
Mijnheer de rector magnificus, en de overige leden van het college van bestuur,  

Collega hoogleraren en andere leden van de universitaire gemeenschap, 

Zeer geeerde gasten, dames en heren. 

Deze rede gaat over staarten in de veiligheidskunde, om daarmee te benadrukken dat de veiligheid in 

het geding is bij onverwachte situaties en grote afwijkingen van het gemiddelde. Voor de 

veiligheidskunde geldt “The devil is in the tails”. Staarten kunnen ons namelijk de das om doen. 

U zult zich misschien afvragen, waarom een pinguin op deze openingsfoto? De pinguin symboliseert 

de veiligheid. Het is een sociaal dier, beschermend voor elkaar, en bestand tegen barre 

weersomstandigheden. En in die zin een mooie symboliek van de veiligheid. 

Als de veiligheid op orde is, merkt niemand iets. Dit maakt het een uitdaging om veiligheid hoog op 

de politieke agenda te houden. Zowel in de publieke als private sector. 

Uitstekende initiatieven zoals Veiligheid Voorop van VNO NCW en ‘Safety deals’ vanuit het Ministerie 

van Infrastructuur en Milieu laten het goede voorbeeld zien. Evenals de bestuurlijke vernieuwing die 

heeft plaatsgevonden in de veiligheidsregio’s en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) bij 

vergunningverlening. 

Bij veiligheid gaat het echter om de lange adem. Ook in tijden dat er niets gebeurt, dienen de vitale 

infrastructuren, systemen en processen op orde te zijn. Het krijgt echter pas vaak de aandacht als er 

iets mis gegaan is. Dan is het echter te laat, en onderzoek toont dan vaak aan dat er bezuinigd is op 

veiligheid vanwege kostenbesparing (zoals bij BP in de Golf van Mexico).  Veiligheid zou gezien 

moeten worden als een waarde, een ideaal waar we als samenleving naar streven. 

Veiligheid is gecorreleerd met welvaart. Hoe hoger de veiligheid in een land, hoe hoger de welvaart 

van het land. Of veiligheid een causale factor is voor welvaart, of omgekeerd, welvaart causaal is voor 

veiligheid, daarover verschillen nog de meningen. 

Ook veiligheid en innovatie gaan hand in hand. In Zweden laat men zien hoe met het stellen van hoge 

veiligheidseisen in de automobielindustrie , innovatieve oplossingen tot stand komen.  

Een veiligheidskundige onderzoekt de factoren die van invloed zijn op de veiligheid van systemen, en 

onderscheidt daarbij een aantal hoofdfactoren, de technische factoren, de menselijke factoren en de 

organisatorische factoren. Een systeem kan falen doordat de techniek faalt (een afschuivende dijk), 

of de mens faalt (een buschauffeur die in slaap valt), of de bestuurlijke organisatie faalt (de 

touroperator die te strakke tijdschema’s inroosteren voor zijn buschauffeurs).  

Een voorbeeld van een strak georganiseerde organisatie is die op vliegdekschepen, waar meerdere 

keren per dag de Safety walk plaatsvindt. Op zoek naar rommel, spijkers, punaises, hoe klein ook. 

Deze kunnen door de zuigende werking van een straalvliegtuig de motoren ernstig beschadigen en 

het vliegtuig doen neerstorten. De safety walk symboliseert eveneens de verbroedering op het schip 

waaraan de gehele bemanning van hoog tot laag deelneemt. Een mooi voorbeeld van 

veiligheidscultuur in een organisatie. 



Daarnaast spelen ook de economische factor om veiligheid  vanuit een kosten‐baten raamwerk te 

bestuderen en de ethische factor om te reflecteren over ethische vraagstukken rondom risico’s t.a.v. 

verlies van mensenlevens, privacy issues e.d. een belangrijke rol.  

Dit maakt het vakgebied zeer multidisciplinair, omdat naast technische expertise ook expertise in het 

handelen en gedrag van de mens (de psychologie) nodig is, en expertise van  bestuurskundigen, 

organisatiekundigen, economen en ethici.  

