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Voorstel uitbreiding van het traditionele risicomanagement-model 

Tijdens de A&O-werkgroepvergadering van 26 januari 2015 zijn de resultaten besproken van de eerste 

commentaarronde, waarin 27 leden van de werkgroep en andere betrokkenen gevraagd is of het voorstel 

stabiel genoeg is voor een uitgebreide commentaarronde onder alle RBT leden. Met de afgesproken 

wijzigingen is een nieuwe versie gemaakt (v.6), welke op 26 maart is verstuurd naar de leden van RBT. In deze 

tweede commentaarronde zijn in totaal van 7 leden reacties ontvangen: Arie Quick, André Kik, Kees de Vaal, 

Hans Pasman, Josee van Eijndhoven, Gijs Schoonewelle en Pieter Oranje.  

Samenvatting inhoudelijk commentaar tweede ronde 

Op de uitgangspunten voor en de conceptuele opzet van het voorgestelde 'xRM-model', is geen commentaar. 

De ontvangen reacties betreffen vooral ermee samenhangende aspecten als managementomgeving, 

randvoorwaarden, instrumentele en procesmatige invulling en operationalisering. Veel zijn niet specifiek voor 

het xRM-model, maar ook van toepassing op het als uitgangspunt gebruikte ISO 31000 model.  

Managementomgeving en randvoorwaarden 

 Plaats het model in samenhang met managementsystemen voor specifieke risico's, zoals kwaliteit (ISO 

9001), milieu (ISO 14001), financiën (COSO) en met veiligheidsbeheerssystemen en-normen zoals logistieke 

ketens (ISO 28000), Arbo (OHSAS 18001), voedsel (ISO 22000), informatie, enz..  (JvE) 

 Verhelder de relatie tussen (algemeen/lijn/project)management en risicomanagement 

o Veiligheid en het vermijden en minimaliseren van risico's is een primaire verantwoordelijkheid 

van de lijnmanager, die niet gedelegeerd kan worden.  (GS) 

o Gebruik van het begrip risico i.p.v. onzekerheid. Risico wordt gezien als negatief, terwijl 

onzekerheid ook positief kan uitvallen.  (JvE) 

o Ook het economisch-financiële in de risicoweging meenemen (cost-benefit afweging).  (HP) 

 M.b.t. de motivatie voor het xRM model zou er moet worden gepoogd om een verbinding te zoeken tussen 

technische en maatschappelijke risico’s.  (PO) 

Instrumentele en procesmatige invulling / operationalisering 

 Eisen aan het managen van het besluitvormingsproces. Hoe ga je om met de verschillen tussen hoe men 

aan de 'linkerkant' het risico taxeert en hoe men het aan de 'rechterkant' waardeert? In de linkerhelft kun 

je er aan werken om het risico nauwkeuriger in beeld te krijgen en in de rechterhelft kun je analyseren wat 

voor denkmechanismen werkzaam zijn, maar hoe leidt dat tot een (beter) besluit?  (HP) 

 Suggestie van volgtijdelijkheid en synchroniciteit tussen links en rechts. Identificatie en analyse kan de 

perceptie en flink beïnvloeden.  (HP) 

 Gevolgen van het perspectief van waaruit het model wordt toegepast: van de decision maker (voorkeur 

voor rationeel-formele afwegingen = de linkerkant van het model) tot het brede publiek (eerder geneigd te 

reageren vanuit rechterkant van het model).  (HP) 

o Invloed en afhankelijkheid van (publieke)acceptatie. De vraag waarom men een risico al of niet 

accepteert.  (HP) 

 De keuze van instrumenten en processen voor de operationalisering (tabel bijlage 2; naar ISO 31000) zou 

(meer) moeten uitgaan van gevalideerde karakteristieken i.p.v. uitsluitend 'best practices'. (AK) 
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Bijlage. Ontvangen reacties 

Josee van Eijndhoven (22-4-2015) 

Een oud student van mij (Dick Hortensius) blijkt een van de trekkers te zijn achter ISO 31000. Ik heb  even de website 

bekeken en daarin een artikel (ISO_31000_als_kader_voor_integratie_managementsystemen.pdf) van zijn hand gevonden 

dat ik hier bijvoeg. De tabel op de laatste pagina vind ik veel bruikbaarder dan die in het Wybertjesmodel. 

Ook in de presentatie van Martin van Staveren kreeg ik het gevoel dat de lijn een iets andere is dan in het Wybertjesmodel, 

want (net als Gijs Schoonewelle) maakt hij geen onderscheid tussen management en risicomanagement. 

In het artikel van Hortensius en in het verhaal van Van Staveren wordt risico niet alleen als negatief gezien. Zo is dat ook in 

MKBA's. Misschien moet het model die lijn wat explicieter volgen. 

