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Afdeling Risico Beheer en Techniek 
      Afd Secr JP 

 
BESPREKINGSVERSLAG  2014 - 17 
 
Aanwezig: 
 

Jan Meissen j.meissen@xs4all.nl Voorzitter 

Rob Schouten rwschouten@gmail.com WG A&O 

Wilfred Veldstra velstra@lamsma-veldstra.com   

Delio Bearzatto dabearzatto@icloud.com  Geïntroduceerde / relatie 

John van der Puil johnvanderpuil@gmail.com Vooralsnog afdelingssecretaris 
 

Totaal: 5 deelnemers: 
  
Plaats:   Kantoor Lamsma – Veldstra, Rotterdam 
 
Datum en tijd:  3 oktober 2014, 14.00 – 16.20 u 
 
Onderwerp:  Reguliere vergadering afdelingsbestuur Risico Beheer en Techniek  
 
Afwezig:   - 
 

Martin van Staveren martin@vsrm.nl WG P&I 

Dion Mouwen dwcmouwen@hotmail.com  Penningmeester 

Harry Spaas hmspaaskok@hotmail.com WG C&I 
 
 
Kopie:    aanwezigen + afwezigen 
 
Ref. Nr.:  KIVI Afdeling RBT, verslag 14 - 17 
 

 
 

1. Agenda 

 
Komende activiteiten RBT: 

 

- RBT najaar symposium 2014 bij de DCMR op 27 november 2014.  

. Stand van zaken programma door ad-hoc commissie onderwerp 

. Combinatie met jaarvergadering RBT, bestuur en werkgroep bijeenkomsten 

. Financiële bijdrage deelnemers. 
- KIVI jaarcongres 2014 op 12 november TU Delft; bijdrage RBT 

- Relevant congres in Amersfoort op 2 december 2014: bijdrage RBT 

 

Inhoudelijke zaken en stukken jaarvergadering RBT: 
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- Verslag gang van zaken RBT vanaf 9 oktober 2013 

- Huishoudelijk reglement 

- (Concept) Beleidsplan  

- Financiën; o.a. aantrekken sponsoren 

- Formele bestuursverkiezing voor de komende 3 jaren. 

- Planning activiteiten in 2015 

- Nieuws vanuit KIVI 

- Communicatie van RBT binnen en buiten KIVI 

- WG A&O – stand van zaken 

- WG P&I – stand van zaken 

- WG C&I – stand van zaken 

- Rondvraag en sluiting 

 

2. Opening en mededelingen 
 

2.1. Het huidige aantal leden van de afdeling is 110. Daarnaast zijn er circa 100 
relaties. KIVI totaal circa 20.000 leden. Trend van de laatste jaren is dalend. 

2.2. Er zit een zekere spanning tussen Hoofdbestuur, directeur en ledenraad. Deze 
laatste is eigenlijk te groot met circa 50 leden, aldus Jan M. Er valt nauwelijks 
prettig te vergaderen. 

2.3. Spanningsveld is onder meer de bevoegdheid tot externe voorlichting. De 
afdelingen hebben die bevoegdheid, maar het HB eveneens en de directeur 
ook. Dat geeft wrijving.  

. 
 

3. Ingekomen stukken 
 

- Mail van Harry woensdag 1 oktober met aandachtspunten bij de huidige agenda 
- Mail van Rob Schouten van 2 oktober met veel aandachtspunten zowel bij de huidige 

agenda, alsook over andere afspraken en voornemens, die eerder zijn gemaakt. 
- Mail van Martin van 4 oktober met aandachtspunten bij de huidige agenda. 

 
  

4. Verslag RBT afdelingsbestuursvergadering 14 – 16 bij Deltares 9 juli 2014 
 

- Graag een actielijstje er bij 
- Enkele inhoudelijke correcties 
- Bijlage communicatie Intern en Extern bijvoegen. 

ACTIE: 
Secretaris.  
 