Staarten… wat zijn het; waarom spelen ze een rol; hoe gaan we ermee om; wat kunnen we er aan 

doen. Geillustreerd aan de hand van verschillende domeinen, veiligheid tegen natuurgevaren 

(aardbevingen en overstromingen), brandveiligheid en chemische veiligheid. Tevens een visie op het 

onderzoek en onderwijs in de veiligheidskunde aan de faculteit TBM en de TU Delft. Ik eindig met 

een toekomstblik en dankwoord. 

Incidenten en ongevallen treden op bij onverwachte afwijkingen in de eerdergenoemde factoren die 

van invloed zijn op de veiligheid. Bij een deterministisch systeem, waarin alle factoren en variabelen 

constante waarden aannemen, zullen derhalve geen incidenten plaatsvinden. Een veiligheidskundige 

streeft daarom naar reductie van de fluctuaties in de variabelen; het systeem saaier maken en op die 

manier ook veiliger. Standaardisatie is daar een voorbeeld van. Een vulslang verschilt nog steeds per 

LPG station. Dat levert bij de bediening ervan een verhoogde kans op menselijke fouten. Mijn 

voorganger, prof. Ben Ale, formuleerde het als volgt: “in gemiddeld 1 meter waterdiepte kan iemand 

nog steeds verdrinken. Het gaat niet om het gemiddelde, maar om de spreiding rondom het 

gemiddelde”. 

Fluctuaties in variabelen bestuderen we met zogenaamde kansverdelingen. Dit is een normale 

verdeling met de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen. In 1809 afgeleid door de wiskundige 

Euler. Symmetrisch rondom het gemiddelde, en snel afvallende staarten, ondanks dat deze tot 

oneindig doorlopen. De kans om meer dan 3sigma afwijking van het gemiddelde te observeren is 

slechts 0,3%. 

Staarten worden vetter naarmate meer domino effecten, ofwel positieve correlaties, optreden, 

aangegeven met deze vergelijking. 

Onafhankelijkheid en bij voorkeur een negatieve correlatie heeft de voorkeur in de veiligheidskunde, 

zodat uitschieters naar boven worden gecompenseerd door uitschieters naar beneden. 

De oorzaak van de financiele crisis die in 2008 in alle hevigheid losbrak was voor een belangrijk deel 

te wijten aan de afhankelijkheden die onderschat werden in het bancaire stelsel. 

Ook kosten‐ en tijdsoverschrijding van grote infrastructurele bouwwerken zijn vaak te wijten aan het 

niet onderkennen van positieve correlaties die zich tijdens de bouwfase manifesteren, naast 

overigens de vele scopewijzigingen die zich gedurende de bouw kunnen voordoen. 

Begin vorige eeuw is een krachtige theorie ontwikkeld die aangeeft dat er slechts 3 typen staarten 

bestaan die de extreme waarden van een proces beschrijven. Dit zijn de zgn. Weibull, Gumbel en 

Frechet verdelingen. 



De voorwaarden die hieraan ten grondslag liggen zijn: onderlinge onafhankelijkheid en een identieke 

verdeling van de data. 

Dat zijn belangrijke voorwaarden in de statistiek. De theorie kan dus niet zondermeer worden 

toegepast op jaarmaxima van waterstanden langs de Nederlandse kust of mens-geinduceerde 

aardbevingen in Groningen. Twee actuele dossiers in de veiligheidskunde. Deze observaties zijn 

immers niet stationair; door de relatieve stijging t.g.v. klimaatverandering en bodemdaling en de 

gasontrekking uit de ondergrond. Hiervoor dienen correcties op de data te worden uitgevoerd. 

De 3 typen staarten kunnen we onder een vergrootglas leggen door ze op semilogarithmisch papier 

uit te zetten zoals in deze figuur wordt getoond. De kromming van de lijnen laat zien bij welke familie 

ze horen. De convexe kromming naar beneden is de Weibull verdeling die daarmee een maximum 

laat zien voor de fysieke grootheid, horizontaal uitgezet, ofwel een staart die eindig is. Het is dus 

onmogelijk om een observatie tegen te komen boven dit maximum, de verticale asymptoot. 

