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Verslag Vergadering Werkgroep Analyse & Ontwikkeling 

Datum:  9 September 2015;  1400-1530 

Plaats:  UMC, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht 

Aanwezig:  Leo Maas, Rob Schouten, Wim Grim, Delio Bearzatto, John van der Puil, Josee van Eijndhoven, 
Gijsbrand Schoonewelle, Rietta Julesmont, Niels Flach, Michael Plas, Fred van Iddekinge. 

Verhinderd:  Johan de Knijff, Jos Post, Arno Willems 

 

1. Opening en mededelingen 

 Rob heet iedereen welkom en geeft het doel van de vergadering aan. Namelijk op 2 punten 
besluitvorming.  

1. Het stuk over risicomodel goedkeuren en extern verspreiden 
2. Een veranderde aanpak voor het 4 kwadranten model. 

Er zijn geen mededelingen 

2. Agenda & verslag 

 Agenda wordt vastgesteld 
Verslag van de vergadering op 26 januari. Actiepunt 6-7 moet niet over klokkenluider gaan maar over 2 
soorten van vertrouwen. Delio wil het boek wel lezen. 
De actiepunten van de voorgaande vergaderingen 1 t/m 6 worden doorgenomen en hun status 
aangepast. Zie het einde van het verslag voor een weergave hiervan. 

3. Uitbreiding traditionele RM-model 

 Er zijn twee commentaarrondes (op versie 6) geweest en de gegeven commentaren zijn in een 
document gezet [xRM 2e commnetaarronde.doc van 4-9-2015]. Deze zijn ook samengevat en de 
samenvatting wordt besproken. 

Managementomgeving en randvoorwaarden  
De eerste discussie concentreert zich met name op de bijlage 2 en of deze nu helpt en of afleidt. 
Enkele hebben een voorkeur voor het op een andere manier weergeven. Risico (of onzekerheden) 
moeten zowel als positief en negatief gezien worden. In beide kanten (positief en negatief )tegelijk 
denken is lastig. Deze processen mengen zich slecht. We hebben de neiging om op negatief te 
concentreren. 
De derde bullet is moeilijk te plaatsen in het huidige model. Vooral het perspectief niet verliezen. Hoe 
je iets waardeert wordt ook beïnvloed of je er zelf voordeel van hebt. Het voorbeeld van een exo-
skelet wordt gebruikt en dat Amerikanen makkelijker denken over GMO dan Europeanen. De 
maatschappelijke kant zit min of meer opgesloten in de informele kant. 

Instrumentele en procesmatige invulling / operationalisering  
Je komt tot een beter besluiten door informeel en formeel goed tegen elkaar af te zetten in het 
wybertje. Dit moet mogelijk nog beter verwoord worden in het stuk 
Er is een balans tussen formeel en informeel en je zult deze met elkaar moeten laten conflicteren in 
een discussie. Dit is ook geen serieel proces maar een iteratief . 
Voor de 3de bullet kan de context als genoemd in ISO31000 een oplossing zijn voor de transparantie. 
Voor de 4de bullet. Je kunt niet voor elke karakteristiek naar een gevalideerde tool/ instrument gaan 
zoeken. Er moet wel opgelet worden want het streven is naar continue verbeteren. 
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De discussie resulteert in de conclusie dat er 2 aanpassingen zullen plaatsvinden. Dit zijn: 

 benadrukken dat onzekerheden risico’s en kansen inhouden; 

 nader toelichten dat bijlage 2 laat zien dat er per casus verschillende technieken en 
instrumenten nodig zijn voor het formele en voor het informele proces en dat de in ISO 31000 
genoemde gereedschappen voor het informele proces ontoereikend zijn. Belangrijk is tot een 
aanvullende lijst met mogelijke instrumenten voor het informele proces te komen, in parallel 
met de lijst in ISO 31000. Het is daarom goed de bijlage te handhaven. We zullen bottom-up 
aan de slag moeten. 

Wat dan resulteert in versie 7, na redactionele afstemming met Josee, kan naar buiten met een 
verzoek om reacties, visie, commentaar. Al;s eerste zullen de vakafdelingen van het KIVI worden 
benaderd. Suggesties voor de externe consultatieronde zijn : risico management verenigingen / 
koepels, ingenieursbureaus, Risico management academie, Normalisatie Instituut, nationale rampen 
coördinator en ook de stuurgroep KIVI Congres 2016. Andere suggesties graag naar Rob. 
 
Het tweede onderdeel van de agenda (Oriëntatie op invulling ...) wordt aangehouden vanwege de tijd. 

