voeren, moet de projectleider 

de cyclus verankeren in de projectorganisatie.

In de praktijk van pps-gebiedsontwikkelingsprojecten 

komt het nogal eens voor dat de risicoanalyse impli-

ciet wordt uitgevoerd en niet meer expliciet terug 

te vinden is in de besluitvorming. De resultaten van 

de risicoanalyse worden dan direct verwerkt in de 

actualisatie van de exploitatieberekening. Uit een 

verschillenanalyse moet dan blijken wát wáárom is 

veranderd. Met deze werkwijze wordt niet duidelijk 

welke afwegingen zijn gemaakt, welke consequenties 

deze kunnen hebben en welke verschillende beheer-

smogelijkheden er zijn. Er wordt slechts één variant 

voorgeschoteld: het volgens de projectorganisatie 

meest realistische scenario. Bij een professioneel 

risicomanagement worden de risicoanalyse en de 

beheersmaatregelen daarentegen expliciet onderdeel 

gemaakt van de besluitvorming.

5.4.1 Risicomanagement als systeemeis

Risicomanagement dient bij pps-gebiedsontwik-

kelingsprojecten een standaard systeemeis te zijn. 

Het dient verankerd te zijn in de planning & control 
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cyclus, in voortgangsrapportages en in de administra-

tieve organisatie. Dat kan zich bijvoorbeeld vertalen 

op de volgende manieren:

• Procedures

Voor grote risico’s kan met aangescherpte procedu-

res gewerkt worden, vooral wanneer deze verschil-

lende disciplines overstijgen.

• Second opinion

Om de kwaliteit en de objectiviteit van het eigen 

risicomanagement te garanderen, kan periodiek om 

een externe second opinion worden gevraagd, bij-

voorbeeld in het kader van de accountantscontrole.

• Go/no-go bevoegdheden

In het projectplan kunnen op belangrijke beslis-

momenten als het ware ‘stoplichten’ worden 

geplaatst, door vooraf vast te stellen dat een  

risicoanalyse expliciet onderdeel zal zijn van de 

besluitvormingsprocedures.

• Externe evaluatie van de projectorganisatie

Om de kwaliteit van de projectorganisatie te  

borgen kan haar functioneren periodiek, bijvoor-

beeld eens per jaar, extern geëvalueerd worden.

• Reserves en voorzieningen

Bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten worden 

dikwijls op onderdelen financiële buffers gevormd 

om tegenvallers op te vangen. Duidelijk moet zijn 

op welk niveau dit gebeurt en in welke samenhang. 

De verschillende posten onvoorzien in de exploi-

tatieberekening moeten zichtbaar zijn op centraal 

niveau en niet ‘verstopt’ worden in deelprojecten. 

Een reserve voor de één kan een gat zijn voor een 

ander deelproject.

5.4.2 Van risico-inventarisatie naar risicoallocatie

Bovenstaande systeemeisen werken in de praktijk 

alleen als de projectmedewerkers zich voldoende 

bewust zijn van de risico’s die ze lopen en weten wie 

waarvoor verantwoordelijk is. De verantwoordelijkhe-

den kunnen op verschillende wijzen worden toege-

deeld aan functies en personen.

Risico’s toedelen aan de medewerkers

De risico’s kunnen worden verdeeld onder de verschil-

lende medewerkers, op basis van hun functie, taken 

en verantwoordelijkheden. De planeconoom kan bij-

voorbeeld verantwoordelijk worden gemaakt voor het 

volgen van de rente, de cashflow en de bewaking van 

de budgetten, de projectleider civiele techniek kan 

verantwoordelijk worden gemaakt voor de infrabud-

getten etc. 

Risicomanager

Daarnaast kan binnen de projectorganisatie een risi-

comanager worden aangewezen die de risico’s volgt 

en verantwoordelijk is voor de voortgang van het 

risicomanagement. Daarbij moet vermeden worden 

dat het risicomanagement binnen de organisatie dan 

alleen nog als een verantwoordelijkheid van de risi-

comanager wordt beschouwd. Zijn rol moet daarom 

worden gezien als een kwaliteitscoördinator die zijn 

collega’s aanspreekt op hun eigen verantwoordelijk-

heid en die aan de projectleider over de resultaten 

van het risicomanagement rapporteert. Normaliter 

dienen de deelprojectleiders en stafdiensten verant-

woordelijk te zijn voor het bijhouden van de risico-

inventarisatie, het vaststellen van knelpunten en het 

rapporteren hierover. Een risicomanager verzamelt 

en analyseert de rapportages en geeft beslispunten 

aan. Het management stelt de risicorapportages vast, 

bespreekt de knelpunten en beslist over de beheers-

maatregelen.

5.4.3 Draagvlak en communicatie

Om binnen de projectorganisatie draagvlak voor 

het risicomanagement te creëren is allereerst com-

mitment van de projectleider van belang. Om ook 

commitment bij de projectmedewerkers te krijgen, 

kunnen over de risicoanalyse en de beheersmaatrege-

len brainstormsessies met alle betrokkenen worden 

gehouden. Van belang is dat de resultaten van de 

risicoanalyse door de medewerkers onderschreven 

worden. Dit bevordert het risicobewustzijn. Wanneer 

projectmedewerkers voor bepaalde risico’s verant-

woordelijk worden gemaakt, dienen zij ook betrokken 

te worden bij de monitoring van de indicatoren en bij 

het implementeren van de beheersmaatregelen.
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6. FICTIEVE PRAKTIJKCASUSSEN
In de voorgaande hoofdstukken van deze handlei-

ding is de theorie van het risicomanagement bij pps-

gebiedsontwikkelingsprojecten behandeld. Om een 

inzicht te geven in de wijze waarop het risicomanage-

ment in de praktijk gestalte kan krijgen, worden in dit 

hoofdstuk drie fictieve casussen beschreven.

Bij elke casus worden de achtergronden van het 

project, de invulling van het risicomanagement en 

de keuze en de uitwerking van de verschillende risi-

coanalysemethoden beschreven. De drie casussen 

hebben betrekking op verschillende projectfasen en 

samenwerkingsmodellen.

Tabel 2: Projectfase, samenwerkingsmodellen  en risicoanalysemethoden casussen.

Casus Projectfase Samenwerkingsmodel Uitgewerkte 
risicoanalysemethoden

PPS-Groenhove haalbaarheidsfase concessiemodel gevoeligheidsanalyse

PPS-Bloemenwijk initiatieffase, 

haalbaarheidsfase

n.v.t. SWOT-analyse, risk mapping

PPS-Heipolder realisatiefase bouwclaim risicomatrix, scenarioanalyse

6.1 Casus PPS-Groenhove, vakantiewoningen in  

  combinatie met natuurgebied

Een kleine gemeente in een waterrijke provincie wil 

samen met de Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het 

ministerie van LNV het pps-project Groenhove realise-

ren. 400 ha. landbouwgrond moet natuurgebied wor-

den, gecombineerd met 500 vakantiewoningen, een 

jachthaven, een klein winkelcentrum en een golfbaan.

Achtergrond

Het project begon twee jaar geleden, toen de 

gemeente de golfbaan De Noordslag wilde bebou-

wen. De Noordslag ligt tegen een dorpskern aan. 

