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Lijstjes
2016 nadert zijn einde, 2017 staat alweer om de hoek. Traditioneel is deze periode één van de drukste perioden van het jaar. Op werkgebied probe

ren we nog net voor de Kerst onze projectdeadlines te halen om zo met een tevreden gevoel de vakantieperiode in te kunnen gaan. Dit allemaal om

de vele kerstborrels en eindejaarsbijeenkomsten heen.

Ook typerend voor deze periode: lijstjes. Maakt op zich weinig uit wat het onderwerp is; het einde van het jaar vraagt om een opsomming van wat ons

allemaal in het jaar dat we nu gaan afsluiten is overkomen. Persoonlijk kijk ik ieder jaar uit naar één lijst(je) in het bijzonder: de Lijst der Lijsten oftewel

de Top2000 van NPO Radio 2. Wat er in de top 3 gebeurt is weliswaar weinig spannend, maar de aanloop náár die top 3 (Top2000 a gogo!) is dan

wel weer de moeite waard.

De lijst doorlopend kwam de vraag bij mij op: in hoeverre is ‘ons’ vakgebied nu een beetje vertegenwoordigd in de Top2000? Een zoektocht op artiest

en titel resulteerde in nul hits op termen als ‘risico’, ‘hazard’’ en allerlei variaties op de RAMS componenten. Een magere uitkomst.

Echter, als we wat breder kijken, en dat doen we als risico analisten natuurlijk, dan blijkt dat ons vakgebied wel degelijk goed vertegenwoordigd is. De

ANSI lijst met externe risico’s (ontwikkeld in de nucleaire sector en opgenomen in de ANSI/ANS-58.21-2007-norm) die wordt gebruikt voor het

screenen van externe gebeurtenissen wordt niet alleen door ons gehanteerd, maar lijkt ook in het standaardpakket van menig muzikant te zitten.

 

Mij beperkend tot enkel de titel van het lied (bron: Top2000 2015) kom ik tot het volgende lijstje:

- Lightning (Bliksem), terug te vinden op o.a. plek 420: Shoes of Lightning van Racoon uit 2013;

- Hurricane (Orkaan), tevens de titel van een nummer van Bob Dylan uit 1975 (plek 127). Daarnaast heeft Like a Hurricane van Neil Young uit 1977

de lijst gehaald, plek 232;

- Storm Surge (Stormvloed), beetje smokkelen hier met je alledaagse storm: Riders on the Storm van The Doors uit 1971 (plek 49) en Calm after

the Storm van The Common Linnets uit 2014 (plek 141);

- Waves (Golven); 100% score met Waves door Mr. Probz uit 2013 (plek 293);

- Landslide (Aardverschuiving); weer een 100% score met Landslide door Fleetwood Mac uit 1975 (plek 1625);

- Snow (Sneeuw); al hebben ze het dan niet letterlijk over sneeuw: The Red Hot Chilli Peppers met Snow (Hey Oh) uit 2006 (plek 335);

Afsluitend dan, Fire (Brand); de absolute topper van de externe risico’s met bijna twintig hits. Persoonlijke favoriet: Things We lost In The Fire van

Bastille uit 2013 (plek 1026).

Ga je toch anders luisteren naar de Top2000 de komende jaren, hè?

Fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar, ook namens het bestuur!

Joël Luyk

december 2016 - nummer 2016-4
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Van het bestuur...
Mijn naam is Merel Schelland en ik stel me graag aan

u voor als nieuw algemeen bestuurslid van de NVRB,

een functie die ik met veel plezier overneem van mijn

collega Raphaël Steenbergen.

Ik werk als technisch consultant bij TNO aan RAMS-vraagstukken, sinds

begin 2015 in het asset management van de gebouwde omgeving en

infrastructuur. Ik krijg energie van complexe vraagstukken met een zinvol

le en concrete toepassing, en daarvan zijn er in deze omgeving meer dan

genoeg! Mijn projectenpakket varieert dan ook van vragen rond de

stormvloedkeringen en rijkswegverhardingen tot de betrouwbaarheid van

persleidingen en spoorbruggen en het monitoren van betonwapenings

corrosie. Voordat ik in deze civiele wereld terechtkwam heb ik binnen TNO

aan nog weer andere risicobenaderingen en –beoordelingen gewerkt, met

name voor projecten in de (diepe) ondergrond, draaiend om het veilig

opslaan van energie, CO2 en radioactief materiaal.