4. Blinde & witte vlekken in risicobeheer 

 Het blijkt lastig te zijn om witte en blinde vlekken top-down vanuit het z.g. 4-kwadrantenkennis model 
scherp te definiëren. Daarom is besloten tot een bottum-up aanpak waarbij het 4K-model slechts als 
ordeningskader dient. Het plan is om praktijkvoorbeelden van incidenten in een workshop op basis 
van kennis aspecten (bewust-onbewust , bekend-onbekend) een plek in het model toe te wijzen. 
Hopelijk ontstaan er clusters met voldoende gemeenschappelijke karakteristieken om methoden en 
randvoorwaarden ter voorkoming te kunnen voorstellen (liefst aansluitend op het Wybertjesmodel).  

Hoe dit op praktische wijze kan worden gedaan wordt toegelicht door de twee inleiders, Niels Flach en 
John van der Puijl. Aan de hand van zijn presentatie (Risk reflection beyond the PxI principle) laat Niels 
zien hoe hij het 4-kwadrantenkennismodel als denkkader heeft toegepast bij een risicobrainstorm bij 
een groot concern. Voor de sessie zijn een aantal randvoorwaarden opgesteld, zoals je kwetsbaar 
opstellen, creatief zijn en geen discussie over ideeën die genoemd worden. Het model is daarbij geen 
absoluut gegeven en het gaat erom iedereen, zowel klanten als leveranciers de benaderwijze mee te 
nemen. Voor enkele van de kwadranten werden voorbeelden gegeven zoals Omo Power (mangaan en 
slijtage van kleding) en De Haviland Comet (scheuren in de cabine t.g.v. vierkante i.p.v. ronde ramen). 
Tevens werd er een indeling getoond waarin de kwadranten worden benoemd met alternatieve 
termen als PxI (Kans x Impact) en Naivety. 

De presentatie van John (Welk risico in welk kwadrant? En waarom dan wel?) gaat in op de 
uitgangspunten en criteria om een bepaalde casus een bepaalde plaats in het model te geven, om 
vervolgens te kunnen bepalen welke tools /instrumenten er zijn om dergelijke risicosituaties tijdig te 
identificeren en beheersen. Het is belangrijk alle cases te beoordelen vanuit hetzelfde perspectief en 
in dezelfde fase van het project (opdrachtnemer/uitvoerend projectleider op moment van acceptatie 
v/d opdracht). Om de karakteristieken van clusters scherp te krijgen zullen de deelnemers aan de 
workshop worden gevraagd aan te geven wat bepalend is om een case op die plek in het model te 
zetten. John zal de deelnemers zo’n 50 casussen toesturen, met het verzoek deze vooraf te 
analyseren. Op basis hiervan zal in de workshop een selectie worden uitgewerkt.  

5. Organisatie volgende stappen 

 Voor nu concentreren we ons op twee onderwerpen:  de validatie en vervolgens de nadere uitwerking 
van het Wybertjesmodel, en op de identificatie en karakterisering van blinde en witte vlekken a.d.h.v. 
het 4 kwadrantenmodel (toekennen praktijkgevallen; analyseren clusters). De andere werkgroepen 
(Cultuur en Tegengeluid) staan even op een laag pitje om onze middelen te bundelen en vooruitgang 
te boeken. Aan de hand van de resultaten van bovenstaande zullen we naar verwachting weer bij deze 
en mogelijk andere onderwerpen terecht komen.  
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6. Rondvraag en sluiting 

 Rob bedankt iedereen en zegt toe een uitnodiging voor de workshop in het kader van A&O voor 
bepaling van het model toe te sturen.  

 Actiepunten 

 
Actiepunten in grijs zijn afgesloten 
 

No. Omschrijving Actie door 

2-4 Commentaar leveren op informatie van de verschillende sub groepjes 
via Rob Schouten 

Allen 

2-8 Informatie verzamelen (mogelijk compileren) en wekelijks versturen 
naar leden sub groepjes 

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 ism C&I 

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 zich 
opgeven bij een van de leden van deze groepen 

Allen 

4-1 Oproep om input & commentaar bij versturen verslag 9/9 Rob Schouten 

4-2 Voor 3 oktober 2014 input & commentaar leveren aan andere 
subgroepen 

Allen 

4-3 Input voor aanpassen Wybertjes-model Josee van Eijndhoven 

4-4 Richtlijnen voor documentenbeheer; incl. namen, versies en datering Bestuur 

4-5 Organiseren tussentijdse besprekingen resultaten en aanpak 
subgroepen 

Trekkers Teams 

5-1 Inbreng conclusies mbt opdracht, werkwijze en ambitieniveau en 
voortgang en verdere aanpak A&O in bestuursvergadering van 13/1 

