
 
FACTSHEET Leidraad International Risk Governance Centre (IRGC) 
 
IN HET KORT 

Het International Risk Governance Centre (IRGC) is een internationaal centrum in 
Lausanne dat zich richt op kennisontwikkeling over complexe en onzekere risico’s die 
impact hebben op de maatschappij. Het IRGC heeft een leidraad (framework) 
ontwikkeld voor het maken van afwegingen op het gebied van risicobeoordeling en 
besluitvorming. Er is hierbij veel aandacht voor de maatschappelijke context waarin de 
afweging plaatsvindt. Daarbij worden ook alle relevante stakeholders betrokken, zoals 
overheden, burgers, bedrijven en wetenschappelijke instellingen.   
  

ILLUSTRATIE  

 
 

DOEL Het doel van het afwegingsproces is het zorgvuldig omgaan met risico’s. Er is hierbij 
veel aandacht voor de maatschappelijke context waarin de afweging plaatsvindt. Dit 
proces van ‘risk governance’ heet ook wel ‘participatief risicobeleid’ of ‘zorgvuldig 
omgaan met risico’s’. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan communicatie, omdat 
dit erg belangrijk is voor een transparant en doelmatig proces. Het soort probleem 
bepaalt hoe er mee omgegaan moet worden. Vooral bij complexe, onzekere of 
omstreden risico’s is het belangrijk om alle stakeholders te betrekken, omdat 
percepties erg uiteen kunnen lopen. 
 

DOELGROEP Gemeenten, GGD’en, bewonersgroepen, provincies, instellingen.  
 

THEMA’S 
 

Bij de doorontwikkeling van het framework ligt de nadruk op beleidsmatig 
verantwoord omgaan met zogenaamde “emerging” en “systemic” risico’s.  
Voorbeelden daarvan zijn nanotechnologie, klimaatadaptatie, digitale technologie, 
synthetische biologie en het omgaan met pandemische risico’s zoals het Corona virus.  
 

PLANFASE ☐  Idee en Ambitie ☐  Visie  ☒ Plan    ☒ Uitvoering 
☒  Evaluatie / Monitoring 
 

BENODIGDE GEGEVENS  
EXPERTISE 

Data vereisten: geen;  het betreft een procesmatige leidraad.  
Expertise: beleidsdeskundigen en vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, 
zoals overheden, burgers, bedrijven en wetenschappelijke instellingen. 
 

METHODE EN PRODUCT Het framework waarin de algemene methodiek wordt toegelicht is heel generiek. De 
uitwerking is afhankelijk van een specifiek risico. Daarover zijn verschillende adviezen 
uitgebracht, die in een specifieke praktijksituatie procesmatig kunnen worden benut. 



PRAKTIJKVOORBEELDEN Overzicht van internationale publicaties. Inclusief praktijkvoorbeelden: 
https://www.epfl.ch/research/domains/irgc/publications/. Met ingang van 2020 
wordt een nieuwe serie korte thema-specifieke artikelen uitgebracht. De eerste ervan  
gaat over Risk Governance bij de omgang met Covid-19 (2020).  
https://www.epfl.ch/research/domains/irgc/spotlight-on-risk/ 
In Nederland is de leidraad vooral toegepast bij infectieziekten en nanotechnologie.  
 

EVALUATIE INSTRUMENT Meewegen van gezondheid in omgevingsbeleid. Evenwichtig en rechtvaardig omgaan 
met risico’s en kansen. Den Haag: Gezondheidsraad, 2016 (2016/12). 
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2016/07/20/meewegen-van-
gezondheid-in-omgevingsbeleid 
 

BESCHOUWING 
 

In het afwegingskader is een grote plaats toebedeeld aan de maatschappelijke context 
waarin afwegingen plaatsvinden en participatie staat centraal. In dit instrument ligt 
veel nadruk op het proces bij complexe afwegingen. De leidraad zelf is tamelijk 
abstract en generiek, waardoor het wat minder geschikt is om toegepast te worden in 
de praktijk. Wel zijn er de laatste jaren risico-specifieke richtlijnen en artikelen 
verschenen die concreter zijn en daarmee bruikbaarder voor de praktijk. De focus 
ervan ligt op complexe problemen, zoals klimaat, nanotechnologie en pandemie.  
 

BRON (WEBLINK) https://irgc.org/risk-governance/irgc-risk-governance-framework/ 
Introduction of the IRGC Risk Governance Framework, IRGC, Revised edition 2017 
Risk Governance – Towards an Integrative Approach, IRGC, 2005 
Global Risk Governance – Concept and practice using the IRGC framework, 2008 
 

OPDRACHTGEVER International Risk Governance Center 
 

LAATSTE VERSIE: JAAR 
VERSIENUMMER 

2017 (dit betreft de revisie van het oorspronkelijke IRGC Risk Governance Framework) 

DOORONTWIKKELING De oorspronkelijke organisatie en  bijbehorende website IRGC Foundation is miv 2017 
stopgezet. De activiteiten zijn met ingang van 2017 overgedragen aan het EPFL 
International Risk Governance Centre. Dit centrum heeft in 2017 een revisie 
uitgebracht van het IRGC Framework. Daarna zijn diverse publicaties uitgebracht. 
 

GEBRUIK INSTRUMENT In Nederland is het instrument met name gebruikt ten behoeve van Infectieziekten.  
 

GEBRUIKSVOORWAARDEN Er zijn geen kosten verbonden aan het gebruik van het instrument. 
 

CONTACT EPFL International Risk Governance Center 
Station 5, CH-1015 Lausanne 
Switzerland 
Phone: +41 21 693 82 90 
Email: irgc@epfl.ch 
 

 

Factsheet Leidraad International Risk Governance Centre (IRGC) 
 

Deze factsheet (2020) is opgenomen in de Gids Gezonde Leefomgeving. 
Check hier de meest actuele versie: https://www.gezondeleefomgeving.nl/instrumenten 

Vragen of suggesties? Neem contact op met: helpdesk@gezondeleefomgeving.nl 
 

Informatie- en Kennispunt Gezonde Leefomgeving 
Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 
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