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Risicodenken
stimuleert innovaties
prof. dr. ir. Joop Halman, Universiteit Twente
“Of het nu gaat om een bouwproject
of om de ontwikkeling van een
nieuw wasmiddel, de kunst is om
in alle stadia de potentiële risico’s
boven tafel te krijgen en te
beoordelen.” Aldus Joop Halman,
hoogleraar Construction Management
and Engineering aan de Universiteit
Twente. Halman heeft zowel

Daarbij wordt niet alleen gekeken
naar het product zelf, maar ook naar
de context waarin het gebruikt
moet worden.

een civieltechnische als een bedrijfskundige achtergrond. Na enkele
jaren in verschillende functies bij
overheid en bedrijfsleven heeft hij
een promotie-onderzoek gedaan
naar een methode om risicogestuurd
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te kunnen innoveren.



Procesaanpak
“Tijdens mijn onderzoek bleek uit
contacten met directeuren R&D van
verschillende bedrijven dat ze vooral
worstelden met de vraag wat een
acceptabel risico is bij het doorlopen
van een innovatietraject. Immers, als
je wilt innoveren moet je risico’s
nemen, maar als de risico’s te groot
zijn dan wordt het innovatieproject
een fiasco.” Op basis van analyses van
innovatietrajecten bij Philips (beeldschermen, beamers) en bij Unilever
(wasmiddelen en andere fast moving
consumer goods) ontwikkelde Halman
de Risico Diagnose Methode (RDM),
waarmee bedrijven innovatieprojecten risicogestuurd kunnen inrichten.

Halman: “Kern van de RDM-methode
is dat in alle fasen van het innovatietraject de voorzienbare risico’s in
kaart worden gebracht. Niet alleen
door de direct betrokken experts,
maar ook door andere stakeholders.
In geval van beeldschermen bijvoorbeeld de mensen van de productie.
In geval van een bouwproject zou je
daarnaast ook kunnen denken aan de
omwonenden of de milieubeweging.
Om te voorkomen dat degene met de
grootste mond bepaalt wat de risico’s
zijn, gebeurt de inventarisatie van
risico’s individueel. In vervolggesprekken worden de individuele diagnoses
vergeleken. Daarbij wordt vooral
gekeken naar de verschillen.”
Halman: “In de praktijk zie je vaak
dat juist de potentiele risico’s waarover
verschil van mening bestaat onder
het vloerkleed verdwijnen. Dat moet
je dus zien te voorkomen.”
Vertaling naar de bouw
Inmiddels wordt de door Halman
ontwikkelde en beschreven Risico
Diagnose Methode (RDM) op grote

schaal gebruikt in het bedrijfsleven.
Er is zelfs een variant ontwikkeld voor
internet, zodat kleine innovatieve
bedrijven er ook hun voordeel mee
kunnen doen. De laatste paar jaren
probeert Halman RDM ook geschikt
te maken voor de bouw. “Een paar
jaar geleden vroeg de Universiteit
Twente of ik mijn kennis en ervaring
wilde inzetten voor onderzoek naar
mogelijkheden om innovatie in de
bouw te bevorderen. Een gebouw is
bijna altijd een prototype: een
plaatsgebonden innovatie met vele
partijen in een gelegenheidscoalitie.
Daarom verschillen de risico’s in de
bouw in essentie niet zoveel van de
risico’s tijdens een innovatietraject.
Daarbij gaat het niet alleen om de
technische risico’s, maar ook om
risico’s die te maken hebben met de
organisatie van het proces en de
communicatie. Signaleren en voorkomen van risico’s moet als het ware
een zesde zintuig worden. Dat doe
je niet met een afvinklijstje.
Eigenlijk moet je gewoon vrijdagmiddag even bij elkaar gaan zitten
en inventariseren waar het mis ging,
waar het bijna mis ging, en of je
dat kunt voorkomen en hoe.”
Samenwerking
De risico’s van bouwprojecten leidde
tot samenwerking met GeoDelft.
“GeoDelft heeft veel ervaring met
risico’s die zich tijdens de bouw
voordoen”, aldus Halman. “Daarvoor
maakt GeoDelft gebruik van GeoQ,
een door henzelf ontwikkelde
systematische methode voor het
beheersen van risico’s van een
bouwproject, vanaf de haalbaarheidsfase tot en met de fase van beheer

