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Inleiding

1.1

Aanleiding en aanpak

De openbare ruimte binnen de Nederlandse gemeenten vervult een belangrijke rol in het realiseren van
maatschappelijke doelstellingen. Bij het realiseren van deze doelstellingen speelt het beheer en onderhouden
van de openbare ruimte een cruciale rol. Bezuinigingen als gevolg van de economische crisis leiden tot een
afname in vervanging en nieuwbouw binnen de openbare ruimte. Dit leidt ertoe dat binnen gemeenten de
aandacht meer en meer komt te liggen op een verdere professionalisering van het beheer en onderhoud van
de openbare ruimte. De wijze waarop de gemeenten beheer en onderhoud hebben georganiseerd is in de
en onderhoud meer en meer uitbesteed aan de markt. Hiermee is de transitie ingezet van een uitvoeringsnaar een regie organisatie waar het gaat over het beheer en onderhoud. Een transitie die zich vandaag de dag
doorzet naar netwerk- en ketenorganisatie.
Bij deze transitie hoort een (verdere) professionalisering van het beheer en onderhoud om daarmee beter het
hoofd te kunnen bieden aan deze trends. Als gevolg van de economische crisis is minder budget beschikbaar
voor het uitvoeren van de instandhouding van de openbare ruimte. Beheerders zien zich genoodzaakt keuzes
te maken in, waaraan en op welke wijze het budget wordt besteed. Maar wat zijn de gevolgen van deze
id, imago, sociaal welzijn of
bereikbaarheid? Deze vragen hebben geleid tot een zekere mate van risicobewustwording en risicodenken
binnen de Nederlandse gemeenten.
Assetmanagement wordt gezien als belangrijk middel om het beheer verder te professionaliseren.
Assetmanagement betreft de activiteiten waarmee een decentrale overheid uitvoering geeft aan het optimaal
levenscyclus, met als doel het realiseren van het beleidsplan en de daarin opgenomen doelstellingen van de
organisatie. Assetmanagement stelt een organisatie in staat de effecten van een (gedwongen) keuze uit te
niveaus onderscheiden:




strategisch (bestuurlijk)
tactisch (aansturing van de kritische bedrijfsonderdelen)
operationeel (uitvoerend).

binnen de gemeentelijke organisaties een uniforme aanpak om deze onderlinge samenhang te analyseren en
te bepalen. Hoe vertaalt bijvoorbeeld het begrip Veiligheid zich van bestuurlijk niveau (hoeveel claims, doden,
gewonden zijn acceptabel) naar tactisch niveau (wat is het bijbehorende minimum beheersniveau) naar
operationeel niveau (waar en wat wordt hoe geïnspecteerd).
De voorgaande ontwikkelingen zijn voor CROW aanleiding geweest tot het initiëren van een onderzoek wat
uiteindelijk heeft geresulteerd in een risicomanagementmodel voor de openbare ruimte. Dit model is
uitgewerkt voor wegverhardingen en een eerste aanzet is gegeven voor groenvoorzieningen.
Het risicomanagementmodel omvat alle levensfasen van een fysieke asset en legt de verbinding tussen
strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het risicomanagementmodel stelt de gemeentelijke organisatie
in staat de wens, risicogestuurd beheer, te organiseren en te praktiseren. Het risicomanagementmodel is tot
1
stand gekomen in nauwe samenwerking met een aantal Nederlandse gemeenten . Het totale onderzoek is
opgedeeld in drie fasen.
Fase 1
In fase 1 is gestart met een bureaustudie naar de huidige stand van zaken met betrekking tot
risicomanagement binnen de Nederlandse gemeenten. Gedurende de bureaustudie is een algemeen beeld
ontstaan, waarna verder is ingezoomd op asset-gerelateerd risicomanagement met de focus op de asset
soorten wegen en groen. De bureaustudie heeft geleid tot een eerste risicomanagementkader en specifieke
werkwijze binnen de gemeenten. Gedurende de bureaustudie zijn een aantal gemeenten geselecteerd voor
verder onderzoek en deelname. De geselecteerde gemeenten hebben meegewerkt aan een generiek
1

Een overzicht van de deelnemende gemeenten is opgenomen als bijlage 1
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interview met het
binnen de gemeenten goede voorbeelden geselecteerd met het doel deze als referentie voor de verdere
uitwerking van het risicomanagementmodel te gebruiken. Daarnaast fungeerden de geselecteerde
gemeenten als klankbordgroep.
Gedurende de eerste klankbordgroep bijeenkomst (ter afsluiting van fase 1) zijn de achtergrond,
totstandkoming en het doel van het model uiteengezet. Een tweetal voorbeelden van de wijze waarop
gemeenten nu met risico omgaan zijn gepresenteerd en gespiegeld aan het model, waarna de verschillende
stappen in het model zijn toegelicht. Voor de verdere uitwerking, fase 2, is door de deelnemende gemeenten
uitdrukkelijk verzocht de focus niet zozeer op de asset soorten wegen en groen te leggen, maar te focussen
op een integrale benadering van de buitenruimte als totaal. Dit alles tezamen heeft gediend als input voor fase
2.
Fase 2
In fase 2 van het onderzoek zijn de conceptuele ideeën uit fase 1 uitgewerkt naar concrete voorstellen in
werkwijze en zijn de direct inzetbare instrumenten per stap beschreven. De uitwerking is gedaan in het licht
van de te beantwoorden vragen uit fase 1 en de wens tot een integrale benadering. Bij de uitwerking is
rekening gehouden met het feit dat elke gemeente zich ergens bevindt op een asset- en risicomanagement
kennisschaal van beginnend tot ver gevorderd. Daarnaast voorziet de uitwerking in de verschillende
menseigen leer- en toepassingsbehoefte.
Fase 3
In fase 3 zijn de instrumenten per stap in het risicomanagementmodel verder uitgewerkt en gerealiseerd. Ter
toelichting, ondersteuning en als een eerste proeve van implementatie van het risicomanagementmodel is het
model voor wegverhardingen uitgewerkt in een excel-applicatie (risicoregister). Tevens is een eerste aanzet
geven hoe het model toepasbaar kan zijn voor groenvoorzieningen.
1.2

Probleemstelling

De toepassing van risicomanagement is relatief nieuw als het gaat om het beheren van de openbare ruimte.
De vraag naar risicomanagement stijgt en de behoefte aan informatie en uitleg is gewenst. Gemeenten
kampen met algemene vragen als: Wat is risicomanagement? Hoe kunnen we risicomanagement toepassen?
Wat levert risicomanagement op? En concreter:




verschillende budget en/of prestatie-eisen?
zichtelijk en beheersbaar zijn en wat zijn de kosten hiervan?
Welke verschillende beheer-

Dit rapport geeft een uitleg over risicomanagement en geeft antwoord op de vragen van gemeenten.
1.3

Doelstelling en status

Doel is om tekst en uitleg te geven over wat risicomanagement inhoudt en hoe risicomanagement toegepast
kan worden bij het beheren van wegverhardingen (en groenvoorzieningen) in de openbare ruimte.
De resultaten van het project die in deze rapportage zijn beschreven moeten gezien worden als een
groenvoorzieningen.
Het in dit rapport beschreven risicomanagementmodel en de uitwerking van de werking, gedachten en
methoden achter het gepresenteerde risicoregister voor wegverhardingen (hoofdstuk 6.5 en bijlage 3) zijn
gebaseerd op de huidige Wegbeheersystematiek zoals deze is beschreven in CROW publicatie 146 en 147.
Naast deze rapportage is een separaat risicoregister ontwikkeld in excel waar in hoofdstuk 6.5 en bijlage 3
veelvuldig naar wordt verwezen. Doel van dit excel-instrument is dat ervaring met de hier beschreven
systematiek kan worden opgedaan in een pilot-achtige omgeving. Ervaringen worden teruggekoppeld naar
CROW.
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Bij de herziening van de huidige CROW-wegbeheersystematiek (publicaties 146 en 147) worden deze
ervaringen en resultaten meegenomen. Deze herziening wordt in 2016 en 2017 door CROW uitgevoerd. Ook
zullen de ervaringen worden ingebracht bij de lopende ontwikkeling van de CROW-groenbeheersystematiek.
Voor meer informatie over dit rapport, het excel-model en de herziening van de CROWwegbeheersystematiek: eddy.westdijk@crow.nl.
1.4

Leeswijzer

De hoofdstukken 2 tot en met 4 beschrijven de resultaten van de eerste fase. Allereerst wordt het begrip risico
en risicomanagement toegelicht waarna in hoofdstuk 3 de achtergrond en ontwikkeling van
risicomanagement worden uiteengezet. Hieruit wordt duidelijk wat de relatie tussen assetmanagement en
risicomanagement is en welke rol de decentrale overheid heeft gespeeld bij de totstandkoming van
assetmanagement en wat de relatie is met specifieke ontwikkelingen binnen de lagere overheden. Hoofdstuk
4, ter afsluiting van de eerste projectfase, geeft een overzicht van de huidige mate en toepassing van
risicomanagement binnen de betrokken gemeenten.
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van fase twee. Hierin wordt het risicomanagementmodel geïntroduceerd.
Het model biedt de verschillende lagen en betrokkenen binnen de gemeentelijke organisatie handvatten om
risicomanagement te implementeren en daarmee toe te passen binnen het eigen organisatieonderdeel.
Ingegaan wordt op de gevolgde werkwijze, de achtergronden en de uiteindelijke resultaten. Afsluitend
(hoofdstuk 5.5) worden twee voorbeelden gegeven over wegverhardingen en groenvoorzieningen hoe
risicomanagement bij beheer van de openbare ruimte nu al is toegepast door enkele gemeenten. Hiermee
krijgt de lezer inzicht in de huidige stand van zaken met betrekking tot risico gestuurd beheer. Afsluitend
wordt deze huidige werkwijze afgezet tegen het gepresenteerde risicomanagementmodel.
In hoofdstuk 6 worden per processtap in het risicomanagementmodel producten benoemd welke in fase drie
verder zijn ontwikkeld en gerealiseerd. De producten zijn ingedeeld naar de verschillende leer- en
toepassingsbehoeften (theorie, proces, instrument). In bijlage 3 is het model concreet uitgewerkt voor
wegverhardingen, gebaseerd op de huidige CROW-wegbeheersystematiek. In paragraaf 6.6 is een eerste
aanzet voor uitwerking van het model voor groenvoorzieningen beschreven.
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2

Introductie risicomanagement

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd wat risicomanagement is, wat gemeenten er mee kunnen en wat het
oplevert.
De internationale organisatie ISO heeft in de loop der jaren verschillende normen opgesteld, waaronder de
een overkoepelende visie op het gebied van integraal risicomanagement kan bewerkstelligen. Als in
voorliggend rapport ISO 31000 wordt genoemd dan kan men dit lezen als de norm voor risicomanagement.
2.1

Wat is een risico?

Voordat kan worden uitgelegd wat risicomanagement is, moet
duidelijk zijn wat onder een risico wordt verstaan.
De definitie van risico is (ISO 31000):
Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van
doelstellingen.
Een effect, zoals bedoeld wordt in de definitie, is een afwijking
van wat wordt verwacht. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Figuur 1 Risico?

De doelstellingen kunnen betrekking hebben op verschillende
aspecten zoals: financiële, veiligheids-, gezondheids- of milieudoelstellingen en kunnen van toepassing zijn
op verschillende niveaus zoals strategisch, tactisch en operationeel niveau. Ook kunnen doelstellingen
betrekking hebben op de gemeente als geheel, maar ook op bijvoorbeeld de onderliggende afdelingen/teams
De bovenstaande definitie van risico wordt vaak in formulevorm gehanteerd:
Risico = Kans x Effect
worden berekend, geschat, beoordeeld of gesimuleerd. Het vaststellen van een kansvariabele kan op
verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld:




2.2

Gevoelsmatig
Kalendertijd
Herhalingsfrequentie
Statistische kans

(zelden, soms, regelmatig, etc.)
(1 keer per jaar, 1 keer per maand, 1 keer per week)
(1 keer per jaar, 10 keer per jaar, 100 keer per jaar)
(0-1%, 1-10%, 10-50%, 50-75%, 75-100%).

Wat is risicomanagement?

De definitie van risicomanagement (ISO 31000) is:
Gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen
Risicomanagement is een essentieel onderdeel van
een gestructureerde wijze worden geïdentificeerd en geanalyseerd.
beheersmaatregelen worden vastgesteld. Gedurende dit proces is er
een continu proces van communicatie en monitoring, wat ervoor
zorgt dat de risicobehandeling doeltreffend zal zijn.
Figuur 2 Risicomanagement?

Introductie risicomanagement

8

Risicomanagement kan op verschillende niveaus in organisaties plaats vinden. Dit betekent dat
risicomanagement kan worden toegepast op de gemeente als geheel, maar ook op bijvoorbeeld de

2.3

Waartoe leidt risicomanagement?

Risicomanagement toepassen op het beheren van de openbare ruimte geeft gemeenten de mogelijkheid om
te maken en daar bewust op te sturen. Met andere woorden: de organisatie krijgt inzicht in
welke gebeurtenissen een bedreiging vormen voor het realiseren van (programma) doelstellingen.
Door risicomanagement toe te passen op het beheren van de openbare ruimte is een gemeente in staat om:








Interne rapporten en data te verbeteren
Keuzes in beheersmaatregelen te verantwoorden
De kans op het behalen van doelstellingen te vergroten
Een prioriteitenlijst op te stellen van werkzaamheden voor bijvoorbeeld veiligheid, bereikbaarheid,
leefomgeving e.d.
Het risicobewustzijn te vergroten
De gevolgen van besluitvorming inzichtelijk te maken en daarmee ook de integriteit te versterken.
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3

Historie en gemeentelijke regelgeving

3.1

Historie

De maatschappij en economie zijn afhankelijk van goed functionerende assets. Een asset is een installatie,
bedrijfsmiddel of infrastructureel systeem wat waarde heeft of realiseert voor een organisatie. Voor de
particuliere sector moet men denken aan assets in de energiesector, hightech productiefaciliteiten,
petrochemie, scheepvaart et cetera. Voor de overheid moet men denken aan infrastructuur zoals weg, spoor,
riolering, buitenruimte et cetera. Door de toenemende afhankelijkheid en complexiteit van de assets neemt
ook het risico van het hebben van assets toe.
Figuur 3 geeft een overzicht van het aantal incidenten (rampen) als gevolg van falende assets. In het overzicht
zijn alleen incidenten opgenomen waaraan falende assets ten grondslag liggen (industrie, transport). De
grootte van de bol visualiseert de omvang van de ramp uitgedrukt in het aantal getroffen personen. Het
betreft hier alleen incidenten waarbij meer dan 10 dodelijke slachtoffers zijn gevallen of incidenten met meer
dan 100 direct betrokken slachtoffers. Gedurende de jaren tachtig is er een duidelijke toename van het aantal
incidenten waarneembaar.

