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Universiteit Twente en GeoDelft Starten Samenwerking
Kenniscentrum op het gebied van risicomanagement en innovatiemanagement
Gaan risico’s en innovatie samen? Jazeker. Daarom hebben de Universiteit Twente en GeoDelft
vandaag een samenwerkingsovereenkomst getekend. Het is het startsein voor een ambitieus
initiatief: het oprichten van een kenniscentrum op het raakvlak van risicomanagement en
innovatiemanagement. Dit kenniscentrum gaat zich richten op het optimaliseren van
infrastructuurprojecten in de bouwsector, door het verder ontwikkelen en uitdragen van een
integrale toepassing van risicomanagement en innovatiemanagement. Dit geeft namelijk
interessante optimalisaties: lagere kosten, kortere realisatietijd, meer veiligheid en kwaliteit en
grotere duurzaamheid.
De Nederlandse bouwsector is volop in verandering. De luide maatschappelijke roep om betere
kostenbeheersing, meer kwaliteit en strakkere planning heeft de sector ter harte genomen met een
groot aantal initiatieven voor structurele vernieuwing. Dit richt zich in toenemende mate op het
optimaliseren van het totale bouwproces. De vaak slappe en variabele Nederlandse ondergrond, met
veelal hoge grondwaterstanden, speelt hierbij in veel gevallen een hoofdrol. Grond en water kunnen
elk project immers letterlijk maken of breken. Hoe kan de bouwsector zich kosten - effectief
vernieuwen, met adequate aandacht voor het omgaan met de traditioneel onzekere ondergrond? Het
antwoord ligt besloten in de integrale toepassing van risicomanagement en innovatiemanagement.
Niet alleen in de dichtbevolkte en fragiele Nederlandse delta, ook in vele delta’s buiten Nederland
neemt de complexiteit van het bouwen enorm toe. Risicomanagement richt zich traditioneel op het
kosten-effectief beheersen van alle mogelijke risico’s, gedurende de totale levenscyclus van een
project. Hoewel een dergelijke aanpak snel terrein wint binnen de bouwsector, is dit niet voldoende. Er
is ook grote behoefte aan innovatiemanagement, het realiseren van product- en procesinnovaties, om
beter te kunnen voldoen aan de steeds hogere maatschappelijke eisen ten aanzien van bijvoorbeeld
kostenbeheersing, planning en kwaliteit. Door risicomanagement in de bouwsector tevens te benutten
als een soort airbag voor innovaties wordt de impact ervan aanzienlijk vergroot. Inherente
onzekerheid, die onlosmakelijk gepaard gaat met het toepassen van innovaties, kan door een
risicogestuurde aanpak van het innovatieproces tot acceptabele proporties worden teruggebracht.
Een integrale benadering van risicomanagement en innovatiemanagement is nieuw, zowel in de
Nederlandse als mondiale bouwsector. Tot de kerntaken van het kenniscentrum behoort daarom het
focussen en opstarten van (promotie)onderzoek, onderwijs en (internationale) kennisuitwisseling. Dit
alles op het raakvlak van risicomanagement en innovatiemanagement binnen de bouwsector. Doel
van deze activiteiten is het ondersteunen van veilig en kosten-effectief bouwen, wonen en werken in
kwetsbare deltagebieden. Hierbij werken we vanuit de inhoud, waarbij de organisatie en structuur van
het kenniscentrum stap voor stap worden uitgebreid. Uiteraard staat het kenniscentrum open voor de
toetreding van nationale en internationale partners, uit het bedrijfsleven, de overheid en
kennisinstellingen.
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Profiel Universiteit Twente
Op het terrein van construction management & engineering heeft de Universiteit Twente over de
afgelopen 15 jaren een specifiek profiel ontwikkeld voor zowel onderwijs als onderzoek:
De afdeling construction management & engineering van de Universiteit Twente richt zich op het
ontwikkelen en overdragen van wetenschappelijke kennis op het gebied van construction
management & engineering. De nadruk daarbij ligt op het ontwerpen en analyseren van het
functioneren van civieltechnische en bouwkundige systemen vanuit de wisselwerking met de
maatschappelijke en fysieke omgeving.
De afdeling construction management & engineering richt zich – gezien in het licht van de
levenscyclus – overwegend op de initiatieffase, het conceptueel/functioneel ontwerp(-en), en het
gebruik en beheer van civieltechnische en bouwkundige systemen, en in mindere mate op het
constructief ontwerp en de realisatie van civieltechnische en bouwkundige systemen.
Onzekerheid, risico en het omgaan met onzekerheden en risico’s is een belangrijk thema van
onderzoek binnen de Universiteit Twente. Binnen de afdeling construction management & engineering
zijn de analyse en de mogelijkheden tot het op adequate wijze beheersen van onzekerheden en
risico’s zoals deze zich voordoen binnen het bouwproces in het algemeen en bij de toepassing van
product- en procesinnovaties in het bijzonder een belangrijk thema van onderzoek.
Profiel GeoDelft
GeoDelft is als nationaal en Groot Technologisch Instituut (GTI) al meer dan 70 jaar actief in
onderzoek en advisering op het gebied van grondmechanica, funderingstechniek en geo - ecologie.
Als GTI ontwikkelt en verspreidt GeoDelft nieuwe kennis en innovatieve toepassingen daarvan voor en
in de bouwsector. Dit ter verbetering van het maatschappelijke en financiële rendement van
investeringen in de fysieke infrastructuur. GeoDelft vervult daarbij een brugfunctie tussen de
wetenschap en de publieke en private toepassingssectoren. Hierbij is het beter kwantificeren,
beheersen en reduceren van ondergrond-gerelateerde risico’s bij infrastructurele werken en bij de
toepassing van innovaties in het bijzonder, een belangrijke ingang. GeoDelft is initiatiefnemer van een
aantal baanbrekende procesinnovaties in de bouwsector, waaronder het GeoQ concept voor
risicobeheersing van de ondergrond en GeoBrain voor het sector-brede hergebruik van
projectervaringen. Het instituut profileert zich hiermee als “Partner in Risicomanagement”.
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