en onderhoud. GeoDelft is begonnen
met de ondergrond en de risico’s
en faalkosten die daaruit kunnen
ontstaan bij bouwen, terwijl wij zijn
begonnen met het beheersen van
risico’s bij het innovatieproces in
de bouw. Omdat de benadering van
risico-beheersing sterk overeenkomt
kunnen we niet alleen veel van
elkaar leren, maar denken we ook
een forse bijdrage te kunnen leveren
aan het verminderen van risico’s in
de bouw. De formele samenwerkingsovereenkomst wordt eind oktober
getekend en dat zal leiden tot een
kenniscentrum op het raakvlak
van risicomanagement en innovatiemanagement.”
Balans kosten en baten
Volgens Halman biedt de combinatie
van RDM en GeoQ een prima uitgangspunt voor risicomanagement
in de bouw. “Onze ambitie is een
meer gestructureerde toepassing van
risicomanagement in de bouwsector.
De GeoQ aanpak richt zich daarbij
vooral op ondergrondgerelateerde
risico’s, terwijl met RDM de procesgerelateerde risico’s beheerst
kunnen worden.
De rode draad is het reduceren van
faalkosten, zowel van traditionele als
van innovatieve projecten. De kunst
daarbij is om de goede balans te
vinden tussen kosten en baten. Je
kunt wel alle risico’s willen uitsluiten,
maar dan wordt een project onuitvoerbaar en onbetaalbaar. Risicomanagement maakt het mogelijk
om met simpele maatregelen en
tegen relatief lage kosten de risico’s
verregaand te reduceren.” ❖

“Onze ambitie
is een meer
gestructureerde
toepassing van
risicomanagement
in de bouwsector.”

Fouten corrigeren
houdt een keer op
ir. William van Niekerk, Infra Consult + Engineering
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“In de bouw heerste lange tijd het
idee dat je fouten eindeloos kunt
corrigeren. Als je dat teveel doet, gaat
dat op een gegeven moment op de
winst drukken. Om dat te voorkomen
en de risico’s beheersbaar te maken
gebruiken we de werkwijze van
Systems Engineering.” zegt William
van Niekerk, directeur van Infra
Consult + Engineering, het ingenieursbureau van Ballast Nedam. “Met die
werkwijze probeer je vooraf alle
risico’s in kaart te brengen en waar
nodig te reduceren. Daarbij gaat het
niet alleen om eventuele fouten in
het ontwerp, maar ook om fouten die
ontstaan bij de bouw, bijvoorbeeld
door miscommunicatie tussen toeleverancier en hoofdaannemer.”



The soft stuff is the hard stuff
Systems engineering beperkt zich niet
tot het in kaart brengen van risico’s
die samenhangen met ‘harde’
systemen, zoals de constructie, het
gebruikte materiaal, de ondergrond
en de inzet van materieel. “Harde
systemen zijn altijd ingebed in zachte
systemen. ‘The soft stuff ís the hard
stuff’, om met Carly Fiorina van
HP-Compaq te spreken. Als je geen
rekening houdt met bijvoorbeeld de
gevoelens van omwonenden of met
de politieke omgeving, roep je
overschrijdingen van tijd en budget
over jezelf af, omdat je toch weer
moet gaan corrigeren.”
Vaak zijn de zorgen van de omgeving
terecht. Van Niekerk: “Als je in een
stedelijke omgeving een gebouw van
twintig verdiepingen neer gaat
zetten, heeft dat onvermijdelijk gevolgen op de omgeving. Heien levert