Zou het niet een idee zijn om de lijn van verbreding van risicomanagement niet te zien als verschil tussen de twee soorten 

management, maar als een verbreding van het begrip management waarbij risico altijd een rol speelt? Het duiden met de 

twee hersenhelften kan dan wel blijven want het is een toegankelijke manier om Kahneman erin te halen (Van Staveren 

doet dat ook). Vervolgens kan ISO31000 dan worden gezien als een stap in de richting van die verbreding. In plaats van het 

schema aan het eind van het wybertjesmodel zou dan de eerste kolom in het artikel van Hortensius gebruikt kunnen 

worden, en pas dan zoeken naar de aanpak. Dat zou voor mij toegankelijker zijn. 

Hans Pasman (21-4-2015) 

Met het verschil dat je beschrijft tussen management en risicomanagement  ben ik het natuurlijk eens. In feite komt het 

management hoofdzakelijk alleen in actie in de besluitvorming in het risicomanagements-proces.  

Het model is heel intrigerend. Ik heb in dat boek met die 13 hoofdstukken dat helemaal gericht is op de procesindustrie ook 

de nodige aandacht besteed aan perceptie, communicatie en acceptatie en aan de met name Amerikaanse literatuur o.a. 

de bekende stukken van Slovic, Fischhoff, Renn, maar ook Hofstede. Het gaat daar vooral om de vraag waarom het publiek 

een risico al of niet accepteert. Daarbij speelt sterk het 'experiential' in de mens overeenkomstig met je rechter hersenhelft: 

snel, intuitief reagerend op gevaar. Aan de andere kant zijn die beschouwingen vooral met het oog op het brede publiek, 

terwijl het bij jou naar ik aanneem gaat om de decision maker in het bedrijf die wat minder vooral met de rechterhelft zal 

oordelen.  En de manager in het bedrijf zal ook het economisch-financiële in de weging meenemen, dus een cost-benefit. 

Dat heb ik gemist. 

Verder suggereren de pijlen in het model dat er een volgtijdelijkheid is, maar loopt dat links en rechts parallel? Nu staat 

identificatie op dezelfde hoogte als perceptie. Weliswaar zal zoals gauw het woord risico valt men een perceptie ervan 

hebben, maar de identificatie en analyse zal de perceptie flink kunnen beinvloeden. 

Het gaat uiteindelijk om de besluitvorming: nemen we het risico of niet, wat investeren we nog om meer informatie te 

krijgen, of beschermingsconstructies te creëren of anderszins het risico te verkleinen. In de linkerhelft is het me duidelijk: 

we kunnen er aan werken om het risico nauwkeuriger in beeld te krijgen. Voor de rechterhelft kunnen we analyseren wat 

voor denkmechanismen werkzaam zijn, maar wat we willen daar dan bepalen/meten? Wil je alleen begrijpen waarom een 

uitkomst verschilt van wat het rationele eigenlijk aanreikt? Of wil je misvatting in linkse ogen, dus afwijking van hoe de 

rechts-zware denker (beslisser) het risico taxeert ten opzichte van hoe de linkse het waardeert, voorkomen of in ieder geval 

matigen? Of draaf ik nu door? 

André Kik (13-4-2015) 

Mijn commentaar spitst zich toe op de tabel Evaluatie Toepasbaarheid (Bijlage 2). In die bijlage wordt onder andere, de 

wijze van operationalisering vermeld. Ik heb bedenkingen over de operationalisering van de verschillende risico’s binnen 

het model. Daarbij weerspreek ik het bestaan van de genoemde risico’s niet, maar plaats kanttekeningen bij de 

operationalisering ervan. Die operationalisering gebeurt uitsluitend aan de hand van zgn. ‘best practices’ en is niet 

gebaseerd op gevalideerde karakteristieken.  

Gebruik van ‘best practices’ heeft voordelen, en Argyris en Schön noemen er enkele in hun boek Organisational Learning 

(1996). De nadelen van de toepassing van ‘best practices’ zijn m.i. groter door de ongevalideerdheid van gebruikte data; 

niet-eenduidige interpretatie van gebruikte data en de m.i. wel erg gemakkelijke aanname dat toepassing van dezelfde data 
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op een grote verscheidenheid aan organisaties, geen probleem is. De afwezigheid van een gevalideerd model hoeft op zich 

geen bezwaar te zijn. Die validatie kan ook op een later tijdstip. Ik heb dit onderwerp zijdelinks in mijn scriptie (UVA, Kik, 

2010) aangestipt met referenties naar publicaties van oa. Burton en Obel (1984) en Sargent (1992). 

