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Dit rapport is uitsluitend bestemd voor de opdrachtgever. De inhoud van dit rapport is gebaseerd op
omstandigheden bij en informatie ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Op geen enkele
wijze kan worden gegarandeerd dat beschreven omstandigheden volledig in overeenstemming zijn
met van toepassing zijnde wet- en regelgeving, noch mag worden aangenomen dat de inhoud van dit
rapport volledig is ten aanzien van de onderzochte risico's. Derden die van dit rapport kennisnemen
kunnen aan dit rapport geen rechten ontlenen. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze rapportage
mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of in enige vorm
of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, of op enige andere manier,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Nederlands Adviesbureau voor
Risicomanagement bv.
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1 Inleiding
In opdracht van de gemeente Emmen heeft het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement
een second opinion uitgevoerd op de binnen het project Atalanta gehanteerde systematiek en proces
van risicomanagement. Deze rapportage vormt een weergave van de resultaten van deze second
opinion die tijdens een transitiefase van het projectbureau is uitgevoerd.

1.1

Doelstelling

Doelstelling van de uitgevoerde second opinion is het geven van een oordeel over het proces en de
systematiek van risicomanagement binnen het project Atalanta van de gemeente Emmen. Het geven
van een inhoudelijk oordeel over het project of het risicoprofiel daarvan is expliciet geen onderdeel
van deze opdracht.
Bij de beoordeling is uitgegaan van een zo groot mogelijke bijdrage van risicomanagement aan een
beheerste uitvoering van het project en het voorkomen van verrassingen. Vanuit diverse andere
onderzoeken en kennis ervaring met risicomanagement in projecten is beoordeeld hoe deze bijdrage
vergroot kan worden.

1.2 Proces
De vraag hoe risicomanagement momenteel beschreven is en toegepast wordt voor het project
Atalanta is beantwoord op basis van deskstudy en interviews.
Deskstudy
Een overzicht van de tijdens de deskstudy bestudeerde documenten is opgenomen in bijlage 1. Deze
documenten zijn voornamelijk gebruikt voor het verkrijgen van inzicht in de systematiek van
risicomanagement en de uiteindelijke weergave van de uitkomsten van deze systematiek in de
rapportages.
Interviews
Om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop risicomanagement toegepast wordt binnen
Atalanta hebben elf interviews plaatsgevonden1. De selectie van de te interviewen personen heeft
plaatsgevonden op basis van overleg met het hoofd programmabureau en de adviseur
projectbeheersing, waarbij uitgangspunt is geweest de sleutelpersonen met betrekking tot het project
Atalanta te spreken, zowel ambtelijk als politiek. Met uitzondering van de vertegenwoordiger van de
grootste oppositiepartij heeft met alle uitgenodigde betrokkenen een interview plaatsgevonden. Dit
houdt in dat wij helaas niet alle gewenste input hebben kunnen verkrijgen en daarmee in onze
aanbevelingen geen rekening hebben kunnen houden met eventuele vanuit deze partij gewenste
verbeteringen om beter te kunnen sturen op het project.
Tijdens de interviews is gebruik gemaakt van een vooraf opgestelde semigestructureerde vragenlijst,
waarbij in de meeste gevallen een oordeel van de geïnterviewde gevraagd is op een schaal van 1 tot
10 met vervolgens het verzoek dit toe te lichten2.

1.3

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn algemene bevindingen opgenomen die van belang zijn voor het optimaal
functioneren van risicomanagement. Hoofdstuk 3 bevat de resultaten van de beoordeling van de
systematiek en het proces van risicomanagement voor de verschillende stappen in dit proces. Hierbij
zijn de resultaten van de deskstudy en de interviews in samenhang opgenomen. Tot slot volgt in
hoofdstuk 4 een beknopte conclusie met daarbij aanbevelingen voor verbetering van de systematiek
en het proces van risicomanagement binnen Atalanta.
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Een overzicht van geïnterviewde personen is opgenomen in Bijlage 2.
De gebruikte vragenlijst is opgenomen in Bijlage 3.

2 Algemeen
Voor een waardevolle toepassing van risicomanagement is het van groot belang dat niet alleen de
systematiek en het proces van risicomanagement op orde zijn, maar ook dat betrokkenen kennis en
ervaring hebben met projectmatig werken en met risicomanagement. Om met risicomanagement een
bijdrage te leveren aan het bereiken van doelstellingen is het van groot belang dat deze doelstelling
eenduidig en breed gedragen zijn. Tot slot is het voor een waardevolle toepassing van
risicomanagement belangrijk dat betrokkenen beseffen dat het belangrijk is de risico's in een project of
organisatie goed te beheersen.
Belang risicomanagement
Belangrijke voorwaarde voor een goede toepassing van
risicomanagement is dat alle partijen het belang daarvan
onderkennen. Dit belang begint bij het besef dat een
activiteit risicovol is. In Grafiek 1 zijn de antwoorden op de
vragen hoe risicovol het project Atalanta is en in hoeverre
zich tot nu toe risico's voorgedaan hebben opgenomen.
Hieruit valt op te maken dat het project door alle
betrokkenen als zeer risicovol gezien wordt. Al met al een
duidelijke rechtvaardiging voor de toepassing van
risicomanagement binnen het project Atalanta.
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• Hoe risivovol is het project Atalanta
u In hoeverre hebben zich tot op heden risico's voorgedaan
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Grafiek 1: Mate van (voorgedane) risico's
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l-l Ervaring soortgelijke projecten

Tijdens de interviews is gevraagd naar de ervaring met
projecten in het algemeen en de ervaring met soortgelijke
projecten. In Grafiek 2 is te zien dat veel van de
betrokkenen ruime ervaring hebben met projecten. De
principes van projectmatig werken veronderstellen wij
daarom als bekend. Daarnaast is in Grafiek 2 te zien dat
bij alle betrokkenen geen tot zeer weinig ervaring is met
soortgelijke projecten. Deze beperkte ervaring heeft met
name betrekking op de (financiële) omvang van het
project Atalanta en de complexiteit die hiermee
samenhangt.

Grafiek 2: Ervaring projecten

Kennis en ervaring risicomanagement
Naast kennis en ervaring met projectmatig werken is ook
kennis en ervaring op het gebied van risicomanagement
van belang om risicomanagement goed toe te kunnen
passen. Een belangrijk element is immers het expliciteren
van en omgaan met onzekerheid, een vaardigheid die veel
oefening vereist. Gebleken is dat bij alle geïnterviewden
enige mate van kennis en ervaring met risicomanagement
aanwezig is. Het denken in termen van onzekerheden
veronderstellen wij daarom als bekend bij de verschillende
betrokkenen.
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Ei Ervaring risicomanagement

Grafiek 3: Kennis en ervaring
risicomanagement

