
 

RISICOGESTUURD HANDELEN 

 

Risicogestuurd Handelen TvdB 
07-12-2020 

"Uitdagend risicomanagement!” Wat is er nu mooier dan met je team een succesvol project te 

realiseren. En dan liefst eentje met een beetje uitdaging. Elk project en zeker complexe projecten 

hebben te maken met onzekerheid. Deze onzekerheden kunnen risico’s met zich mee brengen. Een 

risico is iets in de toekomst dat de doelstellingen van het project beïnvloedt. Het onderkennen 

hiervan en het bewust omgaan hiermee is nodig om je doelstellingen te behalen of om ze te 

overtreffen. Maar hoe doe je dat zonder te verzanden in lange lijstjes en lange sessies?  

 

Vrijwel iedere (project)organisatie wil risico’s zoveel mogelijk beheersen en kansen benutten. Opvallend vaak 

wordt daarbij de nadruk gelegd op het analyseren van projectrisico’s. Veel minder aandacht gaat uit naar het 

daadwerkelijk beheersen van die risico’s en het doorvoeren van ondersteunende processen en structuren.  

Bij risicogestuurd handelen worden kansen en bedreigingen vroegtijdig gesignaleerd en op een open wijze met 

elkaar worden besproken. Dit zorgt daarnaast voor een betere projectbeheersing.  

 

Voor wie? 

Voor iedereen die in projecten verantwoordelijkheid draagt voor het beheersen van risico’s en het benutten 

van kansen. En op zoek is naar antwoorden op vragen als: 

1. Wat is risicomanagement? 

2. Hoe bekijk ik dat integraal met andere werkvelden? 

3. Hoe kan ik risicogestuurd handelen in de praktijk? 

4. Wat zijn tips en tricks voor risicogestuurd werken?  

 

Doel 

Weten wat risicogestuurd handelen inhoudt en toepassen in je project: 

• Je kent je eigen risicoprofiel en je bent je bewust van het effect daarvan op de relatie met anderen; 

• Je bent je bewust van de risicogestuurde cultuur in je project; 

• Je weet hoe je een project risicogestuurd kan inrichten; 

• Je weet welke onderdelen je hiervoor kunt inzetten; 

• Je kan een risicoanalyse uitvoeren en succesvol toepassen in je project. 

 

Organisatie 

De cursus wordt volgens het ‘ervarend leren’ principe gegeven. Dit houdt in dat er gewerkt wordt vanuit de 

deelnemers en hun praktijksituatie zelf. De training wordt gegeven door interne trainers. 

 

Duur 

De training bestaat uit twee losse dagen op een interne locatie. Een voorbereidingsopdracht voor dag 1  en een 

thuiswerkopdracht voor dag 2 behoren tot de mogelijkheden.  


