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Verslag Vergadering Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Datum:  27 November 2014;  14:00-17:00 

Plaats:  KIVI Gebouw; Prinsessegracht 23, Den Haag 

Aanwezig:  Hans Pasman, Leo Maas, Rob Schouten, Wim Grim, Jan Meissen, Delio Bearzatto, John van 
der Puil, Willem van der Tol, Niels Flach, Wietske Postma, John Stoop 

Verhinderd: Josee van Eijndhoven, Johan de Knijff, Jos Post, Anne Michiels van Kessenich, André Kik, Bas 
de Jong, Ad Koetsier, Arno Willems 

 

1. Opening en mededelingen 

 De belangstelling voor het werk in de werkgroep A&O groeit nog steeds. Er zijn nu zo'n 29 leden die 
er op de een af andere wijze bij betrokken willen zijn / worden.  

I.v.m. de agenda’s van de sprekers en beschikbaarheid van de faciliteiten is het RBT-symposium 
verschoven naar maandag 26 januari 2015, bij de DCMR. Voorafgaand aan het symposium is er weer 
een (korte) werkgroepvergadering.  

Begin januari is er een bestuursvergadering over o.a. het ambitieniveau en de organisatie van RBT. 
De discussie onder agendapunt 3 moet hier input voor leveren.  

Op 11 december is er een werkbezoek bij Chempropak van werkgroep C&I.  

Leo Maas deelt een aantal exemplaren uit van het rapport "Bewust omgaan met veiligheid: Rode 
Draden" van het ministerie van I&M, waar hij aan heeft meegewerkt.  

Jan verteld over zijn bezoek aan VDI in Berlijn. De Duitse Ingenieursvereniging heeft interesse in een 
samenwerking op het gebied van RBT met het KIVI. 

2. Agenda & verslagen 

 Omdat enkele van de aanwezigen vroeger vertrekken gaan we flexibel om met de agenda. 

 Agenda. Er zijn 3 doelen voor de vergadering: 1) discussie doelen en aanpak Risico Beheer en 
Techniek, 2) de (hiervan afgeleide) opdracht en werkwijze van A&O en 3) bespreken van de 
bereikte resultaten zijn deze goed of moeten we terug naar het tekenbord? 

 Verslag van 9 september 2014. Onder punt 3.a-4, IRGC is International Risk Governance Council. 
Ook Ortwin Renn is hieraan verbonden. 

 Rob neemt de verschillende actiepunten door. De meeste zijn afgehandeld, of komen tijdens de 
vergadering aan de orde.  

3. Opdracht en werkwijze A&O  

 RBT bestaat inmiddels net een jaar. Tegen deze achtergrond wordt teruggeblikt op de oorspronkelijk 
geformuleerde missie en aanpak, en naar de voortgang en invulling van e.e.a. tot nu toe. 

Doelen en thema’s 

Doel: Verbreden van risicobeheer naar aanleiding van het regelmatig schijnbaar falen van 
risicomanagement bij verschillende gebeurtenissen, waarvan er een aantal uitgebreid in de media 
zijn geweest.  

Thema’s: Er zijn 3 insteken welke door de 3 werkgroepen worden ingevuld namelijk: 1. Uitwisselen 
van best practices (P&I); 2. Verbreden van de basis en context met o.a. de Human Factor (A&O); 3. 
Creëren van draagvlak door communicatie (C&I).  

Zie verder het document Kader, Visie, Missie op de RBT-site.  
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Aanpak 

T.b.v. de geplande discussie hierover in een speciale bestuursvergadering van RBT op 13 januari 
hebben Delio en Rob drie mogelijke ambitieniveaus benoemd. Delio licht e.e.a. toe a.d.h.v. een 
A4tje. De niveaus zijn: 1. ontmoetingsplaats van geïnteresseerden; 2. kennisuitwisselingsfaciliteit; 3. 
een kennisbundelend en -stimulerend platform (dus niet zelf onderzoeken en ontwikkelen, maar de 
synthese van elders beschikbare kennis en inzicht tot handreikingen voor primair de ingenieur). 

De 3 niveaus vergen een toenemende mate van betrokkenheid en inzet van bestuur en leden. In de 
huidige context is niveau 3 een behoorlijke opgave. De inzet van de drie werkgroepen van RBT 
verschilt per niveau. In het bijzonder niveau 3 vraagt het nodige van A&O.  

