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Afdeling Risico Beheer en Techniek 

 
BESPREKINGSVERSLAG 
 
Aanwezig: 
 

Jan Meissen Voorzitter Afd RBT 

Josee van Eijndhoven Dagvoorzitter Symposium 

Mandy Korff Gastvrouw Deltares  

Rob Schouten Trekker A&O 

Harry Spaas Trekker C&I 

John van der Puil Vooralsnog afdelingssecretaris 
 

Totaal: 6 deelnemers: 
  
Plaats:   Deltares, Delft 
 
Datum en tijd:  2 juli 2014, 10.30 – 13.00 u 
 
Onderwerp:  Voorbereidingen Symposium BRT op 9 juli 2014    
 
Afwezig:    
 

Martin van Staveren Trekker WG P&I 
 
Kopie:    aanwezigen + afwezige 
 
Ref. nr.:  KIVI Afdeling RBT, verslag 14 – 15 / JP 
 

 
 

1. Agenda 
 

- Opening 
- Verslag vorige bespreking van 28 maart 2014  
- Programma Symposium 9 juli 2014  
- Kleine organisatorische aandachtspunten = ACTIES 
- Najaarssymposium bij DCMR 
- Sluiting 

 
  

2. Opening 
 

Er zijn momenteel 65 inschrijvers. 
Het maximum mogelijke is 80. 
Op 9 juli worden wedstrijden van de wereldkampioenschappen voetbal uitgezonden. Het is 
niet onmogelijk ook Nederland dan zal spelen. Als dat zo is moet er aan de tijdschema strikt 
de hand worden gehouden.  
ADP: Dagvoorzitter. 
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3. Verslag vorige bespreking van 28 maart 2014  
 

Actiepunten zijn voltooid. 
 
 

4. Programma Symposium 9 juli  
 
Het programma is inmiddels in een algemene mail aan de deelnemers op 3 juli vanuit het 
bureau van KIVI bekend gemaakt.  
 
De voorzitter herhaalt nog even dat nu besloten is om aan alle toekomstige symposia / 
conferenties van RBT een bijeenkomst van 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. 
 
 

5. Inhoudelijke aspecten en beperkingen 
 

Mandy zal aandacht besteden aan het onderzoek naar een 50-tal projecten waar fouten in 
de ondergrond werden gemaakt. Daarop zal Jan van Dalen spreken over de toepassing van 
lessen uit het verleden.  
Henk Nieboer zal vooral aandacht besteden aan het feit dat projecten steeds complexer 
worden. Daardoor worden financiele risico’s groter. Er wordt steeds meer noodzaak van 
structurele afstemmingsoperaties tussen stakeholders bij verchillende contracts- en 
financieringsvormen.  
 
Josee merkt op dat het er nu naar uitziet dat inleiders geen aandacht zullen besteden aan 
fysieke risico’s. Deze zijn niet te verontachtzamen.  
Die indruk lijkt juist. Het zal gaan over materiële, financiele, planningstechnische, 
reputatierisico’s en wellicht nog andere, maar geen speciale risico’s van letsels of andere 
lichamelijke schades.  
We beseffen dat ieder symposium zijn beperkingen zal kennen.  
Bij de voorbereiding van een volgende evenement zullen andere aspecten zeker aan de 
beurt komen.  
 
.    

6. Kleine organisatorische aandachtspunten / Acties 
 

 Actie  Uitvoerder actie Bericht aan uitvoerder 

Bericht naar deelnemers Andre Jan 

Overleg Bestuur vooraf 12.30 – 13.00 u Bestuur Afd RBT John 

Deelnemerslijst algemeen Andre Jan 

Deelnemerslijsten werkgroepen Andre Jan 

Badges KIVI logo Andre Jan 

Naamborden forum Andre Jan 

Naamborden deelnemers werkgroepen Andre Jan 

Infomateriaal RBT Andre Jan 

Infomateriaal Deltares Mandy  
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Zaaltje bestuur vooraf en broodjes Mandy  

2 zalen voolr 2 werkgroepen Mandy  

Rondgang Deltares Mandy  

Presentaties in digitale vorm vooraf Mandy John 

Presentaties in digitale vorm achteraf John  John  

Aanwezig bij ontvangst Andre Jan 

Persbericht vooraf Andre John 

Verslagen John  

Presentjes voor sprekers Jan  

Eerste vraag bij start forumdiscussie John Stoop Jan 

   

 
Vanmorgen zond Jan van Dalen nog een mail met de vraag of hij nog moest spreken. In 
middels opgelost door Mandy. 
  
De inleiders worden verzocht hun presentaties in digitale vorm vooraf te zenden aan  
Mandy Korff en John van der Puil.  Mandy zet ze gereed zodat gemakkelijk kan worden 
gestart. John zal ze gebruiken voor het maken van een verslag. 
 
John stelt voor om van alle inhoudelijke bijeenkomsten van RBT verslagen te maken. Die 
kunnen in later stadium dienen als bron voor het maken van  publicaties van de  Afdeling 
RBT. John denkt aan een plek in de ‘cloud’ dan wel aan een boekje. Op die manier 
worden de handelingen van de Afdeling systematisch bewaard voor naslag en het 
nageslacht. 
Voorstel wordt positief ontvangen.  
 
In het forum zitten de dagvoorzitter, de voorzitter van de Afd RBT en de inleiders. 
Bij de discussie moeten we bij de ingenieur blijven, hoewel we beseffen dat het begrip 
risicobeheer ruimer is dan alleen de technologische aspecten van de samenleving.  
 
 

7. Najaarssymposium 
 

Er is een toezegging van DCMR, die gastheer zal zijn. 
De mogelijke data zijn of 27 november of 2 december. 
Er komt een apart groepje om dit symposium voor te bereiden.  
ACTIE: Jan. 
 
 

Rotterdam, 3 juli 2014  
De tijdelijk, vooralsnog waarnemend secretaris RBT 
John van der Puil 
 
 
 
 


