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Afscheid
Om maar direct met de deur in huis te vallen: 2017 is mijn laatste jaar als redacteur van de NVRB.
Het is tijd voor verandering en ik geef graag het stokje over, zoals ik ook op de recente -eerste- ALV 2017 heb aangegeven.
Tijdens mijn studietijd ben ik door Tim Bedford geïntroduceerd bij de NVRB en vanaf september 2000 heb ik met veel plezier het redacteurschap op
me genomen. De nieuwsbrief is altijd een coproductie geweest en persoonlijk vind ik het heel uitnodigend als er weer acht pagina's gevuld met ver
slagen en andere wetenswaardigheden over ons vakgebied op de deurmat lag. Soms moesten we zelfs een extra dikke editie maken omdat er zoveel
te melden was.
Coproductie ook omdat je de nieuwsbrief nooit alleen kunt maken. Vanuit het bestuur was er altijd een tweede redacteur die in ieder geval de eindre
dactie deed en een laatste toets op leesbaarheid en typefouten uitvoerde. Ik ga ze hier niet noemen omdat ik er dan vast minimaal één persoon vergeet
of tekort doe. Allemaal zijn ze een onmisbaar en zeer gewaardeerd onderdeel geweest van de vele nieuwsbrieven, naast ook actieve medeschrijver.
Coproductie ook omdat iedere nieuwsbrief afhankelijk is van de kopij die binnenkomt. In het bijzonder wil ik hier Johan de Knijff vermelden. Zijn Risi
cozoekers (26 tot op heden!) waren een constante in de inhoud van vele nieuwsbrieven.
Een andere succesvolle rubriek was De Pen. Er zijn tijden geweest dat ik niet eens een reminder hoefde te sturen! Af en toe was een semi-geforceer
de aanwijzing voor een opvolger nodig. Ik genereerde dan een random nummer en gebruikte dat als lid nummer. Dit lid -of iemand in de buurt indien
het lid al eerder was geweest of in een reeds oververtegenwoordigde branche uitkwam- kreeg dan het verzoek om de rubriek voort te zetten.
En dat brengt me op de reden voor mijn afscheid: ons vakgebied is zeer volwassen geworden. Termen als risicoanalyse, bedrijfszekerheid en kansen
lees je overal in de pers en hoor je op feestjes. Zelfs in het weerbericht gebruiken we onzekerheidsbanden! Tegelijkertijd merk ik dat de kopij voor de
nieuwsbrief opdroogt en dat ik mijn energie aan andere zaken wil gaan wijden.
Peter Blanker
PS: Onze auteur van de vele risicozoekers zou juist willen betogen dat het vakgebied niet volwassen blijkt.
Ongetwijfeld hoort U daar binnenkort nog meer over!
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Van het bestuur...

Verenigingsgegevens

Het is 17 mei 2017 als een deel van de in aanbouw zijnde parkeergarage

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

bij Eindhoven Airport instort. Er vallen gelukkig geen doden en/of gewon

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

den omdat op het moment van optreden de werknemers al niet meer

passing en kwaliteit daarvan te bevorderen door kennisoverdracht en

aanwezig waren. Maar hoe anders had dit kunnen aflopen…

uitwisseling van ervaring."

Eens te meer blijkt hoe belangrijk en immer actueel ons gedeelde interes

Aanmelding lidmaatschap en wijziging gegevens leden

se en vakgebied is. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wat is er mis ge

Secretariaat NVRB

gaan? Welke risico’s zijn opgetreden en welke achterliggende oorzaken

Marit Zethof (tijdelijk)

zijn te identificeren? Is hier sprake van een zogenoemde Black Swan of

p/a HKV lijn in water

is er een menselijke fout gemaakt? Welke lessen zijn er te trekken uit deze

Botter 1129

situatie ten aanzien van het risicomanagement? Hangende het onderzoek

8232 JN Lelystad

blijft het gissen maar twee dingen zijn zeker: van deze situatie kan en moet

0320 - 294 211

geleerd worden en voor de NVRB en haar leden blijft het de schone taak

secretaris@nvrb.nl

om risicomanagement en risicoanalyse op de kaart te blijven zetten en
Aanmelding en informatie NVRB-bijeenkomsten

beslissers te blijven beïnvloeden!