De vergadering ziet op dit moment geen reden om de eerder geformuleerde doelen en aanpak voor 
RBT en A&O te herzien en vindt dat het streven ambitieniveau 3 zou moeten zijn. 

Opmerkingen 

Kennis samenbrengen is een lastig en tijdrovend proces; 1 relevante alinea vinden kan wel een dag 
lezen kosten. 

Volgens Niels Flach, die het geproduceerde materiaal heeft doorgenomen, zijn we als A&O al aardig 
op weg om eind 2015 een Keynote te kunnen geven.  

Ingenieurs schrijven weinig en veel van de benodigde kennis komt uit een heel andere – vaak sociaal 
wetenschappelijke – hoek. Kahneman is nauwelijks te vinden in de TU-bibliotheek, maar staat wel in 
de boekstallen op vliegvelden.  

John Stoop ziet dat ook bij Resiliance engineering. De luchtvaart moet terug naar de jaren 60 (toen 
men vooral aan ontwerp-engineering deed) en opnieuw beginnen met de ontwikkeling van 
veiligheid. Blijkbaar is het ook daar nog niet uit ontwikkeld.  

'Veiligheid' is te lang retroperspectief bezig geweest. Hans Pasman kan dit vanuit Oil &Gas 
bevestigen. KIVI moet de maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen dit op te pakken.  

Jan Meissen denkt dat we niet te voorzichtig moeten zijn als A&O en denkt dat we een leidende rol 
zouden moeten nemen bij het najaar symposium van RBT.  

Samenwerking  

Welke samenwerkingen zijn kansrijk? Waar gaan we 'shoppen'? 
Binnen RBT 
We hebben de hulp van P&I (en C&I) nodig om ‘best practices’ en ‘bad practices’ te identificeren, en 
vervolgens om ontwikkelde tools via hun netwerken in de praktijk te testen. Overigens is hierbij het 
gebruik van dezelfde taal en begrippen een randvoorwaarde.  
Binnen KIVI 
De contacten met de vakafdelingen moeten nog worden ontwikkeld. Ook hier is de samenwerking 
met P&I en C&I van belang. Uit contacten met andere koepels (dwarsverbanden) binnen het KIVI 
blijkt weinig animo voor samenwerking / om van elkaar te leren. Jan Meissen stelt dit aan de orde bij 
het HB van het KIVI. 
Extern 
Het gaat hierbij zowel om het leggen van contacten met relevante vakgroepen op universiteiten en 
hogescholen, als om beroeps- en vakorganisaties en kenniscentra in het werkveld. Daarna moeten 
die relaties wel worden gemanaged. Gezien de beperkte capaciteit hiervoor moet er na 
inventarisatie i.s.m. P&I en C&I worden gekeken welke samenwerkingsverbanden het meest kansrijk 
zijn / het meeste rendement kunnen opleveren. 

John Stoop maakt een short list van Universiteiten die mogelijk interessant kunnen zijn voor RBT. Er 
moet wel een duidelijke vraag worden geformuleerd aan deze universiteiten. John biedt verder aan 
verbinding te leggen tussen verschillende netwerken waar hij deel van uitmaakt en KIVI RBT. Hij 
verwacht dan wel een wisselwerking en geeft in dit verband een stuk over de ESReDA cube voor 
kritisch commentaar (tegenspraak) van de A&O werkgroep. 
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NRG en TUD hebben een subsidievoorstel ingediend m.b.t. het kwantificeerbaar maken van ‘softe 
aspecten van RM’. Wietske Postma gaat na of dit voorstel verspreid kan worden. 

Opmerkingen 

- Niels noemt het boek "Risikomanagement als Fuehrungsaufgabe". Hij gaat na wat de voor ons 
relevante thema’s en hoofdstukken zijn. 

- In relatie tot condities voor het invullen van de risicoanalyse refereert Wietske aan het 
Oosterscheldeproject. 

