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Afdeling: Risico Beheer en Techniek (RBT) 
 

Kader, Visie en Missie 
 
1. Omgevingsanalyse en probleemstelling 
Risico's nemen snel toe in de huidige complexe wereld en technologie is naast een bron 
van vooruitgang ook een van de grootste oorzaken van belangrijke en onbekende risico's. 
Technici en ingenieurs hebben een vertrouwen in de mogelijkheden van technologie om 
problemen op te lossen en risico's te beperken, maar doen dit primair vanuit hun eigen 
discipline. 
Zij slagen er echter in het algemeen steeds minder in goed, duidelijk en eerlijk over de 
altijd overblijvende “restrisico’s” te communiceren. 
 
Tegelijkertijd moet vastgesteld worden er steeds meer incidenten komen met grote 
consequenties. Deze omvatten zowel ongelukken als mislukkingen en gemiste kansen, die 
grote maatschappelijke en/of financiële gevolgen hebben.  
 
Mogelijke voorbeelden zijn de rampen rondom de BP olie boorinstallatie (2010), de 
Fukushima atoomcentrale (2011) en in Nederland de vuurwerkramp in Enschede (2000). 
Maar ook zaken als de problemen bij asbestsaneringen, de status van het tank park bij 
Odfjell en het uit de hand lopen van grote projecten zoals de Amsterdamse Noord-Zuid lijn 
en de Fyra mogen geschaard worden onder het onvoldoende voorzien en beheersen van 
de risico's.  
 
Complexe projecten en ontwikkelingen ontmoeten daarom toenemend wantrouwen, wat 
grote vertragingen en kosten veroorzaakt, zonder dat daarmee de risico's afnemen. Met 
als reactie het zoeken van schijnzekerheid in toenemende regelgeving en controle. 
 
De conclusie is dat de wijze van omgang met risico's aan fundamentele herziening toe is 
en dat ook de technische disciplines hieraan zouden moeten bijdragen. 
 
2. Visie 
De visie is dat de beheersing van risico's een nieuwe en bredere aanpak vereist. Alle 
belanghebbenden moeten een zinvolle inbreng kunnen hebben om te komen tot integrale 
en consistente afwegingen en keuzen.  
 
Het discussiekader moet dit faciliteren, hetgeen betekent dat ook subjectieve, 
onvergelijkbare en niet kwantificeerbare elementen meengenomen moeten worden. 
 
Tenslotte is van belang dat de besluiten en consequenties die hieruit voortvloeien helder 
en toegankelijk gecommuniceerd kunnen worden. Zodat en breed draagvlak gecreëerd 
kan worden. 
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3. Missie  
Ingenieurs inzichten geven en handvatten bieden voor: 

- het verbeteren van de praktijk van het risicomanagement in bedrijf en 
organisatie; 

- het verhogen van het inzicht in het karakter en context van risicomanagement 
bij bestuur en management; 

- het verbeteren van begrip voor risicoafwegingen en restrisico's bij de politiek 
en in de samenleving. 

 
4. Doelen 
Binnen het de afdeling RBT zijn er 3 aspecten van de problematiek, die nadere bezinning 
en uitwerking vragen. 
 

I. Ontschotting en samenwerking.  
De ontwikkeling van de techniek is zo omvangrijk, dat niemand meer in staat is het 
totale gebied te overzien. Er ontwikkelen zich steeds meer specialismen en technici 
hebben de neiging zich tot hun vakgebied te beperken. Maar risico's nemen toe en 
nieuwe risico's ontstaan doordat vakgebieden elkaar beïnvloeden. Technici moeten 
elkaar over hun vakgebieden heen verstaan om het mogelijk te maken de 'overall' 
consequenties van hun handelen te kunnen inschatten en de risico's integraal te 
beheersen.  

 
Deze invalshoek vraagt om de risicobeheersingstechnieken van de diverse 
technische disciplines te inventariseren en harmoniseren teneinde 
overkoepelende kennis en inzichten te definiëren, die breed toepasbaar zijn 
en het mogelijk maken om risico's uit diverse disciplines  te combineren tot 
een afgewogen geheel. 