Secretariaat en/of via de website www.nvrb.nl
De opkomst voor ons lustrumsymposium Bayesiaans Denken mag in dat
licht dan ook wel als een succes gezien worden. Met Roger Cooke als

Juist omdat deze betrokkenheid en inzet belangrijk is, wil ik 2 mensen die

key-note speaker die ons meenam in de wondere wereld van onzekerheid

zich de laatste jaren continue hebben ingezet voor de NVRB en haar leden

hebben wij een zeer interessante dag beleefd. Vanuit het bestuur willen

en inmiddels hun afscheid hebben aangekondigd extra bedanken. Aller

wij de organisatie, zijnde Rafael Steenbergen (TNO), Marit Zethof (HKV),

eerst is dat Marit Zethof die 4 jaar de functie van secretaris heeft bekleed

Cees Smit (Arcadis) en Reinier Berge Henegouwen (Ricardo Rail) dan

in het bestuur en allerlei aanvullende verantwoordelijkheden op zich heeft

ook in het zonnetje zetten en complimenteren met een prachtige dag.

genomen met als prachtig sluitstuk het Lustrumsymposium. Marit, be

Betrokkenheid en inzet van leden maakt dat dergelijke interessante on

dankt! We hopen je uiteraard nog vaker bij lezingen te zien en ook voor

derwerpen de aandacht krijgen die ze verdienen, dat kennis gedeeld wordt

jou geldt nog steeds, mooie ideeën zijn altijd welkom!

en dat mensen elkaar leren kennen en vinden. En dat dit alles heeft
plaatsgevonden in een prettige ambiance maakt de dag natuurlijk helemaal

Als tweede wil ik graag Peter Blanker noemen en roemen. Peter heeft

af. Het is echter belangrijk om te benoemen dat het bestuur dit niet alleen

sinds mensenheugenis de nieuwsbrief verzorgd, achter kopij aangezeten,

kan. Voor de totstandkoming van dergelijke evemenenten heeft het be

het nieuws gevolgd en verwerkt, leuke ideeën verwerkt en is in al deze

stuur en de NVRB de hulp en inzet van de leden nodig. Alleen dan kunnen

jaren de drijvende kracht geweest achter de nieuwsbrief. Persoonlijk heb

mooie dergelijke initaitieven ontplooid worden en kunnen we van en met

ik deze nieuwsbrief altijd met veel plezier gelezen en uit de reacties van

elkaar leren en elkaar vinden.

anderen weet ik dat deze mening gedeeld wordt door vele andere mensen.
Ik wil Peter dan ook namens het bestuur en de leden enorm bedanken.

Zo is de NVRB bijvoorbeeld uitgenodigd om samen met het Genootschap

Tegelijkertijd wil ik een oproep aan de leden doen om actief te worden op

voor Risicomanagement (GvRM) en Universiteit Twente het Risk and

dit vlak. Met het stoppen van Peter als redacteur van de nieuwsbrief, is

Resilience Festival (https://www.utwente.nl/onderwijs/professional-learning-

ook het moment aangebroken om eens stil te staan en te kijken of onze

and-development/executive_opleidingen/master-risicomanagement/Evenementen/

nieuwsfeed nog steeds op zo’n manier is ingericht die het beste aansluit

risk-and-resilience-festival/) te organiseren. Ook wil het bestuur dit jaar

bij de behoeften van de leden. Graag willen wij daarom met een clubje

graag nog een excursie organiseren waarvoor wij nog op zoek zijn naar

mensen kijken of we dit minder afhankelijk kunnen maken van één redac

een interessante excursie omgeving. Ben jij diegene dit het leuk vindt om

teur en er samen de schouders onder kunnen zetten. Ook hiervoor geldt,

aan één van deze punten een bijdrage te leveren? Meld je dan vooral bij

meld je aan bij één van de bestuursleden. Een NVRB zonder nieuwsbrief

één van de leden van het bestuur. Ben jij diegene die al een tijd rondloopt

(of alternatief hiervoor) kan en wil ik mij namelijk maar moeilijk voorstel

met een eigen idee en/of het leuk vindt om bij te dragen aan inhoudelijke

len…..

of organisatorische activiteiten? Meld je dan vooral ook aan! Met zijn allen
kunnen wij nog veel meer bereiken. Misschien kunnen we met elkaar si

Met vriendelijke groet,

tuaties als bij de parkeergarage Eindhoven Airport wel helpen voorkomen!