In het risicodomein komen steeds weer in andere combinaties verschil

lende vakgebieden en mensen samen, rond vragen die ertoe doen: hoe

kunnen we op een verantwoorde manier innoveren, hoe kunnen we ver

ouderende objecten veilig blijven gebruiken, hoe maken we het voorblijven

van falen werkbaar? Hier worden complexe puzzels opgelost waarin

techniek, wiskunde, verschillende wetenschappen en menselijk handelen

allemaal een rol spelen. Werken vanuit risicoperspectief vereist daarbij

steeds opnieuw een frisse blik, en zowel verdieping in de relevante inhou

delijke details als overzicht over het geheel. 

Dit maakt de focus op risico’s elke dag weer interessant en een geweldi

ge manier om in elk project van andere mensen te leren over hun vakge

bieden. Ook in mijn rol als bestuurslid van de NVRB hoop ik experts op

verschillende gebieden met elkaar te verbinden, zodat we van elkaar

kunnen leren, perspectieven kunnen uitwisselen en scherp kunnen blijven

om onze gezamenlijke vraagstukken op te lossen. Ik kom u daarom in het

nieuwe (lustrum)jaar graag tegen op onze bijeenkomsten!

Merel Schelland

Verenigingsgegevens
Het doel van de NVRB is "bijdragen aan de ontwikkeling van de ana

lyse en beheersing van risico's en bedrijfszekerheid alsmede de toe

passing en kwaliteit daarvan te bevorderen door kennisoverdracht en

uitwisseling van ervaring."

Aanmelding lidmaatschap en wijziging gegevens leden

Secretariaat NVRB

Marit Zethof

p/a HKV lijn in water

Botter 1129

8232 JN Lelystad

0320 - 294 211

secretaris@nvrb.nl

 

Aanmelding en informatie NVRB-bijeenkomsten

Secretariaat en/of via de website www.nvrb.nl

Nieuwsberichten...
Op de NVRB-site vindt u onder anderen de volgende nieuwsberichten:

 

- Aanbesteding voor sterkere en energieneutrale Afsluitdijk van start

- Duidelijke instructies nodig bij spoorwegovergangen

- RiskMap 2017: Risico’s komen steeds dichter bij ‘huis’ in Europa

- Succesvol omgaan met onvoorspelbaarheid

Voor alle informatie gaat u naar

http://www.nvrb.nl/nvrb-nieuws/nieuwslinks
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De pen... Michiel Oussoren
Zo kort voor de feestdagen werd ik

overvallen met de vraag of ik op ‘zeer

korte’ termijn een stukje wilde schrij

ven voor de rubriek De Pen in de

NVRB nieuwsbrief. Ik had weleens

van de NVRB gehoord omdat enkele

van mijn collega’s actief zijn (gewee

st) binnen het bestuur.  Verder had ik

mij nooit zo verdiept in wat de vere

niging precies doet. Daar is nu ver

andering in gekomen omdat ik een

aantal nieuwsbrieven heb doorgelezen om dit stukje te schrijven.

 

Even voorstellen dan maar, mijn naam is Michiel Oussoren. Na mijn af

studeren zocht ik naar een baan waarbinnen ik iets kon doen met mijn

interesse voor techniek en kwantitatieve analyse. Bij Delta Pi vond ik deze

uitdaging, waar ik alweer 4 jaar met veel plezier werk. Delta Pi is een

adviesbureau gespecialiseerd in risico- en bedrijfszekerheidsanalyses.

Het inventariseren, onderkennen en inschatten van risico’s door kwalita

tieve en kwantitatieve modellering vormt hierbij altijd het fundament. Bij

Delta Pi heb ik als consultant veel ervaring opgedaan binnen het werkge

bied RAMS. Rode draad binnen deze werkzaamheden is het opstellen

van faalkansmodellen (foutenbomen) voor technische systemen, het op

stellen van prestatiegestuurde instandhoudingsplannen, het ontwikkelen

en het gebruik van reservedelenoptimalisatiemodellen.