Figuur 3 Technologische incidenten in de tijd

Een aantal spraakmakende incidenten zijn onder andere de scheepsrampen met de Piper Alpha, Amoco
Cadis, Exxon Valdez, de kernramp van Chernobyl, het gaslek in Bhopal en de afvalwaterlozing als gevolg van
een dijkdoorbraak van de pyrietmijn in Aznalcollar, Spanje. De verklaring voor de verdubbeling wordt hier niet
verder uitgewerkt. De toename van het aantal incidenten en de daaropvolgende mondiale maatschappelijke
verontwaardiging heeft geleid tot een opeenvolging van ontwikkelingen binnen zowel de private als publieke
sector.

Figuur 4 Rampen (v.l.n.r. Chernobyl, Piper Alpha, Aznalcollar)
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De ontwikkeling als reactie op de incidenten wordt aan de hand van figuur 5 kort toegelicht. De bovenzijde
van de tijdas visualiseert de ontwikkeling in de private sector. Hetzelfde wordt gedaan voor de publieke sector
aan de onderzijde van de tijdas.
Midden jaren tachtig ontstaat binnen de private sector, mede onder druk van de maatschappelijke opinie, het
besef dat winst voor de stakeholders niet ten koste mag gaan van milieu of leven. Met de introductie van
maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) verschuift de aandacht van alleen winst naar het belang
, Planet en Profit.
In de publieke sector wordt midden jaren tachtig New Public Management geïntroduceerd.
De introductie is een reactie op de economische gevolgen van de oliecrises aan het begin en einde van de
jaren zeventig. Niet een overheid die investeert, geld pompt in de economie, maar juist een kleinere en

geprivatiseerd. In navolging van Amerika en later Engeland werden in Nederland zo onder meer
busmaatschappijen, energiebedrijven, posterijen en telefonie (PTT) geprivatiseerd.
Wanneer de voorgaande ontwikkelingen met elkaar in verband worden gebracht zien we een tegengestelde
beweging van de publieke en private sector. Beide bewegen naar het maatschappelijk middenveld. De
overheid vanuit de overtuiging dat het zakelijker moet (value for money), de private sector omdat het
maatschappelijk verantwoord wil (moet) produceren. In het maatschappelijk middenveld werken overheden,
uitvoeringsorganisaties en andere partijen samen in zogenaamde Publiek-private Samenwerking (PPS) aan
maatschappelijke vraagstukken zoals infrastructurele problemen. Binnen deze samenwerking is, in Engeland,
de eerste versie van assetmanagement ontstaan: PAS 55.

Figuur 5 Ontwikkelingen in de tijd

3.2

Opkomst assetmanagement

Nadat in England de infrastructuur, zoals spoorwegen en energiebedrijven, werden geprivatiseerd, ontstonden
kort daarna problemen. Net na de privatisering gingen de nieuwe eigenaren hoofdzakelijk voor de winst door
te snijden in de kosten. Eén van de gevolgen was dat het onderhoud onvoldoende aandacht kreeg met als
gevolg falende assets. Treinen reden te laat, stroom viel uit et cetera. In die periode werd het Insitute of Asset
Management opgericht (IAM). Het IAM werd gevormd door zowel overheids- als private partijen. De PAS 55
norm werd opgesteld en wordt beschouwd als de eerste assetmanagement norm. De introductie van PAS 55

Historie en gemeentelijke regelgeving

11

is dus, indirect, het gevolg van een politiekWest-Europa. Uiteindelijk legde de Britse regering vervolgens PAS 55 op aan infrastructuurbeheerders.
De PAS 55, assetmanagement, laat zich het best omschrijven als:
duurzaam gedurende de gehele levenscyclus beheer voert over haar assets op basis van prestatie,
risico en kosten ten einde de doelste
De belangrijkste beweegredenen van zowel de private als publieke sector komen samen in assetmanagement.
e
de gehele levenscyclus van de asset bezien vanuit de bedrijfsdoelstellingen en waarden.
De PAS 55 norm is in 2015 uitgefaseerd en vervangen door de internationaal geaccepteerde
assetmanagement norm ISO 55000. In figuur 6 worden de meest essentiële verschillen tussen beide normen
opgesomd.
De strekking van ISO 55000 m.b.t. risicomanagement is als volgt samen te vatten:
om deze aan te pakken. De effectiviteit van deze maatregelen moet worden geëvalueerd.

Meer aandacht voor:





De invloeden van buiten de organisatie
(stakeholders)
Leiderschap en commitment van directie
Vastleggen van bewijs (verantwoording)
Risico en risicobeheersing vertegenwoordigd in zowel de beleid- als uitvoerende
processen

Figuur 6 PAS 55 (oud) en ISO 55000 (nieuw)

3.3

Gemeentelijke regelgeving

In 2004 (zie nogmaals figuur 5, Commissie BBV) is het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van kracht

om te zetten naar een aantal (10als: wat willen we bereiken, wat gaan we hiervoor doen en wat mag het kosten? Binnen het kader van dit
bedreiging in het bereiken van de doelstellingen? Echter, de wijze waarop gemeenten om dienen te gaan met
(d.d. eind 2015):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lokale heffingen
Financiering
Verbonden partijen
Bedrijfsvoering
Grondbeleid
Weerstandsvermogen
Onderhoud kapitaalgoederen.
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De paragrafen vormen een dwarsdoorsnede van de begroting, bezien vanuit een bepaald onderwerp. Dit
houdt in dat elke paragraaf informatie verschaft over onderwerpen die versnipperd in de verschillende

rapport worden hierna twee paragrafen nader toegelicht: Weerstandsvermogen en Onderhoud
kapitaalgoederen.
De verplichte paragraaf 6 Weerstandsvermogen heeft een relatie naar het toegepast risicomanagement
binnen de gemeenten. In de paragraaf Weerstandsvermogen wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere en
nietenigszins voorspelbaar karakter hebben. Bijvoorbeeld de achteruitgang / slijtage in de tijd van infrastructuur
zoals wegen. Nietfinanciële impact niet of nauwelijks is in te schatten. Bijvoorbeeld de effecten van de klimaatverandering. Voor
financiële tegenvallers (weerstandsvermogen).

aangenomen dat deze risic
binnen de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (groen, wegen, infra, water, gebouwen). De verplichte
paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen heeft een relatie naar de kostenverantwoording in de vorm van
onderhoudsbudgetten, ingedeeld naar continu onderhoud, projecten en groot onderhoud. Verder dient in
deze paragraaf aandacht te worden besteed aan het achterstallig onderhoud. Wanneer dit alles in verband
wordt gebracht met de huidige focus van risicomanagement binnen de gemeenten (nietkan men het volgende concluderen:




3.4

Het onderhoud aan de kapitaalgoederen valt buiten het formele risicomanagement van gemeenten
Voor het rapporteren van achterstallig onderhoud is geen dwingende regelgeving opgenomen om
de effecten van de achterstand uit te drukken in de termen prestatie, risico en kosten
Het huidige risicomanagement binnen gemeenten is financieel gedreven, zonder directe relatie met

Samenvatting

De meeste gemeenten hebben naar aanleiding van de BBV een nota risicomanagement en
weerstandsvermogen opgesteld. Het BBV beschrijft het gemeentelijk beleid met betrekking tot
risicomanagement. Echter, dit beleid is veelal financieel gedreven en ger
minder toegankelijk maakt voor de beheerders van de openbare ruimte. Dit neemt niet weg dat de
voorgeschreven rapportagelijn, inclusief de verplichte paragrafen, in het BBV grote gelijkenis vertoont met de
doelen-en rapportagelijn van het assetmanagementsysteem (zie figuur 7).

Assetmanagement

Besluit Begroting en Verantwoording

Figuur 7 Overeenkomst assetmanagement versus het BBV
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Het BBV biedt voor de verdere uitwerking van het onderzoek richtlijnen en aanknopingspunten om
risicomanagement binnen de gemeenten verder vorm te geven en in te richten binnen de verschillende
niveaus van de organisatie (strategisch, tactisch en operationeel). Dit wordt verder toegelicht in het volgende
hoofdstuk.
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4

De huidige stand van zaken

In dit hoofdstuk wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot risicomanagement binnen gemeenten
2
toegelicht. Aan de hand van interviews bij een aantal gemeenten worden de bevindingen rondom de
toepassing van risicomanagement toegelicht.
4.1

Toelichting onderzoek

De doelstelling van het onderzoek is om inzicht te krijgen in wat er bij gemeenten aan risicomanagement
wordt gedaan in het kader van assetmanagement.
Het onderzoek is gestart vanuit de wet- en regelgeving (Besluit Begroting en Verantwoording). Vervolgens is
er een literatuurstudie uitgevoerd naar de toepassing van risicomanagement binnen gemeenten. Daarna zijn
interviews afgenomen bij een aantal gemeenten. Tot slot is het ontstane beeld gepositioneerd binnen de ISOnormen 31000 (risicomanagement) en 55000 (assetmanagement).
De gehanteerde vragenlijst omvat alle bestuurs- en managementlagen binnen de gemeentelijke organisatie,
alsmede de levenscyclusfase van een asset (planfase tot en met afstotingsfase). De focus van het onderzoek
richt zich op het weg- en groenbeheer binnen de Nederlandse gemeenten.
De vragenlijst is gericht op zowel het sectorniveau als het niveau van de beheerder.
Om een representatief beeld te krijgen zijn zes gemeenten van verschillende grootte en in verschillende delen
van het land geïnterviewd.
De interviews waren gericht op de volgende aandachtsgebieden:







4.2

Assetmanagement
Risicomanagementbeleid
Risicomanagementproces
Communicatie- en rapportagelijnen (strategisch- tactisch-operationeel)
Relatie risicomanagement, organisatiedoelstellingen, normen en waarden
Risicomanagementcultuur
Gebruikte risicomanagementmethodieken en modellen.
Bevindingen

4.2.1
Algemeen
De resultaten uit de interviews zijn in onderstaande figuur 8 beknopt grafisch weergegeven. De resultaten zijn
-beleid,
risicomanagementtoepassing en risicomanagementmonitoring en -evaluatie. Elke bol representeert een
geïnterviewde gemeente. Zie figuur 8.
Uit de resultaten valt af te leiden dat er een grote verscheidenheid is tussen de verschillende gemeenten.
Hieruit blijkt dat een klein gedeelte al verder geprofessionaliseerd is op het gebied van risicomanagement dan
andere gemeenten. Tevens is hieruit af te leiden dat gemeenten onderling van elkaar kunnen leren. Er zijn
namelijk al goede praktische stappen gezet binnen enkele gemeenten om risicomanagement bij het beheer
van de openbare ruimte toe te passen.
Tijdens de bureaustudie en de interviews zijn de volgende algemene bevindingen geconstateerd:


Circa 70% van de gemeenten rapporteert volgens het Besluit Begroting en Verantwoording. Dus 70%



Risicoanalyse wordt veelal alleen uitgevoerd voor de niet-reguliere (strategische, lange termijn)


effect) en in een enkel geval is er
veiligheid en leefbaarheid, worden niet meegenomen
2

Deventer, Dordrecht, Haarlem, Rheden, Roosendaal, Rotterdam
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Binnen de geïnterviewde gemeenten bestaat (op papier) een risicomanagementsysteem.

Figuur 8 Interviewresultaten

4.2.2
Behoeften met betrekking tot risicomanagement
De interviews hebben tevens geresulteerd in een inzicht in de behoeften met betrekking tot
risicomanagement. De beheerafdelingen van de gemeenten willen de volgende vragen beantwoord hebben:




4.3

verschillende budget- en/of prestatie-eisen?
inzichtelijk en beheersbaar zijn, en wat zijn de kosten hiervan?
Welke verschillende beheer- en onderhoudsscenario's kunnen opgesteld worden op basis van
risicomanagement?
Het groeimodel

De volwassenheid van een organisatie met betrekking tot risicomanagement kan worden gevisualiseerd door
middel van een groeimodel.
Het groeimodel onderkent een vijftal groeifasen waarmee de volwassenheid van risicomanagement binnen
een organisatie kan worden weergegeven. Het groeimodel geeft weer dat een volwassen
risicoma
biedt.
Het groeimodel kan gebruikt worden om de huidige positie en ambitie van een organisatie/afdeling/team te
bepalen.
De interviews bij de zes gemeenten hebben inzicht gegeven in waar de gemeenten zich in dit groeimodel
bevinden. De ambitie van de meeste gemeenten is om risicomanagement integraal binnen de gemeente in te
richten en toe te passen. Risicomanagement zou continu en proactief plaats dienen te vinden binnen alle
lagen van de organisatie.
In figuur 9 zijn de zes geïnterviewde gemeenten gepositioneerd in het groeimodel.
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Figuur 9 Risicomanagement groeimodel
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5

Risicomanagement nader bekeken

In hoofdstuk 5 wordt toegelicht hoe risicomanagement binnen organisaties vorm gegeven kan worden. Dit
gebeurt aan de hand van het hierna beschreven risicomanagementmodel (figuur 10).
5.1

Risicomanagementmodel

Het risicomanagementmodel bestaat uit de volgende elementen:
1.
2.
3.

Bepalen van het risicomanagementbeleid
Inrichten van de organisatie voor het uitvoeren van risicomanagement
Risicomanagementproces uitvoeren:
a. Bepalen van de context
b. Risico-identificatie
c. Risico-analyse
d. Beheersmaatregelen ontwerpen en afwegen
e. Implementeren en uitvoeren van de beheersmaatregelen
f. Rapportage en evaluatie.

Figuur 10 Het risicomanagementmodel

In onderstaande paragrafen worden de elementen uit het model verder toegelicht.
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5.2

Risicomanagementbeleid

Het inbedden van risicomanagement in een organisatie dient ondersteund te worden door een blijvende
verbi
management is een noodzakelijke randvoorwaarde voor effectief risicomanagement.
De directie van een organisatie kan commitment vaststellen en bekrachtigen via het risicomanagementbeleid.
Het risicomanagementbeleid geeft hiermee richting aan de organisatie voor het verder inbedden en uitvoeren
van risicomanagement. Het risicomanagementbeleid is daardoor een verklaring van de algemene
bedoelingen en richting van een organisatie met betrekking tot risicomanagement.
Het risicomanagementbeleid van de organisatie kan worden uitgewerkt naar bijvoorbeeld specifieker
risicomanagementbeleid voor afdelingen (openbare ruimte). Het is hierbij van belang dat het
risicomanagementbeleid in lijn is met overig organisatiebeleid en bestaande wet- en regelgeving (zoals
bijvoorbeeld de regelgeving Besluit Begroting en Verantwoording).
Het risicomanagementbeleid dient duidelijk de doelstellingen voor en de verbintenis van de organisatie tot
risicomanagement weer te geven (bron: ISO 31000). In het risicomanagementbeleid kan de risicohouding van
de organisatie worden benoemd. De risicohouding van de organisatie geeft aan in welke mate de organisatie
risicomijdend of risiconemend is. De risicohouding van een organisatie kan deels worden vastgesteld in een
risicomatrix welke is afgeleid van de bedrijfswaarde. Deze wordt ook wel bedrijfswaarde matrix of
organisatiewaarde matrix genoemd.
bedrijfswaarden zijn bijvoorbeeld Veiligheid, Doorstroming, Milieu, Kosten en Imago. In figuur 11 is een
voorbeeld van een risicomatrix opgenomen voor de bedrijfswaarde Imago. In de risicomatrix wordt
horizontaal de kansvariabele opgenomen (de kans dat een object faalt) en verticaal de effectvariabele (wat is
het effect van het falen). In deze risicomatrix is bijvoorbeeld te zien dat een kleine kans op enkele klachten
een laag risico heeft. Een zeer grote kans op enkele klachten wordt beschouwd als een hoog risico.