Openbaarheid van verslagen. 
Bestuursvergaderingen: op web site. Honderd procent Transparantie! Dat betekent dat het 
bestuur best wel eens verantwoording zal worden gevraagd, ook van extern. Geen bezwaar. 
Moet kunnen. 
Verslagen van werkgroepen: deze worden alleen door de werkgroepen gepubliceerd voor zo 
ver de trekkers van de werkgroepen dat relevant en passend vinden. Deze zijn in beginsel 
alleen bestemd voor RBT-leden.  
ACTIE: 
Voorgaande verslagen afdelingsbestuur op web site KIVI.  
Secretaris. 
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5. Stand van zaken najaarssymposium RBT 27 november 2014 bij DCMR  
 

a. Stand van zaken programma: Innovatie, risicobeheer en regelgeving, een dilemma! 
Contactpersoon bij DCMR Paul Crooijmans. Dagvoorzitter Wilfred, sprekers: Jan van 
de Heuvel (DCMR), een spreker nog aan te wijzen door DCMR over regelgeving bij 
nieuwe innoverende processen, voorts Job Groeneweg (TNO), terwijl voor de key 
note speaker Paulus Jansen (voormalig lid Tweede Kamer, thans wethouder in 
Utrecht) zal worden benaderd. Ook wordt gedacht aan een persoon van de 
Universiteit van Leiden over cognitieve psychologie. Formdiscussie.  
 

b. Martin is gepromoveerd op het implementeren van risicomanagement als innovatie 
en past die benadering vrijwel dagelijks toe in advieswerkzaamheden. Hij biedt aan 
daarover op 27 november een presentatie te geven. 1 
 

c. Vooraf werkgroepen; 1 uur en een kwartier 
 

d. Daarvoor ledenvergadering van de afdeling RBT; een kwartier. 
 

 
6. KIVI jaarcongres Stad in de Delta, 12 november 2014 – bijdragen RBT  

 

Onderwerp ingebracht door de Afdeling Zuid Holland Zuid: Dordrecht, een geval apart. 
Dordrecht is niet gemakkelijk door dijken tegen het wassende water te verdedigen. Een van 
de dijken loopt door de stad, wat bij het waterbeheer bijzondere aandachtspunten oplevert. 
   
 

7. Relevant congres in Amersfoort op 2 december 2014.  
 
Verbeteren van Procesveiligheid. Organisator Ad Koetsier. Rob Geerts ontwikkelde 
gedachten over het framen van voorlichting aan publiek. Ook als dat goed plaats vindt is niet 
zeker dat een publiek het daarmee gepaard gaande risico zal accepteren. Andere bijdragen 
van RBT: Rob en Delio zijn van mening dat er momenteel onvoldoende voortgang bij de 
WGn is te melden. Martin idem, maar heeft bovendien te weinig affiniteit met het onderwerp. 
Dit is dus nog niet voor elkaar.  
ACTIE: 
Jan M. 
 
 

8. Gang van zaken bij RBT sinds 9 oktober 2013 
 

Geagendeerd door Jan. Punt is door verscheidene leden van het bestuur onder de aandacht 
gebracht. Rob, Delio en John hebben de indruk dat er nog niet zo veel voortgang valt te zien 
bij P&I en C&I. Op grond van de stukken die al vorig jaar zijn opgesteld zou toch verwacht 
hebben kunnen worden dat er meer bekend zou zijn geweest aangaande processen en 
implementaties, terwijl Communicatie & Informatie weliswaar bezig is, maar het is het 
bestuur nog niet duidelijk wat daaruit komt, hoewel de indruk is dat C&I onderweg is. We 
weten per vandaag niet echt hoe het er voor staat. Dat komt mede omdat twee WG-trekkers 
nu niet aanwezig zijn. Welke verwachtingen mocht het afdelingsbestuur per vandaag 
hebben. Waarop zijn die gebaseerd? Functioneert de communicatie goed? In het stuk Kader, 
Visie en Missie staat het duidelijk. Er is nu geen synergie tussen de werkgroepen. Zou het 
bestuur dat moeten bevorderen? Is het tijdspad dat we per individu in het hoofd hebben wel 
juist?  

