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Afdeling Risico Beheer en Techniek 

aaaa 

 
BESPREKINGSVERSLAG 
 
Aanwezig: 
 

Jan Meissen Voorzitter 

Dion Mouwen Penningmeester 

Rob Schouten WG A&O 

Martin van Staveren WG P&I 

Wilfred Veldstra Gastheer 

Robert Geerts WG C&I 

Delio Bearzatto deskundige 

John van der Puil Vooralsnog afdelingssecretaris 
 

Totaal:  8 deelnemers: 
  
  

Plaats:   Kantoor Lamsma-Veldstra, Rotterdam 
 

Datum en tijd:  21 februari 2014, 10.00 – 12.30 u 
 
Onderwerp:   Reguliere Vergadering Afdelingsbestuur RBT 
 
Afwezig:    Harry Spaas 
 
Kopie:    aanwezigen  
 
Ref. nr.:  KIVI Afd RBT, versl 14-13 
 

 
 

1. Agenda 
 

 

- Opening en goedkeuring agenda 

- Korte ronde kennismaking; introductie John als  secretaris ad interim 

- Verslag eerste ledenvergadering op 9 oktober 2013 *) 

Inhoudelijke zaken: 
- Verslag van en afstemming over de “brainstorm” op 31 januari 2014 *) 

- Bijeenkomst ad-hoc werkgroep RBT Symposium juni 2014 *) 

- Idem schot voor de boeg : RBT jaarthema KIVI congres 2015 *) 
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Huishoudelijke zaken: 
- Concept HH reglement Afdeling RBT *) 

- Concept beleidsplan Afdeling RBT  (werd nagezonden) 

- Naamstelling:  Afdeling RisicoBeheer en Techniek  (RBT) 

- Visitekaartjes 

- Werven van financiële fondsen / RBT financiële commissie  

- Formele aanstelling secretaris 

- Rondvraag, nieuwe vergaderdatum bestuur enz. en sluiting. 

 
Bijlagen: als gemarkeerd met “ *) “  . 
 
 

2. Opening 
 

Rondje voorstellen. 
Robert Geerts neemt waar voor Harry Spaas. 
Op voorstel van voorzitter Jan Meissen wordt mr. ing. John van der Puil benoemd tot 
waarnemend secretaris van de Afdeling RBT.  
 
 

3. Verslag eerste ledenvergadering op 9 oktober 2013 
 

Accoord. 
 
 

4. Verslag van en afstemming over de “brainstorm” op 31 januari 2014  

 
Delio merkt aan de hand van het verslag op dat we de uitgangspunten uit november 2013 
goed voor ogen dienen te houden. Uit het verslag zou men kunnen opmaken dat de WG C&I 
(Communicatie en Informatie) tot taak zou hebben naar binnen (KIVI) en naar buiten 
(externe) contacten te onderhouden, quod non. In het verslag staat onder punt 5: 
 

“De werkgroepen werken voor een deel overlappend. Samenwerking vraagt afstemming. 
Systematische communicatie is evident om te voorkomen dat men ‘ieder zijn eigen gang gaat’. 
Een hechte afdeling RBT geeft een sterke uitstraling in de vereniging. Communicatie is intern 
gericht binnen KIVI, doch namens de afdeling kan dat ook extern zijn. Hier samenwerking met 
het bureau. Ontwikkeling van tools (begrippenlijst, checklists, trainingsmaterialen, 
presentaties).” 

 
De WG C&I zal zich bezig houden met inhoudelijke zaken. Het is een werkgroep als de 
andere twee. Hier staat niet – en dat is ook niet bedoeld te zeggen, dat C&I communicatie 
die het optreden van de Afdeling RBT betreft zal dienen te verzorgen. De Afdeling RBT 
communiceert zowel binnen als buiten KIVI via het bestuur van de Afdeling. Deze 
uitgangpunten stroken met eerdere gedachten, zoals onder meer vastgelegd in het 
oorspronkelijke stuk “Kader, Visie, Missie”, gedateerd 9 november 2013, dat echter al voor 
de startbijeenkomst (9 oktober 2013) was vastgesteld. Dat laatste stuk is ter vergadering 
gedistribueerd.  
Een en ander houdt niet tegen dat de werkgroepen zelf met andere afdelingen contacten 
zullen onderhouden, een en ander zoals aangekondigd in de brainstormsessie en zoals 
vermeld in het concept beleidsplan van de Afdeling gedateerd 21 februari 2014.  
 

5. Gewenste voorlichting intern en extern 
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Dit aan de orde zijnd wordt besloten een standaard power point presentatie te ontwerpen 
over gewenstheid, nut en noodzaak van de Afdeling RBT, haar visie, missie en uitdagingen 
en relevante aspecten.  
 
Ontwerpen Standaard PPP: 
ACTIE: 
Rob, Martin en Delio, echter na 19 mei 2014. Hopelijk voor 1 juni 2014. 
 
 
6. Bijeenkomst op 7 februari 2014 - ad-hoc werkgroep RBT Symposium juni 2014  
 
Akkoord. Er wordt van gedachte gewisseld of een door de Afdeling te verzorgen symposium 
op het vereiste hoge kwaliteitsniveau in juni 2014 al haalbaar is. Na overwegingen wordt dit 
positief als haalbaar aangemerkt. 
 
 
7. RBT jaarthema KIVI congres 2015 
 

Zie het voorstel genaamd “Onzekerheden, risico’s en kansen door de techniek”, vs. 2.0 
van Martin, aanpassing Rob Geerts van 17 februari 2014. 

Akkoord. 
 
 
8. Concept Huishoudelijk Reglement Afdeling RBT  
 
Nader uit te werken door secretaris en het bureau. 
ACTIE:  
John. 
 
 
9. Concept Beleidsplan Afdeling RBT vs. 1.0 van 17 februari 2014  
 
Commentaren, opmerkingen, omissies, aanvullingen, wijzigingen en bekortingen zenden aan 
de secretaris, bij voorkeur voor 1 april 2014.  
ACTIE: Aanwezigen.  
 
 
 10. Formele naamstelling van de Afdeling 
 
Afdeling Risico Beheer en Techniek (RBT). 
 
 

11. Visitekaartjes 
 
Zijn in productie. 
 
 
12. Financiën 
 
Startbonus van het HB: € 1500. Per activiteit krijgt een afdeling € 250. Bij een symposium 
kunnen inkomsten gegenereerd worden. Echter zodra een afdeling > € 11000 bezit gaat het 
meerdere in de algemene kas van de vereniging. Er wordt gedacht aan sponsoring door 
instanties en bedrijfsleven.  
 
ADP: 
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Voorzitter en penningmeester. 
 
 
13. Formele aanstelling secretaris 
 
Daarvoor is verkiezing door de Afdeling nodig. Eerstvolgende afdelingsvergadering.  
 
 
14. Rondvraag, nieuwe vergaderdatum 
 
Geen vragen. Volgende vergadering Bestuur van de Afdeling RBT: donderdag 5 juni 2014, 
10.00 – 12.30 uur. 
 
Casus Wissels Pro-Rail versus NS: 
ACTIE: Robert. 
 
Enkele oneliners: 

 
Als een ingenieur in zijn rol als technicus iets creëert is hij ten opzichte van de 
samenleving verantwoordelijk voor zijn creatie. 

   
Met betrekking tot risicobeheer dient de ingenieur zijn eigen wereld te kennen.  

  
Bij risicomanagement is een ding zeker: je weet het nooit zeker. 

 
 
Rotterdam, 6 maart 2014  
De vooralsnog waarnemend secretaris 
Mr. Ing. John van der Puil 
 
 
 


