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De huidige bouwopgave waar gemeenten voor staan, vraagt
steeds meer van binnenstedelijke ontwikkelingen. Dat daarbij
interactie met de omgeving ontstaat, is onvermijdelijk.
Naast technische uitdagingen
ligt er ook een taak op het
maatschappelijk vlak vanwege
de toegenomen mondigheid van
omwonenden en gebruikers van
de buitenruimte. In state of the
art projectmanagement maakt
de omgeving, van initiatiefase
tot en met uitvoeringsfase, dan
ook integraal onderdeel uit van
het project.
Om een project beheersbaar
te maken, zo soepel mogelijk
te laten verlopen en het maatschappelijk acceptabel te houden,
is het noodzakelijk om risico’s
te beperken. Een eenduidige
en brede toepassing van risicomanagement in projecten is
hiervoor nodig. Veel gemeenten
hebben ruime ervaring en kennis
op het gebied van uitvoering van
risicoanalyses, implementatie
van risicomanagement in een
organisatie en in projecten,
risicogestuurde financiële
projectbewaking en risk control
door monitoring.
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Uitvoeren van
Risicomanagement
Het expliciet uitvoeren van risicomanagement blijkt in de alledaagse
praktijk nog weleens achterwege
te blijven. Een standaard voor
het werken aan projecten waarin
risicomanagement is verankerd
helpt bij de indoering daarvan in de
organisatie. Het basisprincipe van
risicomanagement is beschreven
in de methode RISMAN.
Het fundament bij deze methode
is: het periodiek doorlopen van de
stappen, de risico’s inventariseren,
het vaststellen in implementeren
van beheersmaatregelen en het
evalueren van de maatregelen.
Custom made toevoegingen
aan het basisprincipe, zoals een
koppeling met control of een link
naar monitoring en bewaking van
de omgeving worden regelmatig
toegepast.

Stadsingenieurs van nu
Stadsingenieurs Enschede is
dagelijks bezig met risicobeperking
in haar projecten.Hierbij gaat het om
het beheersen van de onvoorziene
omstandigheden. Stadsingenieurs
Enschede werkt momenteel hard
aan het optimaliseren van risicomanagement. Bij elk project maken
we een omgevingsanalyse. Tijdens
de project-start-up kijken we met
het projectteam naar bewoners,
omgeving en bijzondere zaken.
Zo worden de risico’s in kaart
gebracht en kunnen we beter
anticiperen op onvoorziene
omstandigheden.

