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Inleiding 
Om de verschillende risico’s in een geothermieproject  te kunnen beheersen is het verplicht deze in 
beeld te brengen, inclusief uiteraard de bijbehorende maatregelen om die risico’s te beheersen.  De 
resultaten zijn van belang voor de beoordeling door SodM of aan te vragen acties verantwoord zijn. 
Dit document geeft een template voor het maken van een risicoanalyse. 
 
Uitwerking 
Gebruikelijk is om de risicoanalyse in één of meerdere bijeenkomsten  te doen, deze te herhalen bij 
elke fase (!), en de risico en beheersmaatregelen gestructureerd in beeld te brengen.  Door bij elke 
onderdeel van het project en van de installaties de ongewenste/mogelijke gebeurtenissen op te 
schrijven en te analyseren komt u minder snel voor verrassingen te staan.   
 
Als leidraad voor de risicoanalyse is een Excel-sheet beschikbaar op de sites van Platform 
Geothermie, Kas als Energiebron en (binnenkort) DAGO.  De indeling en inhoud behoeft wellicht de 
volgende aanvulling: 
De kolommen ‘kans’ en ‘effect’ zijn in te vullen in/na een discussie met de betrokkenen. 
Neem  (bijvoorbeeld) een schaal van  1 tot 5 (1 = laag, 2 = klein, 3 = matig, 4 = redelijk, 5 = groot).  
In de kolom ‘risico’ is dan de vermenigvuldiging van beide getallen af te lezen: een maat voor de 
belangrijkheid van het risico. Hoe hoger de uitkomst, hoe relevanter het is om dit risico te 
verminderen. 
 
Onderstaande risicobeoordelingsmatrix kan helpen bij het classificeren en prioriteren van de risico’s. 

Toelichting bij de risicobeoordelingsmatrix  
Groen aanvaardbaar risico 
Lichtgroen laag risico:  tracht de kans op ontstaan te verminderen en tref maatregelen voor 

vermindering van de gevolgen 
Geel ernstig risico:  gebruik bijvoorbeeld een FMEA voor nader onderzoek, overweeg 

aanvullende maatregelen (preventief of correctief) 
Oranje zeer ernstig risico: gebruik bijvoorbeeld een FMEA voor nader onderzoek, overweeg 

aanvullende maatregelen (preventief of correctief) 
Rood onaanvaardbaar risico: risicoreducerende maatregelen zijn nodig 


