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1. Inleiding 

Teneinde de ontwikkelde inzichten in het vierkwadrantenkennismodel en de bruikbaarheid 

ervan voor het kwalificeren van risico's te toetsen heeft de RBT werkgroep Analyse & 

Ontwikkeling besloten een workshop te organiseren. In deze workshop worden de 

deelnemers gevraagd een aantal cases die in infrastructurele projecten hebben gespeeld in te 

delen in een van de velden Bekend/Onbekend – Bewust/Onbewust. De intentie hiervan is te 

onderzoeken of het mogelijk is a.d.h.v. de gebruikte overwegingen een aantal 

gemeenschappelijke kenmerken van elk kwadrant te benoemen. Met dit resultaat kan 

vervolgens verder worden gewerkt aan praktische handvatten om de betreffende 

onzekerheden te behandelen. Hieronder resumeren we de kenmerken van het 

vierkwadrantenkennismodel en de nadere uitwerking die daaraan kan worden gegeven. 

De oorspronkelijke dichotomie van Rob Schouten treffen we in figuur 1.  

 
Figuur 1. De oorspronkelijke dichotomie met vier velden. Rob Schouten, oktober 2013. 

We zoeken voor elk van de 4 velden naar: 

• Kenbaarheid = op de hoogte (kunnen) zijn 

• Toegankelijkheid = hoe krijgen we de informatie bijeen? 

• Beheersbaarheid = hoe ga je er mee om? 

• Verantwoordelijkheid = wat is de rol & taak van partijen? 

• Communiceerbaarheid = hoe kunnen/moeten we er met stakeholders informatie over 

    uitwisselen om tot praktische hanteerbaarheid te komen? 

We hebben als oogmerk de verschillende onzekerheden zo goed mogelijk te beheersen. In 

principe streven we er naar alle onzekerheden in het kwadrant links-onder te brengen. Dat is 

het kwadrant Bekend-Bewust: het veld van de 'Basisrisico’s'. Zie figuur 2. Wanneer we in ons 

risicomanagementproces de eerste stap hebben doorlopen krijgen we een lijst met 

onzekerheden die we moeten zien te beheersen. De onzekerheden die zich in de andere 
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vakken bevinden blijven buiten beeld en zijn dientengevolge geen onderdeel van ons 

beheersingsproces. 

 

Figuur 2. Het streven van de technicus in beeld. Niels Flach, presentatie voor Werkgroep 

Analyse & Ontwikkeling, 9 september 2015. 

Idealiter zouden we van de velden met een van de karakteristieken onbekend of/en 

onbewust zo veel willen weten dat we de desbetreffende onzekerheden zouden kunnen 

behandelen alsof ze in kwadrant bekend-bewust, de Basisrisico’s, liggen en ze met de 

klassieke aanpak en instrumenten zoals kans maal impact kunnen worden gemanaged.  

2. Het begrip risico 

Het woord risico wordt in verscheidene betekenissen gebruikt. De meest voorkomende 

varianten zijn: 

a. Risico als kans op een ongewenste gebeurtenis. 

b. Risico als gevolg van een dergelijke gebeurtenis 

c. Risico als ongewenste gebeurtenis zelf 

d. Risico als oorzaak van die gebeurtenis. 

We hanteren in het volgende de definitie van NEN-ISO 31000 : Risico is het effect van 

onzekerheid op het behalen van doelstellingen.  

Een onzekere gebeurtenis heeft oorzaken, een kans van optreden en effecten op 

doelstellingen. Aangezien het om de indeling van ongewenste gebeurtenissen in de 4 velden 

gaat wordt in de te behandelen cases steeds vermeld waaruit de ongewenste gebeurtenis 
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bestond. Op de waarschijnlijkheid/kans wordt echter niet worden ingegaan. Het ongewenste 

effect op doelen wel zal worden vermeld, ofwel blijkt uit de context van de beschrijving.  

In plaats van de woorden ongewenste gebeurtenis kan ook het woord onzekerheid worden 

gebruikt. Het gaat om het zelfde begrip. Nadat het zich heeft gemanifesteerd is het een 

ongewenste gebeurtenis; voordien was het een onzekerheid.  

Box 1: Gehanteerde definitie van risico (ISO 31000) 

Risico is het effect van onzekerheid op het behalen van doelstellingen. 

