
Risicodossier POV K Datum: 31 augustus 2017

Nr. Activiteit Risico Oorzaak Gevolg K € T Kw Reservering

1 Act. 0

Verbinden van werelden van 

keringbeheerders en netbeheerders slaagt 

onvoldoende

Netbeheerders dragen onvoldoende bij in totstandkoming 

resultaten:

Geen deelname van netbeheerder(s) in stuurgroep

Resultaten van de POV K&L komen 

onvoldoende tot stand

Netbeheerders persoonlijk benaderen voor deelname aan projectteam / stuurgroep

Bestuurders inzetten om netbeheerders te enthousiasmeren voor deelname
3 2 3 3  € 6.125 

2 Act. 0
Onvoldoende bemensing om de beoogde 

producten te realiseren

Benodigde deelnemers aan werkgroepen hebben geen tijd 

of stellen geen prioriteit om bij te dragen aan de POV K&L

Huidige beoogde bezetting is niet toereikend

Extern inhuren van capaciteit

Minder voortgang in de resultaten waar 

gebruik gemaakt wordt van werkgroepen 

Inzet van medewerkers bekrachtigen op stuurgroep-niveau 3 4 4 2  € 35.000 

3 Act. 0

De toepassing van de producten in de 

referentieprojecten van het HWBP komen 

onvoldoende tot stand

Koppeling met lopen projecten HWBP komt onvoldoende 

tot stand

Er zijn geen "goede" referentieprojecten die voldoen aan 

de criteria voor toepassing 

HWBP projecten kunnen onvoldoende capaciteit vrijmaken 

om bijdrage te leveren aan POV K&L

Minder bekend over de toepasbaarheid van 

de resultaten uit de POV K&L

HWBP inzetten om geschikte projecten (vroegtijdig) te inventariseren

Vergoeding inzet projectmedewerkers referentieprojecten (meenemen in SSK-raming)
3 2 4 3  € 6.125 

4 Act. 0
Meerwaarde van de POV K&L komt 

onvoldoende tot zijn recht 

Producten worden verkokerd ontwikkeld zonder elkaar te 

versterken

Kwaliteit van de producten is minder 

vanwege ontbrekende integraliteit

Projectteam met voldoende capaciteitsinzet om samenhang tussen producten te borgen en 

te versterken
2 2 2 3  € 2.625 

5 Act. 0
De producten zijn niet toepasbaar in de 

praktijk

Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de 

uivoerbaarheid van de resultaten van de POV K&L in 

projecten

Opbrengst van de POV K&L wordt 

onvoldoende benut in de realisatie van 

HWBP-projecten

In producten go / no go momenten in opnemen om tussentijds bij te sturen

Tussentijdse evaluatie waarin bijgestuurd kan worden in de scope van de POV K&L

Referentieprojecten HWBP benutten om toepasbaarheid producten te toetsen

2 2 2 4  € 2.625 

6 Act. 0
Geen draagvlak bij stakeholders voor 

resultaten POV K&L 

Stakeholders worden onvoldoende betrokken in de 

totstandkoming van de resultaten

Bestuurlijke wisselingen na waterschaps-verkiezingen in 

voorjaar 2019

Resultaten van de POV K&L worden 

onvoldoende benut in de toekomst

Stuurgroep en projectteam inrichten met actieve vertegenwoording vanuit de belangrijkste 

stakeholders

Kering -en netbeheerders opnemen in projectteam 

Stakeholders persoonlijk benaderen voor deelname aan Platform

Soepele overdracht organiseren bij eventuele wisseling van bestuurders 

2 2 2 3  € 2.625 

7 Act. 1
Toepassing van handelingsperspectief lukt 

niet op referentieprojecten

Projectinformatie over de Kabels & Leidingen is te beperkt 

om handelingsperspectief toe te kunnen passen

Kwaliteit van handelingsperspectief is 

beperkter doordat er niet (goed) getoetst is 

op toepasbaarheid

Bij selectie referentieprojecten criteria stellen aan beschikbare data K&L

Leidingbeheerders activeren om informatie te delen (icm activiteit data delen)
3 2 1 2  € 6.125 

8 Act. 1
Er zijn te veel kennisleemtes om te komen 

tot een handelingsperspectief

Er blijven te veel "witte vlekken" doordat er onvoldoende 

onderzoek op specifieke gebieden heeft plaatsgevonden

Kwaliteit van handelingsperspectief is 

onvoldoende 

Onderzoek of toepassing van mitigerende maatrgelen wel tot handelingsperspectief kan 

leiden

Gerichte onderzoeken uitvoeren om kennisleemtes in te kunnen vullen

3 2 3 1  € 6.125 

9 Act. 1
Uitwerking stopt voortijdig door geen 

consensus over de vervolgstappen

Verchil van inzicht in de invulling van de activiteit tussen 

de specialisten
Resultaat is niet compleet Go / no go moment inbouwen om expliciet keuzes te maken over vervolg 2 2 1 2  € 2.625 

10 Act. 2

In totstandkoming convenant zijn 

netbeheerders onvoldoende integraal 

betrokken

Onvoldoende capaciteitsinzet vanuit netbeheerder 

(noodzaak deelname wordt niet onderkend vanuit 

netbeheerder vanwege andere belangen)

