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Taken RBT* 

I. Ontschotting & Samenwerking   (P&I) 

Inventariseren en harmoniseren van de risicobeheersingstechnieken van de 

diverse technische disciplines, teneinde overkoepelende kennis en inzichten 

te definiëren, die breed toepasbaar zijn en het mogelijk maken risico's uit 

diverse disciplines te combineren tot een afgewogen geheel. 

II. Verbreding basis en context   (A&O) 

Ontwikkeling van kaders, modellen en criteria t.b.v. een generieke, 

'crossdisciplinaire' risicomanagementaanpak, teneinde integrale afwegingen 

en keuzes mogelijk te maken en waarbij de 'human factor' in alle fases 

expliciet wordt betrokken. 

III. Communiceren, Beeldvorming en Draagvlak   (C&I) 

Opstellen van werkwijzen en adviezen m.b.t. het proces alsmede de vorm 

en inhoud van risicomanagementinformatie en gerelateerde communicatie 

in brede zin, inclusief de motivatie en het verantwoordingsproces rond 

afwegingen en restrisico's, gericht op een gebalanceerde beeldvorming en 

het creëren van een breed draagvlak. 
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Opdracht A&O 

‘ Verbreden basis en context ’  

Taak: 

Ontwikkeling van kaders, modellen en criteria  t.b.v. een 

generieke, 'crossdisciplinaire' risicomanagementaanpak, 

− waarmee integrale afwegingen en keuzes mogelijk zijn; 

− waarin risicoperceptie en risicoacceptatiegraad wordt 

meegenomen; 

− waarbij de 'human factor' in alle fases expliciet wordt 

betrokken. 
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Onderwerpen A&O 

− Het onbewuste bekende:  

identificeren en kwalificeren van blinde vlekken 

 

− De twee kanten van RM:  

uitbreiding formele aanpak met 'informele' aspecten 

 

− Normen en waarden: 

invloed van cultuur op risicoduiding en – waardering 

 

− Ruimte voor een andere mening: 

organiseer het interne tegengeluid 
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De twee kanten van risico’s  

Formeel Informeel 

Regels Cultuur 

Proces Gedrag 

Kwantitatief Kwalitatief 

Expliciet Impliciet 

(the human factor) 
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Normen & waarden 

Invloed van cultuur op risicoduiding en – waardering 

 

− Wat is er over bekend in literatuur en cases? 

− Hoe wordt er in andere (management) domeinen mee 

omgegaan? 

− Hoe in de praktijk te detecteren, te meten, te beoordelen? 

− Aandachtspunten, werkwijzen en gereedschappen, voor 

evaluatie interne cultuur en gedrag vs gewenste “normen en 

waarden”.  
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Ruimte voor andere meningen 

Organiseer het interne tegengeluid 
 

Risico’s opsporen die uit zicht blijven of verdwijnen, door het  

toelaten en serieus nemen van afwijkende geluiden op alle 

betrokken niveaus van de organisatie. 

 

− Methoden en ideeën om dit te organiseren en te stimuleren. 

− Hoe meenemen in risicoafweging en besluitvorming? 

− Welke randvoorwaarden vereist dit? 
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