 

Karakterisering met het 4K-kennismodel betreft uitsluitend de fase van risico-identificatie. In 

de workshop wordt dus niet gekeken naar analyse, evaluatie en behandeling. Ook monitoren 

en communiceren is (nog) niet aan de orde. Aan de betekenis voor verantwoordelijkheden 

(en daarmee aansprakelijkheden) zijn we evenmin toe. Zie figuur 3.  

 
Figuur 3. De structuur van het risicomanagement proces volgens ISO 31000 

Bestaande literatuur geeft geen karakteristieke kenmerken van ‘onze’ 4 kwadranten, zoals 

weergegeven in figuur 1. 1 Er zijn wel auteurs die over unknown unknows schrijven. 

Gewoonlijk betreft het dan onzekerheden die anderen als witte vlekken of blinde vlekken 

zouden bestempelen.  

                                                           
1
 . Taleb, Kahneman, John Stoop (e.a.), Petrowsky, Lee Kong, Loch, Solt & Bailey, Sitkin & Pablo 1992, 

Baird & Thomas 1990, Shapira 1995, Walters, Griensven &  Rosmalen 1999, Zsidisin 2003, Danielle Strik 2010, 

Bor-Reijinga & Kolk 2014, van Staveren 2005 en 2015, Robbins 2005, Flyvbjerg 2003, Simon 1998 + 20 anderen; 

Supply risks: Zsisidin, Paneeli & Upton 1999, Harland, Brench & Walker 2003, Harland 2003, Russill 2010, 

alambo & Baouari 2014, Ekseler Consult, 2014, Kraljic 1983.  
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De werkgroep A&O wil proberen hier meer duidelijkheid in te scheppen. Welke elementen zijn 

kenmerkend voor elk van de kwadranten? Bij een nieuwe theorie moeten wij de Epistemische 

deugden in acht nemen. Kort samengevat zijn die:  

1. Accuraat – moet samengaan met reeds bekende en toegepaste technieken en 

theorieën 

2. Consistent – moet zich zelf niet tegenspreken 

3. 'Broadness of scope' – toekomstige voorspellingen kunnen doen 

4. Simpel – geen onlogische zaken er bij betrekken 

5. Vruchtbaar – basis voor nieuwe kennis … of voor een nieuwe vraag. 2   

Een kennismodel ontmoet dus een aantal serieuze filosofische en conceptuele vragen. In 

deze contekst laten we die rusten en richten ons op een indeling in genoemde vier 

kwadranten. Mede om te onderzoeken of dit nuttig kan zijn om in een later stadium de 

verantwoordelijkheden van ‘de ingenieur’ in kaart te brengen.  

Risico’s worden gedefinieerd in het kader van doelstellingen. Zonder doelstellingen geen 

risico’s. Maar ook doelstellingen omvatten een soms hoge abstractie. Voor een doorlopende 

taak zoals het zorgdragen van veiligheid voor de burger is het lastig het begrip “voldoende 

veiligheid” vast te leggen. In een project daarentegen zijn de doelstellingen van het project 

(als het goed is) helder vastgelegd. Het gaat om een duidelijk te bereiken resultaat dat 

binnen een vooraf bepaalbaar tijdsbestek met een vooraf bepaalbaar budget moet worden 

gerealiseerd. Om de toch al lastige classificering van risico’s te onderzoeken gaan we in het 

volgende daarom uit van projecten.  

3. Uitgangspunten beoordeling projecten  

In de workshop komen een aantal situaties aan de orde van ongewenste gebeurtenissen in 

projecten. Het beoordelen daarvan moet gebeuren vanuit het gezichtspunt van het 

projectteam van de aannemer en opdrachtgever samen. Beoordeeld moet worden op het 

tijdstip dat de tenderfase is voltooid. Partijen hebben de risico’s in kaart gebracht en zijn 

gereed om hun handtekening te zetten. Op dat cruciale moment van het project is het 

belangrijk zo veel mogelijk potentiele ongewenste gebeurtenissen in kaart gebracht te 

hebben. Immers, veel ongewenste gebeurtenissen die zich in latere stadia van het project 

manifesteren zijn terug te voeren op fouten, omissies, onachtzaamheden en slordigheden die 

reeds in de tenderfase voorzien en voorkomen hadden kunnen worden. Zie figuur 4. 

We gaan er van uit dat de leden van het projectteam, bestaande uit vertegenwoordigers van 

opdrachtgever en opdrachtnemer hun kennis en ervaring goed hebben uitgewisseld. 