                                                                 
1 . In zijn mail van 3 oktober noemt Martin als datum 2 december. Dat is een vergissing van hem. Bij deze recht gezet.  
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Harry vroeg zich af (per mail): wat we binnen een bepaalde tijdspanne willen en (denken te) 
kunnen bereiken. 
BESLUIT: een bijeenkomst met de trekkers in januari 2015 bij het KIVI. 
Slechts één enkel onderwerp: voortgang van de WGn, synergie, tijdspad.  
ACTIE: 
Jan Meissen.  
 
 

9. Huishoudelijk Reglement RBT 
 

Versie 1.1 is beschikbaar.  
Verzoek: de bevoegdheden van de ledenvergadering bij elkaar zetten. 
Verzoek: bij elke sub clausule vermelde wat de bron is. Indien er dan iets verandert in het 
Huishoudelijk Reglement van KIVI of in het Algemeen Reglement Afdelingen KIVI NIRIA kan 
snel worden teruggevonden welke gevolgen dat heeft op het HH Reglement van RBT.  
Tweede versie maken:  
ACTIE: 
Secretaris. 
Commentaar leveren in verband met tijdige distributie veerwegen de komende 
jaarvergadering van de afdeling vóór 28 oktober bij de secretaris.  
ACTIE: 
Alle Leden van het afdelingsbestuur. 
 
 

10. Concept Beleidsplan RBT 
 

Versie 3.0 van 3 oktober is beschikbaar. 
De tijd ontbreekt om het in deze vergadering te bespreken.  
Commentaar, constructieve opmerkingen en aandachtspunten leveren in verband met tijdige 
distributie gelet op de komende jaarvergadering van de afdeling vóór 14 oktober bij de 
secretaris.  
Opmerkingen ter zijde:  
Rob: Bijlagen zijn input die er bij hoort. 
Jan: zo simpel mogelijk! 
ACTIE: 
Alle Leden van het afdelingsbestuur. 
 
 

11. Financiën 
 

Gedachtewisseling over bijdragen bezoekers van de evenementen. Voor en tegens 
genoemd. Een van de mogelijkheden: bij niet-verschijnen betaalt men een boete. Andere 
suggestie: entreeprijs van € 9,90 per persoon. Er wordt weer over sponsoring gesproken. 
Geen besluiten in verband met afwezigheid penningmeester.  
  
 

12. Formele bestuursverkiezing voor de komende drie jaren 
 

Voorstel voor een rooster van aftreden en herkiesbaarheid.  
ACTIE: 
Voorzitter en secretaris. 
 
 

13. Planning activiteiten in 2015  
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Hierover kan weinig worden gezegd omdat we eerst in januari met de trekkers van de WGn 
willen overleggen. Voortgang van de activiteiten ligt bij de werkgroepen.  
 
 

14. Nieuws vanuit KIVI 
 

Pm.  
 
 

15. Communicatie van RBT binnen en buiten KIVI 

Niet besproken.  
 
 

16. WG A&O - stand van zaken 
 

Deze WG is het meest zichtbaar van de drie. Men werkt hier verder aan de onbekende en 
onbewuste velden versus inbrengen van kennis. Nu blijkt dat afspraken en toezeggingen 
over in te brengen ideeën per mail te weinig oplevert. Dan ontbreken verdere ideeën om 
verder op te bouwen. Daarom wordt nu overwogen om met een kleine selecte groep van 
duidelijke enthousiastelingen, die ook tijd vrij kunnen maken bijeen te komen en een 
werkbijeenkomst te organiseren voordat de WG volgende keer bijeen komt.  
We zijn nog niet verder gekomen met het organiseren van tegenspraak, hoewel de gedachte 
er achter goed lijkt te zijn. Aandachtspunt moet zijn hoe men dat in een organisatie en 
daarbuiten vorm kan geven zodat het in de praktijk positieve resultaten oplevert. Hopelijk 
worden verborgen risico’s dan in een vroeg stadium al zichtbaar.  
 