- Voor complexere situaties zijn de risico’s niet te beschrijven in termen van een puur technisch 
probleem, zoals de faalfactor van een pomp. De risicomodellen voor deze situaties kennen 
daarom een reeks van "pre-requisites" voor toepassing. Deze voorwaarden zijn vaak niet 
eenduidig, zoals cultuur van de organisatie, mate van onderhoud, e.d.. Vaak worden er dus 
voorspellingen gedaan zonder harde data. John Stoop legt het verband met wat in de luchtvaart 
Operating Envelop heet (Limited range of parameters in which operations will result in safe and 
acceptable equipment performance) en biedt aan materiaal in te brengen uit een hoofdstuk voor 
een boek waar hij aan werkt.  

- De insteek voor RBT en A&O moet zijn dat je er uiteindelijk in de praktijk van de 
ingenieurswereld  ook iets mee kunt. Onvermijdelijk zal het aspecten uit de 
gedragswetenschappen (sociologie, psychologie, ethiek, ...) bevatten. Belangrijk daarbij is om 
zowel de mechanismen als de grenzen aan te kunnen geven van hoe de rechterkant van het 
‘wybertjes-model’ invloed heeft op de beeld- en besluitvorming. 

- Is het een idee om een thematisch nummer van een vakblad te vullen bijv. Safety Science? 

- Op de valreep noemt Willem van der Tol criteria om rekening mee te houden: K.I.S.S., verzamel 
wat er is, waar hebben we wat aan. Hij wil wel deelnemen aan het werk van de subgroep 
Organiseren interne tegenstand. 

4. Aanpak en organisatie per subgroep 

 Identificeren/ kwalificeren blinde (en witte) vlekken 

Omdat geen van de subgroepleden aanwezig kon zijn hebben Delio en Rob eerder met Johan de 
Knijff over de stand van zaken gesproken. Door Johan c.s. is gekeken naar de mogelijkheid om 
a.d.h.v. het vierkwadrantenmodel uit de kennistheorie criteria te ontwikkelen t.b.v. het identificeren 
en kwalificeren van blinde en witte vlekken. Het blijkt moeilijk het abstracte model te vertalen in 
concrete criteria. In het bijzonder de principiële ontoegankelijkheid van het U-U kwadrant, de 
scheiding tussen blinde vlekken (U-K) en witte vlekken (K-U) en het tijd/situatie afhankelijke karakter 
van kennis en inzicht zijn lastig. Om niet te verzanden in al te theoretische en/of filosofische 
analyses wordt voorgesteld om a) het praktisch gezien onbeïnvloedbare U-U kwadrant voorlopig 
buiten beschouwing te laten en de verdere uitwerking te beperken tot b) een ontwikkeling/project/ 
activiteit met een afgebakende invloeds-/verantwoordelijkheidssfeer en c) een per fase ervan 
invariabele kennisomgeving aan te nemen (geen tijdsafhankelijkheid). Je gaat dan uit van een 
stabiele situatie en doet voor elke nieuwe fase een nieuwe analyse. 

Binnen dit kader kan vervolgens worden onderzocht a) welke criteria inzicht kunnen geven in het 
soort zaken die je in een gegeven situatie wel/niet zou kunnen weten, resp. van bewust zou kunnen 
zijn en b) welke soort mogelijkheden/instrumenten er zijn om toegang tot die kennis te krijgen. 

Ergens bekend mee/ bewust van kunnen zijn, of juist niet, betekent tevens iets voor de 
verantwoordelijkheid van de bij risicomanagement betrokkenen partijen. Uitgewerkt moet worden 
of met genoemde criteria ook uitgangspunten kunnen worden geformuleerd voor de demarcatie 
en/of verdeling van verantwoordelijkheid. John van der Puil heeft hiervoor al een aanzet gegeven 
met een drietal ingebrachte documenten*, o.a. met problemen/ casussen uit de praktijk. Hij komt 
nog met een voorstel voor het onderscheiden van functieverantwoordelijkheid en ethische 
verantwoordelijkheid. Voor de eerste is er een link met corporate manslaughter. 
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John zal t.b.v. het afstemmen van de vervolgaanpak e.e.a. met Johan de Knijff bespreken. 

* Karakteriseren risicos met 4-kwadrantenmodel vs JP 2014 11 25.docx 

Identificatie v risico's,wtt vl, bl.vl en zwarte gaten tbv A&O vs 1.0 JP 2014 11 25.pdf 
NOT conc indentificatie van risico's - wtt vl, bl.vl, zwarte gaten tbv A&O 2014 11 25.pdf 

Opmerkingen 

- Een Fransman heeft het model gespiegeld en er het tijdselement aan toegevoegd.  
Je kunt het wiskundig benaderen. Er worden algoritmen ontwikkeld over correlaties en beter 
benutting van databases zodat scenario’s ontwikkeld kunnen worden.  
Hans Pasman stuurt bronnen. 