Figuur 11 Voorbeeld risicomatrix 'Imago'

Per bedrijfswaarde kan een aparte risicomatrix opgesteld worden. In het uitvoerende
risicomanagementproces kunnen de risicomatrices worden gebruikt om te bepalen of een geïdentificeerd
risico acceptabel is of niet.
5.3

Inrichting van de organisatie

Het opgestelde risicomanagementbeleid geeft richting aan de organisatie om risicomanagement uit te
voeren. Voordat er daadwerkelijk een risicoanalyse uitgevoerd kan worden, dient er nagedacht te worden
over wie in de organisatie risicomanagement gaat toepassen, wanneer dit gebeurt en hoe dit plaats vindt. Er
dient dus nagedacht te worden over de inrichting van de organisatie.
Het is aan te raden over de volgende punten na te denken en deze vast te leggen:


Toepassingsgebieden van risicomanagement;
Risicomanagement kan op verschillende toepassingsgebieden worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld
op een asset, systeem, netwerk, gebied, project, programma, contract en/of
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assetmanagementsysteem (zie figuur 12). De verschillende toepassingsgebieden beïnvloeden elkaar
mindere mate het bovenliggende algehele doel van de organisatie, wat is vertaald in een

Figuur 12 Toepassingsgebieden van risicomanagement binnen een organisatie



Integratie van risicomanagement in bestaande processen;
Het risicomanagementproces dient geïntegreerd te worden in de bestaande processen van de
organisatie. Dit betekent dat bestaande processen input leveren voor het uitvoeren van
risicomanagement en dat het risicomanagementproces ook input levert voor bestaande processen in
de organisatie. Er dient bepaald te worden welke processen input vanuit het
risicomanagementproces nodig hebben. Tevens dient bepaald te worden welke processen input
kunnen leveren aan het risicomanagementproces.



Rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden m.b.t. risicomanagement;
Het is aan te bevelen om vast te leggen welke functionarissen in de organisatie welke
risicomanagementrollen hebben. Per rol dienen de bijbehorende taken, verantwoordelijkheden en
bevoegdheden te worden beschreven.



Middelen;
De organisatie dient de juiste en voldoende middelen ter beschikking te stellen voor effectief en
efficiënt risicomanagement. De juiste en voldoende middelen hebben betrekking op o.a.:
Personele capaciteit, kennis, vaardigheden, ervaring en bekwaamheid
Ondersteunende hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld software en registratiemiddelen
Toegang tot informatiebronnen/systemen
Opleiding-



Methodiek;
Er zijn verschillende risicomanagementmethodieken die, afhankelijk van o.a. de context en
doelstelling, ingezet kunnen worden. Gangbare methodieken binnen gemeenten zijn RISMAN,
FMECA en een BowTie analyse. Voor de selectie van een passende methodiek wordt gebruik
gemaakt van de aanvullende risicomanagementrichtlijn ISO 31010. In deze norm zijn verschillende
risicomanagementmethodieken toegelicht. Tevens zijn er richtlijnen benoemd waarmee een
organisatie een bepaalde methodiek kan kiezen. Een overzicht met de methodieken is opgenomen in
bijlage 2.
De keuze voor een risicomanagementmethode is o.a. afhankelijk van de volgende factoren:
Het doel van de risicoanalyse (voorbeeld scenario vergelijk)
De behoefte van de besluitvormers (mate van detail)
Het type risico wat wordt geanalyseerd (complexiteit)
De potentiële impact van de effecten (diepte i.r.t. effect)
De mate van deskundigheid, personele en andere middelen die nodig zijn
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De beschikbaarheid van data en informatie
Wettelijke en contractuele vereisten.

Communicatie en rapportage;
Communicatie en rapportage heeft zowel betrekking op de eigen organisatie tussen verschillende
belanghebbenden (intern) als op de eigen organisatie met externe belanghebbenden (extern). Hierbij
is het van belang om vast te stellen wie de belanghebbenden zijn, wat hun wensen en eisen zijn en
hoe hiermee gecommuniceerd en aan gerapporteerd gaat worden.

De uitwerking en vastlegging van bovenstaande aandachtspunten wordt ook wel het risicomanagementkader
genoemd. Het risicomanagementkader (PLAN) dient geïmplementeerd te worden in de organisatie, zodat de
organisatie werkt (DO) conform het vastgestelde risicomanagementkader. Hierbij is het van belang dat het
risicomanagementkader wordt gemonitord en beoordeeld (CHECK), waardoor het continu verbeterd kan
worden (ACT).
5.4

Risicomanagementproces

In deze paragraaf wordt het risicomanagementproces per processtap besproken.
Het risicomanagementproces kan in een aantal stappen worden beschreven. In figuur 13 is het
risicomanagementproces in het gehanteerde risicomanagementmodel aangegeven.
Het risicomanagementproces bestaat uit de volgende stappen, die in onderstaande paragrafen kort worden
toegelicht:
1.
2.
3.
4.
5.

Bepalen van de context
Risico-identificatie en -analyse
Beheersmaatregelen ontwerpen en afwegen
Implementeren en uitvoeren beheersmaatregelen
Rapportage en evaluatie.

Risicomanagement
proces

Figuur 13 Risicomanagementproces

Naast de bovenstaande processtappen dient er bij het uitvoeren van het proces continu aandacht te zijn voor:


Communicatie en overleg. Dit vindt tijdens het hele proces plaats met zowel interne als externe
veronderstellingen etc. Hun visie kan van belangrijke invloed zijn op het besluitvormingsproces.

Risicomanagement nader bekeken

21



Monitoring en beoordeling behoren beiden te worden gepland als onderdeel van het
risicomanagementproces. Hierin wordt de voortgang gemonitord van de gekozen risicobehandeling.

De uitleg per processtap wordt in onderstaande paragrafen ondersteund met behulp van een voorbeeld. Het
voorbeeld betreft een risicoanalyse van een drukke weg in slechte conditie.
5.4.1
Bepalen van de content
De eerste stap van het risicomanagementproces is het bepalen van de context. Met de informatie uit deze
stap kan de doelstelling van de risicoanalyse worden vastgesteld en kunnen de juiste keuzes worden gemaakt
met betrekking tot de inrichting van de risicoanalyse.
In deze stap wordt zowel de interne als de externe context beschouwd. Met externe context wordt
bijvoorbeeld de fysieke situatie, de locatie, de omgeving en de regelgeving bedoeld.

Voorbeeld

Bepalen van de context

Interne context
-

Risicomatrix
Inrichting van de organisatie
Functieanalyse
Uitgangspunt: Vlot en veilig verkeer

Externe context
-

Zwaar belaste weg
Met name woon- werkverkeer
Wegconditie van de asfaltweg is slecht.
(Oneffenheden E3), grote gaten in de weg
Geen fietsers/voetgangers
Buiten de bebouwde kom
Toegestane snelheid is 80 km/h
De weg is na 23:00 uur niet meer verlicht

Voor het wegen-risicoregister (separaat excel-model):
In het risicoregister is deze benadering terug te vinden in de risicoparameters die zijn vastgelegd. De
wegtypen en wegconditie geven de prioriteit weer waarop geacteerd kan worden. Immers, een weg van het
type Hoofdwegennet heeft een grotere intensiteit en een prominentere rol in het gehele wegenareaal dan
een weg in woongebied. Hetzelfde geldt voor een weg dat een schade van een conditie E3 een grotere
prioriteit heeft dan een weg met een schade van L1. Zie figuur 14.

#
1
2
3
4
5
6
7

Risicoparameter_1
Hoofdwegennet
weg-zwaarbelast
weg-gemiddeld belast
weg-licht belast
weg in woongebied
weg in verblijfsgebied
fietspaden

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risicoparameter_2
E3
E2
E1
M3
M2
M1
L3
L2
L1

Figuur 14 Wegtypen en Wegcondities
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5.4.2

Risico-identificatie en -analyse
Hierbij valt te denken aan een breed scala

Het in kaart brengen van de gebeurtenissen maakt het mogelijk om deze te analyseren. Door middel van
bijvoorbeeld een brainstorm of een gedegen functieanalyse kunnen de gebeurtenissen in kaart worden
gebracht. Een functieanalyse is de verzamelnaam voor alle identificatie- en analyse methodieken (zie bijlage
2) die uitgaan van de functie van een technisch systeem, bedrijfsonderdeel of proces. Met andere woorden, er
wordt bepaald welke functie(s) en prestatie(s) door een systeem, organisatieonderdeel, dient te worden
vervuld waarna wordt onderzocht welke gebeurtenissen kunnen leiden tot functieverlies. Per gebeurtenis
Zodra de oorzaak, gebeurtenis en gevolgen bekend zijn, is het van belang om de kans van het optreden van
de gebeurtenis te bepalen. De wijze van kansbepaling is mede afhankelijk van de hoeveelheid aanwezige
betrouwbare data en aanwezige kennis. Indien er geen data aanwezig is om de kans van optreden te bepalen,
dan zal de kans door experts/deskundigen bepaald moeten worden. Indien er geringe data beschikbaar is, kan
de kennis van de expert/deskundige aangevuld worden met vuistregels/berekeningen. Indien er veel
betrouwbare data aanwezig is kan er gebruik gemaakt worden van kansverdelingen en eventueel simulaties
om de kans te kunnen vaststellen. De effecten per bedrijfswaarde worden bepaald met behulp van de
risicomatrix. De kans en het effect leiden vervolgens tot een bepaling van de hoogte van het risico. De risicoidentificatie en -analyse wordt idealiter uitgevoerd in het eerder genoemde risicoregister. Zie voor een
uitwerking hoofdstuk 6.5 en bijlage 3.
Voor het wegen-risicoregister:
De tabel voor de Failure mode and effect analysis (FMEA) geeft de risico-identificatie in de vorm van het
schadetype en het maximale effect dat dit kan hebben op de organisatiewaarden. Dit is ook gelijk de relatie
naar de volgende stap: de risico-analyse.

#

Schadetype

1

Rafeling

2

Dwarsonvlakheid

3

Oneffenheden

4

Scheurvorming

5

Voegvulling

Beschrijving van de schade

Gevolg van de schade (probeer dit voor
alle bedrijfswaarden te beschrijven)

Een s terk gera fel d wegdek zorgt na mel i jk voor
Ui tbreken va n de bovens te s teentjes
verl i es va n ri jcomfort, toenemende
ui t de dekl a a g. Di t a l s gevol g va n
gel ui ds hi nder en geeft ka ns op rui tbreuken door
verkeers bel a s ting en
s teens l a g. Bi j te veel ra fel i ng moet de dekl a a g
weers i nvl oeden.
verva ngen worden.
Gol vi ng va n het wegdek a l s gevol g
Is er s pra ke va n s poorvormi ng da n l ei dt da t i n
va n verkeers bel a s ting, veel s porend
de mees te geva l l en tot a qua pl a ni ng op een
verkeer (dus s teeds i n een s poor
wegdek. Ri bbel vormi ng bi j krui s i ngen en
ri jdend), zwa kke s tabi l i tei t va n een verkeers l i chten geeft oncomfortabel gedra g bi j
of meer a s fa l tla gen (vermoei i ng of
het ri jden, met na me hi nderl i jk voor het
gebrek verdi chting) of zwa kke
s nel verkeer op twee wi el en. Onvl a khei d ka n
funderi ng.
ui tgefrees d worden of opgevul d.
Ga ten i n het wegdek l everen meteen een geva a r
op voor a l l e weggebrui kers . Erns tige ga ten ga a n
Ga ten en/of verza kki ngen i n a s fa l t.
ook di eper da n a l l een de dekl a a g en zul l en dus
Di t a l s gevol g va n verkeers bel a s ting,
s nel groter onderhoud verei s en. Sl echt
ni et onderhouden a ndere fa a l types ,
s tra a tbeel d i n combi na tie met ka ns op
s l echte a a nl eg of
rechts za ken va nwege a chters tal l i g onderhoud.
weers oms tandi gheden.
Repa ra tie za l ook omva ngri jker zi jn da n bi j kl ei n
onderhoud.
Er ka n een vers nel de a a ntas ting va n de
Scheuren i n het wegdek a l s gevol g onderl a a g pl a a ts vi nden a l s gevol g va n weer of
va n verkeers bel a s ting, na den i n dekhoge verkeers bel a s ting. Scheurvormi ng
of onderl a a g of
ontwi kkel d zi ch tot cra quel evormi ng wa t
weers oms tandi gheden.
ontwi kkel d tot oneffenheden en ga ten i n de
weg. Gevol g ka n omva ngri jke repa ra ties zi jn.
Ui tges l eten na den i n dek- of
Er ka n een vers nel de a a ntas ting va n de
onderl a a g a l s gevol g va n
onderl a a g pl a a ts vi nden a l s gevol g va n weer of
verkeers bel a s ting of
hoge verkeers bel a s ting. Gevol g ka n beperkte
weers oms tandi gheden.
repa ra ties zi jn.

Effect op
Veiligheid

Effect op
Bereikbaarheid

Effect op
Leefbaarheid

Effect op
Beleving

Effect op
Financiën

Effect op
Duurzaamheid

Klein

Geen

Sterk

Klein

Klein

Geen

Sterk

Matig

Klein

Sterk

Matig

Klein

Zeer sterk

Sterk

Matig

Sterk

Matig

Klein

Matig

Klein

Geen

Matig

Klein

Klein

Geen

Geen

Klein

Klein

Klein

Geen

Figuur 15 De risico-identificatie en daaropvolgende risico-analyse

-analyse uitgevoerd te worden met als resultaat een
risico-evaluatie en besluiten over het al dan niet behandelen van risico's, hierop volgen de meest geschikte
strategieën en methoden voor risicobehandeling in de stap Beheersmaatregelen ontwerpen en afwegen.
Het hierboven beschreven effect op de organisatiewaarden en de koppeling naar de weginspectieresultaten
leiden tot een initieel risico. Dit beschrijft het eindresultaat van de risico-analyse. Hierop kunnen de
beheersmaatregelen en het rest risico bepaald worden zoals in de volgende paragraaf, eheersmaatregelen
ontwerpen en afwegen , is beschreven.
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Wegconditie

Wegconditie

Rafeling
E2

Wegconditie

Wegconditie Wegconditie Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel

Dwarsonvlakheid Oneffenheden Scheurvorming Voegvulling
E1
L1
M1
M1
M1
M1
M1
M2
M3
M3
L1
E2

Veiligheid
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Verhoogd
Verhoogd
Verhoogd
Verhoogd
Beperkt

Bereikbaarheid
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Beperkt
Minimaal

Leefbaarheid
Beperkt
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Beleving
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Beperkt
Beperkt
Minimaal

Financiën
Beperkt
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Beperkt
Beperkt
Minimaal

Duurzaamheid
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Figuur 16 De koppeling tussen schadetype, wegconditie en risico per organisatiewaarde

Voorbeeld

Risico-identificatie en -analyse

Identificatie:
Gebeurtenis
Oorzaak
Gevolg

Een ongeval
Gat in de weg (Oneffenheden E3). Hierdoor wijkt verkeer uit of verliest een
bestuurder de controle over het voertuig
Gewonde personen, vertraging in het verkeer en er zal commotie ontstaan
vanwege nalatigheid

Analyse:
Kans

meer dan 1 keer per week (Kans = Groot)
(indien geen maatregelen worden getroffen)

Effecten:




Veiligheid
Doorstroming
Imago

Risico:
(kans x effect)

Ongevallen met letsel met verzuim (max. 1 maand)
Beperkte verkeershinder
Lokale commotie
Hoog
(M.b.v. de risicomatrix kan het risico bepaald worden, zie voorbeeld

5.4.3
Beheersmaatregelen ontwerpen en afwegen
Uiteindelijk ga
elke het meest geschikt zijn.
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1.
2.
3.