 

Ik vind het aardig om dit podium te gebruiken om aandacht te besteden

aan dit laatste punt. Dit omdat reservedelenoptimalisatie voor lezers van

deze nieuwbrief misschien een iets minder bekend aspect is van RAMS

dan het opstellen van foutenboommodellen en onderhoudsconcepten.

Terwijl er er natuurlijk wel een directe relatie is tussen deze zaken.

Het op voorraad nemen van reservedelen is namelijk één van de manieren

om de functionele hersteltijd van technische componenten te verkorten en

daarmee de RAMS-prestaties van systemen te verbeteren. In veel geval

len wordt de hersteltijd van een component voor een belangrijk deel be

paald door de levertijd.

De vraag blijft dan hoeveel reservedelen op voorraad genomen dienen te

worden om de verwachte levertijd van componenten binnen aanvaardba

re grenzen te brengen. Dit leidt tot de vraag naar sturing op voorraden

reservedelen en specifiek naar inzicht in de relatie tussen aantallen reser

vedelen en de resulterende verwachte levertijd van componenten.

 

Delta Pi heeft voor Rijkswaterstaat een reservedelenmodel ontwikkeld

welke inzicht geeft in deze relatie en biedt hiermee een kwantitatieve

methode om tot een onderbouwde keuze te komen voor het aantal op

voorraad te nemen reservedelen. Het model biedt de mogelijkheid om te

bepalen wat de meest optimale reservedelenvoorraad is als men de

niet-beschikbaarheid van systemen op basis van levertijden van compo

nenten wil minimaliseren. Een kwantitatieve reservedelenanalyse kan

hiermee bijdragen aan de onderbouwing en transparantie van gehanteer

de hersteltijden van componenten binnen een faalkansanalyse.

 

Sinds kort ben ik vanuit Delta Pi begonnen aan een positie als RAMS

analist bij de Noord/Zuidlijn. Binnen deze functie adviseer ik over de inte

grale RAM-prestaties van systemen van de Noord/Zuidlijn. Dit betreft

enerzijds de betrouwbaarheid en beschikbaarheid en anderzijds de be

heer- en onderhoudskosten daarvan, zodat een afweging gemaakt kan

worden tussen beschikbaarheid versus onderhoudskosten door de toe

komstig beheerder. Een mooie nieuwe uitdaging om vanuit ons vakgebied

iets te kunnen betekenen binnen dit zeer interessante en innovatieve in

frastructurele project.

Michiel Oussoren

NVVK Veiligheidscongres
Op 29 en 30 maart 2017 vindt het tweejaarlijkse NVVK Veiligheidscon

gres plaats bij Hotel Papendal te Arnhem, onder de titel 'Van gelijk naar

geluk(t), de sleutels tot succes'.

De Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) is hét

kennisplatform voor veiligheidskundigen in Nederland en organiseert

eens per twee jaar het Veiligheidscongres. Elk congres heeft een

thema, dat vanuit één van de vijf domeinen van veiligheid (arbeid,

extern, sociaal, patiënten en transport) wordt belicht. Dit gebeurt door

bijdragen van leden en gastsprekers uit binnen- en buitenland, afwis

selend in plenaire en parallelle sessies. 

Verder vinden op het congres de uitreiking van de Andrew Hale-

beurs en het uitspreken van de Jan de Kroes-lezing plaats. Gemiddeld

bezoeken zo’n 850 veiligheidsdeskundigen ons congres. Verschillen

de bedrijven en instituten uit de veiligheidssector presenteren zich op

de gelijktijdige informatiemarkt. 

Voor meer informatie, waaronder de call for abstracts, gaat u naar:

http://www.veiligheidskunde.nl/congres
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Wetenschapswaardigheden
Dit keer willen we de aandacht vestigen op een tweetal interessante PhD theses (in het Engels):

 “Risk based maintenance in electricity network organizations” door Ravish Mehairjan, TU Delft, maart 2016.

“Assessing Telecommunication Service Availability Risks for Crisis Organisations” door Eelco Vriezekolk, UTwente, juli 2016.

In de linkerkolom leest U een deel van de samenvatting van het onderzoek van Ravish Mehairjan, de rechterkolom is gewijd aan de thesis van Eelco

Vriezekolk. De bijbehorende onderzoeksrapporten zijn beschikbaar via de desbetreffende universiteiten of via de redactie.

