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Verslag Vergadering Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Datum:  26 Januari 2015;  14:00-15:30 

Plaats:  DCMR; Parallelweg 1,  3112 NA  Schiedam 

Aanwezig:  Delio Bearzatto, Josee van Eijndhoven, Wim Grim, Johan de Knijff, Ad Koetsier, Leo Maas, 
John van der Puil, Gijsbert Schoonewelle, Rob Schouten, Willem van den Tol. 

Verhinderd: Aart den Boer, Niels Flach, Hans Pasman, Arno Willems 

 

1. Opening en mededelingen 

 Rob heet iedereen welkom en geeft het doel van de vergadering aan: Van model naar gereedschap. 
Wil vandaag weinig inhoudelijk bespreken, maar vooral consolideren en procesafsprakenmaken. 

2. Agenda & verslag 

 Agenda wordt ongewijzigd vastgesteld 

M.b.t. het verslag van de laatste bijeenkomst op 27 november 2014 is geen commentaar. 

Er is wat onduidelijkheid over de status van de website en of de laatste versies van documenten op 
de website staan. Allen, en in het bijzonder de coördinatoren van de themateams, wordt gevraagd 
eventuele verouderde en/of ontbrekende documenten aan Rob te melden. 

3. Thema Blinde & witte vlekken 

 N.a.v. een vraag van Johan blijkt dat niet iedereen over de laatste documenten beschikt. Dit kan te 
maken hebben met de toegankelijkheid van het materiaal op het A&O-gedeelte van de van de KIVI 
RBT site, maar ook met actualiteit en distributie (zie boven). De leden van de themateams wisselen 
materiaal onderling uit. Tijdig voor een werkgroepvergadering moet echter worden aangegeven 
welke documenten op de site moeten worden geplaatst opdat alle A&O-leden er voor de 
werkgroepvergadering kennis van kunnen nemen. 

Tijdens de vorige vergadering zijn er t.b.v. het verdere werk een aantal uitgangspunten vastgelegd 
(zie verslag 27-11-2014). Rob vraagt of hier nog commentaar op is. T.a.v. het (voorlopig) buiten 
beschouwing laten van het U-U kwadrant geeft John van der Puil aan dat hij aan een stuk werkt dat 
hier mogelijk verandering in kan brengen.  

Voorlopig gaan we verder met de eerdere aannames. Regelmatig zal worden gekeken of nieuwe 
inzichten een heroverweging noodzakelijk maken; in elk geval voor elke stap in het stuk 
Karakteriseren risico's met 4-kwadrantenmodel.doc van Rob. 

Met betrekking tot deze stappen voert Johan aan dat het 4-kwadrantenmodel een kentheoretisch, 
conceptueel model is dat inzicht kan geven in kenbaarheid en toegankelijkheid (stappen 1 en 2). Uit 
het model is echter niet (direct) iets af te leiden m.b.t. criteria voor beheerbaarheid en 
verantwoordelijkheid (stappen 3 en 4). In dit verband wil hij kijken naar de mogelijkheid het 
tweedimensionale model 'plat te slaan' tot één as. De consequenties van dit plat slaan moeten dan 
wel goed beschouwd worden. Arno Willemsen kan mogelijk een praktijkmodel leveren.  

De intentie is o.b.v. de ontwikkelde inzichten en aannames zoiets als een “key-note” op te stellen, 
die in juni 2015 gereed zou moeten zijn om gepresenteerd en becommentarieerd te worden. Deze 
key-note  moet enerzijds inhoudelijk inzoomen op het probleem en voldoende gedocumenteerd 
zijn, anderzijds moet het stuk voldoende praktisch zijn en de aanpak met voorbeelden 'handen en 
voeten geven'. Wat dat laatste betreft geeft Rob als voorbeeld een analogie met oversteken: we 
kijken bij oversteken naar links en naar rechts (volgens de regeltjes; k-k), letten op afwijkend gedrag 
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van sommige verkeersdeelnemers (bijv. fietsers die geen richting aangeven; k-u) en zijn attent op 
signalen/aanwijzingen van anderen (je zag het gevaar van de valse hond aan de overkant zelf niet 
maar een ander wel; u-k). Hij vraagt ieder voorbeelden uit de praktijk aan te leveren, liefst met 
verwijzing naar (mogelijke) aanpak/werkwijze/instrumenten. 

We gaan verder op de volgende wijze: 

- De eerste stap is het consolideren van de stand van zaken in een werkdocument. 

- N.a.v. zijn bij de vorige bijeenkomst getoonde interesse zal Niels Flach worden benaderd of hij 
bereid is hier een bijdrage aan te leveren. 

- Johan bespreekt model en aanpak nader met John van der Puil (zie ook actie 5-14). 

- Willem van den Tol adviseert de voorbeelden redactioneel hetzelfde te laten zijn, zodat de 
coördinator het makkelijk kan verwerken. 

