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Verslag Vergadering Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Datum:  11 maart 2014; 10:30 - 12:30 

Plaats:   KIVI-gebouw; Prinsessegracht 23 Den Haag 
Aanwezig:   Anne Michiels, Aart den Boer, Delio Bearzatto,, Willem van der Tol, Johan de 

Knijff, Leo Maas, John van der Puil, Jos Post, Rob Schouten, Wim Grim 
Afwezig:  

 

1.  Opening en mededelingen 
Rob opent met het doel van de vergadering namelijk Het van start gaan van de 
werkgroep en vastleggen wat we gaan doen en het hoe. 
John wil nog graag het symposium van 9 juli op de agenda zetten. Komt ter 
sparake onder punt 2. 
De deelnemers introduceren zich kort met een uitleg waarom ze meedoen. 
Enkele  van de genoemde argumenten om mee te doen: 

 Risisco worden niet voldoende besproken openbaar gemaakt 

 We gaan te snel aan de slag en besteden onvoldoende tijd aan het goed 
opzetten en overdenken (risico evaluatie en beheer ervan) 

 Hoe om te gaan met onzekerheid. 

 Risico is een sociaal construct 

 Risico identificatie, we moeten proberen de witte/ blinde vlekken te 
verminderen en de systemen en technologie hiervoor verfijnen 

 Zeldzame verstoringen zijn interessant. Ziet dat risico management steeds 
breder wordt. Risico management heeft sterke en zwakke kanten 

 Regels werken niet, we blijken srteeds dingen te missen,. Human factors, 
communicatie en het verder onwikkelen van tools om het ongrijpbare te 
identificeren. 

 Loopt tegen de beperkingen van risicotools aan door vele onzekerheden 

 Risico management op startegisch niveau kan heel belangrijk zijn 

2.  Agenda & verslagen 

  Agenda wordt gevolgd 

 Verslag startbijeenkomst 9 oktober 2013. Staat het op de KIVI website??  Verslag 
wordt goedgekeurd. 

 Terugkoppeling Bestuursvergadering 21 februari 2014. Dit was de uitgestelde 
vergadering van 19 december 2013. Er werd gekken naar de opdracht zoals deze op 
9 oktober is verstrekt en deze blijft het zelfde en wordt/ is ons vertrekpunt. 
Er wordt een Huishoudelijk reglement opgesteld gebaseerd op een standaard KIVI 
stuk. Daarnaast komt er een beleidsstuk waaraan ook door John van der Puil wordt 
gewerkt. Coordinatie tussen de werkgroepen blijft een aandachtspunt. 
Op 9 juli zal er een symposium van RBT zijn wat ingevuld moet worden. Er is 
inmiddels al en voorbespreking geweest en op 28 maart om 1400 wordt dit definitief 
gemaakt bij Deltares. Er worden sprekers geidentificeerd, er is een rondleiding bij 
Deltares. Van de werkgroepen wordt verwacht dat ze een bijdrage leveren. A&O  zal 
minimaal een interessante spreker voorstellen en presenteren  waar we mee bezig 
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zijn en hoe we dit doen.  

3.  Werkveld A&O 

  Recapitulatie missie RBT en opdracht A&O,  dit wordt gedaan aan de hand van de 
presentatie hierbij worden de dia’s 1-5 gebruikt. Doel is om de focus van de 
werkgroep duidelijk te krijgen.  Punten die genoemd worden : 
Wel iets praktisch leveren waar ingenieurs iets mee kunnen. 
Proberen gemeenschappelijke patronen te ontdekken en te leren van wat anderen 
doen. We doen de proceskant en zoeken dwarsverbanden. 
We moeten een scope bepalen/ identificeren en deze mag wel buiten de techniek 
vallen. 
Taken:  we moeten proberen een stukje verder te komen. Human factors is een 
blinde vlek. Acceptatie van wat ingenieurs doen in de samenleving. 