Afspraken over rollen en verantwoordelijkheden zijn gemaakt. Er zijn ook afspraken gemaakt 

over de restrisico’s. We nemen aan dat het projectteam voor de opdracht en de 

verantwoordelijkheden adequaat is samengesteld, competent en gemandateerd is. Binnen 

                                                           
2
 . Bron: Kuhn, T. S. , The structure of scientific revolutions, 1962.   3e editie Chicago, IL: University of 

Chicago Press, 1996. "Wijzigingen van de regels" op pagina's 40, 41, 52, 175. Verandering in de richting of 
'agenda' van een natuurwetenschap op pagina's 109, 111. Stellen van nieuwe vragen aan oude data op blz. 139, 
159. En die verder gaat dan "het oplossen van puzzels" op blz. 37, 144. 
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het projectteam bestaat inzicht in de te bereiken doelstelling en er is ervaring van 

voorgaande projecten.  

Fasen van een project 

 
Figuur 4. Verschillende fasen van een project. De pijl wijst naar de fase waarin de ongewenste 

gebeurtenis moet worden beoordeeld. Ongewenste gebeurtenissen komen voor in alle fasen nadat 

partijen met de uitvoering van het project zijn gestart. Soms zijn ze onvoorzien. Soms zijn ze 

onvoorzienbaar. Dat laatste blijkt uitsluitend achteraf. 

Ondanks goede voorbereiding, goede risicomanagementtechnieken gaat het toch geregeld 

mis. Het gaat dan om onverwachte, verrassende gebeurtenissen, die we niet hebben zien 

aankomen. Die gebeurtenissen bestonden uit de onzekerheden die ingedeeld kunnen worden 

in een van drie velden waarin het risicomanagementproces zich niet afspeelde.  

4. Bewust + Bekend = Linksonder - Basisrisico’s (BR) 

Het projectteam zet zijn ervaring in. Men neemt voorzorgen om te voorkomen dat 

ongewenste gebeurtenissen die zich in het verleden hebben voorgedaan zich niet zullen 

herhalen. Men is bekend met toepasselijke wet- en regelgeving en van de “best practices” op 

de relevante vakgebieden. Men analyseert en tracht zich in te leven in wat er kan gebeuren 

indien nog niet eerder voorgekomen eisen worden gesteld. De gebruikelijke technieken 

worden daarbij ingezet: ontwerpen, berekenen, schaalproeven, proefopstellingen, analyses 

vooraf. Basisrisico’s zijn benoembaar, aanwijsbaar, detecteerbaar, aftelbaar, kwantificeerbaar 

Karakterisering: Wat weten we om een afweging te kunnen maken wat te doen met de 

geidentificeerde risico’s en/of zijn de restrisico’s acceptabel? 

Kenmerken: 

1. Projectteam is bewust dat die onzekerheid van invloed kan zijn op het project – Het risico 

staat op de inventarisatielijst van genoemde risico’s. 

2. Projectteam kent de onzekerheid in voldoende mate – Zij is bekend met de aard, het 

karakter, impact en kans van de onzekerheid. 

3. Projectteam gaat er mee om – Doet aan risicobeheer. 

- 

1. Projectdoelstelling,  verkenning markt, respons  

2. Tenderfase: uitnodiging inschrijving, 

inschrijvingen, onderhandelingen –  

3. Contractuele fase – par jen tekenen   

4. Onderaanneming, inkoop en dienstverlening 

5. Uitvoering van het werk  

6. Wijzigingen, discussies, conflicten 

7. Testen, opleveren / restpunten, ingebruikname 

8. Guaran eperiode / betalingen 

9. A andeling van claims  
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Het projectteam zal in latere fasen van het project alert zijn te verifiëren of haar identificatie 

van onzekerheden volledig is geweest. Er is een grens aan de mogelijkheden van het 

projectteam om alle risico’s te beheersen. Er zijn altijd risico’s die niet zijn te beïnvloeden; 

bovendien blijven er altijd restrisico’s. Maar het projectteam is in staat een in vakmatig en 

maarschappelijk opzicht voldoende afweging te maken tussen de risico’s en de 

beheersmaatregelen.  

5. Bewust + Onbekend = Rechtsonder - Witte Vlekken (WV) 

De gebruikelijke technieken van risicobeheer worden bij onzekerheden in dit veld niet verder 

ingezet. Het kost extra tijd en extra inspanning om witte vlekken in kaart te brengen. 

Daarvoor bestaan een aantal technieken, die in een latere fase ter sprake zullen komen. Een 

dergelijke investering moet worden afgewogen tegen de redelijkerwijs te verwachten baten. 

