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Integrale risicobeheersing staat bij veel organisaties hoog op de agenda, 
maar de daadwerkelijke uitvoering laat nog te vaak op zich wachten. Het 
RIVM ging hier in 2002 als een van de eerste organisaties in Nederland al 
mee aan de slag. Vijf jaar later staat het concept als een huis, maar is het 
RIVM nog altijd niet uitgegroeid. MIRJAM HULSEBOS*

   Integraal risicobeheer bij het RIVM

‘Het werkt alleen als 
 je het inbedt in de 
 organisatie’

 Je komt als gast van het RIVM, het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid 
en Milieu in Bilthoven, het terrein 

  niet maar zo op. Beveiligingsmede-
werkers houden de wacht en de recep-
tioniste belt mijn gastheer pas nadat ze 
mijn legitimatie zorgvuldig heeft ge-
controleerd. Het is dan ook niet alleen 
het RIVM dat hier huist. Ook het Ne-
derlands Vaccin Instituut (NVI) en het 
Milieu & Natuur Plan Bureau (MNP) 
zijn aanwezig op het terrein.

Beveiligingsbewustzijn
Beveiligingsbewustzijn was er zes jaar 
geleden nog nauwelijks, herinnert Jan 
van Twillert zich. Als hoofd Beveiliging, 

BHV en receptie is hij de persoon die 
al deze veiligheidsmaatregelen introdu-
ceerde. 
‘Toen ik hier in 1998 in dienst kwam, 
was het RIVM een open, transparante 
en gastvrije organisatie, met aan de 
deur een vriendelijke portier. Ik liep 
soms tegen een muur op met mijn 
ideeën van beveiliging. Die muur viel 
weg in september 2001, toen verander-
de de wereld en kreeg mijn vak de 
wind mee. Het was even wennen dat 
het management nu ineens open 
stond voor alle plannen. Het is vooral 
een uitdaging om de nodige beveili-
gingsmaatregelen in proportie te hou-
den en zo neer te zetten dat het in de 

praktijk werkzaam is. Mensen hebben 
geen zin om zich ’s ochtends eerst door 
allerlei securityprocedures heen te wor-
stelen om dat vervolgens nog eens te 
herhalen bij het opstarten van de PC.’
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Organisatie:  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM); het 
 onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezond-
 heid en milieu.
Werknemers: Bij het RIVM, dat gevestigd is in Bilthoven, werken ongeveer 
 1550 mensen.
Onderdelen:  Het RIVM bestaat uit zo’n dertig onderdelen, meestal laboratoria, 
 teams of centra met een specifi eke onderzoekstaak.

Kerngegevens

Rob van Veen (links) en Jan van Twillert (rechts)         
bij de ingang van het RIVM-terrein
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municatie, meent Van Twillert. 
‘Dat is waar het uiteindelijk om draait 
en waar het ook het snelst mis kan 
gaan. De andere dingen kun je van te-
voren regelen, maar als er werkelijk 
een incident plaatsvindt en de adre-
naline giert door je lijf, dan moeten 
mensen kunnen terugvallen op routi-
ne. Daarom is het zaak om vaardighe-
den goed en vaak te trainen. Het is in 
mijn ogen onvoldoende dat de Neder-
landse overheid eens in de drie jaar 
een terreuroefening organiseert. Dat 
biedt een soort schijnveiligheid, maar 
je leert er niets van. Ja, uit de vorige 
oefening kwam naar voren dat de 
communicatie beter moest. Binnen-
kort vindt de volgende oefening 
plaats, drie keer raden wat daarvan 
het belangrijkste leerpunt wordt...’

blaadje is de logische beveiliging, al-
les wat je in je it-omgeving doet. Het 
vierde blaadje tot slot is persoonsbe-
veiliging, wat je in ons geval dus doet 
als je personen die over bepaalde in-
formatie beschikken wilt beveiligen.’

Raakvlakken
Het is meteen al duidelijk dat er veel 
raakvlakken liggen tussen de vier ge-
bieden. Integratie is er dan ook op di-
verse terreinen. Op technisch gebied: 
steeds meer beveiligingsmaatregelen, 
zoals camera’s en tourniquets, maken 
gebruik van het IP-netwerk dat ook 
voor datacommunicatie wordt ge-
bruikt. Op organisatorisch gebied: in 
procedures moet worden afgesproken 
wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Maar vooral op het gebied van com-

Bloem
In 2001 veranderde de wereld ook in 
andere zin. De dotcomzeepbel spatte 
plots uit elkaar, maar internet bleek 
een blijvertje. Het was niet langer een 
hype waar door de buitenwacht scep-
tisch tegenaan werd gekeken, het 
werd een bedrijfskritisch productie-
middel, zeker voor een kennisorgani-
satie als het RIVM. 

