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Proces Risi com anagem ent

 
Risico-inventarisatie 

Definiëren: 
- Infrastructuur &  Milieu;  
- RO & Stedenbouw 
- Vastgoed (markt) 
- Financieel / fiscaal / juridisch 
 

 
Risicoanalyse 

Modelleren: 
- Kosten /Baten / Exploitatie 
- Planning 
- Risicomanagement 

 
Risicomanagement 

Besturen: 
- Presenteren 
- Afwegen 
- Onderhandelen 
- Beslissen 
 

 
Risicobewaking 

Evalueren: 
- Besteksramen 
- Tekenen 
- Onderzoeken 
- Toetsen 
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Proces Risi com anagem ent

 
Risico-inventarisatie 

Definiëren:  Adviseurs 
- Infrastructuur &  Milieu;  
- RO 
- Vastgoed (markt) 
- Financieel / fiscaal / juridisch 
 

 
Risicoanalyse 

Modelleren:  Planeconoom 
- Kosten /Baten / Exploitatie 
- Planning 
- Risicomanagement 

 
Risicomanagement 

Besturen: Projectleider 
- Presenteren 
- Afwegen 
- Onderhandelen 
- Beslissen 
 

 
Risicobewaking 

Evalueren: Iedereen 
Toetsen van uitgangspunten 
- Besteksraming 
- Ontwerp 
- Onderzoek en adviezen 
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Proces Risi com anagem ent

 
Risico-inventarisatie 

Definiëren:  Adviseurs 
- Infrastructuur &  Milieu;  
- RO 
- Vastgoed (markt) 
- Financieel / fiscaal / juridisch 
 

 
Risicoanalyse 

Modelleren:  Planeconoom 
- Kosten /Baten / Exploitatie 
- Planning 
- Risicomanagement 

 
Risicomanagement 

Besturen: Projectleider 
- Presenteren 
- Afwegen 
- Onderhandelen 
- Beslissen 
 

 
Risicobewaking 

Evalueren: Iedereen 
Toetsen van uitgangspunten 
- Besteksraming 
- Ontwerp 
- Onderzoek en adviezen 
 

 

 

Project

Project

Project

Project
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Stel ling

• Iedereen doet  altijd aan risicom anagem ent

• De com plexi teit van het  project  en de om vang van 
het  risicopr ofiel is bepal end voor  het  expl iciet  
benoem en van risicom anagem ent binnen project en 

Onderbuikgevoel         Achterkant sigarendoosje         Monte-carlo simulatie 
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W aarom  expl ici et m aken van ri si co’ s

• Grotere en com plexer e project en

• Integrale project en en dus diver se disci plines 

• M eer participat ie door  m arkt partijen

• Sam enw erking -> delen van kost en, opbrengst en en 
risico’s

• Sam enw erking -> conf lict si tuat ies -> claim cultuur & 
boet ecl ausul es

• Toenam e project en in kader  st edel ijke ver nieuw ing

• Gestegen grondpr ijzen

• Stagner ende vast goedm arkt
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En …  speci fiek binnen gem eenten

• Financi ële paragraaf best em m ingspl an

• Uitvoer ingspr oces in de (nieuw e) W ro
• Dualiser ing bi nnen gem eenten

• CV’95 ging over  in het  BBV (2004)

• Grondbel eid incl usi ef risico’s
• Nieuw e grondexpl oitat iew et

• BBV = Besluit Begrot ing en Verant w oording provi nci es en gem eenten

• CV’95 = Com ptabi liteitsVoorschr iften gem eenten

Locati eontw i kkel ing
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Ruim tel ijke plannen
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Kosten en opbrengsten

Kosten
• Grondaankoop
• Plankost en
• Saneringskost en
• Bouwrijp m aken
• W oonrijp m aken
• Bijdragen
• inflat ie
• Rente

Opbrengst en
• Kavels of Vastgoed
• Subsidie
• Inflat ie

€

€
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Planni ng en rel ati es 

Grondaankoop

Bestemmingsplan

Kaveluitgifte of
verkoop vastgoed

Aanbesteding werken

richtinggevend
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Risi co’ s in een expl oi tati e

• qua hoeveel heden en prijs
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Risi co’ s in een expl oi tati e

• qua hoeveel heden en prijs

• …  en qua tijd (rent ekost en) !!!