Deze onzekerheden zijn wel identificeerbaar en benoembaar. Maar soms is het risico nieuw 

en is er geen data over bekend. 

Karakterisering: Wat zouden we vooraf nog meer moeten weten om een vaktechnisch 

verantwoorde afweging van risico’s te maken? 

Kenmerken: 

1. Projectteam beseft (is zich bewust) dat er bepaalde kennislacunes met betrekking tot het 

project spelen; dat houdt in dat er onzekerheden zijn die bewust niet verder onderzocht 

en uitgewerkt zijn. 

2. Projectteam weet inhoudelijk niet zeker (onbekend) of de onzekerheid significante invloed 

heeft op de doelstellingen, maar doet een inschatting dat deze risico’s verder buiten 

beschouwing kunnen blijven. Deze inschatting is gebaseerd op vaktechnsche gronden en 

overwegingen van redelijkheid.  

3. Projectteam gaat er NIET mee om – Het projectteam houdt het risico wel in het oog en 

spant zich in latere stadia in om wanneer daartoe aanleiding is ontbrekende risico’s 

alsnog te mee te nemen.  

Box 2. In kaart brengen van Witte Vlekken 

Het kost meestal veel moeite om Witte Vlekken te waarderen naar aard, gewicht en impact. 
Daarvoor bestaan een aantal technieken, waaraan we in een volgende fase binnen A&O 
aandacht willen besteden. 

In ieder project gaat het o.a. om: 

- bereidheid om anderen er bij te betrekken 
- bereidheid indicaties van mogelijke onzekerheden nader te bestuderen 
- hoeveelheid moeite die men zich kan of wil getroosten 
- de tijdspanne die ter beschikking is 
- de kosten die nadere studie met zich brengen 
- de politieke invalshoek die mogelijke risico’s vooraf anders weegt 
- de (publieke) bereidheid een onbekend restrisico te willen aanvaarden.  
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Er is hier een zekere overeenkomst met Basisrisico’s die bewust geaccepteerd worden, het 

verschil is dat dit bij BR gebeurt vanuit de kennis over het risico en bij WV bij gebrek aan 

kennis, maar bij beide wel vanuit redelijkheidsoverwegingen. 

6. Bekend + Onbewust = Links Boven - Blinde Vlekken (BV) 

De desbetreffende onzekere gebeurtenis is pas kenbaar nadat de onzekerheid zekerheid is 

geworden – dus zodra 'de gebeurtenis' zich heeft gemanifesteerd. Blinde Vlekken zijn 

misschien vermoedbaar maar moeilijk te identificeren en moeilijk toegankelijk.  

De gebruikelijke technieken van risicobeheer worden voor dit veld niet ingezet.    

Karakterisering: Wat hadden we achteraf gezien kunnen weten om een meer complete 

en verantwoorde afweging (ook maatschappelijk) van risico’s te maken? 

Kenmerken: 

1. Projectteam is zich onbewust van bepaalde kennislacunes met betrekking tot aan het 

project gerelateerde onzekerheden, of dat een bepaalde onzekerheid een risico is voor dit 

project; terwijl er (elders) wel relevante inzichten bekend zijn. 

2. Projectteam weet in zijn algemeenheid dat er onzekerheid bestaat. Het projectteam is 

goed bekend met toepasselijke natuurwetten en verschijnselen, met sociale opvattingen 

en toepasselijke regelgeving.  

3. Projectteam gaat er NIET mee om. Projectteam is tevreden met haar lijst met bewuste 

risico’s, haar Basisrisico’s, en met haar evaluatie van Witte Vlekken. Projectteam ziet geen 

reden om te zoeken naar verdere risico’s. 

Hoe ver moet je gaan met het sonderen buiten de gebruikelijke projectomgeving? Wat mag 

van een professionele en (maatschappelijk) betrokken organisatie worden verwacht? Krijgt 

het projectteam voldoende stimulans en ruimte om de eigen bewustheid te verbreden? En is 

men wel in staat zich de vraag stellen van welke onzekerheden men zich niet bewust is, die 

elders wel bekend zijn? Of sluit men zich (onbewust) af voor anderen en andere bronnen en 

maakt zij zich kwetsbaar voor bedrijfsblindheid?  

