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Inleiding
Geotechnisch risico management wordt als een 
van de belangrijkste middelen gezien ter beper-
king van de ondergrond gerelateerde faalkosten, 
getuige de conclusies van het GeoImpuls pro-
gramma. Er is daarom sprake van dat belang-
rijke opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat het 
toepassen van geotechnisch risicomanagement 
gaan waarderen bij de beoordeling van aanbie-
dingen in de GWW sector.

Een manier om aantoonbaar te maken of, en in 
welke mate, geotechnisch risico management 
wordt toegepast in projecten, is het doen van 
een zogenaamde GeoRisicoScan (GRS).

De GRS is niet nieuw. Al enige tijd is de GRS 1.0 
toegepast op grotere infrastructurele projecten, 
met name ter beoordeling van het risicoma-
nagementsysteem binnen Rijkswaterstaat. Voor 
kleinere of kortlopende projecten is als bezwaar 
van GRS 1.0 te noemen dat deze tijdrovend en 
kostbaar is, en anderzijds dat deze slechts door 
een selecte groep adviseurs kan worden uitge-
voerd. 

De nieuwe vorm van GRS, GRS 2.0, is zodanig 
opgezet dat deze binnen één à twee weken kan 
worden voltooid, en door specialisten vanuit elk 
willekeurig ingenieursbureau kan worden uit-
gevoerd, mits zij zich middels de bijbehorende 
cursus hebben gekwalificeerd. Het is hierbij ook 
mogelijk dat de scan wordt gedaan door men-
sen vanuit de eigen organisatie, wat in sommige 
gevallen wegens vertrouwelijkheid van de infor-
matie gewenst kan zijn. De scan kan dus inge-
zet worden als externe kwaliteitsborging (EKB) 
maar ook als interne kwaliteitsborging (IKB).

Eind 2013 is het principe van deze GRS 2.0 toe-
gelicht in een door Deltares en GeoImpuls geor-
ganiseerde pilot cursus, voor deelnemers vanuit 
diverse partijen (Movares, BAM, CRUX, Gemeen-
te Rotterdam en Amsterdam). Sindsdien zijn 

door deze groep vijf scans uitgevoerd, zowel bij 
projecten in uitvoering, voorbereiding en in ten-
derfase. In dit artikel blikken de auteurs, die bij 
vier van deze GRS als reviewer betrokken zijn 
geweest, hierop terug.

Opzet en uitvoering van een GRS 2.0
In de GRS 2.0 wordt getoetst in hoeverre geo-
techniek expliciet deel uitmaakt van het project 
risico management systeem, ofwel hoe het staat 
met GeoRisicoManagement (GeoRM). 
Aan de GRS 2.0 nemen de personen deel die 
verantwoordelijk zijn voor de toepassing van Ge-
oRM in het project. Dat kunnen de projectleider, 
technisch manager, risicomanager, ontwerper 
zijn en diegene die de GeoRM daadwerkelijk uit-
voert, meestal de geotechnisch adviseur.  Voor 
kleinere projecten kan dit dezelfde persoon zijn. 

De opdrachtgever organiseert de GRS 2.0 ses-
sie. De GRS 2.0 wordt afgenomen door een duo 
dat is gekwalificeerd voor het uitvoeren van de 
GRS 2.0, maar die geen directe betrokkenheid 
met het project hebben. Een GRS 2.0 duurt de 
hele dag, waaraan voorafgaand enige voorbe-
reiding van de projectbetrokkenen benodigd is. 
Deze voorbereiding bestaat uit het beschikbaar 
maken van de relevante documenten waaruit 
het risico geotechnisch risicomanagement naar 
voren komt, zoals het risicodossier, verslagen, 
rapportages, het ondergrond dossier. Daarnaast 
wordt aan bij voorkeur de geotechnisch adviseur 
gevraagd  een projectpresentatie voor te berei-
den, waarin behalve een introductie ook de door 
hem of haar als grootst beoordeelde risico’s aan 
bod dienen te komen.
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Foto 1 - OV Saal (hoge ophoging naast spoor)  -  Bij het project OV Saal zijn grote ophogingen naast 
in bedrijf zijnd spoor aangebracht. Uit het ontwerp is naar voren gekomen dat een risico gestuurde 