De beheersmaatregel dient aantoonbaar effectief te zijn
De beheersmaatregel dient het risico te reduceren tot een aanvaardbaar niveau
De beheersmaatregel dient aantoonbaar kosteneffectief te zijn.

Assetmanagement strekt zich uit over alle levensfasen van een asset. De kostenafweging van verschillende
beheersmaatregelen dient dan ook te worden gedaan in het licht van de gehele levenscyclus. Bij een
afweging van verschillende beheersmaatregelen kan duidelijk worden dat een beheersmaatregel in eerste
instantie duurder is dan een alternatief, maar door een hogere effectiviteit uiteindelijk in de tijd goedkoper
blijkt. Deze afweging, Life Cycle Cost analyse (LCC), is een belangrijk onderdeel bij het ontwerpen en afwegen
van beheersmaatregelen.
Voor het wegen-risicoregister:
Dit is in het risicoregister geïmplementeerd door de lijst van beheersmaatregelen uit CROW-publicatie 147 te
nemen en hier de risico reductie per organisatiewaarde op vast te stellen. Door een maatregel te selecteren
kan er een rest risico worden berekend. In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe dit kan worden
geïmplementeerd.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Beheersmaatregel
Conserveren
Gedeeltelijk groot onderhoud
Gedeeltelijk groot onderhoud (30%)
Gedeeltelijk groot onderhoud (50%)
Gedeeltelijk groot onderhoud en conserveren
Verbeteren vlakheid
Versterken
Rehabiliteren
Ophogen

Oplossingsmethode
Technisch
Technisch
Technisch
Technisch
Technisch
Technisch
Technisch
Technisch
Technisch

Veiligheid
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Bereikbaarheid
100%
50%
30%
50%
70%
100%
100%
100%
100%

Leefbaarheid
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Beleving
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Financiën
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Duurzaamheid
90%
60%
70%
50%
60%
50%
50%
50%
50%

Figuur 17 De gedefinieerde beheersmaatregelen en hun effectiviteit op de organisatiewaarden

Voorbeeld

Beheersmaatregelen ontwerpen en afwegen

Het geïdentificeerde en geanalyseerde risico betreft een hoog risico.
Het risico is dus onacceptabel, waardoor er beheersmaatregelen
getroffen dienen te worden.
Mogelijke beheersmaatregelen zijn:
-

Wegafzetting
Vullen van het gat in de weg
Overlagen van het wegdek
Rehabiliteren (verhardingsconstructie en eventueel de fundering verwijderen en opnieuw aanbrengen)

Om tot de juiste beheersmaatregel(en) te komen kan men o.a.:
-

Nader onderzoek doen naar de oorzaak van het ontstaan van
het gat in de weg
De verschillende beheersmaatregelen financieel doorrekenen
(LCC) over de gehele levenscyclus van een weg
Het resterend risico in kaart brengen nadat de
beheersmaatregel is uitgevoerd. Voorbeeld: het neerzetten van een wegafzetting zal het risico
waarschijnlijk niet tot een aanvaardbaar niveau (voor langere termijn) brengen i.v.m. de nadelige
invloed op de doorstroming van de weg

5.4.4
Implementeren en uitvoeren beheersmaatregelen
De in de vorige stap gekozen beheersingsstrategie moet ook daadwerkelijk geïmplementeerd worden in de
organisatie. Bovendien dienen afspraken gemaakt te worden over de controle op de uitvoering van de
buffer aan te leggen.
Tijdens deze stap in het proces worden de goedgekeurde beheersmaatregelen ingepland en uitgevoerd.
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Voor het wegen-risicoregister:
Voor het risicoregister is de implementatie van een beheersmaatregel vastgelegd in de koppeling met de
weginspectieresultaten. Door deze te combineren met de kosten voor de maatregel kan ook de
kosteneffectiviteit van de maatregelen vastgesteld worden.
Beheersmaatregel

Beheersmaatregel

Beheersmaatregel
Verbeteren vlakheid
Conserveren
Verbeteren vlakheid

Kosten Beheersmaatregel
1200
2117
3664
0
8536

Conserveren

Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel Risicoklasse tekstueel
Veiligheid
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Beperkt
Minimaal

Bereikbaarheid
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Leefbaarheid
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Beleving
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Financiën
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Duurzaamheid
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal
Minimaal

Figuur 18 De implementatie van een beheersmaatregel en het rest risico

5.4.5
Rapportage en evaluatie
Nadat een risico-analyse is uitgevoerd dient er een evaluatie plaats te vinden. De evaluatie kan betrekking
hebben op onder andere de volgende vragen:









Zijn de juiste beheersmaatregelen geïdentificeerd?
Zijn de juiste beheersmaatregelen uitgevoerd of wat is de voortgang hiervan?
Is de gehanteerde risicomanagementmethodiek de meest geschikte?
Is de werkwijze duidelijk en praktisch toepasbaar?
Biedt het risicomanagementkader voldoende uitgangspunten om een risicoanalyse uit te kunnen
voeren?
Hoe kan het risicomanagementproces verbeterd worden?

De bevindingen uit de risico-analyse en de evaluatie kunnen worden gerapporteerd naar de
belanghebbenden in de organisatie.
Voor het wegen-risicoregister:
De processen van rapportage en evaluatie zijn bedoeld om aan te tonen dat de beheersmaatregelen
doeltreffend en doelmatig zijn, zowel in ontwerp als in uitvoering. Hier kan aangetoond worden dat er wordt
voldaan aan de drie gouden regels, technisch haalbaar, risico reducerend en kosten effectief.
Deze punten zijn inzichtelijk gemaakt met behulp van het rapportage tabblad in het risicoregister.
In het rapportage tabblad is onder andere terug te vinden:
1.
2.
3.
4.
5.

s (initieel en rest) per organisatiewaarde
De totale risicokosten en maatregelkosten initieel en na beheersmaatregelen (rest)
Een kosten versus risico overzicht.

Figuur 19 De risicoreductie van beheersmaatregelen
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Figuur 20 De kosteneffectiviteit van de maatregelen

Na het doorlopen van de volledige risico cyclus is het van belang om de over het totaalproces van
risicomanagement te letten op de volgende punten:




Is er nadere informatie verkregen om de risicobeoordeling te verbeteren?
Hebben zich gebeurtenissen (met inbegrip van bijna-ongelukken) voorgedaan die inzicht geven in
veranderingen, trends, successen en mislukkingen om ervan te leren?
Zijn er wijzigingen in de externe en interne context geweest, met inbegrip van wijzigingen in
risicocriteria en het risico zelf, worden opgemerkt die herziening van risicobehandelingen en
prioriteiten kunnen vereisen?


Dit is onderdeel van de gehele plan-do-check-act cyclus om continu verbetering in het risicomanagement
proces te bewerkstelligen.
5.5

Twee praktijkvoorbeelden

Om duidelijk te maken wat risicomanagement in de praktijk kan brengen, zijn twee voorbeelden vanuit de
huidige praktijk beschreven. Ter afsluiting van dit hoofdstuk worden beide praktijkcases getoetst aan het hier
gepresenteerde risicomanagementmodel.
5.5.1
Risicogestuurd wegbeheer
Methodiek
Met de huidige manier van werken in het
onderhouden van wegen, wordt met
name gekeken naar het moment van
overschrijden van de CROW norm.
Echter geeft de normering niet aan wat
de gevolgen zijn van het overschrijden
van die norm. Met het risicogestuurd
wegbeheer wordt anders gekeken naar
het areaal.
Niet alleen naar het technische aspect
wordt gekeken, maar ook naar de
thema
risicomatrix samengesteld waarin de
worden inzichtelijk gemaakt door te
Figuur 21 Risicogestuurd wegbeheer
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kijken naar wat de gevolgen zijn zodra de condities onder de norm komen
beoordeeld ten aanzien van de van te voren bepaa
risicogestuurd beheren verloopt.

is weergegeven hoe

Risicomatrix
De risicomatrix wordt opgesteld in samenwerking met de betreffende organisati
ook wel de bedrijfswaarden genoemd. Door de kans van de gebeurtenis te bepalen en de mate van het effect
kan het risico gewaardeerd worden. Ook wel het risiconiveau genoemd. De organisatie bepaalt zelf waar het
iteitenlijst komen.
Om een beeld te krijgen hoe een risicomatrix er voor de kwaliteit van de leefomgeving uit ziet, is in figuur 22
een voorbeeld weergegeven.

Figuur 22 Voorbeeld risicomatrix

Clusterindeling
rganisatie ontzettend veel manuren en de
is te clusteren, wordt het een werkbaar systeem. Dit houdt in dat bijvoorbeeld alle hoofdontsluitingswegen
gezien kunnen worden als één cluster als de situatie gelijk is. Als fietsers betrokken zijn bij de ene weg maar bij
de andere niet, dan zou dat een reden kunnen zijn om de twee wegen los van elkaar te zien. Ook de locatie
kan ervoor zorgen dat een groep wegen apart kan worden gezien. Bijvoorbeeld een centrum brengt andere
functie van de asset bekeken worden bij het maken van een clusterindeling.
Risicoregister
De risico-inventarisatie en -waardering is vastgelegd in een risicoregister. Het risicoregister is (bijvoorbeeld)
an d.m.v. risicogetallen. De risicogetallen zijn gekoppeld aan het risiconiveau (zie figuur 23,
het getal bij het risiconiveau is het risicogetal). Door de risicogetallen van hoog naar laag te filteren (zie kolom
Effect in figuur 23), kan de prioriteitenlijst worden opgesteld. Niet alleen de prioriteitenlijst kan als output
worden gebruikt maar ook tal van andere resultaten. De resultaten die uit het Excel bestand komen, hangen af
van de kwaliteit en compleetheid van data die uit het beheersysteem worden aangeleverd. Hoe completer de
data, hoe gedetailleerder de resultaten zullen zijn.
Het risicoregister is het instrument dat gebruikt wordt om de risicoanalyse in uit te voeren door voor elke
faaloorzaak de kans en het effect te bepalen. Het product van kans maal effect bepaalt de ernst (zie nogmaals
figuur 22).
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Figuur 23 Risicoregister

Resultaten
Het toepassen van risicogestuurd beheer geeft de beherende organisatie inzicht in de risico s die het loopt bij
de verschillende schadebeelden en de daarbij horende condities. Niet alleen de financiële gevolgen maar ook
geprioriteerd in orde van ernst.
egister op te slaan wordt de kennis van de professionals gewaarborgd. De kennis die
d.m.v. vergrijzing verloren dreigt te gaan kan dankzij het risicogestuurd beheer binnen de organisatie blijven.
risicogestuurd beheer op verschillende niveaus
inzichtelijk worden gemaakt. Bijvoorbeeld op wijk- of gebiedsniveau, of per verhardingssoort. Met de
binnen het te beheren areaal.
voor dat de organisatie een verbeterde onderbouwing heeft als
het gaat om besluitvorming. Het bestuur heeft een sterkere onderbouwing om te besluiten om te bezuinigen
of meer geld
in samenspraak met de beheerder onderbouwde besluiten kan maken.
5.5.2
Risicogestuurd groenbeheer
Methodiek
Het risicogestuurd beheer voor groen is een nieuwe manier van werken om anders te kijken naar het
groenareaal. De methodiek risicogestuurd groenbeheer is voortgekomen uit de behoefte om een sterker
onderbouwd verhaal, wat betreft groenbeheer, naar het bestuur af te kunnen geven. Het geeft de organisatie
inzicht
Met het risicogestuurd groenbeheer wordt onderscheid gemaakt tussen bomen en groen. In de praktijk blijkt
dat bomen en groen meestal apart van elkaar worden gezien als het gaat om beheren. In de praktijk vertaalt
zich dat in verschillende beleidsbeheerplannen. Daarom is door de betreffende gemeente gekozen om met
het risicogestuurd groenbeheer de twee disciplines apart van elkaar te zien.
Waar met wegen naar de conditie wordt gekeken van de verschillende schadebeelden, wordt met groen en
bomen niet alleen gekeken naar conditie en mogelijke schadebeelden, maar ook naar de context en
mogelijke situaties. Dit heeft te maken met het feit dat de conditie van bomen en groen het ene jaar slecht
(bijvoorbeeld door droogte) en het jaar daarop weer in perfecte staat kan zijn. De situatie rondom bomen is
daarbij vele malen interessanter en belangrijker om in beeld te brengen. Met mogelijke situaties en omgeving
kan als voorbeeld worden genomen: de groeiplaats omstandigheden of bijvoorbeeld de bomen die aan
wegen staan en voor wortelopdruk zorgen.
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bedrijfswaarden, biedt dat mogelijkheden voor de beheerder. Op die manier wordt niet alleen getoetst op
technische aspecten maar ook op maatschappelijke waarden.
el financiële als maatschappelijke gevolgen hebben.
Voorheen werd met name gestuurd op de financiële gevolgen. Met groen en bomen is het moeilijk de
financiële waarden inzichtelijk te maken. Uit de afgelopen jaren is gebleken dat bestuurders al snel de keuze
maakten om op het beheren van groen te bezuinigen omdat gedacht werd dat er geen financiële gevolgen
waren voor de organisatie.
inzichtelijk te maken, biedt dat kansen voor de beheerder. Bestuurders kunnen aan de hand van de
Clusterindeling
zoals bij wegen een veel te grote klus worden. Daarom wordt
ervoor gekozen de objecten te clusteren. De objecten
worden geclusterd met de criteria dat het object dezelfde
context heeft met dezelfde functie. Bijvoorbeeld de bomen in
een straat in het centrum kunne
dan in het buitengebied van een stad, zie figuur 24. Dit kan
reden zijn om een clusterindeling te maken voor objecten in
het centrum en buiten het centrum.
Voor groene objecten zoals heester en trapveld kan bepaald
worden om objecten in een ander cluster te plaatsen door te
kijken naar de functie. Een trapveld moet bespeeld kunnen
worden en is bedoeld voor sport en spel. De heestervakken
worden gebruikt voor kijkgroen/siergroen. Op die manier
kunnen de verschillende objecten onderverdeeld worden in
een clusterindeling.

Figuur 24 Voor de clusterindeling kan
onderscheid gemaakt worden in bomen in het
centrum en bomen in het buitengebied

BowTie
-analyse. De BowTie-analyse is
in onderstaand figuur weergegeven.