Gebleken is dat de bovenstaande criteria nog onvoldoende onderscheidend zijn om sommige 

ongewenste gebeurtenissen in het veld rechtsonder (WV) dan wel in het veld linksboven (BV) 

in te delen. Het begrip “derden” kan dan behulpzaam zijn. Zie Box 3. 
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Box 3.  De functie van Derden bij identificeren van Witte Vlekken en Blinde Vlekken 

Derden kunnen het verschil maken tussen onvoorzien en onvoorzienbaar. Dat is het geval 
wanneer derden bekend zijn met de onzekerheid en zich ook kunnen voorstellen dat de 
onzekerheid ongewenst effect zal hebben voor het desbetreffende project.  

Wij zijn tot nu toe uitgegaan van de kennis van het projectteam. Dat moet ook, want die 
heeft de taak zich bewust te zijn van en bekend te zijn met de onzekerheden rond het 
betreffende project. Achteraf kan echter blijken dat er iets gemist is dat elders wel bekend 
was. De vraag is dan of men alerter had moeten en kunnen zijn en open had moeten staan 
voor informatie van “Derden”. In dit verband zijn derden eveneens personen of partijen 
binnen de projectorganisatie die niet 'gehoord' worden. Relevante kennis / bewustzijn elders 
helpt bij het (achteraf) toedelen van bepaalde onzekerheden aan bepaalde kwadranten. 

 

Bij ongewenste gebeurtenissen zijn dikwijls meerdere oorzaken aan te wijzen die 

tegelijkertijd optreden en in samenhang met elkaar resulteren in een ongewenst effect. We 

vragen ons af of samenloop invloed heeft op de toewijzing van gebeurtenissen aan een van 

de velden. Zie Box 4.  

Box 4. Samenloop oorzaken 

Brengt samenloop van oorzaken ons tot andere inzichten bij het plaatsen van ongewenste 
gebeurtenissen in een van de 4 velden?  

Voorlopige indruk: Beoordelen van de verschillende oorzaken in hun samenloop vergt een 
aparte evaluatie. Het maakt de analyse al snel zeer ingewikkeld als elke mogelijke 
combinatie van gebeurtenissen apart beschouwd moet worden. We stellen voor samenloop 
in z'n algemeenheid buiten beschouwing te laten bij de indeling in velden en alleen 
een specifieke constellatie van factoren mee te nemen en deze als een zelfstandige 
onzekerheid te behandelen. 

 

Ook opvolging van gebeurtenissen komt voor, waarbij de eerste gebeurtenis oorzaak is van 

een tweede en de tweede van de derde, enzovoorts. Zie Box 5.  

Box 5. Opvolgende oorzaken 

Opvolging vergt een analyse van de mogelijke gebeurtniseensreeksen nadat een eerste 
gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Dit kan een enorme uitbreiding van mogelijke 
gevolggebeurtenissen geven, die elk nog onzekerder zijn dan de oorsponkelijke. Dit geeft 
een exponentiele uitbreiding van het aantal mogelijke risico’s en is analystisch onhaalbaar. 
Bij opvolging moeten we ons daarom beperken tot alleen de initiele gebeurtenis. 

Opvolging heeft dezelfde consequenties als samenloop. Wij stellen voor opvolging in z'n 
algemeenheid buiten beschouwing te laten bij de indeling in velden. Ook hier kan een 
specifiek 'scenario' van factoren als een zelfstandige onzekerheid worden behandeld. 
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7. Onbewust + Onbekend = Rechtsboven - de Zwarte Gaten (ZG) 

Deze ongewenste gebeurtenissen zijn pas kenbaar nadat de onzekerheid zekerheid is 

geworden – als de ongewenste gebeurtenis zich heeft gemanifesteerd. Ze zijn vooraf 

onvoorspelbaar en onvoorzienbaar. Ze zijn wellicht intuïtief, of bij wijze van koene of 

gewaagde, onwaarschijnlijk lijkende gedachtesprongen vooraf te vermoeden.  

Karakterisering: Dit zijn zaken die ook achteraf gezien niemand had vermoed en 

redelijkerwijs niemand had kunnen weten. (Een vorm van overmacht?) 

Kenmerken: 

1. Projectteam is onbewust van bepaalde kennislacunes met betrekking tot aan het project 

gerelateerde onzekerheden.  

2. Projectteam is onbekend met in dit verband potentieel relevante kennis en inzichten. 

Bovendien kan deze kennis ook niet buiten het projectteam worden gevonden.  

3. Projectteam gaat er NIET mee om – Ook derden zijn zich onbewust van de onzekerheid 

en zijn onbekend met de onzekerheden. Dus verder zoeken en openstaan heeft geen zin. 