- Naast tijd is ook de moeite (effort) een dimensie die je zou moeten meenemen. 

- Betrek stakeholders erbij. Er wordt ook verwezen naar het compliance report van TUD wat de 
afgelopen weken is verschenen. 

- Termen als "boot strapping" en "deep uncertainty" worden genoemd, evenals de naam Cox. 

Uitbreiding RM model met informele aspecten.  

Het voorgestelde ("Wybertjes")Model wordt kort uitgelegd voor de nieuwkomers. In tegenstelling 
tot het 4 kwadrantenmodel is dit een procesmodel. In de wybertjes moeten de inzichten en 
informatie van de meer procedurele/formele linkerkant en van de meer associatieve/informele 
rechterkant met elkaar geconfronteerd worden teneinde betere besluiten te kunnen nemen. Josee 
van Eijndhoven heeft een voorstel voor tekstaanpassing en alternatieve woordkeuzes aangeleverd, 
met als doel te voorkomen dat de formele kant als puur rationeel en de informele kant als alleen 
maar subjectief wordt geïnterpreteerd. Ook schijnbaar rationele analyses aan de formele zijde 
hebben subjectieve aspecten, zoals bij het inventariseren van risicofactoren en het inschatten van 
kansen en effecten. Delio en Rob komen voor de volgende vergadering op 26 januari met een 
aangepast document. 

Sinds de indiening zijn er geen principiële problemen met het model naar voren gekomen en het 
model lijkt daarmee stabiel. Er wordt gediscussieerd of het daarmee voldoende af is om er mee naar 
buiten te gaan. Om het model extern te testen wordt de aangepaste versie, na goedkeuring, als 
discussiestuk gepresenteerd voor kritiek, mogelijk ook op de website. Ook gaan we 'tegenspraak 
organiseren' door er verschillende disciplines - bijv. gedragswetenschappers - naar te laten kijken. 
Parallel hiermee gaan we aan de slag met het invullen van de rode blokjes aan de linker kant (vooral 
instrumenten en methoden om input te verzamelen) en van de groene ruiten / wybertjes (vooral 
processen en omgevingsvoorwaarden t.b.v. de wisselwerking tussen formeel en informeel). 

Invloed cultuur op risicoduiding en waardering 

De subgroep is tussentijds bij elkaar geweest. Dit heeft een inperking opgeleverd tot een project en 
het bekijken van de omgeving ervan. Mogelijk rolt er een matrix uit met bruikbare gereedschappen. 
Daarnaast is er een procesflow ontwikkeld en een literatuurlijst opgesteld. Van bepaalde literatuur is 
al een beoordeling gemaakt en welke waarde die voor RBT kan hebben. Deze eerste beoordeling 
wordt tijdens de vergadering verspreidt. Ieder wordt gevraagd voor de volgende vergadering 
commentaar op het voorstel en suggesties voor andere literatuur naar Wim Grim te sturen. 

Organiseer interne tegenstand 

Op de volgende bijeenkomst wordt de status en vervolgaanpak van dit thema besproken. 

5. En verder 

 De conclusies over opdracht, werkwijze en ambitieniveau, alsmede de voortgang en verdere aanpak 
zal door Rob tijdens de RBT bestuursvergadering van 13 januari worden gepresenteerd. 

De presentatie van A&O op de ledenvergadering zal zich beperken tot een voortgangsrapportage en 
een korte inhoudelijke toelichting op de zaken waar we mee bezig zijn en wat we willen bereiken.  

De volgende werkgroepvergadering is voorafgaand aan het symposium op 26 januari 2015 en duurt 
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slechts 90 minuten. Ook de reguliere vergaderingen zijn te kort voor inhoudelijk werk aan elk van de 
vier thema's. Er is alleen tijd voor het bespreken van concrete resultaten en voorstellen. De 
subgroepjes moeten daarom zelf tussentijds discussie-/werksessies organiseren (on line / off line). 