Figuur 25 BowTie van de gebeurtenis 'Instabiliteit volwassen bomen'
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De BowTie-methode is een kwalitatieve risicoanalysemethode waarmee op een systematische en efficiënte
preventieve en herstelmaatregelen die hierop (kunnen) worden ingezet.
De BowTie werkt als volgt: in het midden is het Top Event te zien, ook wel de gebeurtenis genoemd. Om het
Top Event te verklaren worden de verschillende gebeurtenissen die er toe kunnen leiden dat het Top Event
plaatsvindt, uitgeschreven. Helemaal links van het schema staat de achterliggende oorzaak beschreven.
Bijvoorbeeld: b
biliteit vervolgens te voorkomen, kan een preventieve

rechterzijde kan ook een maatregel worden ingezet om het Effect te voorkomen. Daar wordt gesproken over
een herstelmaatregel.
Op die manier kan de BowTie worden gelezen. Het maakt inzichtelijk welke oorzaken en gevolgen met elkaar
in verbinding staan en welke gebeurtenissen invloed hebben op welke bedrijfswaarden. Het voordeel van de
BowTie is dat het zeer overzichtelijk is. Tevens wordt er direct nagedacht over mogelijke oplossingen in
preventieve maatregelen en herstelmaatregelen.
In deze vorm van analyse ontbreekt het financiële plaatje om aan te geven of de maatregel ook
kosteneffectief is. De resultaten van de BowTie van alle mogelijke gebeurtenissen (in negatieve zin) kunnen
worden verwerkt in een risicoregister.
5.5.3
Conclusie praktijkvoorbeelden
Wanneer de voorbeelden worden getoetst aan het risicomanagementmodel valt het volgende op. Beide
voorbeelden zijn bottom-up geïnitieerd waarbij aansluiting is gezocht met de bedrijfswaarde van de
betreffende gemeenten als geheel. Dit brengt de dialoog door de lagen van de organisatie op gang en draagt
bij aan het risicobewust handelen van de organisatie als geheel. Voorafgaand aan de risico-identificatie en analyse is er een contextanalyse uitgevoerd waarin is gekozen voor een passende methodiek en waarin
clusters van asset soorten zijn samengevoegd om de efficiëntie van de risicoanalyse te verhogen. Tot zover
lopen de voorbeelden min of meer gelijk met het model. In de voorbeelden wordt geen aandacht besteed
aan de (kosten)effectiviteit van de beheersmaatregel. In de praktijk betekent dit dat er voorafgaand aan de
invoering van de beheersmaatregel geen duidelijkheid is over de effectiviteit van de beheersmaatregel.
Men kan stellen dat de voorbeelden het karakter hebben van een eenmalige projectmatige aanpak, waarbij
telkens één asset groep centraal staat. De voorbeelden leggen wel heel goed de relatie met de bovenliggende
organisatiedoels
(rapporteren en evalueren) ontbreken in de voorbeelden. Hoe gaat men om met de bevindingen uit de
analyse? Zijn de randvoorwaarden ingevuld voor het continueren van risicomanagement? Hoe zorgt men dat
de ervaringen worden ingebracht in de toekomstige ontwerpen van de betreffende assets? Met het invoeren
van een breed gedragen risicomanagementmodel zullen deze vragen op termijn kunnen worden
beantwoord.
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6

Instrumenten

6.1

Algemeen

In dit hoofdstuk zijn enkele praktisch toepasbare instrumenten
voor het toepassen van risicomanagement beschreven. Deze
instrumenten zijn gekoppeld aan het risicomanagementmodel.
De instrumenten die horen bij de stappen uit het
risicomanagementmodel zijn in de volgende paragrafen kort
toegelicht. Telkens wordt daarbij ingegaan op:
1.
2.

3.

Theorie. Ondersteunende theorie om de stap, proces en
het instrument te onderbouwen.
Proces. Een proces/stappenplan van de te nemen stap uit
het risicomanagementmodel. Het betreft hier dan een
verdere detaillering van de stap uit het
risicomanagementmodel.
Instrumenten. Een overzicht van instrumenten waar de
gebruiker direct mee aan de slag kan. De theorie en het
beschreven proces bieden ondersteuning bij de
toepassing van het instrument.

De instrumenten zijn in paragraaf 6.1 t/m 6.4 niet uitgebreid
beschreven. Deze paragrafen geven een overzicht van de mogelijk
te ontwikkelen en te gebruiken instrumenten.
De paragrafen 6.5 (met bijlage 3) en 6.6 geven een verdere
uitwerking voor respectievelijk wegverhardingen en
groenvoorzieningen.
6.2

Figuur 26 Risicomanagementmodel

Risicomanagementbeleid

Voor het bepalen van het risicomanagementbeleid zijn de volgende instrumenten bruikbaar:





6.3

Theorie
Toelichting van het doel, nut en noodzaak van risicomanagementbeleid
De samenhang tussen doelstellingen beleid en risico
De minimale onderdelen / onderwerpen in een risicomanagementbeleid
Relaties met overig gemeentelijk beleid en beleidsdocumenten.
Proces
Een generiek stappenplan voor het opstellen van risicomanagementbeleid.
Instrumenten
Template risicomanagementbeleid
Basis bedrijfswaarde matrix.
Inrichting van de organisatie





Theorie
Proces
-

Instrumenten

Toelichting van het doel, nut en noodzaak van het inrichten van de organisatie
Toelichting op het uitvoeren van een interne analyse
De minimale onderdelen / onderwerpen bij de inrichting van de organisatie
Relaties met overig gemeentelijk beleid en beleidsdocumenten.
Een generiek stappenplan voor het inrichten van de organisatie.
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6.4

Instrumenten
Template voor het inrichten van de organisatie
Template risicoregister / voorstel commerciële pakketten.
Risicomanagementproces

6.4.1
Bepalen van de context
Voor het bepalen van de context zijn de volgende instrumenten bruikbaar:





6.4.2

Theorie
Toelichting van het doel, nut en noodzaak van een contextanalyse
Toelichting op het uitvoeren van een contextanalyse
Relaties met overig gemeentelijk beleid en beleidsdocumenten.
Proces
Een generiek stappenplan voor het uitvoeren van een contextanalyse.
Instrumenten
Template contextanalyse
Template verslaglegging contextanalyse
Onderdeel van het risicoregister.
Risico-identificatie en -analyse
ten bruikbaar:






Theorie
Toelichting op het uitvoeren van risico-identificatie en -analyse
Theorie van een functie-analyse (FMECA/RCM).
Proces
Een generiek stappenplan voor het uitvoeren van risico-identificatie en analyse.
Instrumenten
Quick ref met de
Generieke faalbibliotheek buitenruimte (CROW)
Kader voor objectdecompositie (IMBOR van CROW of eventueel NEN 2767)
Template risicoregister (FMECA)
Visualisatie risicoanalyse-resultaten.

6.4.3
Beheersmaatregelen ontwerpen, afwegen en implementeren
Voor het ontwerpen, afwegen en implementeren van beheersmaatregelen zijn de volgende instrumenten
bruikbaar:






Theorie
Proces
-

Theorie m.b.t. ontwerpen, afwegen en bepalen van beheersmaatregelen
Toelichting op het implementeren van beheersmaatregelen
(configuratiemanagement, onderhoudsconcept, werkstroombeheersing).

Een generiek stappenplan voor het ontwerpen, afwegen en implementeren van
beheersmaatregelen.
Instrumenten
Life Cycle Cost analyse tool (LCC)
Visualisatie resultaten van de beheersmaatregel.

6.4.4
Rapportage en evaluatie
Voor rapportage en evaluatie zijn de volgende instrumenten bruikbaar:


Theorie
Toelichting van informatiebehoefte per assetmanagement rol
Toelichting op rapportagemogelijkheden bij een risicomanagementproces.

Instrumenten
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Proces
Een generiek stappenplan voor het rapporteren en evalueren van resultaten uit een
risicomanagementproces.
Instrumenten
Dashboard / rapportagestructuur.

6.5 Uitwerking risicomanagementmodel voor wegverhardingen
In deze paragraaf is het risicomanagementmodel voor wegverhardingen concreet uitgewerkt, gebaseerd op
de huidige CROW-wegbeheersystematiek. Het risicoregister is zo opgebouwd dat vanuit drie CROW
parameters een risico per Organisatiewaarde kan worden bepaald. Deze parameters zijn:
1.
2.
3.

Wegtype
Wegconditie
Schadetype.

In bijlage 3 is het risicomanagementmodel met risicoregister uitgebreid beschreven.
Het hier beschreven risicomanagementmodel en de uitwerking van de werking, gedachten en methoden
achter het gepresenteerde risicoregister voor wegverhardingen zijn gebaseerd op de huidige
Wegbeheersystematiek zoals deze is beschreven in CROW publicatie 146 en 147.
Van belang is om te beseffen dat, zoals ook in de Inleiding is aangegeven, deze uitwerking voor
wegverhardingen gezien moet
ingebracht in het beheer van wegverhardingen.
Om die reden is een separaat risicoregister ontwikkeld in excel waar in bijlage 3 veelvuldig naar is verwezen.
Doel van dit excel-instrument is dat ervaring met de hier beschreven systematiek kan worden opgedaan in
een pilot-achtige omgeving. Ervaringen worden teruggekoppeld naar CROW. Bij de herziening van de huidige
CROW-wegbeheersystematiek (publicaties 146 en 147) worden deze ervaringen en resultaten meegenomen.
Deze herziening wordt in 2016 en 2017 door CROW uitgevoerd.
Voor meer informatie over deze uitwerking, het excel-model en de herziening van de CROWwegbeheersystematiek: eddy.westdijk@crow.nl.
6.6 Eerste aanzet risicomanagementmodel voor groenvoorzieningen
Voor het beheer van groenvoorzieningen is nog geen gestandaardiseerde systematiek beschikbaar zoals wel
het geval is voor wegverhardingen. Om deze reden is getracht een eerste aanzet te geven voor een
risicomanagementmodel voor groenvoorzieningen. Hiertoe zijn de mogelijkheden verkend om
risicomanagement in de in ontwikkeling zijnde groenbeheersystematiek te integreren. De resultaten van deze
verkenning zijn hieronder beschreven.
Ten opzichte van wegverhardingen is er voor groenvoorzieningen minder vastgelegd en gedefinieerd in
termen van een beheersystematiek en in termen van risicomanagement. Dit betekent dat er nog veel
vrijheden zijn voor de ontwikkeling van risicomanagement voor groenvoorzieningen. Daarnaast heeft dit als
voordeel dat risicomanagement en de informatiebehoefte die daar aan gekoppeld is direct in de ontwikkeling
meegenomen kunnen worden.
De verkenning heeft geleid tot het volgende:


De basis voor zowel de beheersystematiek voor de wegverhardingen als voor de groenvoorzieningen
is dezelfde. De beide systematieken kenmerken zich door drie onderdelen: input/gegevens,
toetsen/afwegen en output/presentatie. Zie ook onderstaand figuur:
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Figuur 27 Globale opzet beheersystematiek voor wegverhardingen en groenvoorzieningen

iseerd
waardoor er nu nog geen goede vervolgstap naar een risicomanagementmodel mogelijk is.

risicomanagementmodel) kunnen dezelfde definities worden gehanteerd voor groenvoorzieningen
als voor wegverhardingen. Dit betreft definities voor organisatiewaarden en de risicohouding van de
organisatie.


Het inrichten van risicomanagement (zie figuur 10) is gelijk aan die van wegverhardingen. Het
toepassingsgebied betreft de onderhouds- en beheerfase. Integratie met de beheersystematieken
voor andere assets is wenselijk en dit geldt ook voor het risicomanagementmodel. De FMECAtechniek in het risico-analyse proces lijkt bruikbaar.


gekomen:
1. Binnen het assettype groenvoorzieningen worden veel verschillende verschijningsvormen
onderscheiden (gras, hagen, bomen) met elk weer een grote diversiteit aan toepassingsgebieden
(interne context).
2. Er was een eerste versie van een planologische indeling (externe context).
3. Er zijn veel verschillende functies voor groenvoorzieningen in vergelijking met wegverhardingen.
Deze bevindingen leiden er toe dat een zeer groot aantal FMECA analyses zouden moeten worden uitgevoerd
om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden (op het moment van schrijven waren er 54432 mogelijkheden voor
FMECA analyses gedefinieerd). Op basis van deze verkenning is de conclusie getrokken dat verder indikken
van de keuzemogelijkheden noodzakelijk is om op deze weg verder te gaan.
Als gekeken wordt naar het risicomanagementmodel en op welke punten voor groenvoorzieningen al
invulling is en waar nog open punten zijn dan leidt dat tot het volgende overzicht:
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Figuur 28 Stand van zaken voor risicomanagementmodel groenvoorzieningen

De hier gepresenteerde bevindingen dienen als input voor de verdere invulling van de
groenbeheersystematiek en als onderdeel daarvan het risicomanagementmodel. Uitgangspunt daarbij is dat
de te ontwikkelen groenbeheersystematiek en het bijbehorende risicomanagement model maximaal worden
afgestemd op die van de wegbeheersystematiek (beheersystematiek voor wegverhardingen).
Voor meer informatie over deze uitwerking en de ontwikkeling van de CROW-groenbeheersystematiek:
ceciel.vaniperen@crow.nl.
.
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Bijlage 2 Analysemethoden

Risico analyse
Risicoanalyse methodiek
Check-list
Preliminary hazard analysis
Structured Interview and brainstorming
Delphi technique
SWIFT Structured “what-if”
Human reliability analysis (HRA)
Root cause analysis (single loss analysis)
Scenario analysis
Business impact analysis
Fault tree analysis
Event tree analysis
Cause/consequence analysis
Cause effect analysis
FMEA and FMECA
Reliabilitycentred maintenance
Sneak analysis (Sneak circuit analysis)
HAZOP Hazard and operability studies
HACCP Hazard analysis and critical control points
LOPA (Layers of protection analysis)
Bow tie analysis
Markov analysis
Monte-Carlo analysis
Bayesian analysis

Bijlage 2 Analysemethoden

Risico
identificatie
++
++
++
++
++
++
++
+
+
+
+
++
++
++
+
++
++
+
+

Effecten

++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
+
++
++

Kans

Relevantie van invloedsfactoren

Risicowaarde

Risico
evaluatie

++
++
++
+
+
++
+
++

++
++
++
+
+
+
+
+

++
+
++
+
+
+

++
++

++
++

++
++

+

+

+
++

+
++

+
++

+

+
++
++

Resources en
capaciteit
laag
laag
laag
middel
middel
middel
middel
middel
middel
hoog
middel
hoog
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
hoog
hoog
hoog

Aard en mate van
onzekerheid
laag
hoog
laag
middel
middel
middel
laag
hoog
middel
hoog
middel
middel
middel
middel
middel
middel
hoog
middel
middel
hoog
laag
laag
laag

Complexiteit
laag
middel
laag
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
middel
hoog
middel
middel
middel
middel
hoog
middel
middel
middel
hoog
hoog
hoog

Input voor
kwantitatieve
analyse
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Nee
Nee
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
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Bijlage 3 Uitwerking risicomanagementmodel voor wegverhardingen
Inleiding
In deze bijlage is het risicomanagementmodel voor wegverhardingen concreet uitgewerkt, gebaseerd op de
huidige CROW-wegbeheersystematiek. Deze uitwerking sluit aan op het separaat ontwikkelde excel-model
(risicoregister). Het risicoregister is zo opgebouwd dat vanuit drie CROW parameters een risico per
Organisatiewaarde kan worden bepaald. Dit zijn dus 3 parameters plus organisatiewaarden en een risicomatrix
om de risic
4.
5.
6.

