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Afdeling Risico Beheer en Techniek 
      Afd Secr JP 

 
BESPREKINGSVERSLAG 
 
Aanwezig: 
 

Jan Meissen Voorzitter 

Harry Spaas WG C&I 

Robert Geerts WG C&I 

Rob Schouten WG A&O 

Wilfred Veldstra  

Delio Bearzatto Geïntroduceerde / relatie 

Martin van Staveren WG P&I 

Dion Mouwen Penningmeester 

John van der Puil Vooralsnog afdelingssecretaris 
 

Totaal: 9 deelnemers: 
  
Plaats:   Deltares, Delft 
 
Datum en tijd:  9 juli 2014, 12.00 – 13.00 u 
 
Onderwerp:  Plannen en vedere ontwikkelingen van de afdeling RBT  
 
Afwezig:   - 
 
Kopie:    aanwezigen + web site 
 
Ref. nr.:  KIVI Afdeling RBT, verslag 14 - 16 
 

 
 

1. Agenda 
 

Formele zaken: 
- Opening en goedkeuring agenda 

- Verslag RBT bestuur vergadering op 21 februari 2014 bij Lamstra - Veldstra te Rotterdam  

Inhoudelijke zaken: 
 

- Symposium Deltares te Delft op 9 juli 2014 (vandaag) 

. stand van zaken 

.  financiën 
- RBT najaar symposium 2014 bij de DCMR  ( 27 november of 2 december 2014)  

. onderwerp, gedachtewisseling, suggesties, begeleidingsteam 
- RBT Jaarthema KIVI Congres 2015 (punt 6 verslag 21 febr 2014) 

- Concept Huishoudelijk Reglement (punt 7 verslag 21 febr 2014) 
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- Concept Beleidsplan dd 17 februari 2014 (punt 8 verslag 21 febr 2014) 

- Financiën (punt 11 verslag 21 febr 2014) 

- Contacten met andere afdelingen 

- WG A&O – stand van zaken 

- WG P&I – stand van zaken 

- WG C&I – stand van zaken 

- Rondvraag en Wat verder ter tafel komt 

- Sluiting 

  

2. Opening 
 
Pm. 
 

3. Verslag RBT afd.bestuurverg. 14 – 15 bij Lamstra-Veldstra 21 februari 2014 
 

Akkoord. 
 

4. Programma Symposium 9 juli  
 

a. Het programma staat en zal over enige uren van start gaan.  
 

b. Financien: 
 

Totale  kosten zijn tot op heden € 1100. Deltares draagt 50%. Geo draagt 25% en RBT ook 
25%. Van het bureau / hoofdbestuur krijgen we € 225 per activiteit. De voorzitter heeft voor 
vandaag 3 werkgroepen als afzonderlijke activiteit opgegeven.  
Een volgende keer moeten we een bijdrage van de deelnemers vragen. Er zijn nu 104 leden; 
daarnaast is er een enthousiaste aanhang van ongeveer 100 personen, zodat we kunnen 
verwachten dat er een redelijk aantal deelnemers zal inschrijven voor een volgende activiteit, 
ook als er een bijdrage zal worden gevraagd.  
Als we met een andere afdeling gezamenlijk een activiteit organiseren moeten we een en 
dezelfde lijn trekken. 
Bestuursleden kunnen hun kosten declareren.  
Momenteel is er € 1,38 in kas. 
 

5. RBT najaarssympposium 
 

Er zal een speciale werkgroep worden gevormd voor dit symposium. Jan M stelt voor: 
 

- Anne Marie van de  Rest 
- Wilfred Veldstra 
- De trekkers van de 3 werkgroepen 
- Voorzitter Jan M 
- Secretaris John P. 

 
Als onderwerp wordt nu gedacht aan regelgeving op medisch gebied, in het bijzonder de 
voorwaarden waaraan complexe medische apparatuur dient te voldoen. Het spanningsveld 
tussen de regelgever en de ontwerper / producent van de apparatuur is interessant. Het ligt 
in de rede dat de ontwerper / producent meer inzicht heeft in de in te bouwen en ingebouwde 
technologie dan de regelgever, die het belang van de burger dient te beschermen. De 
regelgever kan in een lastig parket zitten bij nieuwe technologische ontwikkelingen. Hij loopt 
namelijk in technische kennis altijd achter op de ontwerper en de fabrikant. Het is als 
ingenieur zaak aandacht te hebben voor het ‘algemeen belang’ van de gemiddelde klant van 
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medische diensten en niet alleen te zijn gefocust op de technologische, financiele en 
markttechnische belangen van de fabrikant, waarbij men in dienst is of voor wie men werkt. 
De individuele ingenieur moet hier worden aangesproken op zijn ethische inborst. 
 
De datum is inmiddels vastgesteld op donderdag 27 november 2014. Plaats DCMR in 
Schiedam.    
 