Risicomanagement

Locatieontwikkeling

Risicoanalyse bij locatieontwikkeling

Inhoudsopgave

Informatie

Risicomanagement bij locatieontwikkeling

16

Grontmij

Stel ling

• Het is belangr ijk om  voor af de haal baarheid van het  
project  IN ZIJN GEHEEL te beschouw en.   
Optim alisat ie van het  eigen onder deel  zor gt  voor  
onrendabel e onder delen en brengt  het  project  in 
gevaar .

gemeente

grondeigenaar

“markt” ontwikkelaar

Woningbouw

corporatie
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Een stap van een proces

 
Risico-inventarisatie 

Definiëren:  Adviseurs 
- Infrastructuur &  Milieu;  
- RO 
- Vastgoed (markt) 
- Financieel / fiscaal / juridisch 
 

 
Risicoanalyse 

Modelleren:  Planeconoom 
- Kosten /Baten / Exploitatie 
- Planning 
- Risicomanagement 

 
Risicomanagement 

Besturen: Projectleider 
- Presenteren 
- Afwegen 
- Onderhandelen 
- Beslissen 
 

 
Risicobewaking 

Evalueren: Iedereen 
Toetsen van uitgangspunten 
- Besteksraming 
- Ontwerp 
- Onderzoek en adviezen 
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Norm ale verdel ing (Gauss-krom m e)

• Bijvoor beel d: Lengt e van personen

50%                50%

1.50m Gemiddelde              2.20m
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Dri ehoeksverdel ing

• Voorbeel d: eenhei dspr ijzen

-10%                   budgetraming               +10%

50%                       50%
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Scheve dri ehoeksverdel ing

• Voorbeel d:  duur  van procedur es (best em m ingspl an)

10 maanden     1jaar                                            2 jaar

25%                              75%
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Uniform e verdel ing

• Voorbeel d: hoeveel heden (w oningdi cht heid)

100%

20 won./ha.                                                   25 won. /ha.
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M onte- carl o si m ulati e

proceduretijdeenheidsprijzen hoeveelheden

Monte-Carlo simulatie

Resultaat zowel tijd als geld
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Resul taat 1

• Kansver del ing financi eel  resul taat  (bijv. NCW )

40%                60%

- €10 mln. 0 + €5 mln.
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Resul taat 2

• Kansver del ing planni ng (bijv. einddat um )

2 jaar 3 jaar 4 jaar 5 jaar
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Resul taat 3

• Kansver del ing Cashflow  (bijv. financi eringsbehoef te)

2007 2008 2009 2010

90%

Betrouwbaarheid
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Resul taat 4

• Vastst elling m eest invl oedr ijke risicof act oren

std. β op basis van Regressie

eenheidsprijzen

hoeveelheden

proceduretijd - 70%

+ 50%

- 20%
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M ethodi ek binnen proj ecten

Project

Kosten
opbrengsten

Planning

Risico-
analyse

Monte−Carlo
Simulatie

Rapportage

Risicomanagement
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Voordel en Grontm i j m odel

• Grond- , opst al-en vast goed expl oitat ieberekeni ng 

• Geïntegreerde m et een intelligent e project planni ng

• Fact or tijd w ordt  m eegnom en als risico

• Prijzen en hoeveel heden als risico

• Ruim tegebr uik als risico

• Rente en inflat ie als risico

• M aatw erk voor  ieder  project  (dus ook de risico’s !)

• U kr ijgt  inzi cht  in de belangr ijkst e (st uur-)var iabel en 
van het  project
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W aarom  is het Grontm i j m odel uni ek

Het m odel com bineer t:

I. Begrot ingsm odule m et koppel ingen naar  
best eksr am ingen,  ruim tegebr uik en het  
vast goedpr ogram m a

II. Planni ngsm odule m et de onder linge relat ies en 
afhankel ijkheden vol gend uit de project planni ng

III. Cashflow m odule m et het  rendem ent op basi s van 
kost en, opbrengst en, rent e en inflat ie-invl oed 
(dynam ische eindw aarde)

De risicoanal yse m et M onteCarlo si m ulat ie, vindt  
integraal  plaat s over  alle bovenst aande m odules
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W aarom  Grontm i j ?

• Prakt ische kenni s over  locat ieont w ikkel ing

• Begrijpt  de afhankel ijkheden tussen alle st appen

• Uitvoer ingsger icht

• Kennis en ervar ing in de sect oren GW W  en vast goed

• Kennis over  grondbel eid en grondexpl oitat ie

• Bekendhei d m et de local e si tuat ie

• Contact en m et gem eenten en ander e over heden

• Contact en m et de local e spel ers in de m arkt sect or
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Stel ling

• Een gedegen en heldere risicoanal yse is de m eeste 
essent iële voor w aarde voor  succesvol  
risicom anagem ent !

Stuurt u daadwerkelijk of …       peddelt het project maar voort 

Risicomanagement

Locatieontwikkeling

Risicoanalyse bij locatieontwikkeling

Inhoudsopgave

Informatie

Risicomanagement bij locatieontwikkeling

34

Grontmij

M eer inform ati e

• Locat ieont w ikkel ing

Neem  cont act  op m et uw  local e Gront m ij vest iging

w w w .gront m ij.com

• M odel Risicoanal yse

ir. H.A.T. Langendi jk

Herm .Langendi jk@ gront m ij.nl