Wegtype
Wegconditie
Schadetype.

De definitie van een risico is:
Risico = Kans x Effect
Om de drie CROW normen te beschrijven in termen van risico moeten ze onder Kans of Effect ondergebracht
worden.
Wegtype zegt iets over de drukte (intensiteit) en belasting van de weg. Een drukkere weg zal eerder tot
problemen leiden. Wegtype is dus een Kansbepalende factor.
Wegconditie zegt iets over de staat van de weg. Als de kwaliteit afneemt (slijtage) dan zal dit sneller tot een
probleem leiden. Wegconditie is dus ook een Kansbepalende factor.
Schadetype is een effect wat zichtbaar wordt als gevolg van slijtage. Slijtage heeft een effect op het wegdek
en vervolgens ook op de gebruikersvan het wegdek. Schadetype is dus een Effectbepalende factor.
Met de Organisatiewaarden worden vervolgens de exacte effecten bepaald. De organisatiewaarden zijn dus
mede bepalend voor de bepaling van het risico. Dit gebeurt aan de hand van de risicomatrix.

Kans
=
Wegtype X Wegconditie

(in relatie tot
Organisatiewaarde)

Schadetype

Organisatie
waarde

Ka ns Ni hi l

Zeer kl ei ne
ka ns

Kl ei ne ka ns

Ma tige ka ns

Grote ka ns

Zeer grote
ka ns

Zeer groot effect

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Erns tig

Erns tig

Groot effect

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Erns tig

Ma tig effec

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Kl ei ne effect

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Ni hi l effect

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Figuur 29 Voorbeeld Risicomatrix Tekstueel

Voor de risicobepaling wordt in het risicoregister (excel-model) gebruik gemaakt van twee soorten output:
1.
2.

Risicoprofiel Tekstueel
Risicoprofiel Rekenen.
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Beiden gaan uit van dezelfde basis maar met verschillende tussenstappen. Die van het risicoprofiel Tekstueel
is het belangrijkst en het meest complex dus deze wordt als eerste behandeld.
Risicoprofiel Tekstueel
Voor het risicoprofiel Tekstueel wordt uitgegaan van de risicomatrices die gemaakt zijn voor de verschillende
organisatiewaarden. Hieronder is een voorbeeld gegeven van een matrix voor de organisatiewaarde
Veiligheid:
Gebeurd pra ktis ch
nooi t

Gebeurd zel den

Ongeva l l en met
dodel i jke a fl oop of zeer
erns tig bl i jvend l ets el ,
bl i jvende ps ychi s che
s cha de

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Ongeva l l en met erns tig
l ets el en l a ngduri g
verzui m, l a ngduri ge
ps ychi s che s cha de

Beperkt

Beperkt

Ongeva l l en met l ets el
met verzui m, beperkt
ps ychi s che s cha de

Mi ni ma a l

Ongeva l l en met geri ng
l ets el (EHBO zonder
verzui m), geen
ps ychi s che s cha de

Geen ongeva l l en

Veiligheid

Komt zo a f en toe
Komt wel eens voor
voor

Komt va ker voor

Komt regel ma tig voor

Erns tig

Erns tig

Erns tig

Verhoogd

Verhoogd

Erns tig

Erns tig

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Figuur 30 De risicomatrix voor veiligheid

Horizontaal staat de Kans beschreven (6 Kansklasses). Verticaal het Effect (5 Effectklasses). De combinatie van
een kansbeschrijving en een effectbeschrijving leidt, in de matrix, tot een Risicoklasse (Minimaal, Beperkt,
Verhoogd of Ernstig).
De stappen om binnen deze matrix tot een risicoklasse te komen is hieronder beschreven. Dit wordt gedaan
voor elk van de zes Organisatiewaarden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Veiligheid
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Beleving
Financiën
Duurzaamheid.

De risicomatrices worden voor deze uitwerking als een gegeven genomen en vallen buiten de scope voor
deze uitwerking. De manier waarop de risicoklasse wordt bepaald in een gegeven matrix wordt hier wel
uitgelegd.
Kans (Wegtype x Wegconditie)
Voor zowel wegtype als wegconditie zijn er standaardlijsten aanwezig voor de basis gebruiker. Deze zijn
overgenomen uit CROW publicatie 147, wegbeheer 2011. Deze zijn:
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#
1
2
3
4
5
6
7

Risicoparameter_1 Rekenwaarde
Hoofdwegennet
64
weg-zwaarbelast
32
weg-gemiddeld belast
16
weg-licht belast
8
weg in woongebied
4
weg in verblijfsgebied
2
fietspaden
1

Figuur 31 De lijst met wegtypen

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risicoparameter_2
E3
E2
E1
M3
M2
M1
L3
L2
L1

Rekenwaarde
256
128
64
32
16
8
4
2
1

Figuur 32 De lijst met wegcondities
3

In de lijsten staat ook een rekenwaarde . Hiervan wordt gebruik gemaakt om tot een toewijzing op 1 van de 6
Kansfactoren uit de risicomatrix te komen. Dit gebeurt door de twee rekenwaardes met elkaar te
vermenigvuldigen:
Kans = Wegtype x Wegconditie
4

De vertaling van deze waarde naar een kans gebeurt in het tabblad Kansbepaling , in de volgende tabel:

#
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mogelijke kansscores
1
2
4
8
16
32
64
128
256
512
1024
2048
4096
8192
16384

Eens per hoeveel jaar
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd zelden
Gebeurd zelden
Komt zo af en toe voor
Komt zo af en toe voor
Komt wel eens voor
Komt wel eens voor
Komt vaker voor
Komt vaker voor
Komt regelmatig voor
Komt regelmatig voor

Figuur 33 Van wegtype en wegconditie naar kans

Ieder product van rekenwaarden van wegtype en wegconditie komt op 1 van de bovenstaande waarden uit.
En voor iedere waarde is dan een kans (tekstueel) gedefinieerd in de laatste kolom. Voor bovenstaand
voorbeeld leidt dit tot de volgende matrix:
3

De waarde van de rekenwaarde is volgens een 2-macht gedefinieerd (20, 21, 22, etc.). Dit wordt verderop in deze bijlage
verder toegelicht.
4
Dit is een verborgen tabblad. Deze is normaal gesproken niet zichtbaar.
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256
128
64
32
16
8
4
2
1

E3
E2
E1
M3
M2
M1
L3
L2
L1

64
32
16
8
4
Hoofdwegennet
weg-zwaarbelast
weg-gemiddeld belast
weg-licht belast
weg in woongebied
Komt regelmatig voor Komt regelmatig voor
Komt vaker voor
Komt vaker voor
Komt wel eens voor
Komt regelmatig voor
Komt vaker voor
Komt vaker voor
Komt wel eens voor
Komt wel eens voor
Komt vaker voor
Komt vaker voor
Komt wel eens voor
Komt wel eens voor
Komt zo af en toe voor
Komt vaker voor
Komt wel eens voor
Komt wel eens voor
Komt zo af en toe voor Komt zo af en toe voor
Komt wel eens voor
Komt wel eens voor
Komt zo af en toe voor Komt zo af en toe voor
Gebeurd zelden
Komt wel eens voor Komt zo af en toe voor Komt zo af en toe voor
Gebeurd zelden
Gebeurd zelden
Komt zo af en toe voor Komt zo af en toe voor
Gebeurd zelden
Gebeurd zelden
Gebeurd praktisch nooit
Komt zo af en toe voor
Gebeurd zelden
Gebeurd zelden
Gebeurd praktisch nooit Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd zelden
Gebeurd zelden
Gebeurd praktisch nooit Gebeurd praktisch nooit Gebeurd praktisch nooit

2
weg in verblijfsgebied
Komt wel eens voor
Komt zo af en toe voor
Komt zo af en toe voor
Gebeurd zelden
Gebeurd zelden
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit

1
fietspaden
Komt zo af en toe voor
Komt zo af en toe voor
Gebeurd zelden
Gebeurd zelden
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit
Gebeurd praktisch nooit

Figuur 34 Alle combinaties van wegtype en wegconditie met een kansbeschrijivng

Hiermee kan voor iedere combinatie van Wegtype en Wegconditie, een Kansfactor worden bepaald. Dit
bepaalt dus waar horizontaal in de Risicomatrix moet wordt gezocht. De kans is dus voor elke
organisatiewaarde en bijbehorende matrix hetzelfde.
Effect (Schadetype per Organisatiewaarde)
In het risicoregister zijn de 5 schadetypen opgenomen die op een weg kunnen voorkomen (volgens CROW
publicatie 147, wegbeheer 2011). Hier zijn de facultatieve schades niet in meegenomen omdat deze een
andere normering hanteren. Ook zijn deze onafhankelijk van het verhardingstype gemaakt omdat dit niet
direct het effect beïnvloedt (een gat in een weg van elementen is hetzelfde als een gat in een weg van asfalt,
beide kunnen tot ongelukken leiden).

#
1
2
3
4
5

Schadetype
Rafeling
Dwarsonvlakheid
Oneffenheden
Scheurvorming
Voegvulling

Figuur 35 De schadetypen

Het bepalen van het effect is verdeeld over twee tabbladen die apart zullen worden behandeld. Deze zijn:
1.
2.

Tabblad Effectfactoren (verborgen tabblad)
FMEA risicoregister, in het tabblad Risicoparameters.

Tabblad Effectfactoren
Om het effect te bepalen van een schadetype op een organisatiewaarde is er ter voorbereiding een
tussenstap gemaakt. Dit is gebeurd in het tabblad Effectfactoren. In dit tabblad zie je een opsomming van de
verschillende effectomschrijvingen zoals deze in de risicomatrices zijn vastgelegd op de verticale as (zie ook
Figuur 30 De risicomatrix voor veiligheid).
#

Effectfactoren

1

Zeer sterk

2

Sterk

3

Matig

4

Beperkt

5

Geen

Veiligheid
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Beleving
Financiën
Ongevallen met dodelijke
Internationale commotie
afloop of zeer ernstig
Zeer ernstige
Zeer veel en vaak
Zeer veel vervolgkosten bij
(media aandacht, tv, krant,
blijvend letsel, blijvende
verkeershinder
geluidsoverlast
geen onderhoud
etc.)
psychische schade
Ongevallen met ernstig
letsel en langdurig
Veel of vaak
Nationale commotie
Veel vervolgkosten bij geen
Ernstige verkeershinder
verzuim, langdurige
geluidsoverlast
(media aandacht, krant)
onderhoud
psychische schade
Ongevallen met letsel met
Matige effect op
Regionale commotie
Matig effect op
verzuim, beperkt
Matige verkeershinder
geluidsoverlast
(berichtgeving politiek)
vervolgkosten
psychische schade
Ongevallen met gering
Lokale commotie,enkele
letsel (EHBO zonder
Beperkt effect op
Beperkt effect op
Beperkte verkeershinder
klachten, minimaal effect
verzuim), geen psychische
geluidsoverlast
vervolgkosten
op imago
schade
Geen ongevallen

Geen verkeershinder

Geen effect op
geluidsoverlast

Geen / nihil impact

Duurzaamheid
Zeer sterk effect op
duurzaamheidsdoelstellin
gen
Sterk effect op
duurzaamheidsdoelstellin
gen
Matig effect op
duurzaamheidsdoelstellin
gen
Beperkt effect op
duurzaamheidsdoelstellin
gen

Geen effect op
Geen/Nauwelijks effect op
duurzaamheidsdoelstellin
vervolgkosten
gen

Figuur 36 Tabel uit het tabblad Effectfactoren

Uit iedere risicomatrix per organisatiewaarde is de effectomschrijving hier genoteerd. Alle 5 effecten voor alle
6 organisatiewaarde staan hier beschreven. De kolom Effectfactoren wordt gebruikt in het FMEA
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Risicoregister. Deze tabel verzorgt dus de verbinding van de Effectfactor naar de organisatie specifieke
effectomschrijvingen.
FMEA Risicoregister
In het FMEA Risicoregister is de volgende tabel te zien:
#

1

Schadetype

Rafeling

2

Dwarsonvlakheid

3

Oneffenheden

4

Scheurvorming

5

Voegvulling

Beschrijving van de schade

Gevolg van de schade (probeer dit voor alle
bedrijfswaarden te beschrijven)

Een sterk gerafeld wegdek zorgt namelijk voor
Uitbreken van de bovenste steentjes uit
verlies van rijcomfort, toenemende geluidshinder
de deklaag. Dit als gevolg van
en geeft kans op ruitbreuken door steenslag. Bij te
verkeersbelasting en weersinvloeden.
veel rafeling moet de deklaag vervangen worden.
Is er sprake van spoorvorming dan leidt dat in de
Golving van het wegdek als gevolg van
meeste gevallen tot aquaplaning op een wegdek.
verkeersbelasting, veel sporend verkeer
Ribbelvorming bij kruisingen en verkeerslichten
(dus steeds in een spoor rijdend), zwakke
geeft oncomfortabel gedrag bij het rijden, met
stabiliteit van een of meer asfaltlagen
name hinderlijk voor het snelverkeer op twee
(vermoeiing of gebrek verdichting) of
wielen. Onvlakheid kan uitgefreesd worden of
zwakke fundering.
opgevuld.
Gaten in het wegdek leveren meteen een gevaar
op voor alle weggebruikers. Ernstige gaten gaan
Gaten en/of verzakkingen in asfalt. Dit als ook dieper dan alleen de deklaag en zullen dus
gevolg van verkeersbelasting, niet
snel groter onderhoud vereisen. Slecht
onderhouden andere faaltypes, slechte
straatbeeld in combinatie met kans op
aanleg of weersomstandigheden.
rechtszaken vanwege achterstallig onderhoud.
Reparatie zal ook omvangrijker zijn dan bij klein
onderhoud.
Er kan een versnelde aantasting van de onderlaag
plaatsvinden als gevolg van weer of hoge
Scheuren in het wegdek als gevolg van
verkeersbelasting. Scheurvorming ontwikkeld zich
verkeersbelasting, naden in dek- of
tot craquelevorming wat ontwikkeld tot
onderlaag of weersomstandigheden.
oneffenheden en gaten in de weg. Gevolg kan
omvangrijke reparaties zijn.
Er kan een versnelde aantasting van de onderlaag
Uitgesleten naden in dek- of onderlaag als
plaatsvinden als gevolg van weer of hoge
gevolg van verkeersbelasting of
verkeersbelasting. Gevolg kan beperkte reparaties
weersomstandigheden.
zijn.