A&O vergadert in principe 4x per jaar. Bijeenkomsten moeten gepland worden. Ideeën voor data in 
2015 zijn: (26 januari staat al vast), eind april /begin mei, begin september 2015 en begin december. 

6. Rondvraag 

 Niels Flach  

- Biedt zich aan voor de subgroep Identificeren/ kwalificeren blinde en witte vlekken 

John van der Puil  

- Vraagt om commentaar op het door hem aangeleverde materiaal.  
(Gebruik de functie Wijzigingen bijhouden in Word om het John makkelijk te maken.) 

- Hij zal zijn model aanpassen op basis van de discussie van vandaag. 
- Kan materiaal van de werkgroep extern worden gedeeld?  Ja, wanneer de werkgroep het stabiel 

genoeg vindt en onder conditie van bronvermelding. 

John Stoop 

-  Wil graag dat het KIVI iets gaat doen met de Preventie raad (Verbond van verzekeraars?).  
Hier ligt een kans om ontwerpkunde in risicomanagement op te nemen. 

- Stelt voor als RBT een prijs in te stellen en deze de Johan van Veen prijs te noemen  
(vader Deltaplan; http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Veen) 

Wietske Postma 

- Wil weten of KIVI-RBT contact heeft met de NVRB. Er is op dit moment geen formele relatie. We 
kunnen onderzoeken welke mogelijkheden dit biedt (zie pt.3 Samenwerking).  

 Actiepunten 

 No. Omschrijving Actie door 

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

Allen 

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

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 ism C&I 

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 

5-1 Inbreng conclusies mbt opdracht, werkwijze en ambitieniveau en 
voortgang en verdere aanpak A&O in bestuursvergadering van 13/1 

Rob Schouten 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan_van_Veen
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5-2 Organisatie samenwerking met P&I en C&I  (identificeren ‘best practices’ 
en ‘bad practices’; testen ontwikkelde modellen en tools in de praktijk; 
inventarisatie mogelijke samenwerkingsverbanden) 

Bestuur 

5-3 Materiaal t.b.v. leggen van contact met Universiteiten, Hogescholen etc. Bestuur 

5-4 Short list van Universiteiten die interessant kunnen zijn voor RBT John Stoop 

5-5 Stimulering samenwerking KIVI 'dwarsverbanden' via HB Jan Meissen 

5-6 Inventarisatie relevante verenigingen, koepels e.d. op het gebied van 
risicobeheer 

Allen 

5-7 Beschikbaarheid voor werk in A&O van voorstel TUD en NRG over 
kwantificeren zachte factoren 

Wietske Postma 

5-8 Voor A&O relevante thema’s en hoofdstukken uit "Risikomanagement als 
Fuehrungsaufgabe" 

Niels Flach 

5-9 Verspreiden rapport over de ESReDA Rob Schouten 

5-10 Aanleveren kritisch commentaar ESReDA rapport aan John Stoop (via Rob 
Schouten) 

Allen 

5-11 Informatie over genoemde literatuur over de tijdsdimensie in het 
4-kwadrantenmodel 

Hans Pasman 

5-12 Commentaar naar John van der Puil op het door hem aangeleverde 
materiaal. (Gebruik de review-functie in Word) 

Allen 

5-13 Nieuwe versie materiaal tbv vervolgaanpak subgroep Identificeren/ 
kwalificeren blinde en witte vlekken. 

John van der 
Puil 

5-14 Met Johan de Knijff vervolgaanpak afstemmen voor werk aan 
identificeren/kwalificeren blinde en witte vlekken 

John van der 
Puil 

5-15 Redactionele aanpassing document Het Extended Risicomanagement 
Model voor 26 januari 

Rob Schouten 
Delio Bearzatto 

5-16 Commentaar op het voorstel subteam Invloed cultuur en/of suggesties 
voor andere literatuur voor de volgende vergadering naar Wim Grim 

Allen 

5-17 Organiseren tussentijdse discussie/werksessies per thema (on-line/off-
line) 

Trekkers teams 

5-18 Suggesties John Stoop voor RBT-prijs en samenwerking met 
Preventieraad. 

Bestuur 

5-19 Onderzoeken mogelijkheid om een thematisch nummer van een vakblad 
te vullen bijv. Safety Science 

Bestuur 

 

 
 
 