uitvoering noodzakelijk is geweest. Het is een van de projecten waar een GRS 2.0 is uitgevoerd.
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Samenvatting
De GeoRisicoScan 2.0 (GRS 2.0) is een “light” versie van de door Deltares 
ontwikkelde GeoRisicoScan. Door middel van één daagse interview sessie 
wordt een oordeel gegeven over de vraag: zijn de geotechnische risico’s 

“in control”? Dit artikel beschrijft de opgedane ervaringen met GRS 2.0. 
Samenvattend: een nuttig middel met duidelijke meerwaarde dat meer 
navolging verdient.

Op de dag zelf zijn er twee interviews van elk 1,5 
à 2 uur voor alle betrokkenen gezamenlijk. Hier 
tussendoor nemen de “reviewers” documenten 
door en bereiden het tweede interview voor. Aan 
het eind van de dezelfde dag geven de auditoren 
een voorlopige score en de eerste feedback. Het 
uiteindelijke oordeel (Geo OK?) volgt, schrifte-
lijk, binnen een week. 

De scan is in principe een moment opname, 
voor de betreffende fase waarin het project zich 
bevindt, en kan daarom herhaaldelijk, in meer-
dere fases van een project worden uitgevoerd. 
Vooral projecten met een grote geotechnische 
component die meerdere fases kennen, zoals 
haalbaarheid – voorbereiding – aanbesteding – 
realisatie, of: aanbieding – detail ontwerp – uit-

voeringsontwerp lenen zich hier goed voor. Bij-
gaande foto’s geven hiervan voorbeelden. 

Audit of review?
Zoals al gesuggereerd, heeft de GRS 2.0 ken-
merken van een audit: er kan in de korte tijd niet 
diep ingegaan worden op de inhoud, laat staan 
dat er door de interviewers een oordeel en een 
oplossing wordt aangedragen. Er wordt beoor-
deeld of de geotechnische risico’s die naar voren 
komen in de stukken en de interviews ook te-
rugkomen in het risico dossier, en de in RISMAN 
te onderscheiden stappen terug te vinden zijn in 
het proces en onderdeel zijn van de keuzes in 
ontwerp en realisatie. Een Geo OK is in die zin 
geen waarborg dat het project ook technisch in-
houdelijk aan alle te stellen eisen voldoet. 

Toch wordt ook een inhoudelijke check gedaan, 
namelijk op de inhoud van het risico dossier: zijn 
deze specifiek en expliciet genoeg, en zijn de 
genoemde kansen en beheersmaatregelen rea-
listisch en effectief? Hierover kan en dient een 
oordeel te worden gegeven. 

Om in korte tijd technische en procesmatige ri-
sico’s te kunnen identificeren moet naast over 
kennis (mogelijk op te doen in een cursus) ook 
over ervaring worden beschikt. Dit stelt eisen 
aan uitvoerders van GRS 2.0 op gebied van er-
varing. De optimale samenstelling van het GRS 
2.0 team dient daarom bij voorkeur benaderd te 
worden uit een inhoudelijke invalshoek (ervaren 
geotechnisch adviseur) en een procesmatige in-
valshoek (bijvoorbeeld een risicomanager). 

Structuur
Als leidraad zijn de vragen onderverdeeld in een 
technisch inhoudelijke – en een procesmatige 
lijst. In onderstaande tabel zijn de vragen inzich-
telijk gemaakt. 