De golfbaan wordt beheerd door de gemeente. 

Aangrenzend heeft DLG een aanzienlijke grond-

positie. DLG wil haar gronden gebruiken om een 

natuurgebied te realiseren. In dezelfde periode 

melden verschillende projectontwikkelaars zich bij 

de gemeente met plannen om vakantiewoningen in 

de gemeente te realiseren. De gemeente heeft hier 

belangstelling voor, omdat ze haar tanende positie 

als recreatiegemeente wil versterken. De Oostpolder, 

een braakliggend stuk grond van de gemeente, komt 

voor ontwikkeling in aanmerking, ware het niet dat 

de Oostpolder ernstig vervuild is en gesaneerd moet 

worden.

De gemeente onderzoekt vervolgens de mogelijk-

heden om door middel van een pps-constructie de 

verschillende plannen met elkaar te verbinden in één 

project. 

Risicoanalyse

Er is nog geen concreet plan. Om het proces dat hier-

toe moet leiden goed te kunnen aansturen, voert de 

projectleider een SWOT-analyse uit. Hiermee krijgt hij 

grip op de kansen en de bedreigingen in de omge-

ving en inzicht in de sterke en zwakke kanten van zijn 

eigen organisatie. De resultaten bieden een aangrij-

pingspunt om de vervolgactiviteiten te structureren.

Het kleine en relatief onervaren ambtelijk apparaat, 

de slechte financiële positie van de gemeente en de 

complexiteit van het project, komen als belangrijk-

ste risico’s uit de SWOT-analyse. Zal de gemeente in 

staat zijn om het proces in goede banen te leiden en 

voldoende tegenwicht te bieden aan de projectont-

wikkelaars? Om deze risico’s te beheersen, besluit de 

projectleider vanaf het beginstadium aan te sturen op 

intensieve samenwerking met DLG. De betrokkenheid 

en kennis van deze organisatie biedt kansen voor de 

gemeente. Naar de projectontwikkelaars wordt expli-

ciet gecommuniceerd dat zij geen enkel recht aan hun 

medewerking aan de planvorming van Groenhove 

kunnen ontlenen. De gemeente en DLG hebben nage-

noeg alle gronden in eigendom en behouden zich 

nadrukkelijk het recht voor om het project uiteindelijk 

in een openbare procedure aan te besteden. Uit de 

eerste SWOT-analyse komen daarnaast enkele risico’s 

naar voren die weliswaar nog niet actueel zijn, maar 

die in de toekomst wel grote invloed op het project 

zouden kunnen hebben: de ontwikkeling van de 

markt voor vakantiewoningen, de verontreiniging van 

de Oostpolder en het ruimtelijk beleid van de pro-

vincie. De projectleider blijft de markt voor vakantie-

woningen in de regio daarom op de voet volgen. De 

gemeente doet onderzoek naar de precieze aard en 

omvang van de verontreiniging van de Oostpolder en 

met de provincie wordt overlegd over de mogelijkhe-

den om het gebied een nieuwe bestemming te geven.
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Concept Masterplan Groenhove

De werkzaamheden van de publiek-private stuurgroep 

Groenhove leiden ruim een jaar later tot het Concept 

Masterplan Groenhove, met een voorlopige exploita-

tieberekening (zie tevens de handleiding ‘Financiële 

modellen’ van het Kenniscentrum PPS). Deze kent een 

licht positief resultaat van ¤ 0,6 mln. op een totale 

kosten- en  opbrengstbegroting van ruim ¤ 80 mln. 

Het plan lijkt hiermee financieel haalbaar. De stuur-

groep is tot de conclusie gekomen dat twee samen-

werkingsmodellen kunnen worden toegepast:

1. Het selecteren van een private partner, waarmee in 

een gemeenschappelijke exploitatiemaatschappij de 

plannen voor gezamenlijke rekening en risico verder 

worden uitgewerkt en gerealiseerd.

2. Het sluiten van een concessieovereenkomst met 

(een consortium van) private partijen. De private par-

tijen mogen de plannen dan zelf, binnen de publieke 

kaders en voor eigen rekening en risico, uitwerken.

Actualisatie van de risicoanalyse

Voor de gemeente is vooral van belang dat haar posi-

tie als recreatiegemeente versterkt wordt, zonder dat 

hier hoge kosten tegenover staan. De wethouder wil 

daarom weten wat de financiële bandbreedte is bij 

het geraamde exploitatieresultaat. Hij spreekt met de 

projectleider af dat de risicoanalyse geactualiseerd zal 

worden. Op grond hiervan zal B&W dan een keuze 

voor een samenwerkingsmodel maken. De projectlei-

der begint met het, zowel op ambtelijk als bestuurlijk 

niveau, in beeld brengen van de gemeentelijke doel-

stellingen. De belangrijkste doelstellingen zijn:

• het realiseren van een recreatieve trekker in de  

 vorm van natuurgebied en jachthaven ten behoeve  

 van de vakantiewoningen;

• het realiseren van de vraag naar vrije sector  

 woningen op het terrein van de huidige golfbaan  

 Noordslag, met behoud van een golfbaan binnen  

 de gemeentegrenzen;

• sanering en benutting van de al twaalf jaar braak  

 liggende Oostpolder;

• het vermijden van hoge kosten en grote financiële  

 risico’s.

Om inzicht te kunnen geven in de financiële band-

breedte, voert hij een gevoeligheidsanalyse uit (zie 

paragraaf 3.2.4). Op basis van de ramingen uit de 

voorlopige exploitatieberekening brengt hij voor alle 

opbrengsten- en kostenposten de potentiële mee- en 

tegenvallers in kaart. Dit wordt eerst ruw gedaan, met 

het aangeven van plussen of minnen. Mogelijke mee-

vallers worden weergegeven met één of meer plus-

sen en de negatieve bandbreedte met één of meer 

minnen, al naar gelang de eerste inschatting van de 

omvang.

Figuur 11: Ruwe gevoeligheidsanalyse Groenhove.

Potentiële 
meevallers en 
tegenvallers

Natuur-
gebied

Jacht-
haven

Golfbaan Vakantie-
park

Oostpolder Noordslag Totaal op
Programma-

niveau

Opbrengsten

Woningen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. +/- ++/- +/-

Horeca Geen 

risico

+/-- +/- +/-- n.v.t. n.v.t. +/--

Detailhandel n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t Geen risico n.v.t. Geen risico

Recreatie
(o.a. 

vak.woningen)

+/- +/- ++/-- +/--- n.v.t. n.v.t. +/--

Subsidies +/- Geen 

risico

n.v.t. n.v.t. Geen risico Geen risico Geen risico

Overige 
opbrengsten

+/- n.v.t. +/- +/- n.v.t. n.v.t. +/-

Totaal op
locatieniveau

+ /- +/- +/- +/-- +/- + +/-  
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Potentiële meevallers 
en tegenvallers

