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Verslag Vergadering Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Datum:  13 mei 2014; 09:30 - 12:00 

Plaats:   KIVI-gebouw; Prinsessegracht 23 Den Haag 
Aanwezig:   Anne Michiels, Delio Bearzatto, Johan de Knijff, Leo Maas, Jos Post, André Kik, 

Josee van Eijndhoven, Rob Schouten, Wim Grim 
Afwezig:  

 

1.  Opening en mededelingen 
Rob opent met een korte voorstellingsronden om de twee nieuwkomers te introduceren. 

2.  Agenda & verslagen 

  Agenda wordt toegelicht en de punten toebedeeld aan deelnemers. Agenda punt 3 bevat 
ook een hoe verder?  

 Verslag van de bijeenkomst van 11 maart 2014.  Bij punt 5 een aandachtspunt toevoegen 
dat de informatie maximaal een A4-tje mag zijn, en Willem van der Tol aan subgroep 1 
toevoegen. Ander aanvullingen naar Wim Grim sturen zodat hij deze kan verwerken voor 
het verslag op de KIVI-website wordt geplaatst en nogmaals aan de aanwezigen wordt 
rondgestuurd 

 Terugkoppeling voorbereidingsbijeenkomst RBT symposium. Wachten op John en anders 
combineren met agendapunt 4.  

3.  Ervaringen en resultaten per team (subgroep) 

  Rob vraagt aan subgroep 2 om verslag te doen. Johan legt aan de hand van het begrippen 
document en het kwadranten model uit wat de subgroep gedaan heeft. Elk kwadrant 
willen ze aan de hand van een voorbeeld praktisch maken. Zij vragen aan de leden van het 
kernteam om met voorbeelden voor het kwadrant UU te komen. Hierop ontstaat een 
discussie over dit kwadrant als er voorbeelden zijn is het mogelijk niet UU meer. Het 
kwadranten model willen ze gebruiken om de methoden te plaatsen en op dit moment 
hebben zij er drie getest. Het gebied UK is wat subgroep 1 doet. Zij hebben een methode 
(Rajune??) die een 20% veiligheidsfactor toevoegt maar hier is nog geen verdere 
onderbouwing voor gevonden. Ook gaan we daar direct mee naar het beheer van risico’s. 
De subgroep heeft enkele vragen over:  de context, het moment waarop je kijkt. Als 
subgroep zullen ze het model gebruiken als een soort schiftingsinstrument voor de 20-tal 
methoden. Het blijkt dat de lijnen gebieden/ ranges zijn. Ze gaan niet werken aan UU 
tenzij er behoefte aan blijkt te bestaan. Zij maken het denkkader voor A&O. Er is behoefte 
aan enkele extra teamleden.  

 Vervolgens licht subgroep 4 hun werk toe op basis van het document van 10 Mei 2014.  De 
subgroep is uitgegaan van het ISO 31000 model en gaan proberen dit uit te breiden / 
invullen vanuit andere domeinen. Zij hebben dit geïllustreerd met het menselijk brein 
waar ook 2 benaderingen te onderscheiden zijn namelijk rationeel (links) en informeel 
(rechts). Als het virtuele model klaar is willen ze het toetsen aan de hand van praktische 
voorbeelden. Zij willen op dit moment vooral de rechterkant uitbreiden en hebben een 
analogie gemaakt voor deze rechterkant met behulp van andere termen dan die voor de 
formele / rationele kant. Ze hebben contact gehad met diverse personen en er zal 
literatuur uitwisseling plaatsvinden. Zij hebben een derde figuur (met de wybertjes)  hier 
gaat het met name om aan te geven hoe besluitvorming te doen  Hoe ga je de 
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verschillende risico’s ranken  en maak je afwegingen, welke technieken hanteer je daarbij 
(of is dit een verborgen element)  Een individuele afweging is vaak nog wel van 
argumenten te voorzien (keuze van een auto (Dacia) uit een eerdere vergadering)  Een 
collectieve afweging (van een team) is moeilijker te verantwoorden.  Er wordt gewezen op 
de beslissingstheorie van Charles Vlek en Anne heeft een contact op de RUG en zegt toe 
vragen aan te leveren voor de keuze/ beslis processen (wybertjes). Josee zou liever een 
ander woord voor perceptie zien in het model, zoals beleving, perspectief of context. Zij 
stelt ook dat risico’s in verschillende landen anders beoordeeld worden bijv. GMO in de 
USA of Europa.  Vragen van subgroep 4: behoefte aan nog enkele leden, kloppen de 
termen die gebruikt worden in de analogie. Het model moet gezien worden als het 
proceskader voor de risicobeoordeling met een formele en een informele kant. 

 Subgroep 2 en 4 hebben de kaders gevormd en 1 en 3 vullen de denkkaders in. 

 Subgroep 1 doet kort verslag. Zij willen een weerstand creëren en hebben gezocht naar 
mogelijke bronnen hiervoor. De vergadering concentreert zich erg op de klokkenluiders en 
de vergelijking met de ”nar” aan het hof wordt gemaakt. Het idee van de subgroep is om 
mogelijke signalen op te pikken (bijv. Door een groepsobservatie)  en deze signalen door 
de organisatie/ projectteam  of de beslissers te laten gebruiken. Het 
relativeringsvermogen moet telkens een impuls krijgen. De lijst zijn mogelijke bronnen die 
dan om gezet moeten worden in iets georganiseerds. Het blijkt moeite te kosten om 
literatuur te vinden. Opmerkingen van de vergadering: de tegenstand/ weerstand moet 
wel geaccepteerd worden ( mogelijk onderdeel van een van de wybertjes van subgroep 4), 
ideeën bus, onderzoek naar groepsdynamica. 