Aardbevingen voldoen hier aan vanwege een fysisch maximum in de aardbevingssterkte door de 

eindige lengte van breuklijnen in de ondergrond. 

De concave kromming is de Frechet verdeling en de rechte lijn een Gumbel verdeling, waarvan de 

staarten voor beide families doorlopen tot oneindig, maar met een veel hogere kansmassa dan die 

van de normale verdeling. Waterstanden, windsnelheden, en andere natuurlijke grootheden voldoen 

vaak aan deze type verdelingen met een vette staart. 

Ondanks dat de staart van de aardbevingssterkte eindig is, zien we toch extreme uitschieters. Voor 

de mens‐geinduceerde bevingen in Groningen kunnen we enkele punten op de staart berekenen. 

Deze kaart laten de contourlijnen zien voor een aardbeving met het epicentrum in Loppersum met 

een kans van voorkomen van eens in de 500 jaar.  

De getallen bij deze lijnen stellen de horizontale grondversnelling voor, die oplopen tot zelfs 0,5g, 

50% van een vrije val. 

De hoge versnellingen worden veroorzaakt door de ondiepte van de bevingen, zo’n 2 km onder het 

aardoppervlak. 

Naast de verdeling van de versnellingen aan het aardoppervlak dienen we ook de verdeling van de 

sterkte van de gebouwen en infrastructuur te bepalen. 

De veiligheid is namelijk pas in het geding als de belasting hoger is dan verwacht (dus de 

rechterstaart van de rode curve) en de sterkte lager dan verwacht (dus de linkerstaart van de groene 

curve). Het gaat dus om de mate van overlap tussen de verschillende staarten, en niet alleen om de 

staart van de belastingen. 

Staarten dienen gezien te worden in het licht van ketens. 

Een veiligheidsvraagstuk wordt typisch als een keten, soms ook wel een systeem van componenten 

of subsystemen, gemodelleerd. 

Zo kennen wij de ketens: 



Source – pathway – receptor (bruikbaar voor natuurgevaren zoals overstromingen of aardbevingen; 

de source is de breuklijn onder de grond die afschuift en een trilling uitgedrukt op de schaal van 

Richter, veroorzaakt, gevolgd door een voortplanting van de trilling naar het aardoppervlak (de 

pathway), gevolgd door een effect op de gebouwen met een onzekere sterkte (de receptor)).  

Proactie – preventie – preparatie ‐ repressie – nazorg (de bekende veiligheidsketen die feitelijk een 

parallelsysteem blijkt te zijn, zoals samen met Prof. Vrijling in een voorgaande carriere bij Civiele 

Techniek bedacht) 

Detect – diagnose – prospect ‐ act (de keten die ik straks bij de procesindustrie zal toelichten)  

Early warning – decision making – response (generiek bruikbaar in situaties waar waarschuwingen op 

basis van leading indicators een rol spelen) 

Laten we eens inzoomen op de keten in de brandweerzorg: 

Ontdekkingstijd – alameringstijd bij gemeentelijke (of landelijke) meldkamer – uitruktijd – rijtijd 

Binnen elke stap in deze keten dienen we te analyseren hoe de staarten zich gedragen (ofwel de 

kansen op uitschieters en daarbij de oorzaken daarvan achterhalen; zodat op een intelligente manier 

evidence‐based, ingegrepen kan worden in de keten). 

Samengevat in deze animatie. De brandweer werkt op dit moment nog met een tijdsnorm. Hier ligt 

een uitdaging om van een tijdsnorm naar een veiligheidsnorm over te stappen; een belangrijk 

onderzoeksvraagstuk voor de komende jaren hoe dit precies te realiseren. 

Brandweerzorg is de zorg die brandweerkazernes leveren in hun verzorgingsgebied om branden te 

voorkomen (middels voorlichting, inspecties bij bedrijven en woningen, campagnes over brandveilig 

leven, etc) en anderzijds om branden te blussen (indien preventiemaatregelen niet geholpen 

hebben). Nederland kent jaarlijks 6.000  woningbranden met tientallen doden en honderden 

gewonden tot gevolg. 

Laten we eens naar een kort filmpje kijken van het optreden van de brandweer bij een brand aan het 

Surinameplein in Amsterdam. 

