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1. Agenda 

 

- Najaarssymposium RBT 

- Contacten met VDI, Duitsland 

 

 

2. Opening en mededelingen 

 

Het is niet gelukt op tijd in de agenda van een aansprekende politicus te penetreren. 

Bovendien hebben we een afzegging van een toezegging.  
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3. Uitstel van het symposium 

 

Kwaliteit gaat voor timing. 

BESLUIT:  

Uitstel symposium – nieuwe (oriënterende) datum: eind januari 2015. 

Consequentie: jaarvergadering schuift ook op. Reglementair geen grote bezwaren tegen 

verschuiven. Bijeenkomsten van de werkgroepen vooraf ook. 

Leerpunt van de organisatie: eerst Keynote speakers regelen, daarna pas datum regelen en 

dag invullen, dan uitnodigingen uitsturen. 

  

  

4. Inhoud 

 

Ethisch – technisch – politiek haalbaar: welke issues 

Ethiek  verantwoordelijkheid ingenieur 

Techniek positie kiezen mbt regelgeving 

Politiek de ingenieur geen eindverantwoordelijkheid  - maatschappij is breder dan 

alleen techniek. 

Thematiek

Risicobeheer

Innovatie - Regelgeving

 
Relatie Innovatie en risicobeheer 

Innovatie brengt nieuwe (tot nu toe niet onder ogen gehouden) risico’s met zich mee. Daar 

komt de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de ingenieur in het geding. De ir moet de 

politieke importantie van het eigen werk kennen. De risico-regelreflex vermindert de risico’s 

niet. RBT moet dat attenderen. 

 

Spanningsveld regelgeving en innovatie / verdere ontwikkeling 

Verschillende invalshoeken en opvattingen:  

“terugtrekkende overheid is foute ontwikkeling”, vs andere opvatting:  

“deregulering is noodzakelijk voor ontwikkeling”. 
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Regelgeving kan innovatie op veiligheidsgebied in de weg zitten. 1 Hoe kunnen we 

regelgeving zo opzetten dat innovatie effectief wordt gestimuleerd? Bij innovatie reeds in het 

researchstadium beginnen met inspraak. Voordelen, nadelen.  

 

Relatie risicobeheer en regelgeving 

Hoe kan het bestuur doelmatig maatschappelijke risico’s beheren? 

DCMR “oude” ontwikkeling: 

- Vergunning op maat 

- Handhaving op maat 

- Bedrijfstakgewijze organisatie 

Daarmee komen knelpunten aan het licht. 

“Nieuwe” (=andere) overwegingen: 

- Impact op milieu 

- Impact op energie 

- Veiligheidsaspect. 

Nieuwe (=andere) knelpunten te verwachten. 

 

 

5. Hoe aansturen van de inleiders 

  

- Thematiek voorhouden – ontlenen aan de werkgroepen 

- Prikkelende stellingen voorhouden met verzoek daarop vanuit hun standpunt te 

spreken – graag meerdere, niet identieke visies 

- Een spreker die uitgesproken voorstander is van een regelende overheid 

- Een spreker die uitgesproken voorstander is van terugtredende overheid 2 

- Gedragscode behoorlijk bestuur 

- Transparantie = ruimte voor tegenspraak 

 

Aanspreken van ‘de’ ingenieur 

- communicatie is voor techneuten een essentiële basisvaardigheid om risico’s aan 

politiek en maatschappij te kunnen duiden; communicatie kent twee hobbels: duiden 

aan politiek zodat zij kunnen besluiten + duiden aan politiek zodat zij maatschappij 

kunnen informeren. 

- Doorsnee ingenieur heeft niet zo veel interesse in de maatschappelijke relevantie van 

zijn werk. 

 

Rol van het forum: 

Zinvol vooraf vraagpunten en aandachtspunten te formuleren, die vanuit de aanwezigen naar 

voren worden gebracht. Dat stuurt de discussie op een manier die RBT zinvol acht. 