Zwarte Gaten zijn een deel van het onbekende-onbewuste restrisico dat elk project met zich 

draagt. Shit happens; nothing ventured – nothing gained. 

8. De indeling in velden 

Separaat zijn in een bijbehorend document een reeks cases beschreven. Tijdens de workshop 

zal voor worden gevraagd per case aan te geven in welk veld de onzekerheid geplaatst had 

moeten worden voordat hij zich voordeed. 

Het tijdstip van beoordeling is het slot van de tenderfase van het project. De beoordeling 

moet geschieden vanuit het gezichtsveld van het projectteam bij het tekenen van het 

contract binnen het kader van de contractueel vastgelegde afspraken. Belangrijk is vast te 

stellen dat bij de evaluatie van risico’s ook de opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt. 

Ook hij is deel van het (toekomstige) projectteam en moet zijn kennis en ervaring inbrengen 

om de risico’s te overzien en te beheersen. Dit staat los van de afspraken die in het contract 

over de verdeling van verantwoordelijkheden worden gemaakt! 
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9. Hulp bij het toekennnen aan kwadranten 

Essentiele elementen bij het classificeren van onzekerheden zijn:  

1) het standpunt van degene die beoordeelt 

2) het tijdsmoment van beoordelen. 

Wat voor de een acceptabel is, blijkt dat voor een ander niet te zijn. Daarnaast veranderen 

percepties met de voortgang van het project. In dit verband gaan wij uit van de personen die 

belast zijn met het besluit over, en de goede afloop van een te ondernemen project.  

Dat resulteert in: 

ad 1) het standpunt van het projectteam, omvattend zowel opdrachtgever als 

opdrachtnemer 

ad 2) het tijdsmoment van het einde van de tenderfase, wanneer alle analyses zijn 

gemaakt en partijen hun handtekening gaan zetten, na het uitonderhandelen van 

o.a. de verantwoordelijkheidsverdeling. 

Welke vragen kunnen worden gesteld als hulpmiddel om onzekerheden binnen het 

4-kwadrantenmodel te kunnen plaatsen?  

Allereerst. Is men zich bewust van het bestaan van de onzekerheid en de mogelijke invloed 

op het project? 

• J => Bewust => naar A 

• N => Onbewust => naar B 

A. Bewuste onzekerheden -  de onderste twee velden (BR en WV) 

Dit soort onzekerheden is op het moment van beoordelen benoembaar. Vervolgens moet 

worden bepaald of men bekend, of onbekend is met de kans en de karakteristieken van de 

onzekerheid. 

Vraagpunten en mogelijke betekenis van de uitkomst:  

Is de onzekerheid goed te beschrijven en te definiëren? 

• J => Bewust / Bekend (BR) 

• N => Bewust / Onbekend (WV) 

Is er ervaring binnen het projectteam met deze onzekerheid? 

• J => Bewust / Bekend (BR) 

• N => Bewust / Onbekend (WV) 

Is er een representatieve statistiek beschikbaar, of te maken? 

• J => Bewust / Bekend (BR) 

• N => Bewust / Onbekend (WV) 
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B. Onbewuste onzekerheden – de bovenste twee velden (BV en ZG) 

Dit soort onzekerheden blijken altijd pas achteraf. Het beheersen is volledig gemist. Het 

opsporen ervan had wellicht eerder kunnen plaatsvinden. Heeft men zich voldoende 

ingespannen om de onzekerheid op het spoor te komen? 

Vraagpunten en mogelijke betekenis van de uitkomst:  

Was er op het moment van beoordelen elders relevante kennis over de onzekerheid? Hadden 

betrokkenen zich hiervan redelijkerwijs op de hoogte kunnen stellen? 

• J => Onbewust / Bekend (BV) 

• N => Onbewust / Onbekend (ZG) 

Zou het haalbaar zijn geweest binnen redelijke tijd en kosten zelfstandig relevante kennis 

over de onzekerheid op het spoor te komen? 

• J => Onbewust / Bekend (BV) 

• N => Onbewust / Onbekend (ZG) 

Is achteraf, met kennis van nu te bepalen dat de oorzaak niet uniek was, of zich voor de 

eerste keer manifesteerde?  

• J => Onbewust / Bekend (BV) 

• N => Onbewust / Onbekend (ZG) 

Is achteraf de kans en/of de impact te bepalen? 

• J => Onbewust / Bekend (BV) 

• N => Onbewust / Onbekend (ZG) 

 