Leon de Jonge
Penningmeester NVRB
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Viering 6e NVRB-lustrum en
afscheid als secretaris
Vorige zomer kwam de organisatie van het 6e lustrum ter sprake binnen
het bestuur. De statuten werden erbij gepakt en op 24 maart 2017 zou de
NVRB 30 jaar bestaan. Het lustrum zou dit keer op tijd worden gevierd en
niet een jaar na dato, was het unanieme motto van het bestuur. Een paar
maanden na mijn aantreden als secretaris heb ik het 5e lustrum op 19
november 2013 in Kasteel Woerden gevierd. Dit is inmiddels alweer een
kleine 4 jaar geleden. Met de herinneringen aan het vorige lustrum, ont
stond bij mij ook het gevoel om mijn bestuursactiviteiten na het lustrum
van 2017 neer te leggen en over te dragen aan nieuw bestuursbloed. Voor
mij is de tijd aangebroken om andere werkgerelateerde nevenactiviteiten
naast mijn functie als adviseur waterveiligheid bij HKV op te pakken. Voor
ik mij terug zou trekken uit het bestuur, wilde ik graag nog één activiteit

De ALV van 2017.

voor de leden organiseren: het 6e lustrum.
verder invulling aan gegeven. Op 11 juli was er een bijzondere ALV geor
De voorbereidingen begonnen vorig najaar met een brainstorm tijdens de

ganiseerd om de nieuwe voorzitter voor te stellen.

bestuursvergadering. Het lustrum moest een combinatie worden van een
feestelijke bijeenkomst en een minisymposium op een inspirerende loca

Na de ALV kon het lustrumsymposium van start met als thema: “Beslissen

tie. Het minisymposium moest de NVRB op de kaart zetten als een ken

op basis van niet volledige informatie: de rol van het Bayesiaans denken”.

nisplatform om expertise op het gebied van risicoanalyse en bedrijfsze

Het was een inspirerende middag met presentaties van de key note -

kerheid bij elkaar te brengen. Zo kwamen we op het idee om key-note

sprekers, waarna het podium beschikbaar was voor pitches over Baye

sprekers Professor dr. Roger Cooke en Professor dr. ir. Pieter van Gelder

siaans beslissen in de praktijk. We hebben geluisterd naar de interessan

te vragen voor het onderwerp: Bayesiaanse beslistheorie. We wilden graag

te verhalen van Kathryn Roscoe (TU Delft / Deltares), Noel van Erp (TU

dat het lustrum open toegankelijk zou zijn zodat ook niet-leden kennis

Delft), Oswaldo Morales Napoles (TU Delft), Jochem Wagemakers

konden maken met de NVRB. De NVRB kampt namelijk nog steeds met

(DEKRA Rail), Piet de Groot (NRG), Robert Geerts (AVIV) en Svetlana

een krimpend ledenbestand en dit willen we op zijn minst stabiliseren,

Litvinova (EMTRS).

zodat we een gezonde vereniging blijven. Ten slotte vonden we het be
langrijk dat de leden en niet-leden zelf ook de ruimte kregen om invulling

We sloten het middagprogramma af met een Lagerhuis-discussie onder

aan het middagprogramma te geven door middel van interactieve sessies

leiding van Raphaël Steenbergen. Er werden twee stellingen geponeerd,

en discussies met een feestelijke afsluiting. De NVRB is en blijft een

waarna de aanwezigen zich in het EENS en ONEENS kamp verdeelden

vereniging voor en door de leden.

en vurig met elkaar in discussie gingen. Na deze geslaagde en interes
sante middag was het tijd voor de borrel en het diner waarin de aanwezi

Met die ingrediënten zijn we met de organisatie van het lustrum gestart.

