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Verslag Vergadering Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Datum:  9 juli 2014; 14:00 - 15:15 

Plaats:  Deltares,  Delft 

Aanwezig:  Delio Bearzatto, Arno Willems, Hans Pasman, Niels Flach, Carlos Barradas, Bas de Jong, 
Johan de Knijff, Leo Maas, Josee van Eijndhoven, John van der Puil, Ad koetsier, Rob 
Schouten, Wim Grim 

Verhinderd: Anne Michiels van Kessenich, Willem van den Tol, Jos Post 

 

1.  Opening en mededelingen 

 Rob opent de vergadering. Er volgt een korte voorstellingsronden om iedereen te introduceren. 

2.  Agenda & verslagen 

  Agenda. Wordt toegelicht en aangenomen. 

 Verslag van de bijeenkomst van 13 mei 2014. Met enkele orthografische opmerkingen, wordt 
het verslag goedgekeurd. De bijgewerkte versie zal op de KIVI website worden geplaatst. 

3.  Ervaringen en resultaten per team (subgroep) 

  Identificeren en kwalificeren van blinde vlekken 
Johan de Knijff legt aan de hand van de opdrachtbeschrijving en het plaatje met de 4 
kwadranten uit wat zij tot nu toe hebben gedaan. Hierbij worden verschillende vragen gesteld 
en andere toevoegingen gegeven op de verstrekte informatie.  
Enkele dingen die genoemd zijn:  
- Een blinde vlek is dat anderen het weten, maar jij niet. 
- Wordt “tacit knowledge”, zoals schaatsen en fietsen wel door dit model gedekt? 
- Klassieke risicobegrippen zitten in het kwadrant K-K. De andere 3 kwadranten laten zich niet 
vatten in termen zoals kans en effect.  
- De lijnen in het plaatje met kwadranten zijn feitelijk overgangsgebieden.  
- Er wordt geopperd dat er mogelijk een relatie is tussen het kwadrant en verantwoordelijkheid 
en daarmee ook met aansprakelijkheid. De toepassingsmogelijkheden zouden dan legio zijn, 
zoals ethiek, wat moet je doen en kijk je daarbij wel ver/diep/breed genoeg.  
- De plaats van een onderwerp in het model kan in de tijd veranderen en is ook 
cultuurafhankelijk en normatief gebonden.  
 
De auteurs willen voorlopig de 2 dimensies handhaven en kijken in hoeverre ze passen met  
methoden in de literatuur. Als er meer mensen en aspecten bij een risicoanalyse betrokken 
worden, verschuiven zaken van het kwadrant K-U (witte vlekken) naar het K-K kwadrant. De 
kwadranten zijn slechts een karakterisering en geven niet de omvang van het gebied weer.  
Johan geeft aan dat er twee documenten zijn: het voorliggende document waarop commentaar 
wordt gevraagd van de leden en een tweede waarin de resultaten van genoemde voornemens 
worden verwerkt. Ook heeft hij behoefte aan een begrippenkader, zodat we binnen A&O (en 
RBT) dezelfde begrippen gebruiken en er hetzelfde mee bedoelen. Vraag aan de leden: hoe 
moet je het proces inrichten om blinde en witte vlekken te identificeren en naar het kwadrant 
K-K over te hevelen. In dit verband wordt 'Organisational Resilience' genoemd. Johan vraagt 
iedereen om voorbeelden uit elk van de 4 kwadranten en om (te proberen) het model toe te 
passen op de eigen taakgroep.  
Arno Willems biedt aan om mee te helpen en het model op een concrete casus toe te passen. 
Doel is het tweede document voor de volgende vergadering in concept gereed te hebben. 
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 Model voor uitbreiding formele aanpak met 'informele' aspecten uitwerken en invullen 
Rob Schouten legt de aanpak aan de hand van het trechterdiagram uit. De focus ligt vooral op 
de 'wybertjes'; daar waar formeel en informeel samen komen. Wat zijn de functionele en 
organisatorische vereisten en randvoorwaarden er voor? Hoe vindt je een balans tussen het 
combineren van rationeel en perceptie (formeel/informeel) ? Hoe organiseer je zo’n proces? 
Het is een abstract model dat, net als bij ISO 31000, als raamwerk en kapstok moet dienen voor 
het toepassen van processen en instrumenten. Voor de formele kant bestaan er voor de 
stappen van het model volop technieken, zoals in ISO 31000. De informele kant moet echter 
nog worden ingevuld. De groep is dan ook op zoek naar: - methoden en gereedschappen die 
daar mogelijk geschikt voor zijn en in het bijzonder naar processen en instrumenten voor in de 
wybertjes; - voorbeelden van waar een mix van formele en informele elementen al bij 
besluitvorming is toegepast; - meedenkers voor verdere invulling van het model. Als naam voor 
het model wordt “cycloon” geopperd. Er worden enkele concrete gevallen genoemd als 
referentie voor het ontwikkelen van het proces in de wybertjes: wonen onder 
hoogspanningsmasten, chloortrein door een stad/woongebied, kernenergie. 