Algemeen 
Het voornemen bestaat om aan alle toekomstige symposia / conferenties van RBT steeds 
aan te sluiten bij een bepaald vakgebied of thema. Bovendien is het efficiënt een 
bijeenkomst van de 3 Werkgroepen toe te voegen. Hiermee wordt het inhoudelijke contact 
tussen de WGn geïnstitutionaliseerd. Tevens wordt een vast huishoudelijk gedeelte ingelast, 
voor zo ver daaraan op dat tijdstip behoefte is. Een en ander houdt niet tegen dat WGn naar 
behoefte ook op andere tijdstippen en op andere wijze contacten onderhouden.  
Symposia van BRT zullen bij voorkeur plaats vinden bij een bedrijf of instituut van enige 
omvang en van wezenlijke maatschappelijke betekenis. 
Er zullen wisselende thema’s worden behandeld. 
Het eerste symposium was naar dit model ontworpen.  
Het volgende zullen we ook zo inrichten. 
 

6.  RBT jaarthema KIVI congress 2015  
 

Enige gedachtenwisselingen. 
Op verscheidene plaatsen in de samenleving bestaan verontrustingyen over de snelle 
ontwikkeling van de technologie. Dat heeft consequenties voor de maatschappij. RBT 
onderkent dan ook overkoepelende thema’s. Er zijn voorbeelden te over: 

- Ontwikkeling van de medische technologie die het mogelijk maakt tal van ingrepen in 
het menselijk lichaam te maken, die de natuurlijke gang van zaken dermate 
veranderen dat filosofen ethische vragen stellen. Moet dat nu allemaal wel kunnen? 

- De ontwikkeling van de IT technologie, waardoor de overheid de mogelijkheid krijgt 
de individuele burger op gedetailleerde wijze te volgen, ook zonder enige verdenking 
van strafbare feiten. De vraag doet zich opdringen `waar blijft de privacy`!! 

De afdeling Filosofie en Techniek heeft zich daarin ongetwijfeld al verder verdiept dan wij. 
Harry: we zouden over dat punt eigenlijk een notitie of een witboek moeten hebben. 
 
Contacten leggen met afdeling Filosofie en Techniek: 
ACTIE: 
Rob S, Harry, John.. 
 

7. Concept Huishoudelijk Reglement RBT 
 

ACTIE: 
Secretaris. 
 
 

8. Concept Beleidsplan RBT 
 

Het plan is door de voorzitter in de steigers gezet na steun en inspirerende inspraak van de 
pioniers van de afdeling en anderen. Het is nu zaak om het in een goed, helder, 
representatief stuk te gieten dat op transpartantie wijze doelstellingen, missie en 
voorgenomen uitvoering kort vast legt. 
ACTIE: 
Secretaris. 
 

9. Financien 
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Zie hierboven onder punt 4 sub b. 
 

10. Contacten met andere afdelingen 
 

Eenmaal per jaar is er gestructureerd overleg genaamd Clustervergadering 
Dwarsverbanden. 
Daar komen de niet-vaktechnisch georiënteerde afdelingen bijeen. 
De secretaris heeft in april een dergelijke bijieenkomst bijgewoond. 
Er werden ervaringen, situaties (het gaat goed of het gaat niet zo goed) uitgewisseld. 
Het HB inventariseert wat afdelingen kunnen inbrengen in overkoepelende activiteiten.  
Voor het overige hebben we als RBT nog geen wezenlijke contacten met andere afdelingen 
gehad. Voor P&I is dat wel geprogrammeerd. 
 

11. WG A&O - stand van zaken 
 

Men werkt hier verder aan de onbekende en onbewuste velden versus inbrengen van 
kennis. Het gaat er nu om uit te zoeken hoe je de aandacht voor de witte vlekken en de 
blinde vlekken kunt integreren in het werk van het risicomanagement van een organisatie. 
Daarbij moeten  we oog hebben voor gedrags~ en cultuurelementen in de organisatie en van 
de samenleving waarin de desbetreffende organisatie opereert. Dat vergt een blik als van 
een socioloog.  
Aandachtspunten 
 

- hoe blinde en witte vlekken tijdig op te sporen 
- hoe te kwalificeren en betrekken bij het afwegen van risico’s. 

 

Gedacht wordt aan een recept om je eigen tegenstand te organiseren. Vooraf afvragen waar 
een technische ontwikkeling fout kan gaan. Dat moet ontspannen gebeuren, onderuit zittend, 
voeten op tafel. Ook de nar speelt een rol. Hij maakt dingen belachelijk die soms van 
wezenlijke betekens zijn voor het inschatten van risico´s. Je moet als ingenieur, technicus of 
ontwerper in vrijheid kunnen zeggen welke impliciete bedreigingen een nieuwe ontwikkeling 
met zich brengt. 
 
   

12. WG P&I - stand van zaken 
 

Er zal binnenkort studie worden gemaakt van organisaties, waar complexe problemen 
constant spelen.  
Genoemd zijn Bluewater, O&G en Movaris. 
 

13. WG C&I - stand van zaken 
 

P&I bezocht het Havenbedrijf om kennis te maken met de systematische 
implementatietechnieken van dat bedrijf. C&I doet niet de interne en externe communicatie 
aangaande het wel en wee van de afdeling. C&I bestudeert de strategie van grotere 
organisaties op dit punt en onderzoekt welke fouten daarbij worden gemaakt.  
Ook C&I krijgt te maken met sociologische aspecten in de samenleving. 
 