gen nog heerlijk met elkaar na konden praten. Tijdens het diner was een

De organisatie zou een coproductie worden van Cees Smit -lid van de

kort intermezzo waarbij we op ludieke wijze met elkaar een rap hebben

Programma Commissie-, Reinier Berge Henegouwen - een enthousiast

gemaakt onder leiding van een energieke stand-up comedian. Rond 21

lid-, bureau CAOS, Raphael Steenbergen en ondergetekende. Na onze

uur was de viering van het 6e NVRB lustrum op zijn einde, terug in de

eerste “SAVE-THE-DATE” aankondiging kregen we het aanbod van

trein keek ik terug op een geslaagde dag die verliep zoals we vooraf

Pieter van Gelder dat het TU Delft Safety and Security Institute (DSyS)

hadden bedacht.

graag bereid was om mee te helpen met de organisatie.
Ik wil alle sprekers en medeorganisatoren (Cees, Rogier, Raphaël) nog
Op 18 april 2017 stonden we klaar om ongeveer 70 mensen welkom te

maals bedanken voor zijn of haar bijdrage aan deze dag. Ik hoop dat u

heten bij de oude lijmfabriek in Delft, nu bekend als “Lijm en Cultuur”.

het net zo’n feestelijke en inspirerende dag vond als ik.

Vanaf de lunch waren de leden welkom om de ALV bij te wonen. Een

Voor nu neem ik afscheid als NVRB-secretaris. Ik wil zowel mijn bestuurs

beknopte ALV dit keer met een paar belangrijke agendapunten naast de

genoten en alle leden bedanken voor de inspirerende bijeenkomsten die

financiële cijfers van de Penningmeester, namelijk de invulling van drie

we hebben gehad.

functies bestuursvoorzitter, secretaris en voorzitter programma commissie
en het voorstel om een verkenning te starten naar betaalde ondersteuning

met vriendelijke groet,

voor de administratieve taken van het bestuur. Hier wordt de komende tijd

Marit Zethof

- pagina 3 -

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR
RISICOANALYSE EN BEDRIJFSZEKERHEID

Fotopagina Lustrum 2017

Keynote spreker I: Roger Cooke (hierboven)

Keynote spreker II: Pieter van Gelder (hierboven)

Svetlana Litvinova (boven) en Jochem Wagemakers (onder)

Piet de Groot (boven) en Robert Geerts (onder)
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maar deze discipline is een wel érg rijke bron van trage invoering. Nog
tientallen jaren na het ontdekken van bloedgroepen (door Landsteiner in
1901) bleven bloedtransfusies een loterij met dodelijke afloop. En nog in
deze eeuw was minder stress de behandeling tegen gastritus, aangezien
maagzuur een bacteriële oorzaak uitsloot. Behandeling met antibiotica
Met een objectieve basis is een risico-analyse voor te stellen als een reeks

werd pas mogelijk nadat Marshall (die de veroorzaker H.Pylori al in 1982

analytische bewerkingen met als resultaat een verstoringsgrootte. Een

ontdekte) zichzelf besmette en inderdaad een maagzweer ontwikkelde.

probleem is dat toepassing van dergelijke risico's veelvuldig faalt en

Er dringen zich overeenkomsten op met risico-analisten die vertrouwde

subjectieve elementen onvermijdelijk lijken. Maar écht vervelend is dat

denkbeelden blijven gebruiken in toepassingen waar deze niet (goed)

daarvoor de literatuur hoogstens een procesinstrument biedt. Er blijkt een

werken. Maar zolang de patienten, pardon, blootgestelden geen falcifica

iteratieve aanpak nodig om alle relevante verstoringen te verwoorden, een

ties zien, kan een bestaande praktijk lang stand houden. Opnieuw is het

afwegingsgrond ontstaat pas onderweg uit morele intuïties, en alle betrok

Fleck die begrip en groep treffend vat, in het woord "Denkgemeinschaft".

kenen staan al ver voor de besluitvorming in de arena. De risico-analist is

Uitkomsten van risico-analyses zijn in de praktijk slecht weerlegbaar,

dan voordelen kwijt zoals: duidelijk eindpunt, voorspelbaar traject en re

en voorzover dit een criterium is voor wetenschappelijkheid zijn die risico's

sultaat met status. Alleen daarom al hechten we aan de voorstelling dat

dus ongefundeerd. Een beperkt systeem heeft nog een duidelijke relatie

risico's op objectieve wijze wetenschappelijk verantwoord tot stand komen.