Natuur-
gebied

Jacht-
haven

Golfbaan Vakantie-
park

Oost-
polder

Noord-
slag

 Totaal op 
Programmaniveau

Kosten

Verwervingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Tijdelijke exploitatie Geen 

risico

+/- +/- +/- Geen 

risico

Geen 

risico

+/-

Slopen / saneren Geen 

risico

+/-- Geen risico Geen risico +/--- Geen 

risico

+/--

Bouwrijpmaken +/- +/- Geen risico +/- +/- +/- +/-

Woonrijpmaken n.v.t. +/- n.v.t. +/-- +/- +/- +/-

Kunstwerken +/-- +/-- Geen risico +/- +/- +/- +/--

Onvoorzien +/- +/- +/- +/- +/-- +/- +/- 

Algemene kosten 
projectbureau

+/- +/- ++/- +/-- +/-- ++/- +/-

Afkoop beheer +/- Geen risico Geen risico n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geen risico

Hoofdinfrastructuur Geen 

risico

+/-- Geen risico +/-- Geen 

risico

Geen 

risico

+/--

Totaal locatie + /- +/-- +/- +/-- +/-- +/-  

Na intensieve gesprekken met de planeconomen 

maakt hij samen met hen vervolgens een inschatting 

van de realistische bandbreedten van de verschillende 

posten. Hiermee krijgt de projectleider een nauwkeu-

riger inzicht in de gevoeligheid van de verschillende 

ramingen uit de exploitatieberekening. Per opbrengs-

ten- en kostenpost berekent hij de mogelijke gevol-

gen het geraamde exploitatiesaldo. De uiteindelijke 

gevoeligheidsanalyse is uitgewerkt in figuur 12.



Figuur 12: Gevoeligheidsanalyse bij het exploitatiesaldo van Groenhove.

Potentiële meevallers Potentiële tegenvallers

Opbrengsten Effect Verandering 
saldo

(* ¤ 1.000)

Effect Verandering 
saldo 

(* ¤ 1.000)

Woningen +15% 355 -10% -/-237

Horeca +10% 234 -15% -/-351

Detailhandel +5% 942 -5% -/-942

Recreatie (vak. won.) +5% 2.600 -20% -/-10.400

Subsidies +5% 23 -5% -/-23

Overige opbrengsten +5% 174 -10% -/-348

                Kosten

Verwervingen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Tijdelijke exploitatie -5% 46 +5% -/-46

Slopen/saneren -5% 540 +15% -/-1.620

Bouwrijpmaken -10% 186 +5% -/-93

Woonrijpmaken -5% 366 +5% -/-366

Kunstwerken -10% 653 +15% -/-979

Onvoorzien -10% 415 +10% -/-415

Alg. kosten/projectbureau -5% 830 +10% -/-1.661

Afkoop beheer -10% 2.000 +10% -/-2.000

Hoofdinfrastructuur -5% 637 +10% -/-1.275

Uit de gevoeligheidsanalyse blijkt dat het risicoprofiel 

van Groenhove ‘scheef’ is. De bedreigingen hebben 

een groter financieel effect dan de kansen. De band-

breedte berekent de projectleider op ¤ 20 mln. nega-

tief en ¤ 10 mln. positief ten opzichte van een exploi-

tatiesaldo van ca. ¤ 0,6 mln. De financiële risico’s 

hebben dus een grote omvang. Een positief eindsaldo 

is alles behalve zeker. De bedreigingen liggen vooral 

bij de opbrengst (en afzet) van de vakantiewoningen, 

bij het saneren van de Oostpolder, bij het afkopen van 

de exploitatie (voor met name het natuurgebied aan 

de parkbeheerder), bij de aanleg van kunstwerken 

(bruggetjes, kades en ecoducten) en bij de hoofd-

infrastructuur (verschillende tracévarianten voor de 

hoofdontsluitingsweg).

Overdracht van de risico’s met het concessiemodel

B&W kiest ervoor zoveel mogelijk risico’s met het con-

cessiemodel over te dragen aan private partijen. B&W 

ziet de private partijen als zeer slagvaardig en de pri-

vate partijen hebben voldoende capaciteit en finan-

ciële draagkracht voor het project. Dat daarmee ook 

de regie aan een private partner wordt overgedragen 

stuit binnen de gemeente op weinig bezwaren, mits 

die private partner steeds blijft handelen binnen de 

randvoorwaarden van de gemeente.

DLG en de gemeente besteden het project Groenhove 

aan in een openbare procedure. Het Concept 

Masterplan Groenhove geldt als uitgangspunt voor de 

aanbestedingsprocedure, samen met een programma 

van eisen van DLG en de gemeente. De aanbesteden-

de publieke partijen willen tijdens de aanbestedings-

procedure met de private inschrijvers het concept 

plan optimaliseren.

 

Uiteindelijk wordt het project voor ¤ 2,5 mln. gegund 

aan een privaat consortium. De planoptimalisaties die 

tijdens de aanbestedingsprocedure in samenwerking 

met de inschrijvers hebben plaats gevonden, hebben 

een positief effect gehad op de prijs die voor de con-

cessie is betaald. De belangrijkste risico’s liggen nu 

bij het private consortium. De bij de gemeente reste-

rende risico’s hebben voornamelijk betrekking op het 

goed en tijdig nakomen van de contractvoorwaarden.
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6.2 Casus PPS-Bloemenwijk, herstructurering van  

  een bestaande woonwijk

De Bloemenwijk is een in de jaren vijftig gebouwde 

wijk in een middelgrote stad in de Randstad. De wijk 

telt circa 2000 woningen. In de afgelopen tien jaar is 

de Bloemenwijk snel achteruit gegaan. Veel bewo-

ners hebben de grotendeels sociale huurwoningen 

verlaten en een huis gekocht in een VINEX-locatie 

elders in de gemeente. Er is te weinig parkeerruimte 

en nauwelijks veilige speelruimte voor kinderen. De 

leegstand leidt tot verloedering. De bewoners voelen 

zich ’s avonds niet veilig meer op straat. Ook het aan-

grenzende winkelcentrum Westermolen ondervindt 

overlast. Al jaren klaagt de winkeliersvereniging over 

diefstallen, berovingen en rondhangende jongeren.

De gemeente stelt een projectleider aan, die het 

project Bloemenwijk Bloeit van de grond moet krij-

gen. Als één van zijn eerste activiteiten voert de 

projectleider een groot aantal verkennende gesprek-

ken met betrokken gemeenteambtenaren, maar 

ook met belanghebbenden. Dit zijn allereerst de 

huidige bewoners van de Bloemenwijk. Verschillende 

bewoners staan weliswaar achter de plannen van 

de gemeente om hun wijk op te knappen, maar 

velen vrezen dat de huren van de nieuwe woningen 

daardoor zullen stijgen en dat ze zullen moeten ver-

huizen. Ook hebben ze uiteenlopende ideeën over 

hoe de wijk er uit moet komen te zien. Er is wan-

trouwen en scepsis richting de gemeente, die hun 

wijk jarenlang heeft laten verloederen. De grootste 

oppositiefractie in de gemeenteraad heeft een grote 

aanhang in de Bloemenwijk en stelt zich nadrukkelijk 

op als de belangenbehartiger van de wijkbewoners.

