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Verslag Vergadering Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Datum:  9 september 2014; 09:30 - 12:15 

Plaats:  KIVI Gebouw; Prinsessegracht 23, Den Haag 

Aanwezig:  Arno Willems, Hans Pasman, Johan de Knijff, Leo Maas, Josee van Eijndhoven, Rob 
Schouten, Wim Grim, Jan Meissen 

Verhinderd: Delio Bearzatto, John van der Puil, , Jos Post, André Kik, Anne Michiels van Kessenich, 
Willem van den Tol 

 

1.  Opening en mededelingen 

 Rob opent de vergadering. De mededelingen worden besproken wanneer Jan Meissen binnen is.  
Contact met de VDI: Jan Meissen is benaderd door een sectie van de VDI (Duitse tegenhanger van 
de KIVI) die zich bezig houdt met veiligheid. In oktober is er is een symposium in Berlijn. Jan geeft 
daar een presentatie over RBT. Zijn indruk is dat VDI vooral op het gebied van de arbeidsveiligheid 
bezig is. Doel is een koppeling/link tussen de afdelingen (VDI en KIVI) te leggen.  
KIVI Jaarcongres: Risicobeheer kan mogelijk het thema voor 2016 worden. E.e.a. komt bij de 
volgende bestuursvergadering (3 oktober) aan de orde.  
Evaluatie van het symposium bij Deltares Delft: ging heel specifiek over bouwrisico’s. 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: Voor ingenieurs is dit mogelijk een nieuwe trend. 
Sommige leden denken dat ingenieurs hier buiten staan en dat het meer over normatief handelen 
gaat (bijvoorbeeld de zelfrijdende auto). Johan de Knijff vindt dat de afdeling er wel notitie van 
moet nemen dat ingenieurs er niet (direct) bij betrokken worden (geldt ook voor de zelfrijdende 
auto). Jan heeft de ambitie dat KIVI op termijn ingenieurs 'routes' (cursussen/gereedschappen) kan 
bieden voor breder / meer maatschappelijk verantwoord risicobeheer en projectmanagement. 
Begrippen en definities lijst: In de komende bestuursvergadering zal de ontwikkeling van een 
dergelijke lijst worden besproken (waarschijnlijk een samenwerking tussen C&I en A&O). 
Relevant congres: Josee vraagt over een mogelijke bijdrage van RBT op het congres op 2 december 
2014 in Amersfoort. Jan en Rob kijken er verder naar. 

2.  Agenda & verslagen 

  Agenda wordt toegelicht en ongewijzigd vastgesteld. 

 Verslag bijeenkomst 9 juli 2014. Eerdere opmerkingen van Hans Pasman worden verwerkt. 
Johan de Knijff zal met spoed commentaar nasturen. De aangepaste versie wordt op de KIVI 
website geplaatst. 

3.  Ervaringen en resultaten per team (subgroep) 

 
a) Hoe beïnvloedt cultuur risico duiding en risico waardering. 

Aan de hand van de presentatie van de vorige keer heeft Wim Grim een notitie opgesteld. Deze 
wordt kort toegelicht. In de volgende discussie worden o.a. de volgende zaken aangestipt: 

 Onzekerheden versus risico’s is bij gevaarlijke stoffen niet ongebruikelijk. Maak gebruik van 
andere literatuur als Mary Douglas en Wildavsky.  

 “Uncertainty” hangt samen met cultuur en er is terugkoppeling vanuit de geschiedenis.  

 We gebruiken ook vaak gezegden en spreekwoorden die mogelijk validatie behoeven maar 
een bepaalde vorm van realiteit bezitten. 

 Laat besluitvorming erbuiten, perk het onderwerp in, bijvoorbeeld door het specifieker te 
maken door: 

o technische artefacten en projectmatig werken te beschouwen, of 
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o cultuur binnen een ingenieursbedrijf bij risico-identificatie van de unknowns. 

 Er is verschil tussen USA en EU waar, aan de hand van bestaande regels(wetgeving), nieuwe 
regelgeving wordt vormgegeven. Als voorbeeld wordt de SEVESO richtlijn genoemd. Zelfs in 
de EU gebeurt dit per land op een andere wijze. 

 Over cultuur en risico wordt gewezen naar Vlek en een IVM studie en het IRGC 
(International Risk Governance Council), die een white paper hebben hoe met 
technologische risico’s om te gaan, waarbij er tussen de formele en informele (technisch en 
sociale) kanten goede communicatie nodig is. 