 Organiseer het (interne) tegengeluid 
Delio Bearzatto licht de voorgang toe. Het gaat er om ruimte te bieden aan geluiden die 
mogelijk afwijken van de cultuur waar je in zit, die de oogkleppen weg haalt, die de 
verantwoordelijkheid duidelijker maakt en/of die ethiek verlangt. Er wordt o.a. gesproken met 
het adviespunt klokkenluidersregeling, waar verschillende aanknopingspunten mee zijn. We 
moeten voorkomen dat risico's onder de tafel blijven, of te laat gebracht worden. Een andere 
kant is de vergelijking met de nar aan het hof, die (gevoelige) zaken kan noemen en daardoor 
bespreekbaar maakt. De klokkenluider is een noodrem. 1/3 van de mensen meldt misstanden 
niet. Andere zaken waar deze groep naar kijkt zijn: interne toezichthouders, de groep en het 
proces (laten) 'observeren' en aan de hand hiervan zaken opsporen, buitenstaanders er bij 
betrekken (vergelijk de nar) om een andere, onafhankelijke kijk te introduceren. Voor de titel 
van de subgroep wordt voorgesteld zoals hierboven tegengeluid i.p.v. kritiek te gebruiken. Dit 
dekt de opdrachtbeschrijving beter en kritiek heeft een negatieve klank. 

 Hoe beïnvloedt cultuur risico duiding en risico waardering 
Wim Grim presenteert resultaten van wat literatuur. Hofstede praat niet over risico maar over 
onzekerheidsvermijding. Op een congres over High Reliability Organisation werden 
opmerkingen gemaakt dat sommige bedrijven kans, of waarschijnlijkheid buiten beschouwing 
laten bij grote/ingrijpende consequenties (gevolgen). Er bestaan technieken (bijvoorbeeld Scott-
Morgan, verder uitgewerkt door Johan Boudewijns) die tijd kosten, maar waarmee je een beeld 
van de organisatie kunt krijgen en kunt laten zien of de formele en informele kant met elkaar in 
overeenstemming zijn (ongeschreven regels en 5 organisatie perspectieven). Mensen nemen 
geen rationele besluiten en er zijn zeer veel invloeden waarvan de effecten bekend zijn 
(mogelijke blinde vlekken voor ingenieurs). In groepen reageren mensen nog weer anders. Bijv 
het Asch experiment) Door tijd gebrek was een discussie niet mogelijk. John van der Puil en 
Josee van Eijndhoven willen commentaar leveren en helpen.  

4.  Organisatie werk 

  Activiteiten, werkwijze, planning 
I.v.m. de korte duur van de vergadering en het aansluitende bezoek aan het Deltares complex, 
is dit agendapunt doorgeschoven naar de volgende vergadering. 

 Volgende werkgroepvergadering 
9 september 2014 in het KIVI-gebouw, Prinsessegracht 23 Den Haag. 

5.  Rondvraag & Sluiting 

 Geen dringende punten bij de rondvraag. Verder niets aan de orde zijnde sluit Rob de vergadering. 
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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 opgeven bij 
een van de leden van deze groepen 

Allen 

 


