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Afdeling Risico Beheer en Techniek 

 
BESPREKINGSVERSLAG 
 
Aanwezig: 
 

Jan Meissen Voorzitter 

Josee van Eijndhoven Dagvoorzitter Symposium 

Robert Geerts  

Rob Schouten  

Thomas Bles Gastheer, plaatsvervanger 

John van der Puil Vooralsnog afdelingssecretaris 
 

Totaal: 6 deelnemers: 
  
Plaats:   Deltares, Delft 
 
Datum en tijd:  28 maart 2014, 14.00 – 16.00 u 
 
Onderwerp:  Voorbereidingen Symposium BRT op 9 juli 2014    
 
Afwezig:    
 

Martin van Staveren WG P&I 

Mandy Korff Rol bij symposium 
 
Kopie:    aanwezigen + afwezigen 
 
Ref. nr.:  KIVI Afdeling RBT, verslag 14 - 14 
 

 
 

1. Agenda 
 

- Opening 
- Programma Symposium 9 juli 2014  
- Vrije, waardevolle gedachtewisselingen 
- Sluiting 
- Actiepunten. 

 
  

2. Opening 
 
Mandy Korff en Martin van Staveren zijn door dringende activiteiten elders verhinderd. Deltares heeft 
in Thomas Bles een gewaardeerde plaatsvervanger afgevaardigd. 
 
 

3. Programma Symposium 9 juli  
 
Zie bijlage.  
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Algemeen 
Het voornemen bestaat om aan alle toekomstige symposia / conferenties van RBT 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, dat heden wordt besproken is naar dit model ontworpen.  
 
 
Key note spreker 1: 
Risicobeheersing bij de A2 bij Maastricht. Deze spreker is voorgedragen door Martin v 
Staveren. Er is een toezegging. Aanleiding is het aantrekkelijke concept dat opdrachtgever 
en opdrachtnemer hebben uitgewerkt om te gaan met de risico’s die zich in dit 
veelomvattende, langlopende en financieel riskante project voordoen en zullen voordoen. Er 
is bij dat project een gestructureerd overleg over alle projectrisico’s en een model hoe er 
mee om te gaan. Transparantie is een voorwaarde.  
Opgedane ervaringen zullen worden gepresenteerd, mogelijk ook aantrekkelijke aspecten, 
die het project goed doen verlopen. 
   
Key note speaker 2: 
Intensieve gedachtewisselingen over het karakter van de voordracht van een tweede key 
note speaker. Algemeen heerst de mening dat deze enigszins moet passen bij of aansluiten 
op het thema van de eerste spreker. Diverse gedachten passeren:  

- Historisch perspectief 
- Verwachtingen vanuit het ontwerp 
- Het verkleinen van de onbekende en onbewuste velden van de dichotomie van 

Maslow/Rumsfeld 
- Ethische dilemma’s van de ingenieur 
- Deltares en benadering van risicomanagement 
- Het maatschappelijk vertrouwen in de techniek – dit beschouwd naast het vertrouwen 

in de wetenschap (NRC 22-23 maart “wetenschap in een strop”) 
- Te weinig ingenieurs in wetenschappelijke gremia 
- Het niet, niet geheel, niet volledig of onduidelijk duiden van risico’s bij het starten van 

grote maatschappelijke ontwikkelingen (NZ-lijn, Betuwelijn, entameren van gebruik 
aardgas 40 jaar geleden, JFS). Thema: maatschappelijke kosten en baten 

- De ironie van tijd (doorlooptijd project binnen de planning) en geld (binnen budget 
blijven) op risicobeheersing. Thema:  maatschappelijke kosten en baten.  

Diverse namen worden genoemd. 
Daarvan blijven 2 gedachten over: 

1. Bart van de Leemput, Ceo NAM over transparantie en perceptie 
2. De Ceo van Witteveen & Bos over de beklemming van tijd en geld op 

risicobeheersing in een groot project. Maatschappelijke kosten en baten. 
 

ACTIE 1: Nogmaals filosoferen over het tweede thema. Benaderen Bart van de Leemput: 
Josee en Jan Meissen 
Indien deze actie geen succes heeft:  
 
ACTIE 2: Benaderen Witteveen & Bos: Robbert Geerts en John van der Puil. 
 
 

4. Onbekende en onbewuste velden versus inbrengen van kennis 



KIVI / Afd RBT / Symposium 9 juli 14 / Bespr verslag 14 – 14, 2014 03 28  
 

3 
 

 

Thomas Bles merkt op dat een onderzoek van Deltares heeft geleid tot de conclusie dat het 
niet zozeer van primair belang was de onbekende en onbewust risico’s op te sporen.  
Het onderzoek heet Failure cost analysis of 50 deep excavations in The Netherlands.  

Het is van de hand van A. F. van Tol en Mandy Korff. Naar zijn mening geeft dit heel 
duidelijk weer dat de focus niet zo zeer moet liggen op de identificatie van en onderzoek 
naar de unknown unknowns, maar juist naar de toepassing van risicomanagement om in 
het merendeel van de gevallen falen te voorkomen door kennis in te brengen in het 
bouwproces op het juiste moment en in het juiste format. Wie weet is dit een mooi 
onderwerp voor een ander symposium of wellicht toch ook voor de middagsessie van het 
symposium bij Deltares, aldus Thomas.  
 
En inderdaad; in de tabel (1) die in het stuk is opgenomen hebben de auteurs 
geoordeeld dat in 60% van de gevallen de desbetreffende kennis wel aanwezig is 
waarmee het probleem voorkomen had kunnen worden. Echter, de kennis werd niet of 
niet goed toegepast.  
Interessante inbreng.  
 
 

5. Kosten van ontvangst en restauratie 
 
ACTIE: Thomas Bles en Jan Meissen. 
 
 

6. Invullen van de presentatie van Deltares als gastheer 
 

ACTIE: Thomas Bles – evt Mandy Korff – svp overleg met de voorzitter. 
 
 
 

7. Opmerkelijke oneliners 
 

Verantwoordelijkheden van de ingenieur 
 

- De ingenieur is verantwoordelijk voor de maatschappelijke gevolgen van zijn creaties 
 

tegenover: 
 

- De ingenieur is ingebed in een maatschappelijke organisatie en draagt bij aan het 
zichtbaar maken van risico’s die de techniek met zich meebrengt.  

 

Fasen van projecten 
 

- Ieder project kent een life cycle; iedere fase van de life cycle kent risico’s die 
typerend zijn voor de desbetreffende fase. In elke fase komen dimensies aan de orde 
die behandeld worden in onze werkgroepen A & O, P & I en C & I.  
 

Rotterdam, 31 maart 2014  
De tijdelijk, vooralsnog waarnemend secretaris RBT 
John van der Puil 
 
 
 
P.m.   Het RBT najaar 2014 symposium en RBR jaarvergadering is waarschijnlijk bij de DCMR  
 