De woningbouwvereniging HWS is eigenaar van 

1600 sociale huurwoningen in de Bloemenwijk. Ook 

HWS vindt dat de kwaliteit van de woningen en de 

leefbaarheid een flinke impuls kunnen gebruiken, 

maar wil niet alle kosten voor zijn rekening nemen. 

De woningbouwvereniging is wel geïnteresseerd in 

samenwerking met de gemeente. Projectontwikkelaar 

Groot Vastgoed B.V. bezit de overige 400 woningen 

in de Bloemenwijk en het overgrote deel van het 

vastgoed in winkelcentrum Westermolen. De vast-

goedontwikkelaar staat positief tegenover de plannen 

van de gemeente. Aan een eventuele samenwer-

king verbindt hij de voorwaarde dat winkelcentrum 

Westermolen ook geherstructureerd wordt. Tenslotte 

is de winkeliersvereniging Westermolen enthousiast 

over de herstructureringsplannen. De winkeliers wil-

len met de gemeente overleggen over de veiligheid 

van hun winkelcentrum en het gebrek aan parkeer-

Intern

SWOT-analyse
Bloemenwijk 2010

Extern

Kansen

• belangstelling van  
 verschillende partijen zoals  
 corporatie, ontwikkelaar en  
 winkeliers

• politieke en  
 maatschappelijke aandacht  
 voor sociale veiligheid en de  
 achterstandswijken

Bedreigingen

• bezit van vastgoed Bloemen- 
 wijk bij diverse partijen

• behoefte aan parkeervoor- 
 zieningen beperkt intensief en  
 winstgevend ruimtegebruik

• sceptische houding van  
 bewoners

Krachten

• commitment van het College

• ervaring met PPS in (VINEX)  
 -gebiedsontwikkeling

Zwakten

• sceptische houding van  
 oppositie

• nog geen projectorganisatie

• geen financieel plan 
 (budget,etc)

Potentiële onderhandelings-
en

beheerstrategieën

Figuur 13: SWOT-Analyse Bloemenwijk Bloeit.
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mogelijkheden. Het parkeerterrein van Westermolen 

is te klein en ook in de Bloemenwijk heerst een tekort 

aan parkeerplaatsen, waardoor de winkeliers klandi-

zie mislopen.

Inventarisatie en analyse van de risico’s van het 

project Bloemenwijk

Aan de hand van de verschillende gesprekken met 

ambtenaren en met belanghebbenden, heeft de 

projectleider een helder beeld gekregen van het 

draagvlak voor het project. Hij besluit deze informa-

tie te structureren in een SWOT-analyse, zodat hij de 

onderlinge samenhang kan beoordelen (zie paragraaf 

3.2.2). Het commitment van de verantwoordelijk 

wethouder is een sterk punt, evenals de ervaring van 

de gemeente met publiek-private samenwerking. De 

VINEX-locatie in de gemeente is ook in een pps ont-

wikkeld.

De kritische houding van de oppositie in de gemeen-

teraad kan een probleem worden, wanneer (een deel 

van) de wijkbewoners zich tegen de plannen zouden 

keren. Verder zijn het ontbreken van een projectorga-

nisatie en een financieel plan aandachtspunten.

De positieve houding van woningcorporatie HWS, 

Vastgoedontwikkelaar Groot en de winkeliersver-

eniging Westermolen, in combinatie met de breed 

gedragen visie dat de leefbaarheid in de Bloemenwijk 

moet worden verbeterd, biedt kansen om tot een 

gezamenlijk plan te komen.

Een bedreiging zit in de financiële voorwaarden die 

Groot Vastgoed en HWS aan hun medewerking ver-

binden. Het is vooralsnog onduidelijk in hoeverre 

hieraan voldaan kan worden. Groot Vastgoed wil 

bovendien het winkelcentrum bij de planvorming 

betrekken. Daarnaast vormen de beperkte parkeer-

mogelijkheden en de behoefte aan meer openbare 

ruimte een bedreiging. Oplossing van deze proble-

men kan het resultaat van de exploitatie drukken, 

omdat minder ruimte over blijft voor woningen en 

commerciële voorzieningen. Tot slot moet rekening 

worden gehouden met de sceptische houding en het 

wantrouwen van de buurtbewoners.

Beheersmaatregelen en risico monitoring

Op basis van de SWOT-analyse stippelt de project-

leider een onderhandelings- en beheersstrategie uit 

om het project van de grond te krijgen. Hij besluit 

het draagvlak voor het project bij alle belanghebben-

den goed te monitoren, door regelmatig (informele) 

gesprekken te voeren met de wijkbewoners, met 

leden van het college en de raad, met de directeuren 

van HWS en Groot Vastgoed en met de voorzitter van 

de winkeliersvereniging. Met deze ‘bijpraatrondjes’ 

Intern

Fictief voorbeeld
SWOT-analyse

Extern

Kansen

• vraag naar recreatieve  
 voorzieningen

• belangstelling private
 partijen 

Bedreigingen

• grondpositie-vete private  
 partijen

• stijgende grondprijzen

Krachten

• politiek draagvlak

• ervaring met PPS projecten

Zwakten

• sceptische houding van  
 oppositie

• nog geen projectorganisatie

• geen financieel plan 
 (budget,etc)

Politiek draagvlak en ervaring
benutten om commitment bij  
de diverse partijen te creëren

Veiligheid van burgers en  
winkeliers als speerpunt  
benoemen

Open planproces creeëren

Vastgoedbezitters overtuigen
van voordelen van samen- 
werking en proberen te komen  
tot een intentieovereenkomst

Projectleider moet wethouder  
van de noodzaak van een  
projectorganisatie overtuigen

Onderzoek doen naar subsidie-
mogelijkheden

Verder uitwerken van financiële
plannen

Financiering onrendabele  
top sociale woningbouw en  
parkeren uit ontwikkeling  
winkelcentrum

Inschatting van mogelijkheden

voor ontwikkeling van 

recreatiegebied met 100

vakantiewoningen, een

golfbaan en een recreatieplas

Figuur 14: Onderhandelings- en beheersstrategieën.
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Op basis van de SWOT-analyse heeft de projectleider 

de wethouder ervan weten te overtuigen dat een 

projectorganisatie noodzakelijk is die ‘uit de lijn’ van 

het gemeentelijk apparaat wordt gehaald. De wet-

houder heeft het college erop voorbereid dat met de 

herstructurering van Bloemenwijk een forse financiële 

investering gepaard kan gaan. De burgemeester  

is daarop met de Rijksoverheid gaan praten over  

mogelijke subsidies of participaties in het project.

Intentieovereenkomst

Deze inspanningen leiden een jaar later tot een  

intentieovereenkomst van de gemeente met  

woningbouwvereniging HWS en Groot Vastgoed. 

De drie partijen spreken af om binnen een jaar een 

(financieel) haalbaar herstructureringsplan voor de 

Bloemenwijk te ontwikkelen, dat de leefbaarheid  

van de wijk verhoogt, de kwaliteit en de veiligheid 

van winkelcentrum Westermolen verbetert en dat kan 

rekenen op voldoende politiek en maatschappelijk 

draagvlak.

