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Programma 2014 -  Werkgroep Praktijk & Implementatie (P&I)  

 

Visie Werkgroep P&I  

De praktijk van routinematig toegepast risicomanagement binnen organisaties kan worden 

beschouwd als een organisatorisch innovatie. Dit omdat het een andere (nieuwe) manier van werken 

met zich meebrengt: het expliciet en gestructureerd omgaan met risico’s en onderliggende 

onzekerheden. Theorie én praktijk wijzen uit dat de implementatie van risicomanagement wordt 

geholpen met een driedimensionale benadering. De dimensies (1) methoden (processen en tools), 

(2) organisatie (structuur en cultuur) en (3) mens (motivatie en vaardigheden) dienen op elkaar te 

worden afgestemd. Dit is organisatie-specifiek en onder andere afhankelijk van de visie, missie en 

strategische doelstellingen van de betreffende organisatie. Alleen dan ontstaat daadwerkelijk 

geïmplementeerd risicomanagement, dat waarde kan toevoegen aan zowel de organisatie als aan 

alle stakeholders (dit volgens het eerste risicomanagement principe van de ISO-31000 Richtlijn voor 

Risicomanagement).  

Missie Werkgroep P&I  

Ingenieurs inzichten geven in en handvatten bieden voor het verbeteren van de praktijk en 

implementatie van het risicomanagement in hun organisaties, met aantoonbare meerwaarde voor 

zowel de organisaties zelf als alle stakeholders van de organisatie.   

Doelstelling Werkgroep P&I  

Voor 2014 heeft de werkgroep P&I als doel om de praktijk en implementatie van risicomanagement 

binnen een zestal KIVI afdelingen beknopt in kaart te brengen, inclusief de meerwaarde die het 

oplevert en de lessen die eruit getrokken kunnen worden. Hiermee worden inzichten en handvatten 

gegeven aan ingenieurs voor het verbeteren van de praktijk en implementatie in hun eigen 

organisaties.   
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Programma Werkgroep P&I 

De Werkgroep P&I richt zich in 2014 op de volgende activiteiten: 

1. Het organiseren van 6 Risicomanagement Implementatie (RMI) Workshops 

2. Een workshop en presentatie tijdens KIVI-RBT Symposium, begin juli 2014  

3. Samenvatten van de hoofdpunten van de 6 RMI Workshops in een beknopte publicatie 

 

Ad 1: Het organiseren van 6 Risicomanagement Implementatie (RMI) Workshops 

Doelgroepen: 

• Leden van de betreffende KIVI afdeling  

• Leden van de KIVI afdeling RBT 

• Overige geïnteresseerde KIVI leden  

 

Opzet:  

• Afdelingsgericht: per RMI Workshop richten op één afdeling 

• Vanuit RBT één generieke lezing over Risicomanagement Implementatie (Met de ISO-31000 

Richtlijn voor risicomanagement als voorbeeld voor een overkoepelende aanpak) 

• Vanuit de afdeling één specifieke lezing over succesvolle RM toepassing met aantoonbare 

waarde (ISO-31000 principe nr. 1: Risicomanagement voegt waarde toe) 

• Vervolgens in groepjes de mate van aanwezigheid RM implementatievoorwaarden in 

organisaties van de aanwezigen laten inschatten en bespreken 

• Plenaire terugkoppeling met leer- en ontwikkelingspunten 

• Levert input voor (ontwikkel)activiteiten RBT voor de 3 werkgroepen 

• Uitvoering in bijvoorbeeld de maanden mei, juni, september, oktober, november 

• Locatie nader te bepalen  

 

Wat we hiermee bereiken: 

• Contact RBT - andere afdelingen 

• Ontwikkelen bewustzijn van generieke karakter van RM en eenduidige begrippen & taal 

• Laten zien dat RM binnen de betreffende afdeling al succesvol is toegepast 

• Deelnemers van elkaar laten leren over noodzaak en aanwezigheid RM implementatie 

voorwaarden 

• Na verloop van tijd per afdeling / discipline een RM succesverhaal, stimuleert leren tussen 

afdelingen 

• Bekendheid voor RBT  

• Ontwikkelthema's voor RBT ophalen 

• Input voor een publicatie 
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Ad 2: Het bijdragen aan het KIVI-RBT Symposium begin juli 2014  

Workshop direct voorafgaand aan het symposium: 

• Start met een korte introductie over de zes generieke stappen van risicomanagement 

• Laat de deelnemers zelf bepalen in hoeverre die stappen in hun eigen praktijk routinematig 

worden uitgevoerd en wat dat concreet oplevert 

• Laat de deelnemers drie concrete stappen formuleren om de toepassing van risicomanagement 

in hun eigen praktijk verder te ontwikkelen 

 

Korte presentatie van de stand van zaken en eerste bevindingen: 

• Geeft de visie van RBT P&I op de implementatie van risicomanagement in organisaties 

• Stimuleert discussie over praktijk en toepassing van risicomanagement in organisaties 

• Geeft RBT-leden de kans om mee te doen met de vervolgstappen 

 

Ad 3: Samenvatten hoofdpunten van de 6 RMI Workshops in een beknopte publicatie 

Inhoud: 

• Wat is de aantoonbare waarde van de praktijk en implementatie van risicomanagement in de 

verschillende afdelingen?     

• Wat zijn de lessen die de verschillende KIVI afdelingen van elkaar kunnen leren over de 

praktijk en implementatie van risicomanagement in organisaties? 

• Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende afdelingen wat betreft de 

praktijk en implementatie van risicomanagement?      

 

De publicatie uitbrengen met een persbericht, om verdere bekendheid aan KIVI-RBT te geven en 

discussies over de praktijk en implementatie van risicomanagement te stimuleren.  

 

 