Het onderzoek van Ravish Mehairjan had als focus de verdere ontwikke

ling van onderhoudsmanagement voor elektriciteitsnetbeheer.  Het onder

houd van assets in netwerkindustrieën, zoals elektriciteit, gas en water,

ondergaat op grote schaal veranderingen richting beter onderbouwde

vormen van onderhoudsmanagement. Dit wordt vooral geleid door

strengere regelgeving, veroudering van assets, verhoogde eisen van

klanten en beperkte financiën. Hierdoor wordt het noodzakelijk voor deze

industrieën om te streven naar effectievere en efficiëntere benaderingen

voor bedrijfsvoering en onderhoud. 

Nieuwe asset management benaderingen zoals risico management krij

gen wereldwijd steeds meer belangstelling. Het onderhoudsmanagement

heeft betrekking op de ontwikkeling en de praktische toepassing van as

pecten, waardoor onderhoudsmanagement mogelijk gemaakt wordt, zoals

de organisatie capaciteiten en maturiteitsniveaus, gestructureerde kaders

voor de beoordeling van het onderhoudsbeleid en ondersteunende tools

en technologieën in besluitvormingsprocessen. Dit vergt een integrale,

multidisciplinaire aanpak, een uitdaging die in dit onderzoek en proefschrift

is aangegaan.

Bij het professionaliseren van onderhoud, hebben we vastgesteld dat de

invoering van een systematische en methodische aanpak, vooral op

tactisch niveau, essentieel is. Als onderdeel van dit onderzoek is er een

gestructureerd en methodisch model ontwikkeld. Dit model is gebaseerd

op de welbekende Reliability Centered Maintenance (RCM) methodiek

waarop een uitbreiding met risico management en met bedrijfswaarden is

doorgevoerd en wordt het Utility Risk Linked RCM genoemd. Het model

is toegepast in de praktijk op o.a. vermogenstransformatoren waaruit is

gebleken dat het een werkbare methode is welke zich uitstrekt tot en met

op risico gebaseerd onderhoudsmanagement.

Crisisorganisaties bestaan uit hulpverleners (politie, brandweer, medische

hulp, etc), crisis-coördinatiecentra en bestuurders. Een vereiste voor effi

ciënte crisisbeheersing is dat informatie snel gedeeld wordt, om de

hulpverlening te coördineren en slagvaardig besluiten te kunnen nemen.

Moderne crisisorganisaties zijn daarom afhankelijk van telecommunica

tiediensten, met name wanneer zij net-centrisch werken. Als tijdens een

incident telecommunicatiediensten niet beschikbaar zijn, zal de schade

toenemen en kunnen mensen sterven. Om goed voorbereid te zijn,

moeten crisisorganisaties hun risico’s van uitval van telecomdiensten

weten: zij moeten een risicobeoordeling uitvoeren.

Risicobeoordeling in dit domein is een uitdaging. Zo zijn telecomdiensten

samengesteld uit netwerken en diensten van meerdere, onafhankelijke en

concurrerende bedrijven. Dat maakt het erg moeilijk om betrouwbare in

formatie over het netwerk te verkrijgen. Daarnaast veranderen telecom

municatienetwerken voortdurend terwijl er relatief weinig serieuze inciden

ten gebeuren, waardoor gegevens voor een betekenisvolle statistische

analyse van incidenten moeilijk te verkrijgen zijn. Ten slotte kunnen in dit

domein de risicobeoordelingen niet alleen worden gebaseerd op techno

logische factoren; de belangen en voorkeuren van de samenleving zijn

ook relevant.

Om de risico’s van uitval van telecomdiensten te beoordelen is een risi

cobeoordelingsmethodologie ontworpen, genaamd Raster, die is afge

stemd op dit domein en de uitdagingen ervan.  Raster tekent en gebruikt

diagrammen van telecommunicatiediensten. Deze diagrammen werken

als een gemeenschappelijke grafische taal tussen experts. Diagrammen

hoeven niet vooraf in detail te worden opgesteld; details worden toege

voegd als en wanneer deze nodig zijn. Dit verklaart de naam van Ras

ter: Risk Assessment by Stepwise Refinement (Risicobeoordeling door

Stapsgewijze Verfijning).
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Even voorstellen...Proficium
Al enige tijd is Proficium betrok

ken bij de NVRB en in het bijzon

der de bijeenkomsten “Thema

cie Onderhoudsoptimalisatie”.