trillingen op en dat kan funest zijn voor bijvoorbeeld een laboratorium of een
computercentrum in de buurt. Als je een diepe bouwput aanlegt kan ook het
verloop van de grondwaterstand veranderen, zodat elders een kelder blank
komt te staan. Geotechniek blijft een vak met onzekerheden; daar moet je
helder over zijn, ook in de richting van omwonenden.”
Grenzen verleggen
De analyse vooraf wil niet zeggen dat alle risico’s worden vermeden. “Dat kan
niet”, zegt Van Niekerk. Je moet je eigen grenzen durven te overschrijden om
een innovatieve opdracht binnen te halen. We hebben bijvoorbeeld indertijd
gewerkt aan een opdracht voor het heien van buispalen op de Noordzee ten
behoeve van het toekomstige windmolenpark. Naast onzekerheden over de
grondslag ter plekke hadden we ook te maken met het feit dat we nooit eerder
buispalen met een zo grote diameter hadden geheid.”
“De onzekerheden konden we reduceren door een analyse vooraf. Vóór de
uitvoering hebben we het hele proces van uitvoering tot en met de dynamische
belasting grondig geanalyseerd om na te gaan met welke risico’s er waren en
hoe we die zouden kunnen beheersen. Op basis daarvan durfden we te zeggen
dat we de opdracht aankonden. We hebben een grens verlegd, waardoor we
weer beter gesteld staan voor de toekomst.”
Leren van ervaring
Een belangrijk onderdeel van systems engineering is het gebruik van eerdere
ervaringen om eventuele risico’s op te sporen en te voorkomen dan wel te
beheersen. In het voorbeeld van de buispalen werden de risico’s aanmerkelijk
gereduceerd door eerst één paal te heien, die volgezet was met meetapparatuur.
De meetgegevens daarvan waren weer te gebruiken om de analyses te verbeteren en de modellen te verfijnen.
Van Niekerk: “Je zou vaker gegevens van een werk in uitvoering moeten
gebruiken voor het verbeteren van modellen en risico-analyes. Daarmee ver
betert ook de uitvoering zelf. Vervormingen van een bouwkuip zijn een mooi
voorbeeld: vooraf zijn die moeilijk nauwkeurig in te schatten, maar op basis van
een paar metingen aan het begin kun je vrij nauwkeurig het vervolg voorspellen.
Je kunt dan zonodig bijvoorbeeld de bemaling aanpassen en zo eventuele
schade aan de omgeving of aan de put zelf voorkomen.” De kosten tijdens de
levensduur van infrastructuur zijn soms een veelvoud van de aanlegkosten, dus
als je daarop kunt besparen, levert dat veel geld op. Van Niekerk: “Het probleem
is dat de opdrachtgever en de uiteindelijke beheerder vaak niet dezelfde
persoon zijn, waardoor er te weinig aandacht is voor risico’s die samenhangen
met het gebruik en de eventuele vervolgschade die daaruit voortvloeit. Het
aardige is door de aanpak van systems engineering het risicomanagement zich
min of meer vanzelf uitstrekt tot de fase van beheer en onderhoud.” ❖

“Geotechniek blijft
een vak met onzekerheden;
daar moet je helder
over zijn, ook in de richting
van omwonenden.”

Een spierinkje
durven uitgooien om een
kabeljauw te vangen
drs. Luc Kohsiek, Rijkswaterstaat
“Innovaties zijn alleen mogelijk als alle
betrokken partijen het gevoel hebben dat
ze risico’s mogen nemen. Je moet zien te
voorkomen dat risicomanagement ontaardt
in een vorm van boekhouden, want daardoor
blokkeer je innovaties juist.” Aldus Luc Kohsiek,
plaatsvervangend directeur-generaal van
Rijkswaterstaat. “Als je werkelijk wil
vernieuwen, moet je bereid zijn om af en
toe de mist in te gaan.”
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innen de Rijkswaterstaat en bij aanpalende
organisaties zoals het toekomstige Delta-instituut
proberen wij de geest van vernieuwing te bevorderen”, zegt Kohsiek. “Kritische succesfactoren voor
permanente vernieuwing zijn een actieve betrokkenheid
van de top en het vermijden van een boekhoudersmentaliteit. Als je vernieuwing wilt, dan moet je niet meteen
beginnen over de kosten. Mensen die elk dubbeltje
omdraaien, innoveren niet. Je moet een spierinkje
durven uitgooien om een kabeljauw te vangen.”
Innovatie in soorten
Een volgende kritische succesfactor is te onderkennen
dat je op verschillende niveaus en op verschillende
manieren moet weten te innoveren. Kohsiek: “We onder-