Meerwaarde
De GRS 2.0 kan primair een bijdrage leveren aan 
de beheersing van ondergrond gerelateerde risi-
co’s bij infrastructurele projecten, doordat deze 
een (periodieke) meting doet van de toepassing 
van het geotechnisch risico denken. Enerzijds 
wordt beoordeeld of de inhoud en systematiek 
van het risico dossier, op geotechnisch gebied, 
hout snijdt. Ook komt naar voren in hoeverre de 
geotechnisch adviseur integraal deelneemt aan 

Tabel 1 -  Vragenlijsten (proces en inhoudelijk)

Nr. Criteria (procesmatig) Nr. Criteria (inhoudelijk)

1.1 Stap 0: GeoRM zit integraal in 
project RM 2.1 De relevante project-specifieke 

georisico’s zijn benoemd

1.2 Stap 1a: Georisico doelen zijn 
vastgesteld 2.2 Georisico’s zijn expliciet gekoppeld aan 

doelen en performance indicatoren

1.3 Stap 1a: Geo-gegevens zijn verzameld  2.3 Geschatte kansen van de georisico’s 
zijn realistisch in de project context

1.4 Stap 2: Georisico’s zijn geïdentificeerd 2.4 Geschatte gevolgen van de georisico’s 
zijn realistisch in de project context

1.5 Stap 3: Georisico’s zijn geclassificeerd 2.5 Georisico’s worden / zijn (contractueel) 
gealloceerd & gecommuniceerd

1.6 Stap 4: Georisico’s zijn beheerst 2.6 Gekozen risicobeheersmaatregelen 
zijn technisch uitvoerbaar 

1.7 Stap 5: Maatregelen zijn geëvalueerd 2.7 De kosten van de beheersmaatregelen 
wegen op tegen de beoogde effecten

1.8 Stap 6a: Stap 2 t/m 5 in risicodossier 2.8 De risicobeheersmaatregelen zijn 
aantoonbaar & daadwerkelijk effectief 

1.9 Stap 6b: Periodieke georisico 
rapportage 2.9 Grondonderzoek is risicogestuurd 

opgezet en uitgevoerd

2.10 Monitoring is risicogestuurd opgezet 
en uitgevoerd

De vragen zijn in twee standaard tabellen opgenomen, waarin voor de 6 GeoRM processtappen 
wordt beoordeeld of deze aantoonbaar en correct zijn uitgevoerd: één hiervan behandeld de pro-
cesmatige kant, de ander de inhoudelijke (geotechnische) kant van het risicodossier. Per vraag 
kan een score worden behaald, wat uiteindelijk leidt tot een eindoordeel:  GeoOK-(onvoldoende), 
GeoOK (voldoende), of GeoOK+ (goede kwaliteit),  ofwel het oordeel of de georisico’s inhoudelijk 
effectief en efficiënt zijn beheerst. In onderstaande tabel is aangegeven hoe het eindoordeel voor 
zowel project beheersing en inhoudelijke beheersing wordt gevormd.

Tabel 2 -  Eindoordeel GRN 2.0

Eindoordeel GeoRMscan 2.0
Criteria (procesmatig)

GeoRM Procesbeheersing

Onvoldoende Voldoende Goed

GeoRM 
Inhoudelijke
Beheersing

Onvoldoende GeoOK- GeoOK- GeoOK-
Voldoende GeoOK- GeoOK GeoOK+

Goed GeoOK- GeoOK+ GeoOK+
In de tabellen is ruimte beschikbaar voor toelichtingen en het geven van voorbeelden waarmee 
onderbouwing kan worden gegeven van de scores, en waarmee voor het project betrokkenen 
feedback gegeven kan worden zodat verbeterpunten duidelijk worden. Uiteraard kunnen er in de 
rapportage ook aanvullende (inhoudelijke) aanbevelingen of bevindingen gegeven worden.
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het ontwerp en bijdraagt in de besluitvorming. 
Wanneer blijkt dat dit het geval is, bijvoorbeeld 
doordat de geotechnisch adviseur aantoonbaar 
vertegenwoordigd is in risico sessies, trade-offs 
en reviews, zal dit in de score naar voren komen. 
Het zelfde geldt wanneer geotechnische risico’s 
systematisch worden geïnventariseerd en ge-
evalueerd, en expliciet behandeld worden in de 
documenten. Omgekeerd geldt dat als dit soort 
zaken niet naar voren komen, dit resulteert in 
een lage score maar ook een aanbeveling voor 
het vervolg. 