Filmpje. 

Een spectaculair beeld van de brandweer waarbij de repressie prominent in beeld komt. Het andere 

primaire proces blijft vaak onderbelicht. De preventieve aanpak. Was er een tweede vluchtweg 

aanwezig? Was er een rookmelder in de woning? Met die middelen worden namelijk meer mensen 

gered dan nu in het filmpje te zien is. 

Laten we eens een aantal schakels in de keten bestuderen voor een specifieke case study, de 

brandweerkazerne in Noordwijk en kijken naar de Prio‐1 meldingen over een periode van 4 jaar. 

In totaal zijn er in Noordwijk 1233 unieke meldingen geweest over de periode 2008 – 2011. 

De grafiek laat de tussentijden zien voor alle meldingen, uitgedrukt in uren. Soms duurt het 200 uur 

(ruim 8 dagen) voordat een volgende uitruk plaatsvindt in de kazerne. Maar de tussenduur kan ook 

zeer kort zijn, leidend tot het gevaar van gelijktijdigheid.  



Het aantal incidenten in Noordwijk verloopt vrij stationair; we zien geen toe‐ of afname in de 

frequentie van branden; toeristen compenseren de zomerdip in het aantal incidenten die normaal 

gesproken plaatsvindt.  

Alarmeringstijden zijn in Noordwijk over de afgelopen 4 jaar niet significant toe‐ of afgenomen. Een 

gesprek in de meldkamer duurt gemiddeld 54 sec. 

Gedurende de dag zien we een duidelijk dag‐nacht ritme, met de hoogste inzet van de brandweer 

rond 6 uur ‘s‐avonds; de keukenbranden. 

De vetheid van de staart wordt verder beinvloed door mogelijke correlaties in de deeltijden van de 

individuele schakels, zoals we eerder gezien hadden. Dit blijkt bij de brandweerzorg gelukkig niet het 

geval te zijn. Een lange oproeptijd resulteert niet in een lange of juist korte rijtijd van de 

brandweerlieden.  

Dit zijn allemaal voorbeelden om de brandweerzorg met statistische data analyse te scoren en aan te 

geven of de performance van de kazerne’s toe‐ danwel afneemt. 

Dit alles past bij de nieuwe visie binnen brandweer Nederland om de inzet effectief (investeren aan 

de voorkant) en efficient (repressie op maat) te maken; het meetbaar maken van de performance 

met wetenschappelijke onderbouwing vanuit de academische wereld. 

Wij willen van de veiligheidsregio’s Rotterdam Rijnmond en Hollands Midden onze proeftuin maken. 

Tezamen met de 3 universiteiten in deze provincie: LDE (Leiden, Delft en Erasmus Rotterdam). En op 

langere termijn ook de 23 andere veiligheidsregio’s in Nederland betrekken, in samenwerking met 

Brandweer Nederland. 

Vraagstukken over de gewenste kazernedichtheid bij een gegeven risico‐profiel van de risico‐

objecten passen uitstekend bij een TUD. Maar ook vragen over de inzet van mobiele kazernes, 

evenals allerlei roosteroptimalisaties voor beroepspersoneel en vrijwilligers, en over lerend 

vermogen van de veiligheidsregio als organisatie, passen goed bij een TU Delft. 

De Erasmus Universiteit heeft interesse om economische, bestuurlijke en organisatorische 

vraagstukken te onderzoeken. En Leiden heeft belangstelling de juridische aspecten en wetgeving in 

de brandweerzorg te bestuderen. 

Onze ambitie is om uit te groeien naar een equivalent van de SWOV voor verkeersveiligheid, maar 

dan voor de brandveiligheid, ingebed binnen het TU Delft Safety and Security Institute, waar ik 

verderop in de rede nog op terug zal komen. 

Ik ga door met een volgend veiligheidsdomein: veiligheid tegen overstromingen. 

