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Risico dimensies project : TECOS

• Technisch (HSSE)

• Economisch

• Commercieel

• Organisatie

• Sociaal (ook politiek; NTR)

Assets Sociale Risico’s

• Mensenlevens

• Waarde bezittingen

• Reputatie V

• Bedrijf continuïteit V



Huidig sociaal risico model 
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Bindend advies / arbitrage

Machtsingreep van buiten

(rechter of politiek)

Gevolgen

� Infra : rijkswaterstaat

� Verkenningsfase 2 jaar, 
onbekende kosten

� Inpassingskosten : 5-20% 

� Vertragingen olie gassector
wereldwijd

� Reputatieschade : relatie

� consument / klant

� Toezichthouder

� Financier / aandeelhouder

� werknemer



Een paar Nederlandse cases

� Cuadrilla schaliegas : dubbele trigger gasland 2010 Huizinge 2012 �

schaliegas verboden, conflict

� CO2 opslag Barendrecht : omgevingsmanagement niet in tender EZ 
� kosten 30 M €; regeerakkoord realistisch ?

� Alliander / TenneT trafostation Rijsenhout : gekozen
participatieniveau informeren ipv consulteren � heroverweging

locatie, vertraging

Risicomanagement systemen
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International best practice : IFC 

� Social Impact Assessment

� Social baseline studie, kwantitatief en kwalitatief

� Stakeholder Engagement Plan, 

� Plan : representatieve en geinformeerde deelname, vaststaande
participatieniveaus, plan van aanpak

� Do : vaststellen risico’s en effecten, mitigerende maatregelen, residual effects, 
mate van onzekerheid

� SIA rapportage + management plans (avoid-mitigate-compensate)

� Check : toetsen gemeenschap + BG

� Implementatie

� Act : Monitoring & rapportage

� Sociaal Risicobeheerssysteem

Geschiedenis SIA

� Voor 1970 : onderzoeksobject anthropologie en sociologie

� 1969-1970, NEPA ontwikkelt in de VS

� SIA in academisch discours sinds1973

� 70’er jaren : NEPA wetgeving in o.a. Australie, Canada, Philippijnen

� Jaren ‘90 : WB/ IFC beleid standaardisering SIA

� 1997 : prof. Henk Becker Universiteit Utrecht publiceert SIA

� 1999 : Shell Social Performance, 2003 Equator (ING, ABN, Rabo etc)

� 2017 : wettelijk gereguleerd in tientallen OECD en niet OECD 

landen, staand beleid honderden banken en multinationale

ondernemingen, 4,3 triljard aan investeringen (IFC)



Omgevingswet 2021

� Een instrument zoals SIA, social impact assessment, dat 
dwingt tot het analyseren, het monitoren en het 
mitigeren van de sociale gevolgen van grote, 
complexe projecten in de fysieke leefomgeving, is 
interessant (…) Ik kan mij goed voorstellen dat er bij 
bepaalde grote, complexe projecten wordt gekozen 
voor een SIA (Minister Schultz, EK, 30 mei 2017)

� Raad van State advies I&W 

� Behandeling parlement

� Voorhangprocedure 2019

https://www.eerstekamer.nl/verslag/20170530/verslag

Grondslag

� Risico of faalkans = veranderende (lokale) publieke opinie

Sociaal risicomanagement
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SIA : focus op geïnformeerde

afspiegeling van alle stakeholders, 
langs Sociaal-Economische criteria 
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CBS data

SEB geeft overzicht van sociaal-

economische basisdata van het 

gebied door de data te

vergelijken met NL gemiddelde

Bronnen zijn publiek

beschikbaar, verifieerbaar en

worden periodiek geupdated

(BG, Kadaster, CBS)

Segmentatie gedrag

Wordt gebruikt door 

communicatiebureaus

� Rood = assertief, energiek

� Blauw = ambitieus, 

dynamisch

� Geel = scoiaal, open

� Groen = bedachtzaam, 

nuchter

Met wie onderhandelt u liever : 

A : de huidige

stakeholders met 

belangen die zich

manifesteren

B : een representa-

tieve afspiegeling

van de getroffen

gemeenschap

0A B

Beoordeling impact

Fase : CONSTRUCTIE GEOTHERMIE

Impact zonder mitigatie: VEILIGHEID - BEVINGEN

REIK-

WIJDTE
OMVANG DUUR KANS

2-4 10 4 1-5

Resultaat : HOOG (-90)

Mitigerende maatregelen / commentaar

• JFF, BAT, International Best Practices 

Impact met mitigatie: VEILIGHEID - BEVINGEN

REIK-

WIJDTE
OMVANG DUUR KANS

3 8 1 2

Resultaat : LAAG (-22)

Mate van onzekerheid : MEDIUM

Voor ieder relevant risico en effect

Kans x gevolg



Toevoeging SIA aan m.e.r. (ESIA) 
Toevoeging Social Impact Assessment :

� Verkenning : betrek sleutelpersonen / NGO’s

� SEB : kwalitatieve en kwantitatieve contextanalyse

(omgevingsanalyse)

� SEP: Kennisgeving naar iedereen, incl info 

participatieniveau + proces, informatievoorziening, 

klachtenmechanisme

� ESIA (= m.e.r. + SIA)

� Representatieve participatie, vaststelling risico’s, 
effecten, mitigerende maatregelen

� Ook sociaal-economische effecten

� Idem

� Idem

� Rapportage, M&E, klachtenmechanisme

� Sociaal Risicobeheerssysteem

SIA + managementplannen

Bevoegd Gezag stelt evt bij, ter inzage legging, gemotiveerd besluit

en vergunningverlening

m.e.r. rapport 

(expert 
judgement)

IFC risicobeheersingsmodel

� (i) beleid; 

� (ii) identificatie van risico’s en effecten; 

� (iii) managementprogramma’s; 

� (iv) organisatorische capaciteit en competentie; 

� (v) calamiteitenplannen; 

� (vi) betrokkenheid van belanghebbenden; en 

� (vii) monitoring en evaluatie.

Risicobeheersing Gov Code 2016

� Plan : Risicobeoordeling : inventarisering analyse risico’s en 

vaststelling risicobereidheid en maatregelen 

� Do : Integratie risicobeheersings- en controlesystemen in 

werkprocessen 

� Check :  Monitoring werking risicobeheersings- en controlesystemen, 

jaarlijkse  systematische beoordeling van alle materiële 

beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele, 

compliance en verslaggevingsrisico’s. 

� Act : Waar nodig worden verbeteringen in interne 

risicobeheersingsen controlesystemen doorgevoerd.



Voorspellen sociale risico’s
met kwantitatieve methoden

Verkiezingen VS, mijnbouw LA

CEO of Cambridge Analytica Alexander Nix 

(Photo: Getty)

SRM beleid/support/design



Samenvatting

� Social risks kunnen erg duur zijn

� SRM is een systematische en deels kwantitatieve methode met 

deliverables, een duidelijke definiering van begrippen en taken en

verankering in het risicobeheerssysteem

� De leidende norm IFC PS is wereldwijd bewezen, waarmee social 

risks kosteneffectiever en democratischer kunnen worden

gemanaged, 

Vragen en discussie

e.o.degroot@tudelft.nl