Door de systematische opzet, en ‘smart’ ge-
maakte beoordeling, maakt GRS 2.0 het moge-
lijk aantoonbaar te maken dat het GeoRM onder 
controle is. Zo kan GRS 2.0 een middel zijn voor 
aannemers om hoger te scoren in een aanbe-
steding volgens de methode ‘ Best Value and 
Procurement’ op het geotechnisch risico ma-
nagement. 

Voor opdrachtgevers maakt GRS 2.0 het mo-
gelijk invulling te geven aan ‘systeem gerichte 
contract beheersing’, en daarbij het belang van 
risico gestuurd geotechnisch ontwerp te bena-
drukken, zonder die inhoudelijk in te vullen. In 
feite kan GRS 2.0 ingezet worden om alle exter-
ne partijen / belanghebbenden / omwonenden 
inzicht te geven of de ondergrondrisico’s inhou-
delijk effectief en efficiënt worden beheerst.
Voor de projectorganisatie zelf is, zoals ook uit 
de gemaakte scans is gebleken, de scan uiterst 

leerzaam en daarmee duidelijk méér dan een 
eindscore alleen. In de interviews en rapportage 
wordt zeer nadrukkelijk ingegaan op de syste-
matische invulling van het risico dossier, en in 
het bijzonder de geotechnische aspecten. Zon-
der heel diep op de inhoud in te gaan, wordt een 
volle dag aandacht gegeven aan de plaats van de 
geotechnisch adviseur en de ondergrond in het 
project. Dit kan leerzaam zijn voor de project-
leiding, maar zeker ook voor de geotechnisch 
adviseur zelf. 

Hoewel niet primair het doel, kan in de scan 
naar voren komen dat een of meer risico’s ver-
dere uitwerking behoeven of dat nieuwe risico’s 
moeten worden toegevoegd aan het risicodos-
sier. Deels door de systematiek, en deels door 
de – deels frisse - inhoudelijke kennis die erbij 
aanwezig is, blijken zaken naar voren te komen.

Eerste ervaringen GRS 2.0
Aantal uitgevoerde scans
De GRS 2.0 is na de opleiding van 31-10-2013 
totaal 5 maal uitgevoerd. Dit is opvallend weinig 
gezien het belang van Geoimpuls dat aan GeoRM 
wordt gehecht, en de meerwaarde die ook door 
de projecten werd herkend. Steeds was er vanuit 
de projecten een wens om de risicobeheersing 
aantoonbaar te maken. Ook is steeds positief 
gewaardeerd om nadrukkelijk stil te staan bij de 
geotechnisce risico’s en het risicodossier. 

We stellen vast dat het gebruik van GRS 2.0 is 

stilgevallen. Dit kan komen door de beperkte 
bekendheid en het kleine aantal opgeleide ad-
viseurs. Om deze ‘tool’ een succes te laten wor-
den is het volgens ons belangrijk dat de cursus 
wordt herhaald, opdat er een groter aantal ge-
kwalificeerden zullen zijn dan nu het geval is, 
en daarmee de GRS 2.0 meer kritische massa 
krijgt.

Verwachtingsmanagement
Vanuit één van de projecten was de verwachting 
dat de scan had moeten leiden tot meer zeker-
heid over de gegeven adviezen bij de beslis-
sers in het project. De hoop bestond dat er na 
uitvoeren van de scan geen discussie meer zou 
zijn over de gekozen oplossingen. Dat dit niet 
was geslaagd had mogelijk als oorzaak dat het 
product onvoldoende bekend was bij de rest van 
het team, er ontbrak een goede toelichting. Een 
degelijke presentatie zou hierbij geholpen heb-
ben. GRS 2.0 kan waarborgen dat GeoRM goed 
is toegepast (en dat kan bijdragen tot een betere 
onderbouwing van risico’s en het maken van ri-
sicogestuurde keuzes), maar is geen review op 
aangedragen geotechnische oplossingen. 