 Blinde vlekken en witte vlekken van de RM praktijk  Hiervoor wordt dia 6 gebruikt. 
Het model is afkomstig uit het domein kennismanagement.  RM blok is statistiek en 
checklijsten. De witte vlekken worden geidentificeerd door werkgroep P&I.  
A&O doet de blinde vlekken.  Een leek ziet dingen die experts niet zien. 
Vallen unpleasants (zoals kosten overschrijding bij projecten) hier ook in? 
Bij blinde vlekken zij emoties belangrijk. Onethisch handelen is dit een ander proces 
of menselijk handelen?? 
Naar blinde vlekken kijken wordt over het algemeen als niet wenselijk beschouwd (is 
een weerstand die overwonnen moet worden. 
Hoe bepaal je je positie met onvolledige informatie. 
Klokken luiders problematiek. 
Enkele kanttekeningen bij het model: model is eenvoudig, moeilijke dingen zijn 
weggelaten (dus is het ingeperkt). Tijd en actoren liggen buiten het model (is dus 
een moment opname). Risico liggen altijd in de toekomst. Management is actie. In 
de tijd veranderen dingen en actoren veranderen van mening. 
 
Formeel en Informeel RM (dia 8) 
2 kanten van risico’s. Soms ziet de mens dingen die door checklijsten niet afgedekt 
worden. De formele kant is bijvoorbeeld de ISO 31000. De informele kant speelt 
geen formele rol maar zou op de beslismomenten ingebracht kunnen. Gedacht kan 
worden aan bijvoorbeeld een filosoof in het team brengen  of een andere 
buitenstaander of discipline om een nieuwe input te geven. Er wordt hierbij 
verwzene naar de oratie van Sabine Roeser en ook de gebonden rationaliteit wordt 
genoemd. 

4.  Selectie onderwerpen 

  Aan de hand van de voorgaande discussie worden de volgende  thema's voor 
onderzoek naar blinde vlekken geselecteerd: 

 Organiseer je eigen (interne ) kritiek. (klokkenluiders, wat zijn de weerstanden 
hier tegen, “groupthink” waren enkele daarbij genoemde termen ideeen) 

 Schatting  maken van de omvang van de blinde vlekken 

 Hoe beinvloed culttur de risico duiding en risico waardering ( bedrijfscultuur, 
land cultuur, onderliggende waarden, Hofstede waren enkele daarbij genoemde 
termen) 

 Model beschrijving  (Formeel/ Informeel)  onderbouwen, invullen  (gebonden 
rationaliteit, Sabine Roeser,  waarom hebben we twee modellen nodig?  waren 
enkele daarbij genoemde termen) 
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5.  Verzamelen kennis en informatie / Organisatie werk 

 Het is de bedoeling dat de sub- groepjes  het volgende doen: 

 Aan de hand van bovenstaande schrijf je je eigen opdracht voor het onderzoek. 

  Literatuur wordt verzameld en geschikt gemaakt voor discussie. (een 
samenvatting met mogelijke verwijzing naar enkele intersante delen in de tekst.) 

 de sub groep maakt gebruik van e-mail, skype ontmoeting etc. om aan de 
opdracht te werken en houdt de andere kerngroep leden op de hoogte van wat 
ze doen 

6.  Activiteitenplan 

  Het door opgestelde activiteitenplan (planning) wordt bekekekn en onder 1 zou de 4 
gekozen aandachtsgebieden genoemd kunnen worden. 

  

 Wie doet wat: 

 De volgende subgroepjes zijn gevormd: 
o Organiseer je eigen (interne ) kritiek  Leo Maas en Delio Bearzatto 
o Schatting  maken van de omvang van de blinde vlekken  Jos Post en 

Johan de Knijff 
o Hoe beinvloed culttur de risico duiding en risico waardering Aart den 

Boer, Wim Grim, Anne Michiels (als ze besluit bij onze werkgroep te 
komen. 
Model beschrijving  (Formeel/ Informeel)  onderbouwen, invullen  Rob 
Schouten, Delio Bearzatto en Wim Grim 

 Volgende werkgroepvergadering is op 13 mei 2014 van 0930-1200. De locatie volgt 
nog 
 

7.  Rondvraag & Sluiting 

 