14. Rondvraag en wat verder ter tafel komt 
 

Ledenlijst  
Op de ledenlijst van RBT is nog steeds niet zichtbaar wie lid is van welke werkgroep. 
ACTIE 
Andre en John   
 
Samenvatten van de missie van RBT op 1,5 A4. 
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ACTIE 
Rob Sch en John. 
 
Vastleggen van activiteiten RBT 
Het zou wenselijk en nuttig, ja zelfs noodzakelijk zijn de activiteiten van de afdeling RBT vast 
te leggen  in (digitale) geschriften. De NL juristenvereniging geeft ieder jaar een boekje uit 
(100 of 250 pagina`s) waarin de gedachten en ontwikkelingen van gedachten worden 
vastgelegd. 
John denkt aan een serie die zou moeten heten 
De Handelingen van RBT. 
Waarin wordt verteld welke symposia hebben plaats gevonden of welke verdiepende 
gedachten binnen de afdeling worden of werden ontwikkeld. 
Harry meent dat we dat niet per symposium zouden moeten doen, maar per onderwerp. 
We kunnen inleiders by symposia wel vragen hun  in het betoog snel uitgesproken 
gedachten verder te verdiepen.  
Het afdelingsbestuur staat positief ten opzichte van het idee. 
Moet verder worden uitgewerkt. 
 

Voorlichting intern en extern 
Zie Bijlage 2 bij dit verslag. 
 
 

15. Opmerkelijke oneliners 
 

Kostendekkend 
 

- Er zijn nu 104 leden in de afdeling met daarnaast nog een enthousiaste aanhang van 
ongeveer 100 personen. Dat moet ruim voldoende zijn om een flinke omzet te 
kunnen  maken.  

 

Zelfkennis van een regelgever 
 

- We weten het soms zelf niet en soms leggen we dingen op die niet juist blijken te zijn. 
.  
 

Rotterdam, 7 oktober 2014  
De tijdelijk, vooralsnog waarnemend secretaris RBT 
John van der Puil 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1:  Actielijst 
Bij lage 2:  Notitie Voorlichting intern en extern 
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Bijlage 1 

Actielijst  

 

nr 

 

Datum 

 

Gremium 

 

Omschrijving 

actie 

 

Uitvoerder 

 

Datum 

voltooiing 

 

Opmerking 

101 2014 07 09 Afd.best Najaarssymposium 

WG instellen en 

leiden 

Jan M, vzt   

102 2014 07 09 Afd.best Contact Afd 

Filosofy en  

Techniek 

RobS, 

Harry, 

John 

  

103 2014 07 09 Afd.best Afd HH Reglement  Secr   

104 2014 07 09 Afd.best Beleidsplan Secr   

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 

  

       

       

       

 

Rotterdam, 7 oktober 2014   

JP  
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    Afdeling Risico Beheer en Techniek 
           Secr JP  

 

Bijlage 2:  notitie Voorlichting intern en extern 
 
VOORLICHTING INTERN EN EXTERN 
 
De Afdeling RBT is nog betrekkelijk onbekend zowel binnen als buiten het KIVI. Het is 
wenselijk dat de afdeling meer bekendheid zal krijgen dan nu het geval is. Dat kan 
gerealiseerd worden door meer bekendheid te geven aan de diverse activiteiten die 
regelmatig worden ontplooid.  
Korte berichten over onderwerpen die het onderwerp risicobeheer en techniek betreffen. 
 
Voorbeelden: 
 

- Versterking van het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) met een nieuwe kenniseenheid 

Transportveiligheid. Op de startbijeenkomst te Arnhem op 9 mei 2014 waren 

voorzitter en secretaris aanwezig. Kort verslag.  

- De parlementaire enquête over de Fyra, de risico’s zijn systematisch onderschat en 

verkeerd behandeld. Een vooruitblik op de enquête door de Tweede Kamer. Risico’s 

gezien vanuit de techniek 

- De Nederlandse Juristen Vereniging had dit jaar als leidend thema Crisis, Rampen en 

Recht. Er zijn 298 pagina’s aan Preadviezen verschenen. Korte beschouwing. 

Samenvallende punten met RBT 

- Andere relevante onderwerpen 

- Activiteiten van derden over risicobeheer en maatschappelijke contexten. 

Media: 

- Technisch Weekblad 

- De website van de Afdeling RBT 

- De nieuwe kennisbank van KIVI 

- Digitale Nieuwsbrief aan de leden van de Afdeling RBT, frequentie 1 x per maand 

- Direct email aan de leden van de Afdeling RBT bij urgente nieuwsfeiten en 

actualiteiten 

- Uitgave van boekje over de 2 symposia 2014. 

- Persberichten met de opinie van de Afdeling RBT 

- Ingezonden stukken in geschreven pers van de Afdeling RBT. 

  

De Waarnemend tijdelijk secretaris ad interim 
Mr. ing. John van der Puil  