Actualisatie van risico’s

Met de intentieovereenkomst is het project inmiddels 

in de haalbaarheidsfase beland. Korte tijd later ver-

schijnt een eerste ruw planconcept voor Bloemenwijk 

Bloeit. Voor de projectleider is dit aanleiding om de 

risicoanalyse te actualiseren. Het ruwe planconcept 

biedt input voor een nauwkeuriger inschatting van  

de risico’s. Projectrisico’s in verband met de ruimte-

lijke en financiële aspecten van het plan spelen nu 

een belangrijke rol. Hij heeft inzicht in deze risico’s 

nodig om te kunnen komen tot een verantwoord plan 

en om daarna goede afspraken met Groot Vastgoed 

en HWS te kunnen maken.

De risico-inventarisatie levert 38 (potentiële) risico’s 

op. Deze omvangrijke lijst is niet goed hanteerbaar. 

De projectleider heeft behoefte aan inzicht in de 

belangrijkste risico’s, waar hij zijn aandacht bij de  

verdere planuitwerking vooral op moet richten. 

Daarom besluit hij nu de risk mapping methode  

te gebruiken (zie paragraaf 3.2.3). Met behulp van  

deze methode kan hij prioriteit aanbrengen in zijn  

‘risicoagenda’.

Bij de scorebepaling per risico schat de projectleider 

voor alle 38 risico’s enerzijds de kans in dat het risico 

zich voor zal doen. Anderzijds schat hij de gevolgen 

in. De kans dat het risico zich voor zal doen en de 

consequenties in respectievelijk tijd, geld en gevolgen 

voor de doelstellingen, krijgen allemaal een score  

van 1 tot 4. Deze vier scores worden met elkaar ver-

menigvuldigd. Op deze wijze wordt de ‘totaalscore’ 

van elk risico berekend, op grond waarvan het een 

plaats krijgt in de riskmap. De verticale as van de risk 

map heeft betrekking op de kans dat het risico zich 

voor zal doen. De horizontale as is een optelsom van 

de scores ten aanzien van de gevolgen. De hokjes in 

de Riskmap hebben allemaal een getal en een kleur. 

De kleur geeft de ‘ernst’ van het risico weer. Daarbij 

geldt het groene gebied als een acceptabel risico, 

geel als niet-acceptabel, lichtoranje als een kritiek 

risico en feloranje als zeer kritiek.

 • Bestuurlijk risico

Het bestuurlijke risico komt (voorlopig) naar voren  

als acceptabel. De intentieovereenkomst en de nauwe 

betrokkenheid van de wijkbewoners konden op brede 

instemming van de gemeenteraad rekenen. De wet-

houder heeft kunnen ‘scoren’ en zijn vertrouwen in 

de projectleider is verder gegroeid. Ook B&W staat 

unaniem achter de plannen en de aanpak van de  

wethouder. Het gevolg van het bestuurlijk risico voor 

de voortgang van het project (tijd) kan echter groot 

zijn. De financiële gevolgen zijn vooralsnog laag, 

omdat nog weinig kosten zijn gemaakt en weinig 

verplichtingen zijn aangegaan. Het gevolg van het 

bestuurlijk risico voor de projectdoelstelling kan  

echter zeer groot zijn.

De projectleider komt voor het bestuurlijk risico tot 

de volgende score:

 • Kans dat het risico zich voordoet: 1

 • Gevolg voor de tijdsplanning: 3

 • Financiële gevolgen: 1

 • Gevolg voor projectdoelstelling: 4

blijft hij zeer goed op de hoogte van wat er speelt. 

Bovendien bouwt hij een goede relatie met de ver-

schillende belanghebbenden op.

Om voldoende verzekerd te zijn van draagvlak in de 

Bloemenwijk en in de gemeenteraad spreekt hij met 

de wethouder af om de burgers nauw bij de planont-

wikkeling te betrekken. De informatievoorziening en 

interactie met belanghebbenden worden belangrijke 

speerpunten om te komen tot verdere afspraken en 

uitwerking. Verder gaat de projectleider met de vast-

goedbezitters aan tafel om de mogelijke voordelen 

van samenwerking te bespreken. Daarbij verkent hij 

samen met hen de ruwe financiële contouren van het 

project, zoals de mogelijke ontwikkelwinsten, waarde-

stijgingen van bestaand vastgoed en de mogelijkheid 

om risico’s te delen. Uit de verkenning blijkt onder 

meer dat de herontwikkeling van winkelcentrum 

Westermolen een mogelijke financiële bijdrage  

aan het project kan leveren. Groot Vastgoed wil  

dit winkelcentrum combineren met luxueuze stads-

appartementen. De wethouder staat hier positief 

tegenover. Dergelijke appartementen kunnen een 

positief uitstralingseffect op de Bloemenwijk hebben.
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Figuur 15: Score bestuurlijk risico in Riskmap.
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Figuur 16: Score samenwerkingsrisico HWS in Riskmap.

Het bestuurlijke risico op korte termijn scoort in 

totaal 8. Kans maal gevolg = 1 maal (3+1+4). In de 

Riskmap komt dit risico daarmee in het ‘veilige’  

groene gebied, linksonder.

 • Samenwerkingsrisico HWS

Het samenwerkingsrisico HWS is daarentegen kritiek. 

De wensen en eisen van HWS zijn moeilijk te realise-

ren. In het conceptplan is de knoop hierover nog niet 

doorgehakt. Hoewel hij een goede relatie heeft met 

de directeur van HWS, heeft deze gedreigd de  

samenwerking te stoppen als de gemeente niet meer 

rekening houdt met zijn belangen. De projectleider 

acht de kans groot dat dit risico zich voor zal doen. 

Het gevolg voor de voortgang van het project zou 

zeer groot zijn. De financiële gevolgen zijn voorals-

nog moeilijk te overzien, maar waarschijnlijk ook 

groot. De directeur van HWS heeft aangegeven om  

in het uiterste geval sociale huurwoningen in een  

uitleggebied te realiseren en zijn gronden en  

woningen in de Bloemenwijk te verkopen. Het  

gevolg hiervan voor de projectdoelstelling zou  

eveneens zeer groot zijn.

De projectleider komt voor het samenwerkingsrisico 

HWS tot de volgende score:

 • Kans dat het risico zich voordoet: 3

 • Gevolg voor de tijdplanning: 4

 • Financiële gevolgen: 3

 • Gevolg voor projectdoelstelling: 4

Het samenwerkingsrisico met HWS scoort in totaal 33. 

Kans maal gevolg = 3 maal (4+3+4). Het risico blijkt daar-

mee kritiek, in het lichtoranje gebied van de Riskmap.