   
II. Verbreden basis en context 

Risico's ontstaan niet alleen uit technisch feilen, maar worden ook opgewekt door 
psychologische en sociale factoren. We kunnen dit samenvatten als "de menselijke 
factor", die een belangrijke bron is van fouten, problemen en onzekerheden op alle 
lagen. Bovendien is het inschatten van risico's meestal niet mogelijk op uitsluitend 
rationele (technische) gronden en moet bij het inschatten van risico's de subjectieve 
perceptie van het risico meegewogen worden. Modellen, berekeningen en 
statistieken verliezen hun betekenis als daar geen rekening mee gehouden wordt. 
 
De risicoperceptie en  risicoacceptatiegraad moeten dus meegenomen worden in 
het inrichten van risicobeheersystemen en -processen. Doel is de ontwikkeling van 
kaders, modellen en criteria  t.b.v. een generieke, ' crossdisciplinaire' 
risicomanagementaanpak, teneinde integrale afwegingen en keuzes mogelijk te 
maken en waarbij de ' human factor' in alle fases expliciet wordt betrokken. 

 
III. Communiceren, beeldvorming en verbreden draagvlak 

Kenmerk van risico's is dat ze consequenties hebben soms ver buiten de kring van 
direct betrokkenen. In een wereld waarin alles in toenemende maten verweven is 
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geraakt wordt dit effect urgenter. Bij het maken van keuzen en het nemen van 
besluiten moet daarom in bredere sociale context een zinvolle discussie gevoerd 
worden. 
 
Risico's zijn echter ongrijpbare fenomenen, die slechts op een zeker abstract 
niveau beschreven en begrepen kunnen worden. Voortdurend bestaat er gevaar 
van misverstanden en verwarring. Als de resultaten van risico evaluaties naar 
buiten gebracht worden, moet er helderheid zijn over de taal, dus over de begrippen 
en hun betekenis, die gebezigd wordt.  
 
Het doel is daarom het opstellen van werkwijzen en adviezen m.b.t. het 
proces en de vorm en inhoud van risicomanagementinformatie en 
gerelateerde communicatie in brede zin, inclusief de motivatie en het 
verantwoordingsproces rond afwegingen en restrisico's, gericht op een 
gebalanceerde beeldvorming en het creëren van een breed draagvlak. 
 

5. Aanpak 
De uitwerking van bovengenoemde visie leidt tot de inrichting van een 3 tal werkgroepen 
met beschreven aspecten als hoofdthema. Als namen zijn gekozen respectievelijk: 
 

 De werkgroep Analyse en Ontwikkeling (A&O)  

 De werkgroep Praktijk en Implementatie  (P&I) 

 De werkgroep Communicatie en Informatie  (C&I) 
 
Uiteraard vergt deze aanpak regelmatige afstemming en informatie uitwisseling tussen de 
werkgroepen. Het is aan het bestuur van de afdeling om de inhoudelijke coördinatie 
tussen de werkgroepen te regelen en de doelen en samenhang te bewaken 
 
6. Samenvatting 
De visie is dat de beheersing van risico's een nieuwe en bredere aanpak vereist, waarbij 
de inbreng van de ingenieur niet gemist kan worden. 
 
Als uitwerking van deze aanpak wordt voorgesteld om: 
 

1. Binnen de diverse technische disciplines de gebruikte methoden en technieken van 
risicomanagement naast elkaar te zetten en proberen overkoepelende principes en 
methoden te definiëren.  

2. Een invalshoek te vinden voor een integrale evaluatie en beheersing van risico's, 
inclusief de bovengenoemde  "menselijke factor". 

3. Te adviseren hoe de beeldvorming en discussie op algemeen organisatorisch en op 
maatschappelijk niveau over risico's effectief gevoerd kan worden ter verbetering 
van besluitvorming,  regelgeving en verantwoording. 