Pieter Oranje (17-4-2015) 

Ik vind bijlage 2 niet erg toegankelijk, deze tabel vergt kennis van een breed scala van technieken, terwijl het verhaal 

toegankelijk geschreven is.  

Hoewel jullie over gedrag en cultuur schrijven dat dit vaak een on(der)belicht aspect is vind ik dat het eigenlijk nog erger is. 

Heel veel financiële debacles ontstaan door twijfelachtige politieke keuzes gemaakt op basis van halve technische kennis 

(als voorbeeld het vervangen van windmolens in Oost Groningen en Drenthe door zonnepanelen zonder te bespreken wat 

we ’s nachts doen); journalisten die achter oplossingen aanhollen die technisch niet (onmiddellijk) haalbaar of realistisch 

zijn (nul gas uit Groningen, meer houtsnippers verstoken zonder kolencentrales om te bouwen en op te starten, etc.); 

megalomane bankiers, verzekeraars en politici (banken crisis, salarisverhoging met uitstel van beursgang, 

zwendelhypotheken, huizen en winkels/kantoren bijbouwen zonder sloopplan, Costa Concordia, etc.); en corruptie (Imtech 

in Polen, SBM in Brazilië, etc.). Ik zou vinden dat er gepoogd moet worden om een verbinding te zoeken tussen technische 

en maatschappelijke risico’s. Ik weet overigens niet zo goed hoe dat zou moeten. In ieder geval uitleggen dat de pot met 

overheidsgeld van ons allemaal is en niet alleen van “hunnie” in Den Haag. En ik bedoel zeker niet te stellen dat ingenieurs 

uitsluitend diegenen zijn die de goede oplossingen (mogen of kunnen) aandragen. Multidisciplinaire benaderingen werken 

m.i. het beste. 

Kees de Vaal (1-4-2015) 

Goed om te zien dat naast de rationeel-analytische benadering ook ruimte wordt gecreëerd voor de emotioneel-intuïtieve 

benadering. Dat lijkt op het bekende beheersings- versus betrokkenheidsparadigma van Huub Vinkenburg (zie oa 

www.sigmaonline.nl/downloaden/11622/Verschillen-tussen-Angelsaksen-en-Rijnlanders). En op de 

kwaliteitsperspectieven: systeemtechnisch versus sociaal-dynamisch (zie oa 

http://www.conceptuitgeefgroep.nl/boek/Kwaliteitsmanagement-in-de-praktijk.html, inkijkexemplaar, pag 32, fig 1.1). Ben 

benieuwd naar de volgende stap(pen). Zouden we dit in ISO 31000 opgenomen kunnen krijgen? 

Gijs Schoonewelle (12-3-2015) 

Telefonisch heb ik mijn bezwaar tegen "Extended Risk Management Model" meegedeeld. Mijn bezwaar is gebaseerd op 

mijn training in , ervaring met en  beleving van  risico's vermijding en indien nodig minimalisering. De training was een 

continue bezigheid gedurende mijn actieve loopbaan, zowel theoretisch. 

Ik heb nagenoeg altijd als senior lijnmanager in een technische leefwereld (wereldwijd) gewerkt waar veiligheid en het 

vermijden en minimaliseren van risico's een primaire verantwoordelijkheid was en is , die niet gedelegeerd kan worden en 

die in alle opzichten ( zichtbaar) gepraktiseerd moeten worden. Mijn jaarlijkse beoordeling werd ook hierdoor bepaald.   

Essentieel was en is het uitgangspunt dat de  lijnmanager verantwoordelijk is voor health, safety / loss prevention  and 

environment (HSE)  in zijn operationele werkgebied en niet de risicomanager die een staf functie heeft/had wiens adviezen 

en beoordelingen in alle opzichten in overweging moeten worden genomen. Van mij werd de actie verwacht in geval van 

incident(en) , maar ook in het vermijden van ongevallen. Incidenten verschaffen Learning Experience  (analyseer een 

incident samen met de veiligheidsdeskundige en definieer  en rapporteer de follow up) Wees pro actief in het vermijden 

van incidenten; wees op de hoogte van geplande activiteiten; bezoek regelmatig de werkvloer. Participeer ( samen met de 

risicoadviseurs en andere ter zake deskundigen) in audits ; actief ( indien  mijn werkzaamheden het object van de review 

waren) en als participant bij anderen als operationeel deskundige.  De resultaten van de learning experiences, follow ups en 

audits resulteerden in een continue verbetering van procedures ( documenten)  van belang voor bedrijfsvoering, training, 

audits en engineering.  De basis voor het beheren en beheersen van risico's. Zeer belangrijke TOOLS  

 