Op deze wijze heeft de projectleider alle 38 geïnventa-

riseerde risico’s gescoord. Bij de planuitwerking heeft 

-hij zich in eerste instantie gericht op de kritieke (licht-

oranje) en zeer kritieke (feloranje) risico’s. Dit waren er 

negen. De verantwoordelijkheid voor de beheersing 

van de veertien niet-acceptabele risico’s heeft hij gedele-

geerd naar projectmedewerkers, met wie hij nauw con-

tact houdt over de voortgang. Gedurende de haalbaar-

heidsfase heeft hij samen met de projectmedewerkers 

alle risico’s verschillende malen geactualiseerd, door ze 

opnieuw te scoren. Voorafgaand aan de contractvor-

ming heeft hij een financiële risicoanalyse uitgevoerd.
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Belanghebbenden

Activiteiten Politiek Grondbedrijf
Gemeente

Ontwikkelaar
1

Woningbouw-
corporatie

BurgersOntwikkelaar
2

Vaststellen programma

Besluitvorming

Programma/planning

Actualisatie GREX

hindercirkelambitieniveau financiële
haalbaarheid

raads-
verkiezingen

archeologische
vondsten

afzetmogelijkheden

onvoldoende
middelen

bezwaar-
procedures

Figuur 17: Risicomatrix Heipolder.

De risico’s in de haalbaarheidsfase

Bij de start van de realisatiefase wordt door de 

gemeente een projectleider aangetrokken. Om zich 

op zijn nieuwe werkzaamheden te oriënteren, bestu-

deert hij onder andere een risicomatrix, die door 

de gemeente bij de start van de haalbaarheidsfase 

is opgesteld. De geïnventariseerde politieke risico’s 

hingen samen met het ambitieniveau. De raad wilde 

meer sociale woningen in Heipolder, wat op gespan-

nen voet stond met de financiële haalbaarheid. De 

aanstaande raadsverkiezingen in de gemeente waren 

een extra risico. Tot slot ging de exploitatie uit van 

verschillende subsidies. Het was niet zeker of deze 

inderdaad konden worden verkregen. De opstellers 

van de risicomatrix adviseerden het college een infor-

matiebijeenkomst voor de gemeenteraad te organise-

ren en subsidieadviseurs bij het project te betrekken.

 

Daarnaast bestonden ruimtelijke risico’s. Zo bleken 

hindercirkels door de Heipolder te lopen in verband 

met een nabij gelegen benzinestation. Dit was een 

ernstige bedreiging voor de haalbaarheid van het 

programma.

 

Vanuit de invalshoek van private partijen signaleerden 

de opstellers dat het programma onder druk stond als 

gevolg van de discussie over het aantal sociale sector 

woningen. Verder bleken de gunstige marktontwik-

kelingen positieve consequenties voor de vastgoed-

exploitatie te kunnen hebben. Tot slot waren verschil-

lende bewoners uit omliggende wijken bezwaarpro-

cedures tegen het voorgenomen bestemmingsplan 

gestart, omdat de ontwikkeling van de Heipolder hun 

uitzicht zou bederven.

De risicoanalyse bij de start van de realisatiefase 

van Heipolder 

De projectleider voert gesprekken met verschillende 

medewerkers van de gemeente over de eerder gesig-

naleerde risico’s. Uit deze gesprekken blijkt dat de 

gemeente destijds voor de risicomatrix methode had 

gekozen, omdat een medewerker deze methode op 

een cursus had geleerd. De risicoanalyse had weinig 

draagvlak binnen de organisatie en is ook nauwelijks 

naar de medewerkers gecommuniceerd. Er is dan ook 

weinig met de adviezen gedaan en de risicoanalyse 

is voorafgaand aan de contractvorming niet geactu-

aliseerd. Zoals één van de ambtenaren het uitdrukt: 

‘In die periode waren we vooral geïnteresseerd in 

de vraag hoe we het project er door konden krijgen. 

Onze wethouder wilde hoe dan ook een resultaat. 

Het opsommen van allerlei beren op de weg paste 

6.3 Casus  Heipolder:  

  Nieuwbouwwijk volgens het bouwclaimmodel

Een middelgrote gemeente realiseert in samenwer-

king met een privaat consortium de Heipolder. Het 

project behelst de nieuwbouw van 350 woningen, 

waarvan 145 in de sociale sector, gecombineerd met 

een kleinschalig hoogwaardig bedrijventerrein en  

een winkelcentrum. Het project is ruim twee jaar 

geleden gestart. De gronden zijn in handen van 

twee projectontwikkelaars, die zich samen met een 

woningcorporatie in een privaat consortium hebben 

verenigd. Dit consortium heeft met de gemeente  

een overeenkomst gesloten. De private partijen  

dragen de gronden tegen een vaste prijs per vierkante 

meter over aan de gemeente. De gemeente maakt de 

gronden vervolgens bouwrijp en levert deze daarna, 

volgens een afgesproken tijdsplanning, tegen een 

afgesproken prijs terug aan de private partijen. De 

gemeente draagt daarmee de verantwoordelijkheid 

voor de inrichting van de openbare ruimte en het 

grondexploitatierisico. Het private consortium mag 

de Heipolder binnen de door de gemeente vastge-

stelde kaders bebouwen. Inmiddels zijn de gronden in 

Heipolder tegen de afgesproken prijs aan de gemeen-

te verkocht. In de grondexploitatie van de gemeente 

is een positief resultaat van circa ¤ 6 mln. netto con-

tant geraamd, op de totale kosten en opbrengsten 

van circa ¤ 55 mln.



37  Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten  januari 2004

daar niet zo goed in. De informatiebijeenkomst met 

de Raad hebben we wel gehad en dat wierp ook 

vruchten af. Met de omwonenden is in die tijd inten-

sief overlegd. Met de financiële risico’s hebben we 

niet zoveel gedaan. Dat vonden we toen toch een 

kwestie van koffiedik kijken. Het project was nog niet 

eens begonnen! Nu ligt er een grondexploitatie met 

een positief resultaat van ¤ 6 miljoen, dus de financië-

le risico’s vallen reuze mee. De winst gaan we gebrui-

ken om het zwembad in de gemeente te renoveren, 

wat ongeveer ¤ 5 miljoen gaat kosten, dus we hebben 

ook nog speling voor als het tegen zit.’

Gealarmeerd door het schijnbaar ontbrekende risico-

management en wantrouwend ten aanzien van het 

hoge positieve grondexploitatie resultaat, besluit de 

projectleider de risico’s opnieuw te inventariseren en 

te analyseren. Omdat het project voor hem nieuw 

Saldo ontwikkeling bij 
Scenarioanalyse

A. Planning 
grondexploitatie

B. Vertraging

Scenario I      rente: 5% - inflatie: 2,5 %

(conform grondexplotatie)

  ¤  5.976.000   ¤  4.589.000

Scenario II     rente: 5% - inflatie: 1,5 %   ¤  4.778.000   ¤  2264.000 

Scenario III    rente: 4% - inflatie:    0 %   ¤  3.556.000   ¤  1.654.000

Scenario IV    rente: 6% - kosten inflatie: 2 % 

-  opbrengsten inflatie: 0 %

- ¤  1.886.000 - ¤  3.988.000

is en de informatievoorziening van de gemeente te 

wensen overlaat, besluit hij de risicomatrix als hulp-

middel te gebruiken. Hij voert diverse gesprekken met 

gemeentemedewerkers om de matrix op systemati-

sche wijze in te vullen.

 • De organisatierisico’s

De analyse van de organisatierisico’s leidt tot een  

onthutsend beeld. Interne procedures met betrekking 

tot het risicomanagement blijken niet te bestaan.  