 Cultuur heeft invloed op de perceptie en is relevant voor risico management (er is verschil 
met risico beheer). 

 Welke voorwaarden zijn er nodig om bewust te worden van de unknowns. Welke 
instrumenten zijn er om hier handen en voeten aan te geven. Er wordt met betrekking 
hiertoe verwezen naar een stuk ingebracht door Anne Michiels over het belang van 
vertrouwen binnen de organisatie. Binnen een bedrijf bepaalt het topmanagement de 
cultuur. Bij de maatschappij is dat lastiger en zul je je moeten beperken tot een land of 
godsdienst. Er zijn in- en externe invloeden en mogelijk is een organisatie te klein. 

 Mogelijke opdracht voor de subgroep: kies een groep met een specifieke cultuur en 
identificeer de interne voorwaarden, zodat ze risico’s kunnen zien (beroepsethiek) die 
helpen meer zaken te beheersen. 

 Er wordt ook nog Ortwin Renn genoemd van het EU-VRi in Stuttgart. 

 Josee en Rob willen deelnemen aan een aparte subgroep werksessie die gepland zal 
worden door Wim ergens midden oktober. 

b) Organiseer het (interne) tegengeluid. 
Het voortgangsverslag van 9 september 2014 wordt toegelicht. In de discussie komen de 
volgende zaken aan de orde: 

 Het Adviespunt Klokkenluiders richt zich primair op de persoon die de misstand meldt. Men 
helpt de klokkenluider bij het te doorlopen proces. De (rand)voorwaarden voor een 
effectieve regeling binnen bedrijf/organisatie komen op het tweede plan. 

 Mensen moeten zich veilig voelen misstanden te rapporteren. Volgens onderzoek 
(universiteit van Utrecht??) is dit nog te weinig het geval. 

 Het adviespunt bestaat te kort om al een evaluatie gedaan te hebben. 

 Wat is de overeenkomst tussen een klokkenluidersregeling en een integriteitsregeling? De 
gedachte hierover zijn dat integriteit iets incidenteels is en dat klokkenluiders iets 
structureels benoemen. 

 Vergelijk “Just Culture” (Sidney Dekker) bijv. in de luchtvaartindustrie. Wat zijn de 
(omgevings)voorwaarden opdat zaken gemeld, of gedaan worden? Mogelijk kan John Stoop 
hier iets betekenen. 

 Johan stelt dat klokkenluiden: 
-  geen risicoidentificatie vooraf is, maar achteraf. We zijn niet in staat geweest de situatie 
goed voor het voetlicht te krijgen of te beheersen; 
- geen intern risico (of misstand) is, maar een risico van extern (buitenwereld) dat de 
organisatie niet in staat is geweest te beheersen. 

 Gesuggereerd wordt dat de opdracht 'Organiseer het (interne) tegen geluid' ook het zorgen 
voor ontvankelijkheid voor afwijkende meningen (er iets mee willen doen) moet omvatten. 

c) Identificeren en kwalificeren van blinde vlekken 
Commentaar A&O leden. Johan signaleert dat weinig leden commentaar geleverd hebben. De 
input van Arno Willems heeft hem wel scherper gemaakt en weer laten nadenken over de 
beperkingen van het model. Ieder wordt dringend verzocht voor 3 oktober commentaar te 
leveren op voorliggende documenten. Dit wordt vervolgens in kleiner verband, buiten de A&O 
vergadering om, verwerkt (meters maken). 
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Vooraf en of tijdens. Risicobeheer gaat er vanuit dat het identificeren en inschatten van risico's 
vooraf kan gebeuren. De werkelijkheid is anders en dus is er vaak crisismanagement. 
“Unknowns” komen tijdsafhankelijk boven water en behoeven mogelijk een andere vorm van 
risicobeheer. In de loop van de tijd kunnen U-K's overgaan in K-U's en zelfs in K-K's. Het 4 
kwadrantenmodel is simpel en bevat geen tijdsaspect. Het model zou gezien moeten worden 
als een vorm van inventarisatie en kwalificatie op een gegeven moment van risico’s en wat de 
methodes /instrumenten zijn om er mee te werken in de verschillende kwadranten. Er is een 
korte discussie over transformeren van risico’s. Je kunt ook vaststellen dat traditionele 
methoden van risicobeheer niet bruikbaar zijn. Het model zal niet alomvattend worden. Andere 
zaken die genoemd zijn: 

 Als iets speelt kan het onbeheersbaar zijn. Monitoren is geen risicobeheer. Het probleem 
met de NAM en gaswinning in Groningen had kunnen worden voorzien.  