Draagvlak
Door de GRS eerder op de kaart zetten en tevens 
het resultaat (oké!) breder naar buiten brengen 
was meer draagvlak geweest. Uiteraard zal het 
helpen wanneer de GRS vaker wordt toegepast, 
en professionals er ook mee bekend raken. Wan-
neer dit binnen een project daadwerkelijk een of 

Foto 2 - A4 (diepe bouwput naast rijksweg). - Bij het project A4 Burgerveen – Leiden zijn diepe bouwputten naast de bestaande weg aan-
gelegd. De complexe faseringen en geotechnische omstandigheden vroegen om een risico gestuurde aanpak, wat ook door de opdracht-

gever (RWS) expliciet werd geëist. Voor dit project met zijn vele fasen zou zeer geschikt zijn geweest voor een periodieke GRS 2.0.
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meer keer herhaald wordt, kan dat al eenvoudig 
bereikt worden. 

Opzet GRS 2.0
De opzet van de vragenlijsten zijn goed, maar 
behoefte is aan meer gerichte vragen. Wat ver-
der opviel was dat de gesprekken in een open 
en prettige sfeer verliepen, wat wel een zekere 
vaardigheid vraagt. Het is de kunst om enige va-
riatie in de vragen te hebben, en niet de vragen-
lijsten stap voor stap af te werken. 

Ook de fase van het project is van belang: in een 
geval bevond het project zich in de opleverfase 
en bleek de procesmatige kant van het GeoRM 
minder strak doorgevoerd dan in de eerdere 
fasen van het project: de bevindingen werden 
hierom niet direct herkend door het project 
team. De vraag is echter ook legitiem of de di-
verse stappen ook in elke fase van een project 
zo relevant zijn: deze overweging is dan ook aan 
de reviewers. Ook dit soort ervaring kan alleen 
ingebracht worden door frequente(re) toepas-
sing van GRS 2.0. 

Conclusies
Op basis van de uitgevoerde GRS 2.0 blijkt dat in 
1 jaar tijd totaal 5 scans zijn uitgevoerd. De GRS 
2.0 staat dus nog niet goed op de kaart. De GRS 
2.0 heeft een toegevoegde waarde voor de pro-
jecten waarop deze is uitgevoerd, het draagt bij 
aan inzicht in de kwaliteit van GeoRM en aan het 
geotechnisch risicodossier. Het is een snelle en 
effectieve methode om de GeoRM goed in beeld 
te krijgen en aan de klant te laten zien. De hui-
dige opzet van de GRS 2.0 met de bijbehorende 
invullijsten voldoen. Er is daarom tot dusverre 
geen aanleiding om de GRS 2.0 inhoudelijk of 
procesmatig aan te passen. De GRS 2.0 laat zien 
of de geotechnisch adviseur aan de lat staat. Er 
moet nog meer ervaring mee opgedaan worden 
en meer mensen dienen zich hierin te kwalifice-
ren om het tot een succes te laten worden.

Voor nadere informatie over de GRS 2.0, en de 
bijbehorende cursus, wordt verwezen naar: 
http://www.geoimpuls.org/#category=georisi
comanagement&product=inleiding-georisico-
scan-2-0voor-projecten.
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GEORISICOSCAN 2.0 - DE GEOTECHNISCH ADVISEUR AAN DE LAT?

Foto 3 - NZ lijn (diepe bouwput naast monumentaal station). - In het kader van de Noord Zuidlijn 
is de tunnel onder het Amsterdam CS aangelegd. Ter plaatse van het voorplein is een diepwand 
gemaakt. Een speciaal risico daarbij was de grond- en waterdichtheid van de voegen. Als maatre-
gel is gekozen om bij de voegen jetgrout kolommen te installeren. Per bouwfaseringsslag is een 
geotechnische risico analyse opgesteld en goedgekeurd alvorens met de volgende fase verder te 
gaan. Een GRS 2.0 zou een goede tool zijn geweest.
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