‘Onze core business is kennis creë-
ren’, zegt Van Twillert en maakt ver-
volgens het bruggetje naar integraal 
risicomanagement. ‘Je kunt integrale 
risicobeheersing zien als een bloem. 
In het hart staat de beveiliging van 
de core business van een bedrijf, in 
ons geval is dat informatiebeveili-
ging. De bloem heeft vier blaadjes, 
die elkaar gedeeltelijk overlappen. 
Het eerste blaadje is fysieke beveili-
ging, waarvan je veel ziet als je hier 
het terrein op loopt. Het tweede is 
personele beveiliging. Dat houdt in 
dat je bij alle werknemers een inte-
griteitsonderzoek moet doen en ook 
goed in de gaten moet houden dat ie-
mand die uit dienst treedt alle toe-
gangssleutels weer inlevert, niet al-
leen de fysieke, maar ook de logische: 
zijn username en wachtwoord. Het 
klinkt heel banaal, maar het gros van 
de organisaties denkt daar nauwelijks 
gestructureerd over na. Het derde 
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Vertaalslag naar andere organisaties

Rob van Veen was vanuit een advies- en interimrol betrokken bij het facilitair bedrijf 
van het RIVM. Tegenwoordig is hij werkzaam bij Promundo, een organisatie voor ad-
vies en interim management. Hoewel de meeste maatregelen die bij het RIVM zijn 
getroffen geen rocket science zijn, past vrijwel geen enkele organisatie ze op deze 
integrale manier toe, meent hij. ‘Hoewel het bewustzijn van organisaties de laatste 
jaren sterk is toegenomen, ontbreekt in de meeste bedrijven het aan duidelijke pro-
cedures en richtlijnen. Risicomananagement is zelden ingebed in de bedrijfsvoering. 
Neem een situatie als uitdiensttreding: vaak is goed geregeld dat de toegangsbadge 
wordt ingenomen, maar een procedure waarin iemand ook digitaal de toegang 
wordt ontzegd, is er vaak niet. Het gevolg is dat it en HRM naar elkaar gaan zitten 
wijzen als zo iemand na zijn uitdiensttreding informatie steelt.’
Ook wordt een risicoprofi el nog te vaak opgesteld met andere uitgangspunten dan 
bedrijfscontinuïteit. ‘Vooral in de non-profi t is de link naar bedrijfskritische proces-
sen vaak ver te zoeken. Ik vraag me af hoeveel gemeentes na een brand binnen 24 
uur weer paspoorten kunnen uitgeven, om maar eens wat te noemen. In veel bedrij-
ven worden daarentegen vaak fi nanciële risico’s centraal gesteld. Dat is niet de juis-
te manier, de hamvraag is of bedrijfskritische processen doorgang kunnen vinden. 
Die twee zaken lopen lang niet altijd parallel.’
Dat blijkt wel uit het ongeval in de Amercentrale. Wellicht is daar de afweging of he-
lemaal niet of teveel op fi nanciële gronden gemaakt, vermoedt Van Veen. ‘Maar die 
ketel ligt vervolgens een jaar stil, dan komt de bedrijfscontinuïteit natuurlijk wel in 
gevaar. Met een risico-analyse op basis van bedrijfscontinuïteit zouden eventuele 
hogere kosten voor een gedegen steigerbouw niet de doorslag kunnen gegeven. En 
dan hebben we het puur over de bedrijfskundige kant, niet eens over de slachtoffers.’
Hij ziet dat veel organisaties integraal risicobeheer voor zich uitschuiven omdat het 
te veelomvattend is, ze weten niet waar ze moeten beginnen en beginnen dan maar 
helemaal niet. ‘Dat mag nooit een excuus zijn. Je moet de tijd nemen om te groeien, 
je kunt niet alles in één keer aanpakken. Mijn advies is om te starten met een audit 
en eerst de grootste afbreukrisico’s te lijf te gaan. Een audit ontdekt zaken van on-
balans. Als je die oplost, dan ontstaat er op dat ene gebied een evenwicht, maar ra-
ken op andere gebieden dingen juist uit balans. Dat is goed, dat is de voedingsbo-
dem voor groei. Groei is namelijk een proces waarbij je steeds van onbalans naar 
balans gaat. En omdat die balans nooit volledig en continu blijft bestaan, ben je 
nooit helemaal uitgegroeid.’

