
De Oplossing

Balanced Risk Management

Risico’s zijn overal. Zeker in grote infrastructurele, bouw- 
en gebiedsontwikkelingsprojecten. Van kapvergunning tot 
archeologische vondst: vertraging ligt al snel op de loer. 
Uitbannen van die risico’s is vrijwel onmogelijk. Wel kunt u 
processen zo inrichten dat u goed voorbereid bent wanneer een 
risico werkelijkheid wordt. Met geïntegreerd Balanced Risk 
Management bent u beter voorbereid op het onverwachte!

UW VRAAG: helder zicht en meer grip op risico’s
Risicomanagement is vaak een cruciaal onderdeel van projectplannen. Niet zo vreemd, gezien de potentieel 
grote impact van risico’s op kosten, planning en reputatie. Daarbij wordt risicobeheersing bij bouw- en 
infrastructurele projecten steeds complexer, vanwege toenemende overheidseisen en een omgeving waarin 
stakeholders zich steeds nadrukkelijker roeren.  

Ondanks het evidente belang van goed risicomanagement blijkt dit in de praktijk vaak niet effectief. Te vaak 
gaat het om een papieren, rekenkundige exercitie. Risico’s worden nauwkeurig en uitputtend geïnventariseerd 
en voorzien van een kans en gevolg. Maar daar stopt het. Dit helpt de projectleider niet verder. Die moet zijn 
processen zo inrichten dat hij snel en effectief kan anticiperen op een risico als dat zich daadwerkelijk voordoet. 
Op een werkbare manier, dus pragmatisch en gericht op het sturen op de echt relevante risico’s en de 
oorzaken die leiden tot het manifest worden ervan.
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DE OPLOSSING: een meetbare en stapsgewijze integratie van risicomanagement
Balanced Risk Management (BRM) biedt een praktische en integrale oplossing voor effectief risicomanagement 
bij projecten. Enerzijds zet BRM in op een structurele inbedding van risicomanagement binnen een (project)
organisatie. Anderzijds geeft het projectleiders een werkbare aanpak voor risicobeheersing bij een specifi ek 
project(onderdeel). 

Structureel beter: van BRM Scan naar Groeiplan Voor de structurele inbedding van risicomanagement 
gaan wij uit van ons 4-fasen groeimodel voor BRM. In een BRM Scan bepalen we het huidige niveau van 
risicomanagement binnen uw (project)organisatie. Daarbij kijken we niet alleen naar systemen, en functionele rollen, 
maar ook naar de attitude van sleutelspelers ten opzichte van risicomanagement. Op basis hiervan stellen we een 
groeiplan op, een plan dat we in overleg met u ook implementeren. Zo groeit u stapsgewijs naar een hoger niveau 
van risicomanagement. 

Quick Win: Gerichte aanpak projectrisico’s: de Bow-tie-analyse Naast de structurele inbedding van 
risicomanagement conform bovengenoemd groeipad, kunnen we met Balanced Risk Management ook naar de 
risicobeheersing voor lopende projecten kijken. De basis hiervoor vormt een Bow-tie-analyse die leidt tot een visuele 
presentatie van enerzijds de (relevante) risico’s en anderzijds de maatregelen die u hier op kunt nemen. Aan de hand 
van deze analyse helpen wij u uw projectprocessen zo in te richten dat u snel en effectief anticipeert op werkelijkheid 
wordende relevante risico’s. 

Specialisten met multidisciplinair team Voor zowel de BRM Scan, de uitvoering van het groeiplan en de 
Bow-tie-analyse kunt u vertrouwen op onze specialisten op het gebied van risicomanagement bij projectorganisaties. 
Zij helpen u - zonodig samen met een multidisciplinair team van Balance - risicomanagement uit te voeren op een 
manier die waarde toevoegt en afbreukrisico’s op het vlak van planning, kosten en reputatie sterk reduceert. 

DIENSTVERLENING:
BRM Scan - Analyse van de mate van volwassenheid van uw organisatie op het gebied van 
risicomanagement, met als resultaat: een inzichtelijk rapport met praktische vervolgstappen.  
Groeiplan - Onze ervaren risicomanagers begeleiden uw medewerkers naar een hoger niveau van 
risicomanagement. Bijvoorbeeld via workshops en één-op-één coaching. 
Bow-tie-analyse - Voor een specifi ek project(onderdeel) brengen we de relevante risicovolle processen  
in kaart en geven we aan hoe u direct effectief op deze risico’s kunt anticiperen.. 

DAAROM BALANCE:
+ Veel ervaring met grote overheidsprojecten
+ De inzet van een onafhankelijk en multidisciplinair adviesteam
+ Altijd in nauwe samenwerking en samenspraak met u
+ Betrokken accountmanager met kennis van úw branche
+ Elke professional werkt vanuit én met het Balance-netwerk
+ Expertise geborgd en ontsloten door kundige kennismanagers

Meer weten?
Neem voor meer informatie of een persoonlijke 
kennismaking contact op met Cees Maaskant, 
directeur Balance Technisch Management. 
Telefoon: 020 - 676 39 93 
E-mail: technisch@balance.nl


