BC Risicoanalyse Eindhoven Maker Faire
1. binnen uw organisatie (inclusief kwetsbaarheid op cruciale posities en onderdelen)
Het risico intern in de organisatie:
- ziekte van personeel en zzp’ers
- wegvallen programmadirecteur
De kans hierop is klein maar aanwezig. De gevolgen zijn dat er door andere teamleden moet
worden ingesprongen op de taken en verantwoordelijkheden van de zieke. Hiervoor hebben wij
een goed op elkaar ingespeeld team, met de capaciteit om elkaars werk over te nemen.
Het projectteam werkt met overzichtelijke documenten, planningen en spreadsheets in de Cloud,
zodat er op elk moment overal informatie beschikbaar is.
Het bestuur is in staat om eventuele organisatorische problemen ad hoc op te lossen: het zijn
ervaren ondernemers en managers.
2. financieel (inclusief de kans op realisatie van begrote maar nog onzekere bijdragen van
financiers, waaronder Brabant C)
Het financiële risico in de organisatie:
- sponsoren die afhaken vanwege bijvoorbeeld minder marketingbudget
- nieuwe sponsoren hebben minder marketingbudget uit te geven/bij te dragen
- wegvallen bijdrage fondsen (als de afgesproken termijn vervalt)
- tegenvallende eigen inkomsten
De financiële risico’s worden beperkt door een strakke liquiditeitenbegroting te hanteren, waarbij
downsizing van bepaalde programmaonderdelen mogelijk is.
Uit de beperkte reserves kan een klein deel van de aanloopkosten gedekt, waarna inkomsten uit
sponsoring, fondsen en kaartverkoop lopende productiekosten kunnen dekken.
3. beoogde doel(en) van het project
Hier is sprake van verminderd risico; er is een toenemende vraag naar techniek projecten en
dergelijke maker-festivals. Zeker in de jongeren doelgroep (families met kinderen). Een risico kan
zijn een aantal andere projecten/festivals in de regio Eindhoven die hier op lijken; daarom is het
zaak samen te werken en elkaar te versterken waar nodig.
4. de betrokkenheid van belangrijke (beoogde) samenwerkingspartners
Het is een risico dat eventuele samenwerkingspartners een eigen soortgelijk evenement opzetten.
Maar daar ligt ook weer eens kans op samenwerking.
5. eventueel overige categorie(ën)
Externe calamiteiten zijn een niet te vermijden maar klein risico. Hiervoor wordt een evenementen
verzekering afgesloten die grote risico’s dekt.

