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Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Inleiding 

In de vergadering dd. 11 maart 2014 is besloten om uit het werk binnen de werkgroep A&O te 

verdelen over enkele teams bestaande uit 2 tot 3 mensen (zie verslag). Dit uit efficiency overwegingen 

omdat het eerste inventariserende en verzamelende werk omvangrijk kan zijn en het gemakkelijker 

communiceert en afstemt binnen kleine teams. De werkwijze werd als volgt bedacht: 

 De interessante onderwerpen zoals opgeworpen in de werkgroep worden op basis van 

belangstelling en affiniteit toegewezen aan de teams. 

 Elk team verzamelt relevante informatie over het toegewezen onderwerp en geeft de 

informatie een indicatieve volgorde over verwachte relevantie voor het onderwerp. 

 Grotere documenten worden centraal op het internet gezet, met indien mogelijk een 

verwijzing naar waar de meest relevante informatie daarin staat. 

 Indien mogelijk kan een team ook een samenvatting geven over een document of verwijzing. 

 Bij de volgende werkgroepvergadering geeft het team een korte toelichting over wat ze 

gevonden of ervaren heeft over het onderwerp. 

 De werkgroep discussieert vervolgens kort (max. 20 min.) over de bevindingen, formuleert 

conclusies en deelt nieuwe opdrachten uit indien het onderwerp verder uitgewerkt zou 

moeten worden. 

Onderwerp 1 – Organiseer interne tegenstand 

Team: Leo Maas, Delio Bearzatto 

Opdrachtbeschrijving: 

Een belangrijke manier om risico’s op te sporen die uit zicht blijven of verdwijnen is het toelaten van 

tegengeluiden en die serieus nemen. Inventariseer welke methoden en ideeën er zijn om dit 

constructieve tegengeluid op alle betrokken niveaus van de organisatie te organiseren en te 

stimuleren, hoe dit in de besluitvorming en risico afweging mee te nemen en welke randvoorwaarden 

dit vereist. 

Onderwerp 2 – Identificeren/kwalificeren blinde vlekken 

Team: Johan de Knijff, Jos Post 

Opdrachtbeschrijving: 

Binnen A&O werken we met een voorlopig model dat onzekerheid in vier typen verdeelt. Bestaande 

RM-praktijken met klassieke risico-analyse blijven grotendeels hangen in één type (dat van bewust-

bekende verstoringen), wat nieuwe risico's introduceert door het miskennen van onder meer blinde 

vlekken (het onbewust-bekende). Hoewel dit type onzekerheid mogelijk niet in termen van kansen en 

gevolgen is te vatten, zijn er diverse methoden en publicaties die claimen dit wel mee te nemen in 
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risico-management. Bijvoorbeeld door de omvang van het missende deel te schatten, bewustwording 

te ondersteunen, toch vatbaar maken voor bestaande RM-praktijken, en dergelijke. Die methoden 

willen we beschrijven in termen van veranderde onzekerheid, om zo de karakteristieke werking en de 

(on)mogelijkheden in beeld te krijgen. Mogelijke bijproducten zijn vergelijkbare mogelijkheden voor 

blinde vlekken en het verbeteren van het model. We verwachten namelijk meer van het daadwerkelijk 

gebruiken van een begrippenapparaat dan van uitsluitend er over te praten. 

Onderwerp 3 – Invloed van cultuur op risicoduiding en - waardering 

Team: Aart den Boer, Wim Grim, Anne Michiels (tbc) 

Opdrachtbeschrijving: 

Onderzoeken wat er in de literatuur over dit onderwerp zoal geschreven is. Daarnaast wordt gepoogd 

uit te vinden hoe dit in de praktijk te meten,  of te zien, of te beoordelen is. Op basis van het 

onderzoek en de praktijk kan dit resulteren in een aandachtspuntenlijst, of andere gereedschappen, 

waarbij een organisatie op basis van zijn eigen  “normen en waarden” (cultuur) extra aandacht aan 

zou moeten schenken aan bepaalde elementen/ aspecten/ thema’s.  

Onderwerp 4 – Uitbreiding formele RM aanpak met proces voor 'informele' aspecten 

Team: Rob Schouten, Delio Bearzatto, Wim Grim 

Opdrachtbeschrijving: 

Een belangrijk doel van de werkgroep A&O is om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het 

klassieke (formele) RM proces te completeren met een proces waarmee ook de 'informele' 

risicofactoren worden meegenomen. Beide aspecten kunnen en mogen niet los van elkaar worden 

gezien en moeten uiteindelijk in samenhang tot een besluit leiden. Tentatief is hiervoor o.b.v. het 

ISO 31.000 model een high level procesmodel geschetst (het "Wybertjes-model"). Onderzocht wordt 

of er in andere werkvelden of disciplines mogelijk al modellen en/of methoden zijn voor een integrale 

aanpak van formele en informele aspecten, die voor RM toepasbaar kunnen zijn en, in het verlengde 

daarvan, welke kennis en ervaring er is m.b.t. de invoering en uitvoering van een dergelijk proces.  

 