met een dataset, maar loodsbranden zijn kennelijk al te ruim voor een

Alleen, van claims als feitelijk, waar of legitiem blijft na een kort uitstapje

empirische weerlegging. Om over de afbakening van nieuwe gevaren,

wetenschapsfilosofie weinig over.

maatschappelijke risico's of veiligheid maar helemaal te zwijgen. Het lijkt

In de construerende wetenschappen kennen we verificatie: een mate

wel dat hoe relevanter de potentiële toepassing, hoe problematischer de

rieel product, dat het doet, werkt. Ingenieurs bijvoorbeeld hebben weinig

risico-analyse. Hoe minder overtuigend in elk geval het beroep op weten

last van de filosofie dat wetenschap gebaseerd zou zijn op falsificatie.

schappelijkheid van de uitkomsten. Daarmee wordt niet beweerd dat risi

Maar bevestiging is wel lastig als het uitgangspunt juist dat falen is. De

co-analisten maar wat doen of slechts een mening leveren, maar wel dat

kans op een tekort is bijvoorbeeld een taboe bij rampenbestrijding, wat

ze in gebreke blijven omtrent het ware risico (keuze, bepalingswijze en

het denken aldaar niet echt vooruit helpt. Een vakgebied als probabilistisch

uitkomst). Naar hedendaagse inzichten is een risicouitkomst geen feit,

ontwerpen ziet zoiets wél onder ogen, met hoe (frequent) iets níet werkt

ontbreekt een hard criterium voor ware gevaarsvoorstelling, en mist een

als métier. Voor de PGS15 is bijvoorbeeld rond 10-6/jr berekend voor het

set regels-der-kunst van legitieme analyse.

afbranden van een loods (>900m2 chemicaliën). Wie dit echter als voor

De hardnekkigheid van risico's als een objectieve voorstelling van

spelling opvat, wordt verrast door CMI (28/2/96), ATF (12/5/00), Chemie

verstoringen is begrijpelijk. Het klopt weliswaar niet met hedendaagse

pack (5/1/11), Diergaarde (26/2/11): staan er soms véél meer dan een

kennisinzichten en ontspoort bij daadwerkelijke toepassing, maar alterna

honderdtal complexen in Nederland? RWS vermijdt zo'n onaangepast

tieven vereisen extra werk zonder garantie op succes. Zoals bij

beeld wél en geeft faal-ranges 3-10 (bij 5-95% interval). Maar erg empi

tionalisering van de - daartoe in RZ25 wat overdreven voorgestelde -

risch toetsbaar wordt het niet, zelfs bij een nog wat abstracter voorbeeld:

subjectieve insteek. Maar, veel werk en weinig verbetering is ook te ver

het aantal worpen nodig voor het verwerpen van de hypothese “zuivere

wachten bij het oplappen van bestaande risico's met aangepaste maat

dobbelsteen”. Veel gooien (in Excel, steeds 120 worpen met kans op ‘6’

schappelijke waarderingen en bij pogingen morele overwegingen a priori

verdubbeld) geeft een keer de illustratieve verdeling 17,17,17,17,18,34,

in een risico-afweging te brengen. Het vereist nogal kundige risico-analis

maar uiteraard veel vaker iets als 16,17,17,19,21,30. Ook bij die laatste

ten om met het huidige instrumentarium goed werk te etaleren. Maar hoe

uitkomst is toeval níet uit te sluiten (chi2=2.3, n=5 =>20%). Een betrouw

dan wél, in een vakgebied met een gat tussen vraag en mogelijkheden,

baarheid van 95% vergt duizenden worpen, en daarmee in de praktijk te

verzuchtingen over afnemers en besluitvormers, en reuring in elke

veel voor ontmaskering van deze toch echt valse dobbelsteen. Hoe

vakvereniging?

opera

summier ook criteria voor wetenschappelijkheid in het bovenstaande zijn

Mijn plan was in een volgende Risicozoeker verder te gaan met de

aangestipt, duidelijk wordt dat ze minder grondslag geven naarmate de

tussenpositie: de nadelen vermijden van zowel objectieve als subjectieve

zuivere kansrekening meer toegepaste risico-analyse inhoudt.

