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Geotechniek en risicomanagement vormen op 
het eerste gezicht misschien een niet direct voor 
de hand liggende combinatie. Niets is echter 
minder waar. Wie op de één of andere manier 
betrokken is bij het bouwen op, in en met grond 
weet dat de onzekerheden in de ondergrond 
groot kunnen zijn. Vanuit het sectorbrede pro-
gramma Geo-Impuls is gewerkt aan de brede 
toepassing van risicomanagement, om de ri-
sico’s die voortkomen uit deze onzekerheden 
te beheersen. Daarom is GeoRM, dat staat voor 
Geotechnisch RisicoManagement, als risicoge-
stuurde werkwijze door Geo-Impuls omarmd. 
Alle met de ondergrond samenhangende risico’s 
worden hierdoor op een transparante en expli-
ciete manier onderdeel van projecten. 

Er zijn meerdere aanleidingen om gestructu-
reerd risicogestuurd werken een impuls te ge-
ven. Faalkosten in de bouw overtreffen de finan-
ciële rendementen van vele private organisaties 

fors, en zijn slecht voor het imago van de sector. 
Daarnaast is het voor publieke organisaties nog 
altijd erg lastig uitleggen wanneer projecten 
duurder worden en langer duren. Hier is me-
nige wethouder al over gestruikeld. De gemid-
delde bouwopgave wordt er in onze grotendeels 
drassige grond ook niet eenvoudiger op, zeker in 
onze verstedelijkte gebieden, met veel bestaan-
de gebouwen, infrastructuur en omwonenden, 
die zich luid laten horen bij overlast.

Onder risicogestuurd werken verstaan we een 
werkwijze waarbij het werkproces expliciet risico-
gestuurd is, in alle fasen van het project. Kenmer-
ken van een dergelijk werkproces zijn structuur, 
communicatie en continuïteit in alle projectfasen, 
vanaf de initiatieffase tot en met beheer en on-
derhoud. Het centrale doel is het zo effectief en 
efficiënt mogelijk realiseren van de projectdoe-
len voor de betrokken partijen. De projectdoelen 

moeten dus ook expliciet gemaakt zijn. 
Een risico is het effect van onzekerheid op het 
behalen van een doelstelling. Dit is de definitie 
uit de wereldwijd toegepaste ISO 31000 richtlijn 
voor risicomanagement. Een risico heeft daarbij 
vijf kenmerken. Een risico 

1  is een mogelijke, ongewenste gebeurtenis
2  heeft een kans van optreden
3    heeft één of meerdere oorzaken, die van 

technische, menselijke, of organisatorische 
aard kunnen zijn

4    heeft één of meerdere gevolgen, op het ge-
bied van veiligheid, kwaliteit, tijd, geld, hinder 
en reputatie voor één of meer betrokkenen

5   is dynamisch, veranderlijk in de tijd, doordat 
interne en externe omstandigheden van pro-
jecten constant aan wijzigingen onderhevig 
zijn.

GeoRM:  Risicogestuurd werken als 
eindresultaat van Geo-Impuls

Een voorbeeld van een geotechnisch risico is 
het kunnen voldoen aan de langsvlakheidseis 
van een weg. Aangestuurd vanuit het zettings-
risico wordt een zettingsberekening gemaakt, 
maar eerst wordt expliciet gemaakt welke 
gevolgen het niet voldoen aan de langsvlak-
heidseis heeft voor de toekomstige wegge-
bruikers en de wegbeheerder. Aspecten als 
veiligheid en comfort spelen hierbij een rol. 
Voor de wegbeheerder betekent het niet vol-
doen aan de eis dat hij meer tijd en geld voor 
onderhoud moet reserveren.
 
Het niet voldoen aan de langsvlakheidseis is 
de ongewenste gebeurtenis (1), veroorzaakt 
door het optreden van ontoelaatbare zettings-
verschillen (2). Zettingsberekeningen worden 
in dit specifieke geval uitgevoerd om de kans 
van optreden te kunnen inschatten (3). De ge-
volgen (4) hebben betrekking op afname van 
veiligheid en comfort van de weggebruiker en 
toename van onderhoud voor de wegbeheer-
der. En het risico is dynamisch omdat toekom-
stige wegverbredingen de kans van optreden 
en de gevolgen van het risico veranderen (5).
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Een geotechnisch risico is een bijzonder soort 
risico dat zich onderscheidt van “gewone” pro-
jectrisico’s, doordat er minimaal één geotechni-
sche oorzaak aan te wijzen is. 