Integrale risico-
beheersing kan 
worden gezien als 
een bloem



Inbedden in bedrijfsvoering
Daarnaast is het belangrijk dat inte-
graal risicomanagement wordt ingebed 
in de bedrijfsvoering. ‘Je moet de zaken 
zo organiseren dat er altijd iemand ver-
antwoording moet nemen als er iets 
mis gaat. Het moet heel duidelijk wor-
den vastgelegd wie waarvoor verant-
woordelijk is, uiteindelijk moet één 
persoon de eindverantwoordelijkheid 
hebben. Bij ons is dat de directeur Be-
drijfscontinuïteit, Veiligheid & KAM-
zorg, die opdrachtgever is voor de vier 
genoemde vakgebieden. In onze orga-
nisatie is er nauw contact tussen fysie-
ke en logische beveiliging. Die vallen 
beide onder het facilitair bedrijf, dat 
niet alleen diensten verleent aan het 
RIVM maar ook aan het NVI en 

MNPB. De samenwerking is op die 
manier al hiërarchisch georganiseerd.’
Voor alledrie de organisaties is een ei-
gen dreigingsanalyse gemaakt. Van 
Twillert wil daarover uiteraard niets 
meer kwijt dan dat het terrein op hoog 
niveau wordt beveiligd. Naast de drei-
gingsanalyse is er voor de drie organi-
saties een risicoprofiel gemaakt. Dat is 
volledig geënt op bedrijfscontinuïteit. 
‘Financiële risico’s kun je verzekeren’, 
zegt Van Twillert nuchter. ‘Je moet 
daarom in eerste instantie puur en al-
leen uitgaan van bedrijfscontinuïteit, 
de andere risico’s zijn bijzaak. Daarom 
staat bij het RIVM informatiebeveili-

ging in het hart van het bloemetje, ter-
wijl het uitlekken van informatie niet 
de grootste dreiging met zich mee-
brengt. Voor de bedrijfscontinuïteit is 
de beschikbaarheid van informatie 
echter wel cruciaal.’

Audit
Alle onderdelen van de beveiliging 
worden minimaal één keer per jaar on-
derworpen aan een audit. ‘De onder-
delen met een hoger risico auditen we 
vaker, ook de onderdelen waar de situ-
atie snel wijzigt. Dat is natuurlijk het 
geval bij 
de logische beveiliging’, stelt Van Twil-
lert. De security-audit richt zich altijd 
primair op een van de vier gebieden en 
pakt de afbreukrisico’s van de andere 

drie gebieden mee. ‘Het is ondoenlijk 
om in één slag de volledige security te 
auditen, daarvoor is het te omvangrijk. 
Je kunt bovendien ook niet alles wat 
uit zo’n audit naar voren komt in één 
keer aanpakken. Daarom is het beter 
om dat gefaseerd te doen, dat werkt 
prima zo lang de afstemming goed is. 
Je moet de grensvlakken goed in de ga-
ten houden, want dat is het gebied 
waar zonder integrale aanpak dingen 
het snelst tussen wal en schip dreigen 
te vallen.’ ‹‹

* Mirjam Hulsebos is freelance journa-
liste

security  r isk  management
(Advertentie)

Veel organisaties schuiven integraal 
risicobeheer voor zich uit, omdat het te 
veelomvattend is

Samenvatting

» Het RIVM ging als een van de eerste organisaties in Nederland aan de slag met 
integrale risicobeheersing.

» Integrale risicobeheersing kan worden gezien als een bloem, met in het hart de 
beveiliging van de core business van een bedrijf.

» De blaadjes van de bloem zijn: fysieke, personele, logische en persoons-
beveiliging

» Veel organisaties schuiven integraal risicobeheer nog voor zich uit, omdat het te 
veelomvattend is.
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■ AED
■ Alarm nooduitgang
■ Alarmbel
■ Anglia evacuatiedoek
■ Armbandherkenning
■ Bedrijfsnoodplan
■ Bedrijfsnoodplankoffers  
■ BHV materialenopbergkast
■ Brancards opvouwbaar
■ Brandblustoestellen
■ Branddekens
■ Brandmeldcentrale 
■ Break a Light
■ Cursus bedrijfshulpverlener
■ Deurcontroller 
■ Handlantaarns PELI
■ Heuptas met inhoud
■ Instructieplaten 
■ Integraal veiligheidsplan
■ Isolatie-reddingsdekens
■ Keybox
■ Kiss of life
■ MAG-Lite
■ Magma Safety Fire Stop
■ Megafoon
■ Metaaldetector 
■ Mini pictogrammen
■ Nalichtende vluchtwegmarkering
■ Noodsleutelkastje
■ Noodverlichting
■ Omikron pers.zoeksysteem
■ Oogspoel hulppost
■ Oogspoeldouche 
■ Opslagkast gevaarlijke stoffen
■ Pers.standaard uitrusting BHV
■ Pictogrammen/signalisatie
■ Portofoons
■ Power  are
■ PZI, personen oproepsysteem
■ Rook/vluchtmaskers
■ Sirenes 
■ Smoke Xcape
■ Stroboscoop  itser
■ Veiligheidshelmen
■ Veiligheidsvesten
■ Verbandtrommel A en B
■ Vluchtladders
■ Vluchtwegplattegronden
■ Wat te doen bij brand