Effect op Veiligheid

Effect op Bereikbaarheid Effect op Leefbaarheid

Effect op Beleving

Effect op Financiën

Effect op Duurzaamheid

Geen

Geen

Sterk

Klein

Klein

Geen

Sterk

Matig

Klein

Sterk

Matig

Klein

Zeer sterk

Sterk

Matig

Sterk

Matig

Klein

Matig

Klein

Geen

Matig

Klein

Klein

Geen

Geen

Klein

Klein

Klein

Geen

Figuur 37 Het FMEA Risicoregister

In deze tabel wordt de relatie van Schadetype naar Organisatiewaarde gelegd. In deze tabel wordt de
expertise van de specialisten wegbeheer vastgelegd. De invulling betreft hier een voorbeeld. Dit zal binnen
iedere organisatie opnieuw bepaald moeten worden.
De specialist beschrijft in deze tabel in welke mate hij verwacht dat een bepaald schadetype effect zal hebben
op elk van de organisatiewaarden. Hierbij zal hij rekening moeten houden met de onderlinge prioriteiten
binnen de matrix. Hiermee wordt bedoeld dat een ranking wordt aangebracht in welke organisatiewaarde het
sterkst (en welke het minst) wordt beïnvloed door welk schadetype. Dit moet zowel op de Schadetype-as
(verticaal) als de Organisatiewaarde-as (horizontaal) aansluit
Deze afweging gebeurt dus 2-dimensionaal!
Voorbeeld: Binnen Veiligheid zal het schadetype oneffenheden tot het grootste effect leiden. Oneffenheden
zal nauwelijks tot een effect binnen Veiligheid leiden
Om de gebruiker niet te laten verzanden in de semantiek van een specifieke effectomschrijving van een
organisatiewaarde, wordt bewust de Effectfactor gebruikt (Zeer sterk t/m Geen) in het FMEA Risicoregister.
De combinatie van schadetype en organisatiewaarde moet worden geprioriteerd: welke levert het meeste
risico op, welke het minste en alles daartussen.
De Effectfactor bepaalt de positie in de effectschaal voor de risicomatrix.
Voorbeeld: Oneffenheden is in bovenstaande tabel aangegeven als een Zeer sterk Effect op Veiligheid. Een
zeer sterk effect op Veiligheid leidt tot het hoogste effect hierop: Ongevallen met dodelijke afloop of zeer
ernstig blijvend letsel, blijvende psychische schade.
Als dit wordt gedaan voor alle schadetypen per organisatiewaarde ontstaat de volgende tabel:
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#

Schadetype

Effectomschrijving op
Veiligheid

Effectomschrijving op
Bereikbaarheid

Effectomschrijving op
Leefbaarheid

Effectomschrijving op
Duurzaamheid

1

Rafeling

Ongevallen met gering letsel
(EHBO zonder verzuim), geen
psychische schade

Geen verkeershinder

Matige effect op
geluidsoverlast

Lokale commotie,enkele
klachten, minimaal effect op
imago

Beperkt effect op vervolgkosten

Geen effect op
duurzaamheidsdoelstellingen

2

Dwarsonvlakheid

Ongevallen met ernstig letsel
en langdurig verzuim,
langdurige psychische schade

Matige verkeershinder

Beperkt effect op
geluidsoverlast

Nationale commotie (media
aandacht, krant)

Matig effect op vervolgkosten

Beperkt effect op
duurzaamheidsdoelstellingen

3

Oneffenheden

Ongevallen met dodelijke
afloop of zeer ernstig blijvend
letsel, blijvende psychische
schade

Ernstige verkeershinder

Matige effect op
geluidsoverlast

Nationale commotie (media
aandacht, krant)

Matig effect op vervolgkosten

Beperkt effect op
duurzaamheidsdoelstellingen

4

Scheurvorming

Ongevallen met letsel met
verzuim, beperkt psychische
schade

Beperkte verkeershinder

Geen effect op geluidsoverlast

Regionale commotie
(berichtgeving politiek)

Beperkt effect op vervolgkosten

Beperkt effect op
duurzaamheidsdoelstellingen

5

Voegvulling

Ongevallen met gering letsel
(EHBO zonder verzuim), geen
psychische schade

Geen verkeershinder

Beperkt effect op
geluidsoverlast

Lokale commotie,enkele
klachten, minimaal effect op
imago

Beperkt effect op vervolgkosten

Geen effect op
duurzaamheidsdoelstellingen

Effectomschrijving op Beleving Effectomschrijving op Financiën

Figuur 38 Effect van schadetype per organisatiewaarde

Hiermee is in bovenstaande stappen een Kans en Effect bepaald. De vervolgstap is om de Risicoklasse op te
zoeken in de Risicomatrices. Dit gebeurt in het tabblad Risicoprofiel Tekstueel.
Risico (Kans x Effect)
Met een Kans en Effect gedefinieerd voor iedere combinatie van Wegtype, Wegconditie, Schadetype en
Organisatiewaarde, kan nu het risico worden bepaald in de risicomatrix zoals te zien is in Figuur 39 Kans X
Effect = Risico.

Kans
=
Wegtype X Wegconditie

(in relatie tot
Organisatiewaarde)

Schadetype

Organisatie
waarde

Ka ns Ni hi l

Zeer kl ei ne
ka ns

Kl ei ne ka ns

Ma tige ka ns

Grote ka ns

Zeer grote
ka ns

Zeer groot effect

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Erns tig

Erns tig

Groot effect

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Erns tig

Ma tig effec

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Kl ei ne effect

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Ni hi l effect

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Figuur 39 Kans x Effect = Risico

In het tabblad Risicoprofiel Tekstueel is iedere mogelijke combinatie van Wegtype, Wegconditie, Schadetype
en Organisatiewaarde aangegeven.
Voor iedere combinatie wordt vervolgens de volgende stappen doorlopen:
Voor de combinatie van Wegtype en Wegconditie wordt de Kans bepaald. Voor de combinatie van
Schadetype en Organisatiewaarde wordt het Effect bepaald. Met de Kans en Effect wordt in het tabblad
Risicomatrices de juiste Risicoklasse opgezocht. Voorbeeld:
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Kans

Risicoparameter 1

Waarde Kansparameter 1

Risicoparameter 2

Waarde Kansparameter 2

Combinatie Kans Scores

Kansscore Risicomatrix

Hoofdwegennet

64

E1

64

4096

Komt vaker voor

Effect

Organisatiewaarde

Schadetypen

Tekst FMEA Risicoregister

Veiligheid

Dwarsonvlakheid

Sterk

Tekst Effectfactoren
Ongevallen met ernstig letsel en langdurig
verzuim, langdurige psychische schade

Opzoeken in de risicomatrix
Veiligheid

Gebeurd pra ktis ch nooi t Gebeurd zel den Komt zo a f en toe voor Komt wel eens voor Komt va ker voor Komt regel ma tig voor

Ongeva l l en met dodel i jke a fl oop of
zeer erns tig bl i jvend l ets el ,
bl i jvende ps ychi s che s cha de

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Erns tig

Erns tig

Erns tig

Ongeva l l en met erns tig l ets el en
l a ngduri g verzui m, l a ngduri ge
ps ychi s che s cha de

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Erns tig

Erns tig

Ongeva l l en met l ets el met verzui m,
beperkt ps ychi s che s cha de

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Verhoogd

Verhoogd

Ongeva l l en met geri ng l ets el (EHBO
zonder verzui m), geen ps ychi s che
s cha de

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Beperkt

Geen ongeva l l en

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Mi ni ma a l

Het Risico op Veiligheid voor Dwarsonvlakheid, E1 op een Hoofdwegennet is dus Ernstig

Organisatiewaarde

Schadetypen

Risicoparameter 1

Risicoparameter 2

Initiële
risicomatrix
classificatie

Veiligheid

Dwarsonvlakheid

Hoofdwegennet

E1

Ernstig

Nu is per combinatie een Risicoklasse bepaald. In totaal:
6 Organisatiewaarden X 5 Schadetypen X 7 Wegtypen X 9 Wegcondities = 1890 Risicoclassificaties
Dit is de belangrijkste reden om de risico-analyse geautomatiseerd uit te voeren. Om voor 1890 objecten
steeds een aparte risico-analyse te doen is omslachtig, tijdrovend en leidt tot inconsistenties.
Deze Risicoclassificaties kunnen weer gebruikt worden om bij weginspectieresultaten de risicoklasse van een
bepaald wegvak te bepalen. Hoe dit exact werkt wordt later in deze bijlage beschreven (Koppeling
weginspectie).
Risicoprofiel Rekenen
Het doel van het Risicoprofiel Rekenen is om de onderlinge prioritering van wegvakken inzichtelijk te maken.
Dit is ondersteunend aan het Risicoprofiel Tekstueel. Voor het Risicoprofiel Rekenen wordt gebruik gemaakt
van prioriteringsgetallen die aan iedere risicobepalende parameter gekoppeld kunnen worden. De parameters
zijn al eerder genoemd maar voor de volledigheid worden ze hier nog eens genoemd:
1.
2.
3.
4.

Wegtype
Wegconditie
Schadetype
Organisatiewaarden.
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De methode is simpel: neem de waarden die het grootste risico opleveren (de grootste waarden) en
vermenigvuldig de verschillende parameters met elkaar. Dit is dan het totaal risicogetal:
Risicogetal = Wegtype X Wegconditie X Schadetype X Organisatiewaarde
De waarde van dit risicogetal betekent op zichzelf niets. Het is een dimensieloos getal. De waarde van dit
getal wordt pas duidelijk als de risicogetallen onderling met elkaar worden vergeleken. Hiermee kan getoond
worden dat een wegconditie E3 een groter risico met zich meebrengt dan een M2 en dat een M2 weer een
groter risico oplevert dan een L1. Op deze manier krijgt het risicogetal een betekenis.
Deze prioriteitsgetallen worden hieronder toegelicht. De risicogetallen voor het schadetype worden apart
toegelicht. Dit omdat deze afhankelijk zijn van de Organisatiewaarde en dezelfde input vereisen van de
specialist zoals hiervoor bij het FMEA Risicoregister is uitgelegd.
De prioriteitsgetallen voor wegtype, wegconditie en organisatiewaarden
Voor iedere parameter is een prioriteringsgetal gedefinieerd. Deze zijn hieronder voor wegtype, wegconditie
en organisatiewaarde weergegeven. De prioriteringsgetallen voor het schadetype worden op een andere
manier gegenereerd en worden apart behandeld:

#
1
2
3
4
5
6
7

Risicoparameter_1 Rekenwaarde
Hoofdwegennet
64
weg-zwaarbelast
32
weg-gemiddeld belast
16
weg-licht belast
8
weg in woongebied
4
weg in verblijfsgebied
2
fietspaden
1

Figuur 40 De wegtypen

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Risicoparameter_2
E3
E2
E1
M3
M2
M1
L3
L2
L1

Rekenwaarde
256
128
64
32
16
8
4
2
1

Figuur 41 De wegconditie

#
1
2
3
4
5
6

Organisatiewaarde
Veiligheid
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Beleving
Financiën
Duurzaamheid

Rekenwaarde
32
16
8
4
2
1

Figuur 42 De organisatiewaarden

De onderlinge prioriteit binnen deze parameters kan aangepast worden. Dit kan door de getallen in de kolom
# te herschikken. Eventueel kunnen daarna de waarden weer opnieuw worden gesorteerd.
De risicogetallen zijn gedefinieerd volgens het principe dat de hoogste prioriteit het hoogste risicogetal krijgt
(meeste risico als daar iets mis gaat). De stappen tussen de waarden is gedaan volgens een 2-macht in het
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0

initieel risicoregister. De laagste prioriteit start met een waarde van 2 (twee tot de macht nul) = 1. Iedere
1
2
3
waarde daarboven gaat 1 macht omhoog (2 , 2 , 2 etc.).
De reden om hiervoor te kiezen is om onderscheidend vermogen tussen de stappen te krijgen. Zodat een
duidelijk onderscheid ontstaat tussen een weg van het hoofdwegennet (die belangrijker is) dan een zwaar
belaste weg enzovoorts. Dit wordt hier verder niet toegelicht omdat een dergelijke wiskundige/statistische
onderbouwing niet thuis hoort in deze uitwerking.
De prioriteitsgetallen per schadetype
De prioriteitsgetallen voor schadetypen maakt van dezelfde tabel in het tabblad FMEA Risicoregister gebruik
als beschreven in deze bijlage Risicoprofiel Tekstueel, FMEA Risicoregister. Ook voor de prioriteitsgetallen is
gebruik gemaakt van het effect wat de schadetypen hebben op de organisatiewaarden.
Door dezelfde tabel te gebruiken uit Figuur 37 Het FMEA Risicoregister, kan aan iedere combinatie van
schadetype en organisatiewaarde een prioriteitsgetal toegewezen worden. Een Zeer sterk effect zal dan het
hoogste prioriteitsgetal (16) krijgen en Geen effect zal het laagste prioriteitsgetal krijgen (1). Voor de
effecttoewijzing uit Figuur 37 Het FMEA Risicoregister worden de prioriteitsgetallen als volgt weergegeven:
#

Schadetype

1

Rafeling

1

1

2

Dwarsonvlakheid

8

3

Oneffenheden

4

5

Veiligheid

Bereikbaarheid

Leefbaarheid

Beleving

Financiën

Duurzaamheid

8

2

2

1

4

2

8

4

2

16

8

4

8

4

2

Scheurvorming

4

2

1

4

2

2

Voegvulling

1

1

2

2

2

1

Figuur 43 De prioriteitsgetallen voor de schadetypen per organisatiewaarde

Het risicogetal
De berekening voor het risicogetal is hiervoor al aangegeven en is als volgt:
Risicogetal = Wegtype X Wegconditie X Schadetype X Organisatiewaarde
Deze berekening wordt in het tabblad Risicoprofiel Rekenen gedaan en kan als volgt weergegeven worden:

Bedrijfswaarde
Veiligheid

Waarde Bedrijfswaarde
32

X

Risicoparameter 1
Hoofdwegennet

Waarde Kansparameter 1
64
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X

Risicoparameter 2
E3

Waarde Kansparameter 2
256

X

Schadetypen
Rafeling

Waarde Schadetype + Bedrijfswaarde
1

=
Risicogetal initieel
524288

Dit is gedaan voor alle 1890 combinaties die er zijn voor deze parameters.
Deze risicogetallen kunnen naast de risicoklassen uit het Risicoprofiel Tekstueel gebruikt worden om aan de
resultaten van de weginspectie te koppelen. Hiermee ontstaat het risicoprofiel van het wegenareaal ten tijde
van de inspectie.
Deze koppeling wordt in hierna uitgelegd.
Koppeling weginspectie en risicoprofiel
Het doel van de koppeling tussen weginspectieresultaten en het risicoprofiel is om een specifiek en actueel
beeld van de risicosituatie op dat moment te creëren. Dit kan bereikt worden door de resultaten van de
weginspectie met de hierboven besproken parameters te koppelen aan de resultaten uit het risicoregister.
Hiervoor moet de benaming van de parameters uit het risicoprofiel exact overeenkomen met die uit de
weginspectie. Hiervoor zal in deze bijlage eerst een datavoorbereiding toegelicht worden. Daarna zal de
methode van koppelen toegelicht worden. Als laatste zal de manier van resultaten oprollen tot een totaal
risico en totaal risicogetal toegelicht worden.
Datavoorbereiding
Om de data van weginspectie en risicoprofiel op een goede manier aan elkaar te kunnen koppelen moet er
een gemeenschappelijke bewoording zijn in beide tabellen. Dit wordt bereikt door ervoor te zorgen dat de
benamingen voor Wegtype, Wegconditie en Schadetype gelijk zijn aan elkaar. Het is belangrijk om dit vooraf
te controleren zodat dit achteraf niet leidt tot incorrecte/onduidelijke resultaten.
Er is uitgegaan van de CROW benamingen zoals deze gedefinieerd zijn in CROW publicatie 147, wegbeheer
2011. Als de weginspectieresultaten ook separate kolommen bevat voor deze parameters dan is het mogelijk
om deze data aan elkaar te koppelen. Voor de volledigheid volgen hier nog eens de verschillende
benamingen per wegtype, wegconditie en schadetype:




Wegtype
hoofdwegennet
weg-zwaarbelast
weg-gemiddeld belast
weg-licht belast
weg in woongebied
weg in verblijfsgebied
fietspaden.
Wegconditie
E3
E2
E1
M3
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M2
M1
L3
L2
L1.
Schadetype
Rafeling
Dwarsonvlakheid
Oneffenheden
Scheurvorming
Voegvulling.