Er heeft in de afgelopen jaren een ontwikkeling plaastgevonden van een deterministische berekening 

van de dijkhoogte (hoogst waargenomen waterstand + 1 meter), naar een overschrijdingskans 

berekening (hoogte van dijk zodanig dat de kruinhoogte eens in de 10.000 jaar door de waterstand 

wordt overschreden), naar een faalkans berekening (alle faalmechanismen worden meegenomen), 

en nu (sinds Prinsjesdag vorige week met de bekendmaking van het nieuwe Deltaplan) naar een 

overlijdenskansberekening (sterkte van de dijk zodanig dat de kans op verdrinking achter de dijk 

kleiner dan 10^‐5 per jaar is). In die zin sluit de normering aan bij de veiligheidsnormen van het zgn. 



plaatsgebonden risico. De norm op het plaatsgebonden risico geeft aan dat nergens in Nederland 

iemand een groter risico mag lopen dan 10^-6 per jaar. Voor bestaande situaties heeft de politiek 

besloten voor een tijdelijke norm van 10^-5 per jaar; met de nadruk op tijdelijk. Dat zou betekenen 

dat de veiligheidsnormen voor de dijk nog een factor 10 strenger mogen worden in de loop der jaren. 

We hebben dus rekenmodellen nodig die de staarten van de verdelingen beschrijven tot aan kansen 

van 10^-5 en 10^-6 per jaar. Een dijk van 5 meter +NAP bij Hoek van Holland heeft een 

overschrijdingskans van gemiddeld eens in de 10.000 jaar. Ruwweg zit hier echter een factor 10 

omheen. De kans zou dus ook eens in de 1.000 jaar kunnen zijn, of de andere kant op 100.000 jaar. 

De reden van deze grote onzekerheid is de enorme extrapolatie van de relatief beperkte dataset 

(zo’n 120 jaar aan waterstandsgegevens zijn beschikbaar langs de Nederlandse kust en rivieren). Dit 

levert ruime  betrouwbaarheids-intervallen rondom de gemiddelde schatting op. 

Bij de faalkansberekening  geldt hetzelfde verhaal, maar dan spelen ook de onzekerheden in de 

sterktevariabelen een rol. Een dijk is immers meer dan alleen hoogte, ook de breedte, 

grondparameters, aanwezigheid van damwanden en taludbescherming  moeten worden 

meegenomen. De breedte van het onzekerheidsinterval neemt dus verder toe. 

Bij de overlijdenskansberekening dient ook nog eens de onzekerheid in de 

overstromingsvoortplanting, evacuatiemogelijkheden en zelfredzaamheid van mensen in rekening 

worden gebracht. Met name die laatste factor is erg onzeker. Dus nog grotere intervallen. 

Zeer veel onzekerheden dus. De overheid dient te beslissen onder onzekerheden. De consequenties 

van een foute beslissing zijn enorm (>10% van BNP als dijkring 14 onderloopt). Beter om bij de 

beschermingsmaatregelen dan aan de veilige kant te zitten van de onzekerheidsmarge’s.  

Laten we eens kijken naar de kosten‐baten afweging van de oude Delta commissie (uit 1960). 

Investeringskosten voor hogere dijken kunnen worden afgewogen tegen de risicoreductie (kans x 

gevolg) van het te beschermen gebied. Bij de gevolgen kan men naast de economische schade (direct 

en indirect) ook de statistische waarde van het verlies aan mensenlevens optellen (EU gaat uit van 

3,4 miljoen Euro per statistisch mensenleven). Deze aanpak leidt ook tot een veiligheidsnorm. In 

1960 kwam men daarmee op een faalkans voor de dijk van 10^‐4 per jaar uit. Als we dit 

vermenigvuldigen met de conditionele overlijdenskans gegeven een overstroming, vaak gelijk 

genomen aan 1%, dan komen we op een verdrinkingskans van 10^-6 per jaar uit. Sinds 1960 is de 

economische waarde en de demografie enorm veranderd; denk aan de cascade effecten die we in 

onze moderne samenleving gecreeerd hebben.  Dit zou inhouden dat de toelaatbare 

verdrinkingskans nog lager dan 10^-6 per jaar uit zou moeten komen. Oftewel een strengere norm 

dan door de huidige Deltacommissie is gepresenteerd. Over het groepsrisico heb ik het dan nog niet 

eens gehad. Overstromingen zijn immers gevaren die tot grote aantal slachtoffers tegelijkertijd 

kunnen leiden. We spreken van afhankelijk falen. Als het huis van uw buurman onder water staat is 

het zeer waarschijnlijk dat uw huis ook onder water staat. Dezelfde reden kan worden gebruikt om te 

beargumenteren dat verzekeren tegen overstromingen niet gewenst is. De overheid dient zelf de 

veiligheid van de waterkeringen te organiseren en niet af te wentelen op verzekeraars, die daar 

verder flinke premies voor in rekening zullen brengen.  