 IBM en PC project wordt gezien als omgaan met 'new entries'. Dit is iets voor business 
management en valt op dit moment buiten de scope. Mogelijk iets voor de toekomst. 

 Moet je de kans kennen, of is het kennen van het gevolg het belangrijkste? 

 9/11 was niet te voorkomen. 

 Het 4 kwadranten model is een aantrekkelijk model voor onzekerheid. Hoe koppel je het 
aan risicobeheer? 

 Er worden analogieën genoemd met productontwikkeling (wordt gezien als een 
bevroren/gedefinieerde situatie) en Life Cycle management (wat gezien wordt als het 
blijvend beheersen). Research is wel een fase, maar niet vatbaar voor risicomanagement. 
Projectmatig werken heeft een gedefinieerd begin(situatie) en een eind(resultaat). 

 Er is begripsverwarring over het woord risico. De ingenieur zal dit mogelijk zien als kans x 
effect. Dit is te traditioneel en werkt in veel gevallen niet. Maatschappelijk is risico een 
sociaal construct. Ook binnen RBT worden termen als verstoring, onzekerheid, blinde vlek, 
kansverdeling, consequenties, probability, barriers, resilience door elkaar gebruikt. Er is dan 
ook behoefte aan een begrippenlijst met samenhangende definities van termen. 

 Het uitgangspunt voor het 4 kwadrantenmodel was een simpel model (= met beperkingen) 
als startpunt voor Risicobeheer, waarvoor instrumenten en processen worden benoemd. 

d) Model beschrijving (formeel/informeel) onderbouwen en invullen. 
Rob zou graag het "wybertjes"-model willen bevriezen tot andere subgroepen hun bijdragen 
hebben geleverd en verder gaan met instrumenten voor het informele deel. Johan en Josee 
zetten kanttekeningen bij de relatie met het menselijk brein en de links-rechtsscheiding in het 
model. "Er is geen scheiding tussen rationeel en intuïtief"; ook de expert in een formeel proces 
handelt niet 100% rationeel. Er wordt een link gelegd met Thinking Fast and Slow van 
Kahneman. Begrippen en formuleringen moeten worden aangepast. Josee komt met input. 

4.  Organisatie werk 

  Activiteitenplanning 
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 Website en documentbeheer 
Besloten wordt om stabiele werkdocumenten op de KIVI/RBT website te plaatsen, zodat RBT 
leden de ontwikkeling van het werk kunnen volgen. Er is behoefte aan standaardisatie van de 
documenten met datering en versienummers. Dit een taak voor het bestuur. 

 Volgende werkgroepvergadering 
27 november 2014 bij DCMR, voorafgaand aan het RBT-symposium. 

5.  Rondvraag & Sluiting 

 Om ook tussen de vergaderingen voortgang te kunnen boeken wordt iedereen nadrukkelijk 
verzocht om voor 3 oktober de teams van input en commentaar te voorzien. Rob stuurt een 
reminder bij het definitieve verslag. 
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 Actiepunten  

No. Omschrijving Actie door 

2-4 Commentaar leveren op informatie van de verschillende subgroepjes via Rob 
Schouten 

Allen 

2-8 Informatie verzamelen (mogelijk compileren) en wekelijks versturen naar 
leden subgroepjes 

Rob Schouten 

3-1 Opdrachtbeschrijvingen op de KIVI RBT website plaatsen Rob Schouten 

3-2 Voorbeelden van de 4 kwadranten delen met leden van de groep Allen 

3-3 Begrippenkaderlijst maken nnb  

3-4 Voorbeelden van processen en instrumenten voor de Wybertjes van de groep 
Modelbeschrijving sturen naar Rob Schouten 

Allen 

3-5 Geïnteresseerden voor de verschillende groepen en opdrachten zich opgeven 
bij een van de leden van deze groepen 

Allen 

4-1 Oproep om input & commentaar bij versturen verslag 9/9 Rob Schouten 

4-2 Voor 3 oktober 2014 input & commentaar leveren aan andere subgroepen Allen 

4-3 Input voor aanpassen Wybertjes-model Josee van 
Eijndhoven 

4-4 Richtlijnen  voor documentenbeheer, incl. namen, versies en datering Bestuur 

4-5 Organiseren tussentijdse besprekingen resultaten en aanpak subgroepen Trekkers teams 

 