 

 

6. Communicatie  

 

RBT wil iets doen voor de ingenieur; dus de hekken weg en meer naar de samenleving 

kijken – vanuit de techniek de samenleving op een zinvolle manier dienen. KIVI dient meer 

                                                                 
1 . Voorbeeld: bij AKZO tank in ontwikkeling uit nieuwe materialen. Huidige regelgeving staat dat echter niet toe. 
2 . Elkaar tegensprekende sprekers is aantrekkelijk voor bezoekers. 
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respect te krijgen als forum van technische deskundigheid. Communicatie voor Ir is 

belangrijk: in alle inleidingen terug laten komen. Waar kunnen we basale verbeteringen 

aanbrengen? Bij innovatie is communicatie met regelgevers al vanaf het begin nodig om 

noodzakelijke aanpassing in regelgeving te bewerkstelligen. 

Moeten we andere gremia die zich in NL bezig houden met risicomanagement of –beheer 

ook bij het symposium betrekken en hoe? 

 

 

7. Aantrekkelijkheden bij symposium 

 

Bedrijfsbezoek als voorbereiding op symposium? Bezichtiging DCMR. Interessant: 

- Zelfrijdende auto: zegen of onbeheersbaar risico? 

- Lezing over E-nose en inzet door de meldkamer 

- Odfjell aanleiding en gevolgen voor DCMR 

- PGS tankproject. 

 

 

8. Te verwachten resultaat uit het symposium 

 

Thematiek na aanhoren van inleiders verder te ontwikkelen in de werkgroepen. 

Buiten de context van een vakgebied is het lastig om een algemeen model te ontwikkelen. 

Je kunt vanuit een bepaalde vakdiscipline voorbeelden aanhalen. 

Die dan te abstraheren. Vatten in een hoger abstractieniveau dan de specifieke vaktaal van 

de individuele vakgerichte afdelingen van KIVI. Het is dan te hopen (verwachten?) dat de 

geabstraheerde theorie ook praktisch toepasbaar is voor alle vakgebieden. Dat moet ook wel 

omdat de maatschappij die vakgebieden niet zo scherp onderscheidt als binnen KIVI de 

specialismes zijn verdeeld in vakgerichte afdelingen.  

 

Abstractieniveaus 

Naar algemene handvatten

Denken vanuit 
discipline X

Hogere abstractieniveau

A B C Σn

Lager abstractieniveau voor 
verscheidene disciplines

 
 

Deze weg zal niet met een enkel symposium worden bereikt. Verscheidenen symposia in het 

verschiet. We beseffen steeds beter wat we als mission voor ogen hebben. Dit moet op onze 

voorgenomen bestuursvergadering in januari, voorafgaand aan het symposium en de 
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jaarvergadering van de afdeling besproken worden. Daar ambitieniveau aan de orde. Als we 

wat willen dan moeten we er ook wat voor doen! 

 

 

9. Aandachtspunten aankondiging en publiciteit binnen KIVI 

 

- Aansprekende wervende tekst 

- Aansprekende incidenten met ongevallen of maatschappelijke problemen 

- Jonge ingenieurs, zowel de afdeling van KIVI alsook de vereniging Jonge Ingenieurs 

(20 – 35 jaar) contact leggen. Als we innovatief willen werken dan ook speciaal op 

hen gericht de uitnodiging uitsturen. 

 

 

10. Inspanningen van bestuursleden 

 

Om zaken goed uitgevoerd te krijgen is het noodzakelijk dat ieder de goede afweging maakt 

over de eigen tijdsinzet: maken we mensen binnen de groep vrij om een onderdeel op te 

pakken en dan ook goed te doen? Wilfred wil zich richten op de goede voorbereiding van het 

komende symposium. 

 

 

11. Contacten met VDI 

 

VDI centrale in  Dusseldorf. Brainstorm bijeenkomst  was in Berlijn als Forum Technologie 

und Gesellschaft. Daarin participeren ook Deutsche Bank en BAM (Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung). Jan heeft er vorige week gesproken. VDI komt tot het 

inzicht dat het niet alleen gaat om veiligheid, maar dat risicobeheer een beter omvattend 

kader is. VDI wil samenwerken met RBT. Uitnodiging moet van KIVI uitgaan. RBT-format zou 

VDI moeten overnemen. Samenwerking op werkgroepniveau lijkt het meest praktisch. Is nog 

geen gelopen zaak. Verder afgetasten en vorm krijgen. Volgende stap: brief in concept.Taal: 

Engels. 