Er is nog een oorzaak die staarten van verdelingen langer maken. Namelijk het uitintegreren van 

onzekerheden. Een vrij technisch verhaal waarvoor ik graag verwijs naar de literatuur. Een rationele 



manier om om te gaan met onzekerheid in een beslismodel is door deze onzekerheid uit te 

integreren volgens een Bayesiaanse aanpak. 

Deze figuur laat de invloed van intrinsieke onzekerheid, statistische onzekerheid en 

modelonzekerheid op de staarten van de  hoogte van de IJsselmeerdijken zien. Bij een vaste faalkans 

van 1/4000 per jaar zien wij een toename van zelfs 75 cm. 

Security risico’s (ongewenste gebeurtenissen door kwaadwillig menselijk handelen) zorgen ervoor 

dat staarten nog langer worden. 

De Mosuldam (zo’n 30 km stroomopwaarts van de stad Mosul met 1,8 miljoen inwoners) was 

onlangs korte tijd in handen van IS. Hiermee hadden ze een weapon of mass destruction in handen, 

met een potentieel op ½ miljoen slachtoffers als ze de dam (die toch al een erg slechte fundering 

heeft) bewust hadden laten doorbreken. 

De dam is ruim 100m hoog en de lengte van het reservoir achter de dam zo’n 40 km lang. De turbine 

generatoren in de dam leveren voldoende electriciteit voor de miljoenen inwoners in de omgeving. 

Bij een doorbraak van de dam zouden grote delen van de stad Mosul door een vloedgolf van wel 20m 

hoog overstroomd kunnen worden, en zelfs de hoofdstad Baghdad zo’n 300km verder 

stroomafwaarts zou nog steeds met enkele meters water overstroomd kunnen worden.  

De aarden Mosul Dam heeft een fundamenteel probleem. Hij is gebouwd in de jaren 80 op een 

ondergrond van gips. Gips valt langzaam uiteen als het in contact komt met water. 

In termen van erosie potentieel van de fundering is Mosul Dam de meest gevaarlijke dam in de 

wereld. Dit werd in 2006 al geconcludeerd door het US Army Corps of Engineers.  

Naast de veiligheidsrisico’s zijn daar nu dus ook security risico’s bij gekomen.  

Moedwillige aanslagen op waterkeringen zijn vrij onbekend. Sommigen spreken over ‘unknown 

unknowns’ of van Black Swans. Echter, in de 2e wereld oorlog werden piloten van de Royal Air Force 

the dam busters genoemd met hun aanvallen op de dammen in Duitsland. Unknown knowns is 

daarom een betere term. Laten we hopen dat de Mosul dam niet zal eindigen als een known known. 

Wat kunnen we doen aan het reduceren van de onzekerheden in de staarten van de verdelingen? 

Een kort antwoord: Aanvullende data verzamelen en databestanden aan elkaar koppelen. 

Hierbij een aantal mogelijkheden: 

Trading space for time. 

Onderzoek de data van naburige locaties, indien de data op een specifieke locatie te veel 

onzekerheid laat zien in de extrapolatie. Een aanpak die gebruikt kan worden bij Offshore platforms 

op de Noordzee. 

Verzamelen van historische waarnemingen uit oude dagboeken, schilderijen en watermerken op 

oude kerken. Zgn. gecensureerde data; minder betrouwbaar dan instrumentele data, maar met 

name de data die ontbreken hebben een zware informatieve waarde. Kennelijk zijn dat jaren 



geweest waarbij er geen overstromingen hebben plaatsgevonden, anders hadden ze ook wel op deze 

lijst gestaan. 

