
Infrastructuur Services 

Risicoanalyse van uw project 

Inzicht in risico’s en requirements 
 

Infrastructuurprojecten zijn de afgelopen jaren steeds complexer geworden 

door de onvermijdelijke integratie van verschillende (nieuwe) producten en 

technologieën. Hierbij verwacht de business juist dat het simpeler, flexibeler 

en beter wordt (‘utility denken’) en wil men profiteren van ontwikkelingen 

als Cloud, Bring Your Own Device en Mobility. De verwachtingen zijn dus 

hooggespannen, terwijl de uitdagingen groot zijn. Om dit in goede banen te 

leiden, is een focus op risico’s en requirements vanaf het begin van het 

project onontbeerlijk. Maar wat zijn nu de risico’s die gelden voor uw 

project? Welke requirements leiden tot een vlotte acceptatie bij oplevering? 

 

Wat biedt de Risicoanalyse? 

De Risicoanalyse levert het risico 

overzicht, de teststrategie (o.b.v. een 

risicoclassificatie) en de bijbehorende 

requirements voor uw project. Hiermee 

kunt u de designs toetsen op 

volledigheid. Aanvullend vormt de 

resultaten van de Risicoanalyse de 

basis voor de testactiviteiten 

(specificatie en uitvoering) binnen uw 

project. 

 

Via de Risicoanalyse maakt u op 

laagdrempelige wijze kennis met 

gestructureerd testen op basis van 

TMap|Infrastructuur. De Risicoanalyse 

verplicht u niet tot een vervolgopdracht 

en levert u een concreet en bruikbaar 

resultaat. 

 

 
 

Waar bestaat de Risicoanalyse uit? 

De Risicoanalyse bestaat uit vier 

concrete stappen die worden 

uitgevoerd door een testconsultant met 

uitgebreide infrastructuur ervaring. 

 

 

 

Stap 1: Intake 

De intake bestaat uit een gesprek 

tussen u en de testconsultant, waarin 

de projectscope wordt besproken. Het 

proces van de Risicoanalyse wordt 

toegelicht en er wordt vastgesteld 

welke personen van uw organisatie 

aanwezig zijn bij de workshop. 

 

Stap 2: Workshop 

Tijdens de workshop worden risico’s 

geïdentificeerd en volgens een 

decompositie in een matrix geplaatst. 

Dit is het risico overzicht. De 

deelnemers komen uit verschillende 

delen van uw organisatie en worden 

tijdens de intake geselecteerd op 

relevantie voor het project. Beheer 

levert hierbij een belangrijke bijdrage. 

De workshop duurt 2 tot 4 uur en vindt 

op uw locatie plaats.  

 

Stap 3: Analyse en review 

Het risico overzicht wordt door de 

testconsultant geanalyseerd, waarbij 

van ieder risico de kans en impact 

worden geschat. Deze risicoclassificatie 

leidt tot een prioritering van de risico’s: 

de teststrategie. Vervolgens worden het 

risico overzicht en de teststrategie ter 

review aangeboden aan de deelnemers 

van de workshop. 

 



Stap 4: Opleveren rapport 

Na terugkoppeling uit de review wordt 

het definitieve rapport met alle 

informatie opgesteld en aangeboden. 

Het rapport wordt in een gesprek met 

de testconsultant toegelicht en 

mogelijke vervolgstappen worden 

besproken. 

 

Wat kost de Risicoanalyse? 

Het uitgangspunt is dat er één 

workshop wordt gegeven. De kosten 

van de Risicoanalyse bedragen 

2.000,- Euro, met een doorlooptijd van 

maximaal tien werkdagen. Tijdens de 

intake wordt vastgesteld of één 

workshop voldoende is. Dit is 

afhankelijk van de omvang en 

complexiteit van uw project. Indien 

meerdere workshops gewenst zijn, stelt 

Sogeti hiervoor graag een aanbieding 

op. 

 

TMap|Infrastructuur 

De Risicoanalyse is de eerste fase van 

de methodiek TMap|Infrastructuur. 

 

 
Sogeti ontwikkelde deze methodiek in 

2006 en heeft deze bij vele opdrachten 

met succes toegepast. De kracht ervan 

bestaat uit de combinatie van de 

methodiek en de testconsultants die 

over brede infrastructuur kennis en 

ervaring beschikken.  

 

Interessant voor uw organisatie? 

Als uw organisatie van plan is een grote 

of complexe infrastructuur verandering 

door te voeren (of er al mee bezig is), 

is de Risicoanalyse onmisbaar om de 

risico’s inzichtelijk te maken. In 

combinatie met een solide testproces 

tijdens uw project, minimaliseert het de 

kans op blokkerende verrassingen, het 

aantal iteraties in de realisatiefase en 

leidt het tot een soepelere acceptatie 

van de eindproducten van uw project.  

Deze Risicoanalyse is onderdeel van de 

methodiek TMap|Infrastructuur. Het 

boek kunt u downloaden via de QR 

code of http://www.tmap.net/node/517  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer weten? 

Sogeti stelt zich ten doel de IT-

infrastructuur samen met haar klanten 

dusdanig effectief en efficiënt te 

ontwerpen, te bouwen en te beheren 

dat deze merkbaar als een utility wordt 

ervaren. De aanpak van Sogeti staat 

borg voor een voorspelbare 

infrastructuuroplossing op basis van 

duidelijke afspraken en garanties op het 

afgesproken resultaat. 

 

Wij vertellen u graag meer over de 

Risicoanalyse. Mail naar 

info-is@sogeti.nl, bel (088) 660 66 00 

of kijk op www.sogeti.nl 
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