Rob Schouten 

5-2 Organisatie samenwerking met P&I en C&I (identificeren ‘best practices’ 
en ‘bad practices’; testen ontwikkelde modellen en tools in de praktijk; 
inventarisatie mogelijke samenwerkingsverbanden) 

Bestuur 

5-3 Materiaal t.b.v. leggen van contact met Universiteiten, Hogescholen etc. Bestuur 

5-4 Short list van Universiteiten die interessant kunnen zijn voor RBT John Stoop 

5-5 Stimulering samenwerking KIVI 'dwarsverbanden' via HB Jan Meissen 

5-6 Inventarisatie relevante verenigingen, koepels e.d. op het gebied van 
risicobeheer 

Allen 

5-7 Beschikbaarheid voor werk in A&O van voorstel TUD en NRG over 
kwantificeren zachte factoren 

Wietske Postma 

5-8 Voor A&O relevante thema’s en hoofdstukken uit "Risikomanagement 
als Fuehrungsaufgabe" 

Niels Flach 

5-9 Verspreiden rapport over de ESReDA Rob Schouten 

5-10 Aanleveren kritisch commentaar ESReDA rapport aan John Stoop (via 
Rob Schouten) 

Allen 

5-11 Informatie over genoemde literatuur over de tijdsdimensie in het 4-
kwadrantenmodel 

Hans Pasman 
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No. Omschrijving Actie door 

5-12 Commentaar naar John van der Puil op het door hem aangeleverde 
materiaal. (Gebruik de review-functie in Word) 

Allen 

5-13 Nieuwe versie materiaal tbv vervolgaanpak subgroep Identificeren/ 
kwalificeren blinde en witte vlekken 

John van der Puil 

5-14 Met Johan de Knijff vervolgaanpak afstemmen voor werk aan 
identificeren/kwalificeren blinde en witte vlekken 

John van der Puil 

5-15 Redactionele aanpassing document Het Extended Risicomanagement 
Model voor 26 januari 

Rob Schouten  
Delio Bearzatto 

5-16 Commentaar op het voorstel subteam Invloed cultuur en/of suggesties 
voor andere literatuur voor de volgende vergadering naar Wim Grim 

Allen 

5-17 Organiseren tussentijdse discussie/werksessies per thema (on-line/off-
line) 

Trekkers teams 

5-18 Suggesties John Stoop voor RBT-prijs en samenwerking met 
Preventieraad. 

Bestuur 

5-19 Onderzoeken mogelijkheid om een thematisch nummer van een 
vakblad te vullen bijv. Safety Science 

Bestuur 

6-1 Actualiteit van documenten op de website verifiëren teams 

6-2 Afronden 4 kwadranten model tot een ‘key note’ Team+ NNB 

6-3 Benaderen Niels Flach i.vm. bijdrgae aan de ‘key note’  Rob Schouten 

6-4 Aanleveren van bedrijfsspecifieke voorbeelden voor het 4 kwadranten 
model 

Allen  

6-5 Commentaar op x-RM –model voor 8 maart 2015 bij Rob Schouten Alen 

6-6 Opleg notitie en of PowerPoint maken met concrete vraagstelling Rob schouten/ 
Delio Bearzatto 

6-7 Naam boek en auteur over klokkenluiders Josee van Eijndhoven 

6-8 Op welke plek(ken) in het xRM-model past ‘tegengeluid’ Leo Maas /  
Delio Bearzatto 

6-9 Rondsturen met specifieke en gerichte vragen van het laatste stuk over 
de Invloed van cultuur op risicoduiding en waardering 

Wim Grim 

6-10 Aanleveren van interessante groepen/ verenigingen etc. voor RBT aan 
Rob Schouten 

Allen 

7-1 Extended Risk Model (xRM) aanpassen  en commentaar vragen Rob Schouten/ 
Delio Bearzatto 

7-2 Aan welke groepen zou het aangepaste stuk over het xRM  kunnen 
worden toegestuurd Zie ook 5-6 en 6-10  

Allen 

7-3 Casussen voor workshop rondsturen ter bepaling van blinde of witte 
vlekken 

John van der Puijl 

7-4 Casussen plaatsen in het model, incl. motivatie / bepalende factoren 
(inschatting tijdsbeslag 2-3 uur) 

Allen 

7-5 Uitnodiging / organisatie Workshop 4 kwadranten Rob schouten 

 


