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Onderwerp Statenbrief: Ontwikkeling risicomananagement bij de provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
In april 2014  hebben wij U geïnformeerd over de wijze waarop wij invulling geven aan de leerpunten uit het 
evaluatierapport Huisvesting van Twijnstra  Gudde  uit 2013.  Onderdeel daarvan is het beoordelen van de 
kwaliteit van het risicomanagement bij grote projecten door de concerncontroller .  
 
Voorgeschiedenis 
17-6-2013: Rapport Twynstra Gudde “Evaluatie huisvesting (5-6-2013) 
19-05-2014 Cie BEM: Voortgangsnotitie leerpunten evaluatierapport Huisvesting (8-4-2014, kenmerk 80F8A79C) 
 
Essentie / samenvatting: 
In lijn met de toezegging over de toepassing van risicomanagement bij de provincie Utrecht, is door de 
concerncontroller de afgelopen periode een ontwikkelingstraject geïnitieerd gericht op het bewust omgaan met 
risico's en onzekerheden bij projecten en programma’s  Het traject heeft als inzet om risico’s te benaderen als  
kansen om effectief te sturen.  
 
Het traject gaat over gedrag en handelen. Daarbij is in de afgelopen periode de focus gericht op de relatie 
opdrachtgever-opdrachtnemer. Alleen door middel van een goede balans tussen harde en zachte 
controlmechanismen is het mogelijk de organisatie alert te maken en houden op risico’s en op de 
sturingsmogelijkheden. De gedragsverandering is samen te vatten in het begrip POWER; pro-actief, organiserend 
vermogen, waarderend onderzoeken, empatisch vermogen, risico-alertheid.Op grond van de rapportage van de 
concerncontroller constateren wij dat de brede veranderopgave die de Provincie heeft ingezet in lijn is met de 
gewenste gedragsverandering. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Concreet betekent dit voor de projectmanager dat risicomanagement een vast onderdeel in zijn 
instrumentenkoffer is geworden. Daarmee is het risicomanagement de vrijblijvendheid voorbij. In het 
ontwikkeltraject wordt hier met een actieve inbreng van de projectleiders, de opdrachtgevers en de 
projectteamleden verder invulling aan gegeven. Kenmerkend hierbij is dat het werkend leren een belangrijk 
element is. De komende periode vraagt om verdere inbedding en borging in de werkprocessen. 



 

  

 

 
Financiële consequenties 

Het ontwikkeltraject heeft geen directe financiële gevolgen.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Voor de doorontwikkeling is voor 2015 een ontwikkelagenda opgesteld als interne agenda voor de ambtelijke 
organisatie. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van de ontwikkeling van het risicomanagement. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
 


