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 Vervolgaanpak thema 'Identificatie en karakterisering blinde en witte vlekken' 

'Kennis en inzicht bij onzekerheid' 

Het thema heeft behoefte aan een heroriëntatie op de beste weg voorwaarts. Op 20-7-2015 en 26-8-

2015 is hierover met verschillende bij het thema betrokkenen gesproken. De volgende personen 

hebben input geleverd: Arno Willems, Jos Post, Delio Bearzatto, John van der Puil, Johan de Knijff, 

Niels Flach en Rob Schouten. De belangrijkste conclusies zijn: 

Algemeen 

De uitgangspunten en doel voor RBT A&O zijn onverminderd relevant en steekhoudend, evenals de 

gekozen primaire aandachtsgebieden: 

o uitbreiding van het traditionele, formele RM-aanpak met 'informele' factoren 

o identificatie en karakterisering van blinde en witte vlekken in risicobeheer 

o invloed van cultuur op risicoduiding en -waardering  

o ruimte voor afwijkende meningen 

Thema 'Identificatie en karakterisering blinde en witte vlekken' 

Een top-downbenadering bij het onderzoek naar de bruikbaarheid van het z.g. 4-

kwadrantenkennismodel loopt aan tegen een aantal conceptuele problemen bij het formuleren van 

uitgangspunten voor de operationalisering naar mogelijke instrumenten en methoden voor het 

identificeren en kwalificeren van belangrijke zaken, die anders niet, niet duidelijk, of niet tijdig op het 

radarscherm van het (risico)management opkomen; de blinde en witte vlekken. 

Voor een praktische toepassing van het 4-kwadrantenkennismodel moet in ieder geval aan de 

volgende voorwaarden worden voldaan: 

 Eenduidige terminologie voor de twee dimensies: gebruik alleen (on)bekend en (on)bewust en 

definieer deze begrippen scherp. 

 Een duidelijk afgebakende en in de tijd vastliggende (kennis)situatie en 

(verantwoordelijkheids)omgeving; vergl. startmomenten van projectfasen. 

Door voorschrijdende ontwikkelingen kan onbewust in bewust veranderden, net als onbekend in 

bekend. Op vaste momenten in de ontwikkeling/voortgang en bij wijziging van de 

(project)omgeving moet de analyse daarom worden geactualiseerd / herzien. 

 Helder bepalen en vastleggen vanuit welk standpunt de risicoanalyse wordt uitgevoerd. 

De rol, taak en verantwoordelijkheid in het proces is verschillend afhankelijk van de betreffende 

partij: opdrachtgever, opdrachtnemer, ontwerper, uitvoerder, .... . 

Voorstel vervolgaanpak 

Geen verdere onderzoek naar het kennismodel zelf, omdat het problematisch lijkt een 

onderbouwde, sluitende karakterisering van de kwadranten t.b.v. goed onderscheidbare categorieën 

van lacunes in kennis van onzekerheden top-down vast te stellen. 
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In plaats daarvan word een praktisch empirische aanpak voorgesteld voor het identificeren en 

kwalificeren van mogelijke 'blinde en/of witte vlekken': 

 Analyseer incidenten (cases) uit verschillende omgevingen m.b.t. de kennis- / inzichtaspecten die 

daarbij een cruciale rol hebben gespeeld. 

 Gebruik het 4-kwadrantenkennismodel als ordeningskader voor genoemde aspecten. 

 Onderzoek elk 'cluster' van aspecten op gemeenschappelijke karakteristieken. 

 Zoek o.b.v. deze karakteristieken naar instrumenten / processen / randvoorwaarden waarmee 

eerdere / betere identificatie mogelijk is. 

 Breng deze instrumenten / processen / randvoorwaarden in in een verbrede 

risicomanagementaanpak (Wybertjes-model). 

 

Tijdens de werkgroepvergadering van 9 september 2015 zal bovenstaande voorstel worden 

ingebracht en besproken. 

- // -  
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