scheiden drie soorten innovaties, elk met hun eigen impact
en betrokkenheid. De eerste soort noemen we ‘restyling’,
kleine innovaties vanaf de werkvloer waardoor dingen
beter gaan lopen, zeg maar een soort ideeënbus. Het
mobiel maken van een DRIP (dynamisch route informatiepaneel), achterop een auto, voor gebruik bij calamiteiten
zoals een ongeval is zo’n idee.”
Het tweede type innovaties wordt geclassificeerd als
‘redesign’: vernieuwingen waarmee je binnen de grenzen
van het systeem blijft. Als voorbeeld noemt Kohsiek het
verankeren van een dijk. “De dijk blijft op zijn plaats en
ook de organisatie eromheen verandert niet; je introduceert alleen een nieuwe innovatieve techniek om dezelfde
functionaliteit te realiseren.”
Bij het derde en laatste type innovaties, door Kohsiek
‘rethink’ genoemd, gaat het om de ontwikkeling van
nieuwe functionaliteit met soms vérgaande gevolgen voor
zowel de eigen organisatie als voor het systeem als geheel.
Het programma ‘Ruimte voor de rivier’ kan daarvan als
voorbeeld gezien worden, een ambitieus programma
waarin dijkverlegging, uiterwaardverlaging, de aanleg van
nevengeulen en retentiegebieden bijdragen aan het veilig
afvoeren van een hoogwatergolf van 16.000 m3/s in de
grote rivieren.
Innovatief aanbesteden
Ook marktpartijen moeten worden uitgedaagd om
te innoveren, stelt Kohsiek. “Om innovaties uit te lokken
moeten wij, als Rijkswaterstaat, ons als innovatief
opdrachtgever opstellen. Bijvoorbeeld door de markt
vroegtijdig te betrekken bij het zoeken naar oplossingen
voor onze problemen en via innovatief aanbesteden de
marktpartijen te vragen om met oplossingen te komen.”
Als voorbeeld noemt hij de corridor A4-Zuid, een
derde verbinding naar Antwerpen door West-Brabant.
Kohsiek: “Wij hebben gezegd dat we die corridor
in concessie willen geven, inclusief het managen van
de goederenstroom. Nieuw is dat bedrijven met ideeën
mogen komen over hoe die verbinding er uit moet
gaan zien. Daarbij ligt weinig of niets vast. Ze kunnen
een tracé kiezen, maar ze mogen ook voorstellen

“Om innovaties
uit te lokken
moeten wij, als
Rijkswaterstaat,
ons als innovatief
opdrachtgever
opstellen.”

doen om in plaats van een weg, een spoorlijn of een
buisleiding aan te leggen. Als ze maar voldoen aan de
vervoersopgave. In de Nederlandse verhoudingen is
dat een zeer ingrijpende vernieuwing, waarvan je nog
maar moet afwachten of je eigen organisatie én de
marktpartijen het risico kunnen dragen.”
Lef
“Als je wilt innoveren moet je risico’s durven nemen.
Risicomanagement kan helpen bij het identificeren
van problemen en het treffen van beheersmaatregelen.
Dat doen we ook voor grote projecten, inclusief
ingrijpende organisatorische veranderingen. Toch kun