   

17. WG P&I - stand van zaken 
 

Mijntje Pikaar schijnt te hebben afgehaakt als plvv trekker.  
Martin meldde dat hij deel uitmaakt van een éénmanswerkgroep. Enkele oproepen om een 
RM implementatieworkshop te organiseren (o.a. tijdens het RBT symposium in juli) hebben 
tot dusverre niets opgeleverd. We hebben als afdelingsbestuur de indruk dat Martin het druk 
heeft met regulier werk.  
Implementatieworkshop met Bluewater / Oil & Gas is in voorbereiding, mogelijk in november. 
Wordt aangekondigd zodra geregeld.  
 
 

18. WG C&I - stand van zaken 
 

Jan: C&I heeft het moeilijkste onderwerp.  
Harry meldt: Er is een bedrijfsbezoek in voorbereiding, waarvan de conclusies als “ case 
study” in het werkgroepgedeelte van het Najaarssymposium zullen worden bediscussieerd.  
C&I zou zich ook moeten verdiepen in sociologische aspecten. Jan: relatie tussen de politiek 
en de inbreng van de ingenieur.  
  
 

19. Rondvraag en sluiting 
 

Systeem om tot data voor een vergadering te komen 
Het kost Jan te veel tijd. Kunnen we dit uitbesteden? 
Idee: datumprikker  gebruiken. 
  
Ledenlijst  
Op de ledenlijst van RBT is nog steeds niet zichtbaar wie lid is van welke werkgroep. 
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Delio: Mogen boeken aangeschaft worden ten laste van het budget. 
Voorzitter: Ja. Declareren.  
 
Contact met Berlijn 
Jan is uitgenodigd een inleiding te houden over de oprichting van onze afdeling voor een 
gehoor van Duitse deskundigen op het gebied van veiligheid, risico en geld. VDI (Duitse 
KIVI), BAM (Duitse TNO) en Deutsche Bank. Verwacht kan worden dat de Duitsers een 
tegenuitnodiging tegemoet zien.  
 
Documentatiebeheer: 
Agenderen voor bijeenkomst met de trekkers in januari 2015 
 
PAO-cursussen met onze naam er op 
Martin wordt verzocht dit eens uit te zoeken. Hij is daarvoor de aangewezen persoon omdat 
hij docent is bij deze cursussen. Interessante samenwerking mogelijk. Kansen op win/win 
situatie. 
 
 

20. Opmerkelijke oneliners 
 

Moeilijkheidsgraad 
 

- C&I heeft het moeilijkste onderwerp.  
 

Regelgevers 
 

- Bij innovatie zijn er nog geen regels.  
 

Verantwoording 
 

- Een goed ingenieur maakt afgewogen keuzes waardoor hij verantwoording kan 
afleggen aan de politiek. (Jan Meissen) 

 

Algemeen en behapbaar 
 

- Een risicoverantwoordingsmodel te ontwikkelen a) voor alle disciplines en b) 
behapbaar voor de politiek. (Jan Meissen) 

 
 
 
 

Rotterdam, 14 januari 2015  
De tijdelijke, vooralsnog voorlopig waarnemende secretaris RBT ad interim,  
John van der Puil 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1:  Actielijst 2 
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Bijlage 1 

Actielijst 2 

KIVI Afdeling Risico Beheer en Techniek per 7 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 

  

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 2.0 

108 2014 10 03 Afd.best Verslagen op web 

site 

secretaris   

109 2014 10 03 Afd. best Sprekers Relevant 

congres 

Jan 

Meissen 

  

110 2014 10 03 Afd.best Bijeenkomst: 

voortgang, synergie 

en tijdpad 

Jan 

Meissen 

 In 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 

  

 

Rotterdam, 7 oktober 2014   

JP 


