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INTRODUCTIE
Dunea in feiten en cijfers

140 jaar verbonden
Dunea doet al sinds haar oprichting in 1874 aan risicomanagement. Iedere zuiveringsstap die gebouwd is, is een vorm van risicomanagement.
Daarnaast vergt het leveren van drinkwater 24 uur per dag, 7 dagen per, gedurende 365 dagen per jaar inzicht in en beheersing van risico’s. Sinds
2008 is het bedrijfsbrede risicomanagementbeleid geformaliseerd conform de Corporate-Governance-code. Het belang van risicomanagement is
versterkt door de invoering van assetmanagement in 2012 in de sector Water.

THEORIE EN CASUS
Risicomatrix Dunea

Casus “Overstroming Pompstation Bergambacht”
Risico: Overstroming pompstation
Bergambacht door overstroming dijkring 15
“Lopiker- en Krimpenerwaard”.

UIT DE PRAKTIJK
Tips voor de implementatie van risicomanagement
• Ondersteuning en promotie vanuit de directie en het management
zijn onontbeerlijk.
• Het lijnmanagement is verantwoordelijk voor het identificeren,
prioriteren en beheersen van risico’s;
• Accepteer dat risico’s subjectief zijn;
• Starten met risicomanagement is belangrijker dan de perfecte
risicomatrix. Al doende leert men;
• De harde kant (risicoregister, formulieren) opstellen is makkelijker
dan de zachte kant (het daadwerkelijk doen). Risicomanagement
implementeren = cultuurverandering;
• Risicomanagement gaat over het transparant en navolgbaar
vastleggen van risico’s en besluiten;
• Risicomanagement is communicatie. Het hebben van een
risicomanagementbeleid, zonder over risico’s te praten, is het
grootste risico;
• Mensen ervaren risicomanagement als iets extra’s omdat het bij
hun gewone werkzaamheden komt;
• Een risicomatrix ondersteunt besluitvorming, mits hij goed is
uitgelijnd;
• Alle medewerkers moeten risico’s kunnen aandragen.

Risico-identificatie: tijdens uitvoeren
Verstoringsrisicoanalyse (VRA) onderdeel
Leveringsplan.
Risico-analyse: uitval pompstation,
natuurschade, reputatieschade, financiële
schade.
Risico-evaluatie: o.b.v. risicomatrix Dunea:
onacceptabel (rood), risico opgenomen in
risicoregister.
Risicobehandeling: opties onderzocht van
niks doen tot herbouw pompstation.
Vastgestelde beheersmaatregel: opstellen
draaiboek, activiteit opgenomen in Jaarplan.

Stellingen volksfilosoof Bas Haring over risico’s
• Of iets een risico is of niet, zit voor een deel in je hoofd;
• We hebben de neiging een risico erger te vinden als we er iets aan
kunnen doen. Risico’s waar we niets aan kunnen doen vinden we
minder erg
• Naarmate een risico verder in de toekomst ligt hebben we er nu
minder geld voor over.

CONCLUSIES EN UITDAGING
Risicomanagement helpt je om te prioriteren: de juiste dingen doen en dingen juist niet doen.
Risicomanagement implementeren is een kwestie van een lange adem.
Uitdaging: Hoe zorgen we ervoor dat mensen risicomanagement als hun gewone werkzaamheden gaan zien?
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