Zo is onze collega Bas van

Schie secretaris van deze the

maciegroep, worden er bij ons op kantoor in Breukelen regelmatig de

themaciebijeenkomsten gehouden en hebben wij al meerdere gastspre

kers voor een NVRB lezing mogen ontvangen. Het is dus inmiddels tijd

om ons als bedrijf kort aan u voor te stellen.

Even voorstellen...Pim
Lodestijn

Inmiddels ben ik bijna 6 jaar

werkzaam bij RHDHV. Ik heb in

meerdere grote tunnelprojecten

meegewerkt (Coentunnel, Nij

verdal, Sharq Crossing, Gaas

perdammertunnel). Voorname

lijk als RAMS engineer maar ook

op het gebied van System Engi

neering. Ook heb ik RAMS ana

lyses uitgevoerd voor een aantal

beweegbare bruggen. Als RAMS

engineer, voer ik FMECA’s en

FTA’s uit en stel ik onderhouds

concepten op. Daarnaast denk ik graag na over de RAMS processen en

producten en de wijze waarop deze in het project geïntegreerd worden.

Ook heb ik de technische eisen van een aantal prestatie gerichte beheer

contracten opgesteld. Tot slot heb ik affiniteit met Machineveiligheid en

het proces om te komen tot het vermoeden van overeenstemming t.a.v.

deze richtlijn. Hiertoe ben ik ook CMSE gecertificeerd.

 

In het kleine beetje tijd wat ik nog voor mezelf beschikbaar heb, tennis ik

graag. Ook vind ik het leuk om aan oldtimer auto’s en motoren te sleutelen.

Het feit dat het 2 takt motoren zijn maakt dat bedrijfszekerheid hier een

leuke uitdaging is en het beheer zeker op basis van risico’s wordt uitge

voerd.

Tot ziens,

Pim Lodestijn

Proficium is al ruim 5 jaar met meer dan 10 professionals gespecialiseerd

in Maintenance- en Assetmanagement vraagstukken binnen de infra-sec

tor. Onze adviseurs kunt u tegenkomen op verschillende infraprojecten.

Zo zijn wij binnen de GWW-sector voornamelijk betrokken bij een aantal

DBFM-contracten (Design Build Finance en Maintain) zoals de “A9

Gaasperdammerweg” en “A15 Maasvlakte – Vaanplein”, waar we de

marktpartijen helpen om de risico’s omtrent de prestatie-eisen te kwanti

ficeren en gecontroleerd te beheersen middels proces-, ontwerp- en on

derhoudsoptimalisaties. In de Rail-sector zijn wij voornamelijk betrokken

als adviseur van de infrabeheerders waar wij in de gehele keten, van

initiatie van een project tot en met het beheer van de infrastructuur, be

trokken zijn bij het borgen en optimaliseren van de assetprestaties. Denk

daarbij aan projecten zoals “Spoorzone Delft”, “Schiphol Amsterdam Al

mere” etc. Naast de projecten waar we actief zijn, hebben wij in samen

werking met ProRail en Railcenter (voorheen RIO) ook opleidingen ont

wikkeld op het gebied van het beheer van Spoortunnels en leiden wij

verkeersleiders en beheerders op. Als bedrijf zijn wij continu op zoek naar

kennisuitbreiding binnen ons vakgebied en de NVRB draagt hier aan bij,

dit is dan ook de reden dat wij ons hebben aangesloten bij de NVRB. In

de toekomst gaan wij er vanuit nog vele leerzame en vooral ook leuke

NVRB bijeenkomsten bij te wonen!

 

Namens het Proficium-team,

Bram ten Klei, consultant en mede oprichter van Proficium

Agenda
19 januari 2017, Congres Nationaal Netwerk Risicomanagement.

23 maart 2017, ALV en lustrumviering NVRB.

29 en 30 maart 2017, NVVK Veiligheidscongres.