Experimenten zoals NDT (non-destructive testing, toegepast binnen alle domeinen van de techniek, 

maar ook in de geneeskunde bijv.) 

En Proof load testing. 

Er wacht in Nederland een enorme vervangingsopgave van de kritieke infrastructuur. Denk aan de 

vele bruggen, waterbouwkundige kunstwerken, tunnels, etc. Levensduurverlenging is een interessant 

alternatief (kerncentrale’s met een levensduur van 40 jaar oprekken tot 60, 70 zelfs 80 jaar). Ook uit 

de chemische industrie kunnen we vele verzoeken tot verlenging van Licence to operate verwachten. 

De veiligheid dient uiteraard gewaarborgd te blijven. Stress testing kan daarbij helpen om de 

staarten van de verdeling beter in kaart te brengen. 

Het laatste veiligheidsdomein waar ik in deze rede op in wil gaan, is het domein van de chemische 

sector, waar we in de nabije omgeving, het havengebied Rotterdam, de Botlek, Moerdijk mee te 

maken hebben. 

Bij dit soort grote industriele complexen met meerdere bedrijven, dient het totale risico bepaald te 

worden door de risico’s per bedrijf te aggregeren; iets dat op dit moment nog niet in het risicobeleid 

wordt meegenomen. Het sommeren van de 10^‐6 risico contourlijnen kan tot een enorme verdikking 

van de staart leiden, en kritische grenzen doen overschrijden. Het gevaar op escalatie effecten nog 

niet eens mee gerekend. 

De systematische analyse van de veiligheid vindt plaats middels de sequentie: detector, logic, 

actuator. 

Detectoren, denk aan hitte‐ of koudedetectie op opslagtanks van gevaarlijke stoffen, gaslek 

detectiesystemen,  drukdetectie in drukvaten. Of aan detectoren vanuit de ruimte middels 

satellieten, bijv. van Skybox Imaging, onlangs overgenomen door Google, die tegenwoordig real time 

videobeelden via internet aanbieden met een resolutie nauwkeuriger dan 1 meter. Hierbij de 

beelden vanuit een satelliet die langzaam over Dubai heen vliegt, waarbij de schaduw van de hoge 

toren goed zichtbaar is, evenals de opstijgende vliegtuigen. Geweldige detectoren voor bedrijven als 

Shell, BP, en andere oliemaatschappijen om daarmee hun assets te monitoren en voorraden in 

opslagtanks te bewaken. Ook voor brandweerorganisaties biedt het enorme toepassingen. Er zijn 

echter ook gevaren bij dit type detectoren, uitval door zonnewinden of mogelijke cyberattacks van 

hackers. 

Een ander prachtig voorbeeld van detectoren zijn  burgerparticipatieinitiatieven, zoals de 

meetcampagnes naar fijnstof in de eigen achtertuin middels een app op de mobiele telefoon waar 

duizenden mensen aan mee hebben gewerkt. 

De logic is gebaseerd op Bayesiaanse netwerken en de actuatoren zijn de kleppen en pompen die het 

proces gaande houden, maar ook noodstop systemen. 



Wij verwachten dat in de komende 10‐20 jaar alle foutenbomen die ontwikkeld en gebruikt worden 

in de procesindustrie, maar ook in de luchtvaart en civiele techniek, door Bayesiaanse netwerken 

vervangen zullen worden. 

Bayesiaanse netwerken hebben een lerend vermogen. Ze kunnen adaptief de onderliggende 

modellen updaten en tot optimale ingrepen in het systeem komen. Het zoeken naar de MH370 in de 

Indische Oceaan, maar ook de landingen op Mars, gebeuren met intelligente Bayesiaanse 

zoekalgorithmen. 

Ik kom tot een onderwijsvisie. 

Veiligheid wordt aan elke faculteit gedoceerd, veelal door de eigen vakdocenten. De Lucht & 

Ruimtevaart ingenieur in Delft zal zeggen, over veiligheid hoef je mij niets te vertellen. Mijn visie, en 

misschien niet in dank afgenomen door collega hoogleraren, is om het technisch universitair 

veiligheidsonderwijs, gekenmerkt door zijn generieke methodologie, door een overkoepelende 

faculteit als TBM te laten uitvoeren. Hiermee kan een solide basis, ik stel voor in het laatste jaar van 

de Bachelor, gelegd worden, gevolgd door faculteitsspecifieke veiligheidsvakken in de Master fase. 