 Subgroep 3. Veel verder dan de opdrachtbeschrijving zijn we nog niet. Cultuur is een breed 
aspect. Ga niet naar internationale verschillen kijken maar neem bijvoorbeeld hoe er 
binnen verschillende bedrijven / branches (bijv. banken en luchtvaart )met risico’s wordt 
omgegaan afhankelijk van de cultuur. Hoe creëer je een eenheid in een team van mensen 
uit verschillende landen waarbij zij allen een ander soort verwachting hebben van wat er 
zou horen te gebeuren. Laat de andere subgroepen zeggen wat ze nodig hebben. Wat 
definieert een cultuur? De mensen moeten het doen. Kun je culturen rubriceren en met 
elkaar vergelijken? Risico’s zijn verstoringen en de cultuur bepaalt. Verder wordt het 
rapport van TNO over OdFjell genoemd en de cultuurladder van Hudson. De subgroep 
geeft aan behoefte te hebben aan meer leden. 

Rob stelt de vraag of we na deze eerste ronde de juiste onderwerpen hebben en leveren deze 
resultaat op? Cultuur lijkt het lastigste onderwerp. Hierop ontstaat wederom een discussie 
waarom kennis niet wordt toegepast en er wordt gesproken over de lerende organisatie. De 
ontvanger moet met de kennis aan de slag. Hoe maken we iemand of een organisatie 
ontvankelijk voor het gebruik / benutten. Silo benadering en Argyris 2de orde worden 
genoemd. 
De subgroepen signaleren en communiceren met elkaar over extra onderwerpen. Het doel 
moet zijn convergeren en niet divergeren. 
André wil zich nog niet committeren aan activiteiten en was observator. 
Josee meldt zich aan voor subgroep  3 maar het moet wel praktisch worden en niet abstract 
blijven. 
Subgroep 2 wil verbanden onderzoeken hoe zij kunnen aansluiten bij andere subgroepen  en 
dan deze activiteit stoppen. 
Proces vragen: 
Moeten we de informatie bij de leden van de RBT neer leggen?  Nee, we gaan de A&O leden 
informeren met het document over de opdrachten van de subgroepen (MSWord document 
RBT AO werkwijze en opdracht onderzoeksteams v4 van 9 May-14). Hierbij wordt ook de vraag 
gesteld voor versterking van de subgroepen. 
Een ander aspect is hoe we de communicatie met de andere subgroepen organiseren en hoe 
we informatie gaan publiceren. Hiervoor moet een voorstel gemaakt worden wat in het RBT 
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overleg zal worden ingebracht. Het verslag van de vergadering van 11 maart 2014 zal na 
aanpassing ook gepubliceerd worden (versturen aan leden en publicatie op de KIVI-website. 

4.  Voorbereiding / inbreng A&O op RBT symposium 9 juli 

 Het programma wordt doorgenomen. Vooraf hebben de werkgroepen 90 minuten om te 
overleggen. Daarna zijn er een tweetal sprekers. Na de pauze is er een verslag van de 
werkgroepen. Daarna is er nog een spreker. Onze werkgroep moet wel iets hebben om deze 
10 minuten in te vullen en de vraag van Rob is om dit voor 25 juni 2014 aan te leveren 

5.  Organisatie werk 

  Hoe werken de andere werkgroepen (C&I en P&I)?? Dit komt aan de orde op de RBT 
vergadering van 5 juni 2014. 

 Er moet wel informatie op de website komen. 

 Het werkplan vraag om eerste conclusies te hebben in september 2014. Dit hoeft op 
dit moment geen aanpassing. 

 Najaar symposium zal worden gehouden bij de DCMR. 

 Volgende werkgroep vergaderingen: 
o 9 juli 2014 Delft  om 1330 
o 9 september 2014  KIVI Den Haag om 0930 

6.  Rondvraag & Sluiting 

 Interne communicati : Rob zal de informatie verzamelen ( mogelijk compileren ) en 
wekelijks distribueren aan de leden van de subgroepjes 

7.  Actie punten 

 Hieronder een overzicht van de afgesproken acties. 
No. Omschrijving Actie door 
2-1 Aanleveren van commentaar op het verslag vergadering 11 

maart 2014 aan Wim Grim 
Allen 

2-2 Aanpassen van het  verslag Wim Grim 
2-3 Verslagrondsturen en laten plaatsen op KIVI RBT website Rob Schouten 
2-4 Commentaar leveren op informatie van de verschillende sub 

groepjes via Rob Schouten 
Allen 

2-5 Aanleveren vragen ten behoeve van de wybertjes, 
doorgeven contact informatie over persoon met kennis over 
beslistheorie op de RUG 

Anne Michiels 

2-6 Opdrachtbeschrijving maken/ aanpassen  ( Hoe beïnvloedt 
cultuur de risico duiding en risico waardering) 

Leden sub groep 3 

2-7 Aanleveren van presentatiemateriaal voor symposium aan 
Rob Schouten voor 25 juni 2014 

Allen 

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

Rob Schouten 

   
 

 