eenkennigheid. Daarover staat wat in de literatuur onder de naam

Bij wetenschapscriteria horen namen als Lakatos, Kuhn, Popper,

"pragmatisme". Met ook uitzicht op een risico-analyse die (in object, tijd

Merton: onderzoekers die stapsgewijs aan het licht brachten dat geen

én deelnemers) niet uit de hand loopt en die toch het wezenlijke proces

objectief beginsel geldt, maar wetenschapsbeoefenaren bepalen wat (niet)

doorloopt. Dat idee komt van een zekere Pirsig: die schreef eens een boek

als waar geldt. Nog ongenoemd in bovenstaand rijtje en voorbeelden is

dat niet over motoronderhoud gaat. Over kwaliteit leidde dat in zijn later

Ludwik Fleck. Die leverde in 1935 als eerste meteen een zeer illustratieve

hervatte academische carriere tot een interessante bijdrage. Kwaliteit is

verwoording met de boektitel: "Entstehung und entwicklung einer wissen

niet te vatten met definities als de serie redelijke eisen die de gebruiker

schatliche Tatsache". Fleck was immunoloog en verbaasde zich over

stelt, maar vereist iets procesmatigs. Kwaliteit ontstaat, door je goed met

conservatieve ideeën rond syfilis en de nieuwe Wassermantest. Nu is enig

het onderwerp bezig te houden. Het is dan ook jammer, zowel voor mij

conservatisme bij nieuwe inzichten uit de aard van geneeskunde prudent,

als de NVRB-lezer, dat een regelmatige aansporing in de vorm van deze
nieuwsbrief vooralsnog ophoudt.
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Streeknieuws

MemoRI&E

In diverse nieuwsbrieven stonden regelmatig artikelen van mijn hand over

Via de sociale media kreeg ik bericht over het memoRI&E © spel: een

gebeurtenissen in of rondom Waddinxveen. Ook dit keer ontbeekt zo'n

initiatief met een knipoog. Jos Villevoye heeft een spel gemaakt die wellicht

artikel niet!

als ideale opwarmer of break bij een bijeenkomst in het kader van veiligheid
kan dienen. Je kunt het opvragen bij Jos en de set aanvullen met je eigen

Dit fietsbruggetje is door zijn fundering heengezakt, waarschijnlijk omdat

gevaren, gevolgen (wellicht uitgebeeld door andere groenten) en maatre

iemand heeft geprobeerd er met een auto over heen te rijden. Constructief

gelen. Zie het als een open source product. Jos vindt het vooral belangrijk

falen gebeurt dus ook in Nederland, ook al is dit nauwelijks "random falen"

dat praten over én werken aan veiligheid voor iedereen toegankelijk,

en wordt dit vast niet bedoeld in het Bouwbesluit met een "uitzonderlijke

aantrekkelijk en begrijpelijk blijft. Daarnaast was de woordgrap te leuk om

belasting."

er niet iets mee te doen.

Peter Blanker
Meer weten? Stuur Jos een mail: j.villevoye@gmail.com

Waarschijnlijk te zwaar verkeer!

Nieuwsberichten...

Agenda

Op de NVRB-site vindt u onder andere de volgende nieuwsberichten:

Bijeenkomst Themagroep Onderhoudsoptimalisatie

- Renault belooft ‘sterk verbeterde betrouwbaarheid’ volgende power unit

Dinsdag 19 september 2017

- Grenzen in zicht veilige afhandeling vliegverkeer Schiphol
- Risicofabels ontrafeld, voor uw veiligheid

Risk & Resilience Festival

- Menselijk handelen grootse Cybersecurity risico voor organisaties

Donderdag 9 november 2017

- Actuele ESRA Nieuwsbrief

Universiteit Twente

Voor alle informatie gaat u naar

Congres Risicomanagement

http://www.nvrb.nl/nvrb-nieuws/nieuwslinks

4 oktober 2017
KIVI bijeenkomst Uitbreiding Sluis Eefde
Dinsdag 10 oktober 2017
Lezingenavond NVRB perspectief op onze drinkwatervoorzieningen
September 2017
Houd de website en de mail in de gaten voor meer informatie over de
definitieve data en locaties.
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De nieuwe voorzitter
Goedendag NVRB-leden,
Sinds afgelopen 11 juli mag ik de voorzittershamer overnemen van Bert

van verzekeringsprogramma’s en heb meegewerkt aan het oprichten van

Knegtering. Dit is een lastige opgave gezien alles wat Bert voor jullie heeft

een verzekeringsmaatschappij. Enige kennis van cijfers is er dus wel.