De benamingen moeten exact overeenkomen (geen spaties, extra tekens of een ontbrekende letter) anders
kan het risicoregister (excel-model) niet het juiste risico vinden bij de inspectieresultaten. De resultaten zullen
dan onvolledig zijn. Het is van groot belang om dit vooraf te controleren.
De weginspectieresultaten kunnen bijvoorbeeld als volgt in dit bestand ingevoegd worden:
Info wegvakonderdeel
Wegvakonderdeel_ID
10518
10534
21035
10536
32537
10538
10539
32539
32540
22291
10946
40423
47483
11162
11170
36709
44881
26592
26844
40245
40248
40649
44880
11182
26598
26820
26825

Info wegvakonderdeel
Weg
's-Gravensandestraat
Achter de Carmel
Achter de Carmel
Achter de Hoofdwacht
Achter de Hoofdwacht
Achter de Oude Gracht
Achter de Smidstraat
Achter de Smidstraat
Achter de Smidstraat
Ackerbroekweg
Archipelstraat
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg
Berg en Dalseweg

Info wegvakonderdeel
Wegtype
Weg in woongebied
Weg in verblijfsgebied
Weg in verblijfsgebied
Weg in verblijfsgebied
Weg in verblijfsgebied
Weg in woongebied
Weg in woongebied
Weg in woongebied
Weg in woongebied
Fietspaden
weg-gemiddeld belast
weg-gemiddeld belast
Weg in woongebied
weg-gemiddeld belast
weg-gemiddeld belast
Weg in woongebied
weg-gemiddeld belast
Weg in woongebied
Weg in woongebied
Weg in woongebied
Weg in woongebied
weg-gemiddeld belast
weg-gemiddeld belast
weg-gemiddeld belast
Weg in woongebied
Weg in woongebied
Weg in woongebied

Info wegvakonderdeel
Verhardingstype
Asfalt
Elementen
Elementen
Elementen
Elementen
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Cementbeton
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt
Asfalt

Wegconditie
Rafeling
E2

Wegconditie
Dwarsonvlakheid

Wegconditie
Oneffenheden

L1

M1
M1
M1
M1
M1
M2
M3
M3

Wegconditie
Scheurvorming
E1

L1

Wegconditie
Voegvulling

E2
M2

E1
M2
L2
L2

M2
M1
M1

L2

M1
M1
M1
M1
M1

L2
L2
L2

L1
L1
L1
M1
M2
M1

Koppelen data
De koppeling tussen de weginspectie en risicoprofielen kan gemaakt worden in het tabblad Koppeling
Weginspectie. Hiervoor worden de volgende stappen doorlopen:
1.

2.
3.

In de risicoprofielen is een kolom gemaakt waarin de combinatie van Organisatiewaarde &
Schadetype & Wegtype & Wegconditie is gemaakt voor die specifieke regel in het risicoprofiel. Dit is
de unieke Identifier van die regel.
In het tabblad Koppeling Weginspectie wordt een zelfde Identifier gemaakt uit de kolommen die
vanuit de weginspectie zijn opgegeven (Organisatiewaarde & Schadetype & Wegtype & Wegconditie).
Omdat de twee Identifiers gelijk zijn, kunnen in het tabblad Koppeling Weginspectie de gegevens
worden opgezocht uit de tabellen Risicoprofiel Tekst en Risicoprofiel Rekenen.

Belangrijk is om, binnen 1 weginspectieresultaat, te beseffen dat voor ieder schadebeeld (5 in totaal), voor
iedere Organisatiewaarde (6 in totaal), een risico moet worden bepaald. Per weginspectieresultaat ontstaan er
dus 30 risicoclassificaties (5 X 6 = 30). Dit leidt dus tot het volgende beeld:
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Figuur 44 De risicoklassen per organisatiewaarde en per schadetype, per wegconditie

Als er geen wegconditie vermeldt staat, dan zal er ook geen risico berekend worden. Het kan dus zijn dat er
minder dan 3
Deze 30 risicoclassificaties worden verzameld in een aantal stappen tot 1 risicoklasse en 1 risicogetal. Deze
methode wordt hierna behandeld.

men voor enkele duizenden wegvakken, worden de afzonderlijke
1.
2.

Oprollen tot 1 risicoklasse en risicogetal per bedrijfswaarde
Oprollen tot 1 risicoklasse en risicogetal per wegvak.

Voor de risicoklasse gebeurt dit door steeds de maximale risicoklasse te pakken uit de reeks. Hier wordt
bewust niet een gemiddelde genomen omdat dit de ernst van een specifiek risico zou kunnen bagatelliseren.
Ter voorbeeld, inFiguur 44, kunnen we alle risico voor de bedrijfswaarde veiligheid beschouwen voor ieder
schadetype. Het maximale risico is hier Verhoogd voor oneffenheden en scheurvorming. De totaal
risicoklasse voor Veiligheid wordt dus hiermee Verhoogd.
Dit leidt tot het volgende beeld:

Veiligheid
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Beleving
Financiën
Duurzaamheid

Verhoogd
Beperkt
Verhoogd
Verhoogd
Beperkt
Beperkt

Figuur 45 De risico's per organisatiewaarde

risicoklasse door het maximale uit deze reeks te nemen. In dit geval is het totaal risico dus: Verhoogd.
Voor de risicogetallen wordt geen maximum genomen maar de som van alle risicogetallen uit de reeks. Dit
zorgt voor onderscheidend vermogen binnen een risicoklasse. Dus ook binnen bijvoorbeeld de risicoklasse
Ernstig kan onderling onderscheid gemaakt worden tussen heel ernstig en minder ernstig, op basis van het
risicogetal. Een voorbeeld is hieronder gegeven:
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5 schadebeelden op 1 wegvakonderdeel
Wegconditie Wegconditie
Wegconditie Wegconditie Wegconditie
Rafeling Dwarsonvlakheid Oneffenheden Scheurvorming Voegvulling
E3
L1
M1
E3
Leiden tot 5 X 6 = 30 risico's
Rafeling Dwarsonvlakheid Oneffenheden Scheurvorming Voegvulling
Veiligheid
131072
4096
65536
524288
Bereikbaarheid
262144
256
4096
32768
Leefbaarheid
65536
1024
16384
131072
Beleving
32768
512
4096
65536
Financiën
16384
128
1024
16384
Duurzaamheid
4096
32
256
8192
Figuur 46 De risicogetallen per organisatiewaarde en per schadetype, per wegconditie

Veiligheid
Bereikbaarheid
Leefbaarheid
Beleving
Financiën
Duurzaamheid

724992
299264
214016
102912
33920
12576

Figuur 47 De risicogetallen per organisatiewaarde

Dit komt tot een totaal van 1.387.680 voor het wegvak. Dit is een dimensieloos getal en zegt op zich zelf
niets. Echter een ander wegvak, van hetzelfde type, met iets meer schade zal tot een hoger getal leiden.
Hiermee kan dus de prioriteit worden vastgesteld tussen wegvakken.
Risico-kosten
Een extra functionaliteit die is ingebouwd is het bepalen van de risico-kosten. Dit zijn mogelijke kosten die
volgen als er geen maatregel wordt genomen op een risico. Als er iets mis gaat dan kunnen deze
vervolgacties teweeg brengen die niet gebudgetteerd zijn. Omdat het om een risico gaat is het niet zeker dat
je deze kosten ook daadwerkelijk hoeft te maken.
De manier waarop deze risico-kosten inzichtelijk gemaakt worden is middels de risicomatrix Financiën.
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Figuur 48 De risicomatrix Financiën

Het is aan de gebruiker om de bedragen in de linker kolom (de grijze effect kolom) aan te passen naar de
situatie waar deze van toepassing op is. De bedragen in de matrix worden dan automatisch aangepast.
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Deze risico-kosten werken vergelijkbaar met de risicogetallen zoals we deze in de voorgaande paragraaf
hebben besproken. De som van de afzonderlijke risico-kosten kunnen opgerold worden naar een
totaalhoeveelheid risico-kosten per organisatiewaarde en vervolgens per wegvak.
Deze zijn voornamelijk van belang in de rapportage en tonen de (kosten)effectiviteit van beheersmaatregelen
aan. De uitleg hiervoor volgt hieronder.
Het initieel risico
Met de stappen die hiervoor beschreven zijn, is het initieel risico per wegvak bepaald. Op basis van het initieel
risico kunnen de meest kritische wegvakken en de prioritering binnen de wegvakken bepaald worden. Dit kan
als input gebruikt worden voor de maatregeltoets en de bepaling van de basisplanning.
Hiervoor is in het tabblad Rapportage een overzicht gemaakt van een aantal standaard overzichten en
grafieken om het risico inzichtelijk te maken. Dit kan worden uitgebreid door, met behulp van
beheersmaatregelen, een risico-reductie en rest-risico te bepalen. Dit volgt hierna.
Risico-overzicht
-overzicht bepaald worden zoals hieronder
is weergegeven:

Figuur 49 Risico-overzicht

Dit kan uiteindelijk een
beschreven. Dit bevat dus alle detail informatie die gebruikt kan worden voor de rapportages die hieronder
volgen. Dit gebeurt in het tabblad Koppeling Weginspectie en dient als input voor de Rapportages zoals
hieronder beschreven. Dit wordt automatisch gegenereerd.
Rapportage initieel risico
Voor de rapportage zijn de gegevens uit het risico-overzicht gebruikt voor een overzichtsrapportage. De
standaard rapportage omvat:
1.
2.
3.
4.

Totaal aantal wegvakken die in het tabblad Koppeling weginspectie zitten
Aantal wegvakken die in een risicoklasse vallen
Het aantal wegvakken die in een risicoklasse vallen per organisatiewaarde
Risicokosten, Maatregelkosten, Totale kosten en Risicogetal.

Voorbeeld:
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Figuur 50 Overzicht rapportage Initieel Risico

Op basis van deze gegevens worden de volgende grafieken automatisch gemaakt:

Figuur 51 Initieel Risico over alle wegvakken
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Figuur 52 Initieel Risico per organisatiewaarde

Vanuit dit punt kunnen de beheersmaatregelen en de risico-reductie waartoe deze maatregelen leiden
worden beschouwd.
Rest risico
genover het initieel risico te
zetten en te kijken hoe dit het risico reduceert.
Hiervoor zijn een aantal zaken van belang in het risico register:
1.
2.
3.
4.

Een overzicht van beheersmaatregels en hoe deze effect hebben op de Organisatiewaarden
Een keuze van de beheersmaatregelen in het overzicht van de weginspectieresultaten
De berekening van het rest risico op basis van het initieel risico en de gekozen beheersmaatregel
De rapportage inclusief rest risico.

#

Beheersmaatregel

Oplossingsmethode

Veiligheid2

Bereikbaarheid3

Leefbaarheid

Beleving

Financiën

Duurzaamheid

Overzicht van beheersmaatregelen
De CROW norm beschrijft een 9-tal technische beheersmaatregelen die uitgevoerd kunnen worden als groot
onderhoud aan wegen. Deze zijn in het risicoregister beschreven inclusief een eerste afschatting van de
impact op de organisatiewaarden in het tabblad Beheersmaatregelen. Per bedrijfswaarde kan een percentage
effectiviteit ingevuld worden. Een waarde van 100% geeft dan aan dat de beheersmaatregel volledig effectief
is. Een voorbeeld is hieronder gegeven:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Technisch
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Technisch
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100%
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100%
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90%
60%
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60%
50%
50%
50%
50%

Figuur 53 Lijst van beheersmaatregelen

De lijst is aan te vullen met andere beheersmaatregelen.
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De keuze van de beheersmaatregel in het overzicht van de weginspectieresultaten
Als het effect op de organisatiewaarden vastgelegd is, kan de beheersmaatregel gekozen worden in het
tabblad Koppeling Weginspectie. Dit is mogelijk achter de kolommen met de weginspectieresultaten zoals
hieronder weergegeven. De beheersmaatregel is met een pull-down menu te selecteren.
Tevens kunnen hier ook de kosten opgegeven worden van de beheersmaatregel. Dit is van belang bij de
rapportage in de afweging tussen risicokosten en maatregelkosten (kosteneffectiviteit).

Figuur 54 Keuzemogelijkheid van de beheersmaatregel
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Figuur 55 Keuze van de Beheersmaatregel

Berekening van het rest risico
De berekening van het rest risico gebeurt op de resultaten van het initieel risico. Dit gebeurt voor de tekstuele

beheersmaatregel gereduceerd wordt tot beperkt.
Bij de risicogetallen wordt het getal gereduceerd met het percentage effectiviteit zoals opgegeven. Dus een
risicogetal van bijvoorbeeld 10.000 bij een 70% effectieve maatregel wordt gereduceerd tot een waarde van
3000.
Dit alles gebeurt in het tabblad Koppeling Weginspectie. De resultaten hiervan zijn terug te lezen in het
tabblad Rapportage.
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Rapportage inclusief rest risico
De rapportage is gelijk aan de rapportage van het initieel risico, met nog een tweetal extra overzichten zoals
hieronder te zien is.

Figuur 56 Initieel Risico versus Rest Risico

Figuur 57 Risico's per organisatiewaarde (initieel en rest risico)
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Additionele overzichten
Risico-kosten
Met de extra berekening van het rest risico en de hieraan verbonden kosten kunnen een aantal extra
overzichten gemaakt worden. Hiervoor is de Financiën risicomatrix zoals hieronder opgenomen.
De effecten voor de Financiën risicomatrix zijn in ieder veld in de matrix berekend naar kosten per jaar. Dit
maakt het mogelijk om een afweging te visualiseren tussen risicokosten en maatregelkosten. De voorbeelden
zijn na de risicomatrix Financiën hieronder weergegeven.
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Figuur 58 De Financiën matrix

Figuur 59 Reductie van kosten en risicogetallen
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Versnelde degradatie wegen
In het risicoregister is een extra check opgenomen om te snelle achteruitgang van wegvakken aan te geven.
Voorwaarde is dat in het tabblad Koppeling weginspectie het jaartal van het laatste groot onderhoud wordt
opgegeven. Als er binnen 3 jaar al schade is ontstaan aan de weg dan wordt dit bestempeld als te snelle
degradatie.

Figuur 60 Te snelle degradatie
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