4. Thema Uitbreiding RM model 

 Zijn de resultaten inhoudelijk voldoende stabiel om extern commentaar te vragen? En kan een 
buitenstaander het begrijpen? De discussie wordt gevoerd a.d.h.v. Het Extended Risicomanagement 
Model v5.pdf van 21/1/2015. Op de volgende punten moet het nog worden aangepast: 

- De scheiding management en risicomanagement is verwarrend. Management (van een project 
of organisatie) omvat ook risicomanagement. Het gaat hier echter om het verschil in werkwijze/ 
benadering van de problematiek. Het is mogelijk voldoende om de koppen van de tabel op 
pagina 2 aan te passen. Suggestie: Gebruikelijke implementatie en Gewenste uitbreiding. 

- Benadruk op pagina 5 dat de uitbreiding van het RM-model alleen het onderdeel 
'Risicobeoordeling' betreft. Die beoordeling is onderdeel van de hele risicomanagementcyclus 
en moet opnieuw worden gedaan elke keer dat de cyclus doorlopen wordt. 

- Bijlage 2 moet nader worden toegelicht. Eventueel de koppen onder Formal en Informal 
omzetten naar de in het wybertjesmodel gebruikte termen. 

Allen wordt gevraagd voor 8 maart 2015 commentaar te leveren op de nieuwe versie. Daarna zal het 
verspreid worden voor commentaar; eerst binnen RBT, daarna ook extern.  

T.b.v. de commentaarronde wordt een korte oplegnotitie gemaakt met een toelichting op het 
document en het gevraagde commentaar. Daarbij gaat het primair het model zelf; daarnaast zijn we 
ook geïnteresseerd in cases en mogelijke voorbeelden van hoe e.e.a. praktisch toe te passen is. 

5. Thema’s Organiseren tegengeluid en Invloed van Cultuur op risicoduiding en waardering 

 Organiseren tegengeluid  

Doel is het opsporen van onbewuste risico’s. Het team wil in 2015 bestaande methoden om 
tegengeluid te organiseren, en de ervaringen ermee, inventariseren. 

Een insteek is representatieve gevallen van (mislukte) klokkenluidermeldingen te analyseren m.b.t. 
hoe deze meldingen wellicht eerder opgepikt hadden kunnen worden als “tegengeluid”. Contact 
hierover met het Adviespunt Klokkenluiders heeft weinig opgeleverd omdat daar de focus vooral ligt 
op regelingen t.b.v. klokkenluider zelf.  

Josee refereert in dit verband aan een boek dat e.e.a. vanuit sociaal-psychologische hoek benadert. 
Rob vraagt bij de analyses ook te kijken naar de noodzakelijke omgevingsvoorwaarden om 
tegengeluid effectief te laten zijn.  

Ook zal worden gekeken naar andere mogelijkheden om afwijkende meningen visies een plaats te 
geven in (risico)afwegingen. Genoemd zijn: - toevoegen van andersoortige teamleden binnen een 
project; - input van onafhankelijke toezichthouders en - informele monitoring. En niet in de laatste 
plaats moet worden gekeken waar en hoe 'tegengeluid' in te passen is in het xRM model.  
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Invloed van cultuur op risico duiding en waardering 

Stand van zaken. Er is een werkdocument gemaakt (staat niet op de website), dat zal worden 
verspreid met verzoek om input: welke instrumenten zijn er nodig om inzicht te krijgen in de invloed 
van cultuur op risicobeheer(sing) en waar in het xRM-model kunnen deze worden toegepast. 

6. En verder 

 Ieder wordt gevraagd suggesties aan te leveren voor mogelijke thema's/onderwerpen/sprekers 
t.b.v. een A&O-onderwerp voor/op een van de komende RBT-symposia. De naam van Flipsen van de 
TUD wordt genoemd. 

Rob vraagt input voor een lijst van potentieel nuttige relaties en samenwerkingen, binnen en buiten 
het KIVI; incl, universiteiten, hogescholen vak-/beroepsverenigingen en andere gremia. 

7. Rondvraag en sluiting 

 Willem van den Tol geeft aan dat het belangrijk is na te denken over hoe we t.z.t. commentaar 
willen verzamelen: presentatie - workshop - debat/discussie - spel, etc. 

 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 Team-
coördinatoren 

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

Rob Schouten 

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 
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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 t.b.v. 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) 

Team-
coördinatoren 

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 

6-1 Actualiteit van documenten op de website verifiëren Teams 

6-2 Afronden 4 kwadranten model tot een 'key note' Team + NNB 

6-3 Benaderen Niels Flach i.v.m. bijdrage aan key note Rob Schouten 

6-4 Aanleveren praktijkvoorbeelden van invulling van /omgaan met de 
verschillende kwadranten van het 4 kwadranten model 

Allen 

6-5 Commentaar op xRM-model voor 8 maart 2015 naar Rob Schouten Alen 

6-6 Oplegnotitie en/of PowerPoint maken met concrete vraagstelling Rob Schouten 
Delio Bearzatto 

6-7 Naam boek en auteur over klokkenluiders Josee van 
Eijndhoven 

6-8 Op welke plek(ken) in het xRM-model past 'tegengeluid' Leo Maas /  
Delio Bearzatto 

6-9 Rondsturen met specifieke en gerichte vragen van het laatste stuk over 
de invloed van cultuur op risicoduiding en waardering (zie ook 5-16) 

Wim Grim 

6-10 Aanleveren van relevante groepen/ verenigingen etc. voor RBT aan Rob 
Schouten 

Allen 

 

 


