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Strategische 

risico's  
 
 
 
 
 
 
 

Strategische risico’s  Omschrijving  Beheersmaatregel(en)  

In- en uitstroom en 
ziekteverzuim personeel  

Binnen de RET is sprake van een grote uitstroom/ verloop van 
(ouder) personeel, schaarste van nieuw personeel en hierdoor 
onvoldoende mogelijkheid tot het hoogwaardig opleiden van 
personeel. Het verouderende personeelsbestand leidt daarnaast tot 
verminderde flexibiliteit en een hoger ziekteverzuim. De 
aantrekkelijkheid van de RET als werkgever op de arbeidsmarkt is 
voor verbetering vatbaar, hetgeen de instroom van personeel kan 
bevorderen. Op het vlak van arbeidsvoorwaarden (CAO, OR, 
benefits) bestaat het risico dat het niet lukt om de behoeften van de 
RET meer synchroon te laten lopen met de behoeften van het 
personeel.  

▪ De initiatieven ‘verhogen inzetbaarheid’ en ‘Top-werkgever van Rotterdam’ 
opgenomen in ons bedrijfsplan dragen bij aan de beheersing van het risico. 
Voorbeelden:  

▪ Plannen verhogen inzetbaarheid;  
▪ Recruitment scan / werkgeverspositionering;  
▪ Voorwaarts rouleren en creëren van combifuncties;  
▪ Onderzoeken van mogelijkheden voor voorkeur roosteren;  
▪ Ontwikkeling van een individueel keuzebudget en individuele/ flexibele 

arbeidsvoorwaarden.  

ICT  
  

Door een snel veranderende omgeving, een groter wordende 
afhankelijkheid van ICT en een hogere vraag naar datakwaliteit kan 
een achterstand op ICT-gebied ontstaan.  

▪ Ontwikkelen van een roadmap, het in kaart brengen van de huidige en 
toekomstige enterprise architectuur, het stellen van de juiste prioriteiten en 
het daadwerkelijk uitvoering geven aan onderliggende acties. Daarnaast het 
professionaliseren van de ICT organisatie en het Business 
Intelligence Competence Center.  

Maatschappelijke en politieke 
eisen  

Rondom maatschappelijke en politieke eisen is vooral de verandering 
(grilligheid/ onvoorspelbaarheid) van de eisen het risico. Andere 
eisen krijgen de overhand en het risico is dat de RET daar niet snel 
genoeg op weet te anticiperen. Daarnaast is er ook dreiging van een 
splitsing van infrastructuur en vervoer.  

Inzetten van lobby/ stakeholdermanagement. De relatie met onze 
opdrachtgever (MRDH) en onderliggende beheerprocessen 
bestendigen vanuit de concessiemanager.  

Uitbraak van een  
epidemie/ pandemie  
  

Bij het uitbreken van een epidemie/ pandemie is het risico dat 
medewerkers uitvallen, waardoor de operatie in gevaar komt. 
Daarnaast is het risico dat de reizigersaantallen significant dalen en 
daarmee de kaartopbrengsten.  
  

De RET heeft een crisisteam en een draaiboek. Ook staat de RET in nauw 
contact met de GGD, Veiligheidsregio Rotterdam (VRR), gemeente 
Rotterdam, MRDH en de brancheorganisatie OV-NL.  

Verlieslatende concessie bus  De kans bestaat dat RET langdurig de business case niet kan 
realiseren. Dit leidt tot langdurig verlies met impact op 
voorzieningenniveau van de concessie, hogere loonkosten en 
klanttevredenheid.  

Oprichten Taskforce Bus met als doel het afdelingsresultaat van bus te 
verbeteren.  