Bachelor studenten krijgen hiermee TU breed, op meta niveau de basisprincipes van de socio‐

technische veiligheidskunde, human and organisational factors, aangereikt. Onderwerpen die voor 

elk veiligheidsdomein, zij het de lucht‐ en ruimtevaart, mechanica of civiele techniek, van belang zijn. 

Verdere specialisatie in de veiligheidskunde vindt vervolgens binnen de eigen faculteiten, maar ook 

binnen TBM, plaats, bijv. met de eigen Master in oprichting “Society at Risk”. 

Tevens ben ik sterk voorstander van post‐academisch onderwijs om mensen met enige jaren 

praktijkervaring verder bij te scholen en op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen in 

het vakgebied. De multipliereffecten voor de faculteit dienen niet te onderschat te worden, blijkend 

uit de goede ervaringen met de MoSHE opleiding in de afgelopen 2 decennia. 

Het opzetten van tailor made opleidingsprogramma’s afgestemd op het bedrijf of organisatie heeft 

ook mijn ambitie. 

Vorig jaar heeft het college van bestuur het TU Delft brede instituut DSyS (TU Delft S&S Institute) op 

initiatief vanuit de faculteit TBM gelanceerd. Ik heb het genoegen en voorrecht om directeur van het 

instituut te mogen zijn. 

Ruim 30 leerstoelen werken in het instituut samen op multidisciplinaire veiligheidsvraagstukken met 

gemeenschappelijke thema’s als data analytics, risico management en system of systems. Met het 

integreren van deze domeinen kunnen we een flinke stap voorwaarts zetten.  Luchtvaartveiligheid 

betekent ook het globaal en centraal regisseren van vluchtroutes waarin informatie van 

inlichtingendiensten op elkaar worden afgestemd en aan luchtvaartmaatschappijen worden 

medegedeeld. Maar ook het efficient uitwisselen van informatie over gasleidingen en gaslekken bij 

bouwwerkzaamheden. Een voorbeeld van twee recente dossiers, waar DSyS een mooie bijdrage aan 

kan leveren. 

Onze ambitie is om over 5 jaar een volwassen instituut te hebben opgezet met goede zichtbaarheid 

naar buiten, vergelijkbaar met een Risk Center zoals in Zurich, een Public Safety Centre in Beijing of 



een Risk Science centre in Michigan. Waarmee we gevraagd en ongevraagd onderzoek kunnen 

uitvoeren naar veiligheidsproblemen in Nederland. 

Ik kom tot een afronding van mijn intreerede, samen met de nadenkende pinguin. 

Nederland is een veilig land. 

Maar staarten van verdelingen kunnen langer zijn dan verwacht. 

Ik pleit voor meer wetenschappelijk onderzoek naar deze staarten, naar consistente 

veiligheidsnormering, en naar de koppeling van big databases.  Om daarmee de veerkracht van ons 

land te verhogen met repressieve maatregelen, maar bovenal om de kwetsbaarheid verder te 

reduceren middels preventieve maatregelen. Preventie is altijd beter dan genezen. Er rust immers bij 

de overheid een morele verantwoordelijkheid om haar burgers te beschermen tegen gevaren.  

Een dankwoord. 

Allereerst dank ik mijn ouders, mijn echtgenote Yuliya en zoon Luka, en de rest van mijn familie voor 

hun onaflatende steun. 

Ik dank het college van bestuur, de dekaan Prof. Toonen,  afdelingsvoorzitter Prof. Van den Hoven, 

en oud hoogleraren Prof. Ale en Prof. Vrijling voor het vertrouwen dat zij in mij hebben gesteld. 

Ik kijk uit naar een mooie toekomst met de sectie, met de faculteit, het instituut, en met deze mooie 

universiteit. 

Hartelijk dank voor uw aandacht. 

Ik heb gezegd. 