Convenant wordt niet gedragen vanuit 

netbeheerders, extra inspanning (en €) om 

actievere betrokkenheid netbeheerders te 

stimuleren

Commitment verkrijgen op bestuurlijk niveau

Persoonlijke benadering & open, benadrukken evalutie en van elkaar leren (ipv herijken 

afspraken)

2 1 2 2  € 750 

11 Act. 2

Landelijke afspraken hebben geen 

draagvlak bij kering en netbeheerders en 

het convenant wordt in de praktijk niet 

gebruikt

Afspraken in convenant zijn niet bekend

Afspraken in convenant worden niet herkend

Er wordt geen verbetering in de 

samenwerking gerealiseerd, terugval in 

"oude"gewoontes

Extra inspanning om afspraken bekend te 

maken

Betrekken van de gebruikers (aangeven door gebruiker wat er vastgesteld dient te 

worden)

Communiceren en uitdragen van de afspraken (inzet social media, community)

Vorm vinden om continue verbetering (P,D,CA) van landelijke afspraken te borgen 

(aanjagers) apart (sub)product!

Na POV Vastlegging van werkelijke situatie vs. "gewenste" wereld convenant --> wat is er 

bereikt, wat is er niet bereikt: wat moet er gebeuren

3 1 2 2  € 1.750 

12 Act. 2

Er is op onvoldoende punten gezamenlijke 

overeenstemming om afspraken op 

landelijk niveau vast te kunnen leggen

Er is geen gezamelijke kern, er is te veel differentiatie 

tussen waterkering beheerders en netbeheerders

Convenant kan niet landelijk worden 

vastgesteld

Beginnen met punten met gezamenlijke draagvlak (zoek naar overeenkomsten ipv 

verschillen)
2 1 2 2  € 750 

Risico-identificatie

Beheersmaatregelen

Restrisico na beheersing

Klasse
Kans (P)

in %

Kosten (€)

in K€

Tijd (T)

in weken
Kwaliteit (Kw)

0 0 0 0 Geen negatieve invloed

1 1-5 % 0-20K 1-4 weken Zeer kleine negatieve invloed

2 5-10% 20K - 50K 4-8 weken Kleine negatieve invloed

3 10-25% 50K- 150K 8-12 weken Grote negatieve invloed

4 25-50% 150K - 250K 12-26 weken Zeer grote negatieve invloed
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Risico-identificatie

Beheersmaatregelen

Restrisico na beheersing

13 Act. 3
Relevante stakeholders dragen niet bij aan 

de netwerkomgeving
Stakeholders zien onvoldoende gezamenlijke belangen

Verbinden van werelden komt niet volledig 

tot stand

Stuurgroep inrichten met actieve vertegenwoording vanuit de belangrijkste stakeholders

Kering -en netbeheerders opnemen in projectteam 
2 2 3 1  € 2.625 

14 Act. 4
Er kunnen geen afspraken gemaakt 

worden over het slim delen van data

Onvoldoende bijdrage vanuit kering -en netbeheerders 

waardoor niet alle informatie meegenomen wordt

Kering -en Netbeheerder wordt te laat betrokken

Kwaliteit van activiteit 4 blijft achter bij 

verwachtingen

Kering -en netbeheerders actief uit persoonlijk netwerk benaderen om bij te dragen aan de 

POV K&L
3 2 1 2  € 6.125 

15 Act. 5
Producten samen sterk beginnen zijn niet 

toepasbaar op projecten
Stappenplan blijkt niet aan te sluiten bij de praktijk Verwachte opbrengst in projecten blijft uit Referentieprojecten HWBP benutten om toepasbaarheid producten te toetsen 2 3 2 1  € 7.500 

16 Act. 6
Opgedane kennis vanuit de POV K&L gaat 

verloren en wordt niet gebruikt

Niet alle stakeholders zijn in beeld en worden betrokken

Stakeholders worden niet bereikt door de POV K&L

Producten worden niet herkend door de betrokkenen

Verwachte opbrengst vanuit de POV K&L 

wordt niet gerealiseerd

Omgevingsmanager inzetten

Stakeholder-analyse maken
2 1 2 3  € 750 

17 Act. 7

Ruimtelijke ontwikkeling komt niet tot 

stand omdat partijen onvoldoende 

aangehaakt zijn

Belangrijke stakeholders dragen niet bij aan de 

totstandkoming

Resultaten worden niet herkend door 

partijen en zijn niet toepasbaar
Actief deelnemer vanuit provincie betrekken 3 2 2 2  € 6.125 

18 Act. 8

Geen uitvoerbare afstemming mogelijk 

tussen levenscyclusbenadering van 

verschillende objecten (kering en 

leidingen) 

Verschillen tussen levenscyclusbenadering zijn te groot, er 

zijn geen kritische parameters te benoemen die gebruikt 

kunnen worden voor optimalisaties

Afstemming levencyclusbenadering niet 

toepasbaar
Tijdig onderkennen van dit knelpunt en activiteit bijsturen 2 1 2 1  € 750 

 € 97.125 

Klasse
Kans (P)

in %

Kosten (€)

in K€

Tijd (T)

in weken
Kwaliteit (Kw)

0 0 0 0 Geen negatieve invloed

1 1-5 % 0-20K 1-4 weken Zeer kleine negatieve invloed

2 5-10% 20K - 50K 4-8 weken Kleine negatieve invloed

3 10-25% 50K- 150K 8-12 weken Grote negatieve invloed

4 25-50% 150K - 250K 12-26 weken Zeer grote negatieve invloed
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