18 - 22 juni 2017, Portoroz (Slovenië), ESREL2017

Nog nader in te vullen:

Lezingenavond over veiligheidsregio’s en het regionale risicoprofiel

Lezingenavond NVRB perspectief op onze drinkwatervoorzieningen

Lezingenavond over (veiligheids)risico's van LNG transport en opslag

Deze lezingenavond zijn opgenomen in het voorlopige programma van

de Programma Commissie. Houd de website en de mail in de gaten voor

meer informatie over de definitieve data en locaties.
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Citaat uit Betacanon dVRGVT en CSP7486755

Risicomode
Risicozoeker 25, door Johan de Knijff

  De opbrengsten van risico-analyses worden nogal hardnekkig uitgedra

gen als een degelijk instrument, ook bij toepassingen waar het gekozen

risico ongepast is of iets nieuws voorhanden. Een groot aantal ingenieurs

(v/m) illustreerde dat onbedoeld via het jaarthema en -congres van het

KIVI "Leven met risico's", door formuleringen als: "Hoe kunnen we de kloof

verkleinen die [...] tussen gedegen risicoanalyse en publieke verontwaar

diging, de perceptie van risico’s en risicotolerantie?" En zelfs: "Hoe trekken

we normen gelijk die nogal uiteenlopen in verschillende en soms zelfs

dezelfde sectoren?"  Misverstanden uit de objectivistische school, waarin

ware risico-uitkomsten bestaan,  die de besluitvormers daarna waarderen

en het publiek krijgt uitgelegd. En zelfs via vergelijkbare activiteiten neu

trale uitspraken over acceptabele gevaren volgen. Quod non! Bovendien

allerminst degelijk, zo blijkt met enkele voorbeelden van toepassingen

waarin een ontoereikend risico-instrument eerder controverses bevordert

dan maatschappelijke besluitvorming verder helpt (Risicobeleid is te

beperkt, Essay J. de Knijff, De Ingenieur site en blad, november 2016).

   In toepassingen als hierboven is de kunst niet zozeer een kwestie van

gedegen - maar van goede risico-analyses. Met "goed" in de brede, ook

normatieve betekenis: behalve uiteraard reken- of redeneerfouten vermij

den, de  relevante gevaren voldoende verwoorden en verantwoord kiezen.

Zoals bijvoorbeeld in de nieuwe benadering van overstromingsveiligheid,

waar niet alles hangt aan één risicobegrip, één-dimensionaal tegen een

norm, in een papieren werkelijkheid. Ook al zijn de alternatieven niet

meteen operationeel, tekortkomingen onder ogen zien is een stap naar

een beter risico-instrumentarium. Anders dan bijvoorbeeld bij Omgevings

veiligheid: wel modieuze taal rond de Omgevingswet maar erin weinig

doorwerking van een lange reeks adviezen over meer doen aan verbreden

van het instrumentarium en verantwoorden van verschillende normen.

  In Overstromingsveiligheid zijn de objectieve risicoschool niet zo domi

nant dat geen ruimte is voor verbeteringen. Er is in het oude - en nieuwe

waterbeleid zelfs sprake van gevaarsvoorstellingen en normkeuzes uit de

subjectieve school. Zoiets durf ik niet in achthonderd woorden in NVRB-

kring te beweren, maar het staat onderbouwd in een afstudeerscriptie: 

Een eeuw van Nederlands risicobeleid rond overstromingen (Geenszins

verwaarloosbaar, MSc-scriptie P. Lewis, 30 juni '15 UvA). Overstro

mingsfrequenties van 1/250 tot 1/10.000 blijken het resultaat van oppor

tunistische deelbesluiten in een mix niet altijd expliciete overwegingen,

waarna ook eeuw historische reconstructie niet een objectieve grond te

voorschijn kan toveren.

  Dat dit heel leerzaam is, formuleren de jury's die dit werk twee prijzen

waard vonden als volgt. "Het feit dat men bij risicoberekeningen onverge

lijkbare zaken als geld, mensenlevens, omgevingskwaliteit, e.d. moet af

wegen, maakt duidelijk hoe moeilijk – en ook verhullend – een puur cijfer

matige aanpak is. De mathematische modellen zijn nooit op een objecti

vistisch of subjectivistisch wereldbeeld gebaseerd, maar op een combi

natie van beide waarin de vooruitgang van het denken over risico’s het

beste tot uiting is gekomen. De scriptie draagt bij tot een beter begrip van

de totstandkoming van onze huidige risicosamenleving. De theorieën van

Bruno Latour en Ulrich Beck waarmee onze huidige risicosamenleving en

het ontstaan ervan getypeerd worden, blijken daarbij geen obligaat theo

retisch kader om het gebruik en de veranderingen van risicoanalyses te

analyseren. Wat in eerste instantie een ontoegankelijk objectivistisch fort

lijkt te zijn, blijkt bij nadere beschouwing een half vervallen zandkasteel."