 

 

12. Opmerkelijke oneliners 

 

- De mensen die er over gaan hebben er geen flauw idee van. 

  

- Als je wat wilt moet je er ook wat voor doen! 

 

 

Rotterdam, 24 oktober 2014  

De tijdelijke, vooralsnog voorlopig waarnemende secretaris RBT ad interim,  

John van der Puil 

 

Ps: 

Tijdens de bijeenkomst zijn namen genoemd. Die vermeld ik in een separate Notitie.  

 

Bijlage 1:  Actielijst 3 
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Bijlage 1 

Actielijst 3 

KIVI Afdeling Risico Beheer en Techniek per 23 oktober 2014  

 

NR 

 

Datum 

 

Gremium 

 

Omschrijving 

actie 

 

Uitvoerder 

 

Datum 

voltooiing 

 

Opmerking 

101 2014 07 09 Afd.best Najaarssymposium 

WG instellen en 

leiden 

Jan M, vzt 2014 08 01  

102 2014 07 09 Afd.best Contact Afd Filosofie 

en Techniek 

RobS, 

Harry, John 

8 oktober Niet hoopvol 

103 2014 07 09 Afd.best Afd HH Reglement  Secr 2014 10 07 Vs 2.1 

104 2014 07 09 Afd.best Beleidsplan Secr 2014 10 03 Vs 3.0 

105 2014 07 09 Afd.best Ledenlijst met 

onderscheid WG 

Andre vdS, 

Secr 

  

106 2014 07 09 Afd.best 

Missie RBT op  

1,5 A4 RobS, Secr   

107 2014 10 03 Afd.best Actielijsten na verg. secretaris 2014 10 06 Vs 3.0 

108 2014 10 03 Afd.best Verslagen op web 

site 

secretaris gedaan Steeds na 

akkoord 

afd.bestuur 

109 2014 10 03 Afd. best Sprekers Relevant 

congres 

Jan 

Meissen 

  

110 2014 10 03 Afd.best Bijeenkomst: 

voortgang, synergie 

en tijdpad 

Jan 

Meissen 

 januari 2015 

111 2014 10 03 Afd.best Commentaar op HH 

Reglement vs 2.1 

voor 28 okt 2014 

Alle best. 

Leden RBT 

  

112 2014 10 03 Afd. best Concept Beleidsplan 

– commentaar 

leveren bij secretaris 

Alle 

best.leden 

RBT 

 Voor 14 

oktober 

2014 

113 2014 10 03 Afd.best Rooster van aftreden 

/ herverkiezing 

Voorzitter + 

secretaris 

 Concept 

gereed 
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114 2014 10 23 symposium

commissie 

data vinden voor 

symposium?  

Jan via 

bureau KIVI 

31 oktober  

115 2014 10 23 Symposium

commissie 

uitnodiging inleiders 

aanscherpen 

Vzt + secr 4 nov 14  

116 2014 10 23 Symposium

commissie 

 
- drie stellingen + 
oneliners. 

allen aan 

Jan 

4 nov 14  

117 2014 10 23 Symposium

commissie 

Sensationele andere 

inleiders: shortlist 

maken.  

Allen aan 

vzt en secr 

4 nov 14  

118 2014 10 23 Symposium

commissie 

sensationeel kick off 

verhaal suggesties:  

Allen aan 

secr 

4 nov 14  

119 2014 10 23 Symposium

commissie 

verbetersuggesties 

voor tekst aan 

inleiders  

Allen aan 

secr 

4 nov 14  

120 2014 10 23  Symp.cie Vraagpunten voor 

forumdiscussie 

Allen aan 

Wilfred 

4 nov 14  

121 2014 10 23 Symposium

commissie 

Concept brief aan 

VDI 

Vzt + secr 4 nov 14  

122 2014 10 23 Symposium

commissie 

Nadenken over 

contacten met 

andere risicogremia  

Allen 30 nov 14  

 

Rotterdam, 24 oktober 2014   

JP 