je niet alle risico’s inschatten, noch kun je voor alle
eventualiteiten voorzorgsmaatregelen treffen. Er blijft een
restrisico dat we moet durven nemen op straffe van verlies
aan innovatief vermogen.”
Om mensen uit te dagen tot innovatief denken moet je
volgens Kohsiek alle vormen van innovatie stimuleren;
niet alleen de grote, ingrijpende vernieuwingen, maar ook
de kleine. “Er moet permanent een geest van vernieuwing
door de organisatie waren”, zegt hij. “Alleen dan kun je er
ook andere organisaties mee infecteren. Het toekomstige
Delta-instituut bijvoorbeeld willen we uitdagen om met
kennisgedreven innovaties te komen.” ❖
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Risicomanagement
en Ondergrond
In juli is wereldwijd een
ongewoon nieuw boek uitgebracht over risicomanagement
en ondergrond. Het boek is
bestemd voor iedereen die in
aanraking komt met bouwen
op of in de grond.

Effectief risicomanagement
van de altijd onzekere ondergrond
slaat een stevige brug tussen geotechnische en niet-geotechnische
professionals bij bouw- en infraprojecten. Hierdoor worden nare
verrassingen, vaak resulterend
in extra kosten en tijd, zoveel
mogelijk beperkt. Tevens kunnen
kansen voor optimalisaties en
innovaties beter worden benut.
Het boek integreert vier aspecten: de bouwsector, risicomanagement, de ondergrond en de
menselijke factor. Dit alles komt
samen in een transparant proces,
GeoQ. Risicobewustzijn, zonder
te vervallen in risico-aversie, staat
hierin centraal. Het boek besteedt
daarom ruim aandacht aan de rol
van de individuele professional,
diverse soorten teams, de publieke
en private klant, en de maatschappij als geheel. ❖
ISBN - 0750669586 Auteur: Martin van Staveren

AGENDA
GeoCheck is een toets of alle relevante geotechnische kennis juist is ingebracht

De Josselin de Jong
in het zonnetje
Op 30 augustus werd Prof. Gerard de Josselin
de Jong, de grand old man van de Nederlandse
grondmechanica, door zijn leerlingen uitgebreid in het zonnetje gezet.
In de jaren vijftig van de vorige eeuw was
Josselin een pionier op het gebied van zowel de
grondmechanica als de geohydrologie. Zijn
ideeën strookten niet altijd met de gevestigde
orde en veel van zijn publicaties hebben
daardoor minder aandacht gekregen dan ze
verdienen. Drie van zijn leerlingen – Arnold
Verruijt, Hans van Duijn en Ruud Schotting –
namen daarom het initiatief om van zijn meest
significante publicaties een boek te maken. Het
eerste exemplaar van die 350 pagina’s dikke
bundel werd op de bijeenkomst bij GeoDelft
aan “Jos” uitgereikt.
Soil Mechanics and Transport in Porous Media,
Selected Works of G. de Josselin de Jong
Springer 2006, ISBN: 1-4020-3536-5

in een project. Tijdens de GeoCheck symposia worden ervaringen uit diverse
gemeenten aan elkaar gepresenteerd.

Evaluatie Risicomanagement
gemeentelijke bouwprojecten

11 oktober	GeoCheck Bodemverontreiniging
18 oktober

GeoCheck Horizontaal Gestuurd Boren

01 november

GeoCheck Parkeergarages

08 november

GeoCheck Stedelijk Water

22 november

GeoCheck Grondonderzoek

02 november

GeoForumdag ‘Geo-engineering zoekt de ruimte’

Deelname aan de symposia is kosteloos. U kunt u aanmelden door een mail te
sturen naar: com@geodelft.nl. Vermeldt u om welk symposium het gaat?
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Meer informatie vindt u op: www.geodelft.nl/geocheck

				

www.geonet.nl/geoforum

In een Delft Cluster-project is vijftien
medewerkers van gemeenten gevraagd naar hun
visie op risicomanagement, hoe zij het toepassen in bouwprojecten en wat hun behoeften
daarbij zijn. De conclusies van die gesprekken
zijn samengevat in het rapport ‘Evaluatie Risicomanagement bij gemeentelijke bouwprojecten’.
Indien u een exemplaar wilt ontvangen kunt u
een e-mail sturen: s.a.m.karstens@geodelft.nl ❖
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