  Die - verkorte - metafoor is nog illustratiever dan de auteurs vermoeden:

net zo min als een zandkasteel bestand is tegen aanvallend water biedt

het huidige risicobeleid stabiliteit bij daadwerkelijke verstoringen. Voor

verheldering en verbetering vallen de namen van twee sociologen. Latour

onderbouwt dat wetenschappelijke begrippen niet zozeer op empirie

steunen als wel op consensus over interpretatie (Laboratory life: the

Social construction of scientific facts, 1979).  In zijn theorie is weinig

ruimte voor risico's die a priori bestaan, wachtend om onthuld en gemeten

te worden, waarna rationeel handelen volgt. De verklaringskracht zal

duidelijk zijn bij de omgang met risico in casussen als het wondermateriaal

asbest, huishoudelijke kerncentrales, EM-velden, nanotechnologie en

soortgelijk.

  Beck kijkt meer naar dat handelen op maatschappelijk niveau; vader van

het begrip risicomaatschappij (Risikogesellschaft, 1986). Dat beschrijft

een samenleving waarin ongewenste gevolgen steeds meer mensen

bedreigen, veelal onzichtbaar voor die blootgestelden, die zich daaraan

ook moeilijk kunnen onttrekken. Een voorbeeld op lokaal niveau is fijnstof,

maar (on)rechtvaardige nationale verdeling of de toenemende onmacht

van staten zijn eveneens belangrijke elementen van risico's. Bovendien

verklaart deze theorie waarom risico's alsmaar lijken toe te nemen. Bij

zoiets als het antropogeen broeikaseffect kan Latour verduidelijken

waarom dat (geen) wetenschappelijk feit is en Beck waarom we er (niet)

zoveel aan kunnen doen.

  Bovenstaande vogelvlucht over subjectieve invalshoeken gaat niet om

of risico een sociaal construct is, maar om het gebruik waarin de beteke

nis ook ontstaat. Risico als hulpmiddel voor een goede besluitvorming

vereist aspecten die in die vermeende objectieve risicobegrippen buiten

beeld vallen of blijven. Het is dan ook niet de gepercipieerde kloof tussen

risico-uitkomsten en publieke ontvangst die aangepakt moet worden, maar

het onverstoord loslaten van risicobegrippen en -resultaten in toepassin

gen waar ze volledig noch verantwoord zijn.
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Uit het nieuws...
Waterveiligheid

Begin november 2016 vond de oefening Waterwolf in Marken plaats. Er

werd een dreigende overstroming nagebootst, gevolgd door de evacuatie

van de bewoners. De oefening is een test voor de gemeente Waterland,

de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, Defensie en de Veiligheids

regio om te zien of zij goed voorbereid zijn op een dergelijke ramp.

Bron: DCO monitoring, 2 november 2016

 

Het Waterschap Peel en Maasvallei neemt maatregelen tegen waterover

last in Noord-Limburg. In totaal komt er 350 kilometer aan stroken langs

beekjes, bedoeld om overstromingen op te vangen. Ook komen er reten

tiegebieden voor overtollig water.

Bron: Algemeen Dagblad, 3 november 2016

 

Door de stijgende zeespiegel moeten we ons steeds beter beschermen

tegen overstromingen. En als gevolg van het opwarmende zeewater, wordt

de kans op heftige en ook krachtigere stormen –ook buiten het “traditio

nele” stormseizoen- groter. Met de afronding van de laatste zwakke

schakel aan de Nederlandse kust in West-Zeeuws Vlaanderen, is de

Nederlandse kust de komende 50 jaar weer superstormproof. De ruim 10

kilometer kustversterking kostte 130 miljoen euro.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 7 november 2016

 

Infrastructuur en transport

De Haagse verkeersader gaat op de schop. In 2017 zijn er langdurige

werkzaamheden aan de Raamweg en Koningskade in Den Haag. Onder

andere de riolering moet hoognodig vervangen worden.