Het formatieplan is niet aangepast aan de nieuwe 

fase waarin het project zich inmiddels bevindt. De 

planeconoom van de gemeente blijkt ruim een half 

jaar geleden met vervroegd pensioen te zijn gegaan 

en nog niet vervangen. Over de financiële admini-

stratie van het project blijkt al maandenlang een  

conflict te bestaan met de afdeling Financiën van  

de gemeente.

Figuur 18: Financiële resultaten scenarioanalyse.

Figuur 19: Visuele weergave scenarioanalyse Heipolder.
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 • Projectrisico’s

Een aantal van de via de risicomatrix geïnventariseer-

de projectrisico’s gebruikt de projectleider om een 

scenarioanalyse op te stellen. Hiermee kan hij het risi-

coprofiel van het project helder naar de medewerkers 

en naar de bestuurders communiceren. Verschillende 

scenario’s worden losgelaten op de grondexploitatie-

berekening van Heipolder. De sluiting van de exploi-

tatie is voorzien in 2009. Het saldo op de einddatum 

is geraamd op ¤ 5,976 mln. Hieraan blijkt een ambiti-

euze tijdsplanning te zijn verbonden.

De projectleider werkt vier scenario’s uit, met een 

variatie in rente en inflatie (financiële parameters). 

Tegelijkertijd worden voor elk scenario de financiële 

gevolgen van vertraging berekend. De vertraging 

komt neer op een verschuiving van de inkomsten 

(drie jaar later) en een verschuiving van de investe-

ringen (twee jaar later). Op deze wijze ontstaan vier 

scenario’s, die elk twee varianten hebben. Een variant 

volgens zonder vertraging (A) en een variant mét  

vertraging (B). In de figuur 18 is de uitgangssituatie 

uit de grondexploitatie omcirkeld.

Uit de verschillende varianten blijkt dat vertraging 

een sterk negatieve invloed heeft op het exploitatie-

saldo. De doorgerekende rente- en inflatieverande-

ringen leiden eveneens tot een daling van het saldo. 

Scenario IV leidt zelfs tot een negatief exploitatiere-

sultaat. De scenario’s worden visueel weergegeven in 

de figuur 19 op de vorige bladzijde. Met deze figuur 

weet de projectleider zijn medewerkers en de wet-

houder ervan te overtuigen dat allerminst zeker is  

dat het geraamde saldo van bijna ¤ 6 mln. ook daad-

werkelijk gerealiseerd zal worden.

 • Risico’s in verband met de pps-constructie

Aan de hand van de risicomatrix analyseert de pro-

jectleider de projectrisico’s vervolgens vanuit het  

perspectief van de private partner. Hieruit blijkt dat 

voor het consortium van cruciaal belang is welke 

plandelen wanneer worden opgeleverd. Sommige 

deelplannen blijken voor de ontwikkelaars commer-

cieel aanzienlijk interessanter dan andere. Vertraging 

van lucratieve deelplannen heeft voor hen veel 

grotere consequenties dan vertraging van minder 

‘interessante’ kavels. Uit de samenwerkingsovereen-

komst blijkt tot verbazing van de projectleider dat 

de lucratieve plandelen als eerste moeten worden 

opgeleverd. De gemeente is verantwoordelijk voor 

de tijdige oplevering. Indien zij de afgesproken plan-

ning niet haalt, wat gezien de ambitieuze planning 

niet ondenkbeeldig is, dan zullen door de gemeente 

en het consortium de (financiële) consequenties 

beoordeeld worden en zal de gemeente de schade 

vergoeden. In deze contractbepaling schuilt een groot 

financieel risico, dat door de gemeente niet eerder is 

opgemerkt. Tot overmaat van ramp heeft de gemeen-

te met het private consortium bovendien vaste prijzen 

afgesproken, waartegen de bouwrijpe kavels zullen 

worden verkocht. Ondertussen zijn de grondprijzen 

in de omgeving behoorlijk gestegen, maar daar pro-

fiteren dus alleen de private partners van. Hoewel 

in de eerder door de oud-medewerker opgestelde 

risicomatrix de ontwikkeling van de markt al als een 

kans werd bestempeld, lijkt het erop dat de gemeente 

tijdens de contractvorming heeft zitten slapen.

Ook het probleem van de hindercirkels blijkt in de 

haalbaarheidsfase niet te zijn opgelost. In de samen-

werkingsovereenkomst is hier niets over afgesproken. 

Uit gesprekken met projectmedewerkers blijkt dat 

geen overleg met de eigenaar van het benzinestation 

is gevoerd en dat binnen de gemeente niemand voor 

dit probleem expliciet verantwoordelijk is gemaakt. 

Als de gemeente er met het benzinestation niet tij-

dig uitkomt, dan kan dit het bouwrijpmaken van de 

kavels behoorlijk vertragen, wat weer ernstige conse-

quenties voor het saldo heeft.

Beheersingsmaatregelen

De resultaten van de risicoanalyse bespreekt de pro-

jectleider met de verantwoordelijke wethouder. Deze 

is bepaald niet te spreken over het slordige werk dat 

zijn voorganger tijdens de haalbaarheidsfase heeft 

verricht. Gezamenlijk maken zij afspraken over de 

wijze waarop getracht zal worden de risico’s alsnog 

zoveel mogelijk te beheersen.

De wethouder start het overleg met het private 

consortium. De private partner blijkt goed op de 

hoogte van de consequenties van de fasering van 

de deelplannen en heeft hier – in tegenstelling tot 

de gemeente – bij de onderhandelingen over de 

samenwerkingsovereenkomst expliciet rekening mee 

gehouden. Na maandenlang moeizaam onderhan-

delen weet de wethouder met de private partner 

uiteindelijk een nieuwe, meer realistische tijdsplan-

ning overeen te komen. De nieuwe afspraken hebben 

wel tot gevolg dat het geraamde exploitatiesaldo met 

ruim ¤ 1,6 miljoen daalt en dat de gemeente conces-

sies moet doen ten aanzien van de inrichting van 

het gebied. Afwijken van de vaste prijzen waartegen 

private partijen de gronden zullen afnemen, is echter 

onbespreekbaar.

Met de eigenaar van het benzinestation start de pro-

jectleider onderhandelingen over een verplaatsing. 

De eigenaar is op de hoogte van de gemeentelijke 

plannen. Hij is hier nooit in gekend en is ook niet 

zomaar bereid te verplaatsen, tenzij de gemeente 

bereid is ‘de hoofdprijs’ te betalen. De wethouder 
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informeert B&W dat hij als gevolg van dit probleem 

een financiële tegenvaller voorziet van circa ¤ 8 ton 

tot ¤ 1,5 miljoen.

Om het risicobewustzijn van de projectorganisatie 

te vergroten, organiseert de projectleider enkele 

bijeenkomsten met de medewerkers. Tijdens deze 

bijeenkomsten wordt gediscussieerd over de resulta-

ten en de consequenties van de risicoanalyse en de 

wijze waarop de gemeente hierop kan inspelen. De 

projectorganisatie besluit zes indicatoren periodiek 

te monitoren. Deze indicatoren worden ‘verdeeld’ 

onder projectmedewerkers. De projectsecretaris 

wordt belast met de administratieve aspecten van het 

risicomanagement. Hij is niet verantwoordelijk voor 

het risicomanagement als geheel, maar wel voor het 

stroomlijnen van de procedures en het toezicht op de 

naleving daarvan. Met de wethouder wordt afgespro-

ken dat de grondexploitatie eenmaal per jaar wordt 

geactualiseerd en dat twee maanden voorafgaand 

aan deze actualisatie een risicoanalyse wordt verricht. 