De risicogestuurde werkwijze van GeoRM is 
niets anders dan een geotechnische verdieping 
van het in de sector gangbare RISMAN proces 
voor projectrisicomanagement. Door deze ver-
dieping krijgen de geotechnische risico’s de 
aandacht die nodig is om ze tijdig effectief en ef-
ficiënt te kunnen beheersen. Het toepassen van 
zo’n risicogestuurde werkwijze blijkt in de prak-
tijk geen spontaan proces. Veel van de benodig-
de kennis en instrumenten zijn al jaren beschik-
baar maar worden niet gebruikt. De grootste 
uitdaging van Geo-Impuls was dan ook niet het 
(door)ontwikkelen van kennis en instrumenten, 
maar het stimuleren van de brede toepassing 
van al bestaande kennis en instrumenten in alle 
fasen van projecten. 

Hiervoor hebben we acht Geo-Principes ont-
wikkeld. Het idee achter deze principes is een 
ontwikkeling van “rule-based” naar “principle-
based” risicogestuurd werken. Bij “principle-
based” werken wordt uitgegaan van algemene 
principes, die per situatie en afgestemd op juist 
die situatie kunnen worden toegepast. Daarmee 
wordt het eenvoudiger om binnen verschillende 
projecten vanuit een gezamenlijk overeengeko-
men basishouding specifieke risicogestuurde 
activiteiten te ondernemen. Het bijbehorend 
gedrag wordt daarmee over projecten heen uni-
form. Afhankelijk van het niveau in de organi-
satie (directie, project, professonial) zijn acties 
gedefiniëerd die uit de principes voortvloeien. 

Voor een effectieve beheersing van geotech-
nische risico’s via GeoRM is lef nodig om deze 
risico’s tijdig recht de ogen te kijken, er over te 
communiceren, in goed overleg te kiezen voor 
de meest passende maatregelen en die vervol-

gens ook uit te voeren. Dit is een steeds weer 
veranderend samenspel tussen contract, omge-
ving en techniek, met een hoofdrol voor de geo-
technische professional.

Staveren, M. Th. van en Litjens, P., GeoRM: Ri-
sicogestuurd werken als eindresultaat van Geo-
Impuls, Geotechniek 16 (2012) nr 3, p 30

Staveren, Martin van, Geotechniek in Bewe-
ging, Praktijkgids voor Risicogestuurd Werken, 
Deltares/VSRM 2013, kosteloos te bestellen via 
het programmabureau van Geo-Impuls (geo-
impuls@deltares.nl).

Geo principes
Geo-principe Concrete acties 

1. Genereer en bescherm waarde
Maak alle geotechnische risico’s in alle 
projectfasen inzichtelijk, inclusief gevol-
gen en de beheersing ervan 

2. Participeer in besluitvorming in alle projectfasen
Maak vanaf de start van het project een 
ondergronddossier en benut dat voor 
besluitvorming 

3. Maak geotechnische onzekerheid expliciet

Neem geotechnische gevoeligheidsana-
lyses en bandbreedtes op in projectrap-
portages

Gebruik het risicodossier om consequen-
ties van geotechnische wijzigingen te 
beheersen

4. Werk systematisch, gestructureerd en op tijd
Zet geotechnisch risicomanagement 
expliciet in de planning en maak er mid-
delen en capaciteit voor vrij 

5. Benut alle beschikbare informatie

Maak gebruik van historische projectrele-
vante informatie 

Werk van grof naar fijn, van geologie naar 
geotechnische monitoring

6. Werk transparant samen met alle betrokkenen

Bepaal de invloed van de ondergrond op 
de kritische succesfactoren 

Communiceer helder over geotechnische 
risico’s met alle betrokkenen

Signaleer en communiceer raakvlakken 
van geotechniek met andere disciplines

7. Betrek de rol van de menselijke factor
Zorg dat verschillen in organisatiecultuur 
van de betrokken partijen zichtbaar en 
hanteerbaar worden

8. Benut leerervaringen voor verbeteringen

Gebruik de relevante geotechnische pro-
jectevaluaties

Zorg dat professionals deelnemen aan 
geotechnische opleidingen, trainingen en 
communities of practice

Toepassing van GeoRM begint bij jezelf. De Top 
10 GeoRM-acties, afgeleid uit de theorie en de 
praktijk, kunnen daarbij helpen. 

1.  Leer de GeoRM TAAL spreken

2.  WERK ZELF risicogestuurd

3.  Veranker GeoRM in PROCEDURES

4.  Gebruik CHECKLISTS met Georisico‘s 

5.    Maak RANDVOORWAARDEN voortkomend 
uit Georisico’s expliciet

6.    Onderken verschillen in PERCEPTIE van 
Georisico’s

7.   COMMUNICEER onzekerheid helder

8.  RAPPORTEER Georisico’s

9.    Benut ALLE KENNIS & ERVARING die  
beschikbaar is

10.  Neem & claim voldoende TIJD

De Top 10 GeoRM-acties. 
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