Bron: Algemeen Dagblad/ Haagsche Courant, 15 december 2016

 

De belangen van wandelaars, fietsers en ruiters worden zorgvuldiger

meegewogen bij veranderingen aan spoorwegovergangen. Nieuwe fiets-

en wandelroutes worden voortaan aan spoorbeheerder ProRail voorge

legd, voordat ze worden uitgezet. Dat heeft staatssecretaris Dijksma af

gesproken met ProRail en de recreatieve belangenorganisaties.

Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 9 november 2016

 

Energie

De nucleaire inspecties van de Verenigde Staten, China en vier andere

landen doen onderzoek naar mogelijke vervalsing van veiligheidsgege

vens bij een Franse fabriek waar onderdelen voor kerncentrales worden

gepubliceerd. De affaire brengt de Franse nucleaire industrie verder in

moeilijkheden.

Bron: De Volkskrant, 15 december 2016

Verslag NVRB Lezingavond
Software Betrouwbaarheid
De NVRB organiseerde  op dinsdag 22 november  2016 een bijeenkomst

over “software betrouwbaarheid.” Ongeveer 20 mensen werden welkom

geheten door de themacommissie Onderhoudsoptimalisatie, waarna Jaap

van Ekris een lezing gaf over software betrouwbaarheid.  In deze lezing

gaf Jaap zijn kijk op het ontwikkelen, beheren en onderhouden van be

trouwbare software / industriële automatisering.

 

De sheets zijn te vinden via de website van delta-pi: http://www.delta-pi.

nl/nieuws/lezing-jaap-van-ekris-over-software-betrouwbaarheid-voor-nvrb

Namens de NVRB danken wij de gastheren van Delta Pi te Vught voor de

organisatie van deze lezing.
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RWS investeert in RAMS
Het Steunpunt ProBO van Rijkswaterstaat ontwikkelt en beheert metho

des voor  risicogestuurd aanleggen, beheren en onderhouden van de

assets waar Rijkswaterstaat voor verantwoordelijk is. In de vorige

nieuwsbrief berichtten we al over de RAMS opleidingen en de Handreiking

Prestatiegestuurde Risico Analyses (PRA).

 

In aanvulling op het intro van deze nieuwsbrief en De Pen, willen we ook

wat meer zeggen over onze analysemethodes. Om goede prestatiege

stuurde risicoanalyses te kunnen maken zijn soms specifieke methoden

noodzakelijk. Wij vertalen het Reliability Centered Mantenance (RCM2)

naar een gestructureerde PRA, met diverse submethodes om de speci

fieke kenmerken van de infrastructuur op correcte wijze te kunnen model

leren.

We zoeken hierbij zoveel mogelijk de samenwerking met marktpartijen,

kennisinstituten en gebruikers om tot methodisch correcte en toepasbare

producten te komen. Alle methodes zijn vrij beschikbaar vanuit het

Steunpunt ProBO, maar in specifieke gevallen (bijvoorbeeld bij een uit

vraag) is het raadzaam om de voor dat geval vigerende documenten bij

het projectteam op te vragen.

 

Om deze producten goed te kunnen beheren en beschikbaar te maken,

worden deze opgenomen in de interne RWS werkwijzer.

 

Een aantal voorbeelden van de beschikbare methoden en kaders:

-  Handleiding en model Bepalen Reservedelen

Berekent de kans op misgrijpen als functie van diverse parameters zoals

het aantal componenten, faaldata en aanvultijden. Ontwikkeld in samen

werking met Delta-Pi.

-  Database faalkansen (conservatief)

Schrijft voor welke faaldata zonder verdere motivatie gebruikt mag worden

in risicoanalyses. Ontwikkeld in samenwerking met NRG.

-  Kader Verificatie Betrouwbaarheid en Beschikbaarheid

Schrijft voor welke stappen er voor een RA-analyse gevolgd moeten

worden. Ontwikkeld in samenwerking met RWS contractmanagers.

-  Screeningsmethode Externe Gebeurtenissen

De methode is de vertaling van de ANSI / ASME

naar infrastructuur. Ontwikkeld in samenwerking

met IV Infra.

Meer informatie via probo@rws.nl
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