Op deze wijze wordt het risicomanagement expliciet 

onderdeel van de besluitvorming. Over de voortgang 

van de werkzaamheden wordt door de projectorgani-

satie voortaan elk kwartaal gerapporteerd, waardoor 

de projectleider zoveel mogelijk grip houdt op de 

risico’s.

Een jaar later is de grondexploitatieberekening van de 

Heipolder geactualiseerd. De gevolgen van de risico’s 

worden in de nieuwe ramingen op een realistische 

wijze verwerkt. Het ontbreken van een adequaat 

risicomanagement in de haalbaarheidsfase blijkt al 

met al ernstige financiële gevolgen te hebben. Het 

geraamde saldo komt een jaar later uit op slechts  

¤ 4 ton positief. De beoogde winst is al grotendeels 

verdampt, terwijl de realisatie van het project nog 

maar een jaar loopt. De renovatieplannen voor het 

zwembad zijn door de gemeente noodgedwongen in 

de ijskast gezet. 
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BIJLAGE 1 RISICOSOORTEN
In deze bijlage worden per risicosoort voorbeelden gegeven van risico’s die zich voor kunnen doen. Deze bij-

lage is als illustratie bedoeld en is niet uitputtend. 

Niveau Risicosoorten

O
m

g
ev

in
g

sr
is

ic
o

’s

Politieke, bestuurlijke en maatschappelijke risico’s

- Politieke en maatschappelijke draagvlak voor het project (bijv. acties van protestgroepen)

- Wijzigend overheidsbeleid

- Maatschappelijke weerstand tegen het plan

- Ontbreken van een goede communicatie met de omgeving

- Ontbreken van voorlichting

- Ontbreken van inspraakprocedures

- Vertragende acties/blokkades van betrokkenen/belangengroeperingen

- Onbrekende publiek-publieke overeenstemming

- Ontbrekende argumentatie voor democratische legitimatie

- Niet tijdig krijgen van vergunningen door complexe procedures

- Inpassing in bestaande plannen en beleid

- Stakingen

- Natuurrampen

Economische risico’s

- Geen afzetmogelijkheden van bouwrijpe grond binnen het plangebied door het ontbreken van een markt 

voor afnemers

- Ontwikkeling van de kantorenmarkt, van de woningmarkt en van de grondprijzen in de regio

- Faillissement van betrokken private partijen

- Beschikbaarheid financiering

- Geen bodem in afname/geen goede afnamegarantie

- Geen goede financiële informatievoorziening

- Marktrisico’s worden bij de overheid neergelegd (bijv. ontwikkeling van huurprijzen)

Wet- en regelgeving

- Wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld milieunormen, veiligheidsnormen, fiscaliteit

- Vertraging door bezwaarprocedures 

- Claims van derden (aannemer, andere belanghebbenden, betrokken publieke partijen)

- Planologische inpassing

- Grondverwerving (vrijwillig) en onteigening (vermindering draagvlak)

- Het niet of onvoldoende in acht nemen van de geldende aanbestedingsregels

- Ontheffingen en vergunningen

- Procedures inzake bestemmingsplannen en streekplannen

- Aanspraken naar aanleiding van planschade

Risico’s in verband met financiële parameters

- Afwijkingen van inflatiecijfers

- Prijsstijgingen (bijvoorbeeld van bouwmaterialen)

- Rentestijgingen/afwijkingen aanname rente (is tevens economisch risico omdat de markt daardoor 

minder kan opnemen)

- Afwijking aanname afschrijving

- Afwijking aanname planning

Samenwerkingsrisico’s

- Ontbreken commitment

- Te grote belangentegenstellingen

- Verloop personeel
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Niveau Risicosoorten
P

ro
je

ct
ri

si
co

’s
Pps-constructie risico’s

- Er ontstaan tegengestelde belangen die de samenwerking onder druk zetten 

- De samenwerkingsovereenkomst bevat onvolkomenheden 

Plankwaliteit

- Kwaliteit is onvoldoende, wat effect heeft op de kosten – en opbrengstenniveaus

Planontwikkelingsrisico

- Tijdsplanning wordt niet gehaald 

- Kosten van planvorming vallen hoger uit

- Tegenvallende prestatie van ontwerper

Grondexploitatierisico

- Hogere verwervingskosten grond

- Inrichtingsrisico openbare ruimte

- De ruimtelijke en technische risico’s

Ruimtelijke en technische risico’s

Ruimtelijk

- bodemkwaliteit (stabiliteit, verontreiniging, draagkracht)

- archeologische vondsten

- funderingsresten

- kabels en leidingen

- grondwaterbescherming

- faunabescherming

- bereikbaarheid locatie

- voorzieningen voor verkeer en veiligheid voor wegverkeer of scheepvaart

Technisch:

- Verkeerd programma van eisen

- Verkeerde bouwmethode

- Verkeerde fasering

Exploitatierisico

- Tegenvallende of niet ingecalculeerde kosten voor exploitatie en beheer

O
rg

an
is

at
ie

ri
si

co
’s

Structuur

Bij de structuur gaat het om een adequate verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden 

binnen de projectorganisatie en van de deelnemende partijen. 

- Onduidelijke projectstructuur

- Ontbreken van procedures

- Onduidelijkheden over grenzen project (wat valt al dan niet onder het project)

- Geen/onvoldoende afstemming tussen deelprojecten

- Geen/onvoldoende rekening houden met projecten in de omgeving

Processen

De processen hebben betrekking op de Administratieve Organisatie, de communicatie en  

informatievoorziening, de planning & controlcyclus en de kwaliteit van het projectmanagement.

- Ontbreken kwaliteitsplan

- Ontbreken communicatieplan

- Niet realistische of onvolledige planning

- Tijdsplanning wordt niet gehaald
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Processen

De processen hebben betrekking op de Administratieve Organisatie, de communicatie en informatievoorzie-

ning, de planning & controlcyclus en de kwaliteit van het projectmanagement.

- Ontbreken kwaliteitsplan

- Ontbreken communicatieplan

- Niet realistische of onvolledige planning

- Tijdsplanning wordt niet gehaald

Cultuur

De cultuur van de organisatie heeft te maken met de binnen de projectorganisatie heersende normen en 

waarden, managementstijl en besturingsfilosofie.

- Verantwoordelijkheden worden niet genomen

- Bestuur verandert constant van mening

Personeel

Hierbij gaat het om de kwaliteit en capaciteit van de projectmedewerkers, de continuïteit en de externen.

- Geringe ervaring met pps bij opdrachtgever

- Gebrek aan kennis/ervaring van personeel (bijv. onervaren projectleider) 

- Gebrek aan mankracht

- Onvolledigheid/onzorgvuldigheid bij opstellen van contractstukken

O
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co
’s
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