betekend. Toch kijk ik uit naar deze uitdaging om dit samen met het hui
dige bestuur te gaan doen. Er staat een enthousiast team met veel goede

Van alleen kwantitatief naar het alleen nog maar hebben over de cultuur

ideeën en een prachtige achterban om de NVRB de komende jaren een

/ soft skills. De kunst is om de juiste balans te vinden en management /

prominente rol te geven in het Risicomanagement vakgebied.

beslissers mee te kunnen nemen in de overwegingen. Immers, onze in
formatie moet toch leiden tot betere besluitvorming?
Graag ga ik met jullie het gesprek aan hoe wij dit binnen ons netwerk en
daarbuiten beter kunnen faciliteren. Indien jullie ideeën hebben horen wij
dit graag. Het bestuur gaat door op de ingezette weg maar zullen continue
op zoek zijn naar zaken om jullie te inspireren maar ook om uit te dagen!
Zo komen wij verder met elkaar.
Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten en voor nu een fijne zomer gewenst.
Hartelijke groet,
Erik van Marle

Extra ALV en lezing ERTMS
Erik van Marle, voorzitter NVRB vanaf 11 juli 2017

Op 11 juli 2017 was er een extra ALV. Hierbij werd Erik van Marle bij

Ikzelf sta op de rand van een vakantie: samen met mijn gezin (vrouw en
3 kinderen) zeilend naar Noorwegen. Dit jaar de westkust waar wij gaan
proberen om Bergen te bereiken en een paar mooie fjorden te zien. Dit is
dus één van onze hobby’s, naast tennis en hardlopen, waar ik helaas niet

acclimatie gekozen tot onze nieuwe voorzitter. Het bestuur riep de leden
op om onderwerpen voor lezingen, kopij en andere suggesties vooral
actief te delen. Daarnaast zijn er weer wat vacatures binnen het bestuur.
Kandidaten of suggesties hiervoor zijn van harte welkom.

altijd zoveel tijd aan kan besteden als dat ik zou willen. Maar goed, hier
Aansluitend gaf Svetlana Litvinova een lezing over het ERTMS program

staan andere leuke bezigheden tegenover.

ma. Zij is RAM manager bij de Nederlandse Spoorwegen en werkt aan de
De meeste tijd besteed ik aan Naris. Samen met mijn compagnon Robert
’t Hart zijn wij reeds meer dan 10 jaar eigenaar van dit bedrijf en bieden
wij software aan op het gebied van Governance, Risicomanagement,
Compliance, Audit en Incidentenmanagement. Daarnaast ben ik docent
aan de Master Risicomanagement van de Universiteit van Twente en nog

invoering van het European Rail Traffic Management System. Het pro
gramma ERTMS is een samenwerkingsprogramma tussen het ministerie
van Infrastructuur en Milieu, ProRail en NS. Svetalana wisselde haar
uitleg af met een aantal stellingen.
Peter Blanker

bestuurslid van het NNR (Nationaal Netwerk Risicomanagement). Via dit
netwerk ken ik Bert ook. Het NNR wil graag de koepelorganisatie zijn op
het gebied van Risicomanagement en hier zijn dan ook vele organisaties
lid van, vanuit verschillende achtergronden.
Mijn eigen achtergrond is bedrijfskundige (Erasmus). Het NVRB lustrum
congres van 18 april dat ik meemaakte was dan ook pittig. Dit was zeer
kwantitatief ingericht, zeker de sessie met de onderzoekers die ik bijwoon
de ;-). Op dit gebied kan ik nog veel leren van deze vereniging. Anderzijds
zou ik graag de brugfunctie willen vervullen met de kwalitatieve kant van
Risicomanagement. Persoonlijk ben ik ervan overtuigd dat beide perspec
tieven niet zonder elkaar kunnen. Aangezien ik al meer dan 15 jaar
werkzaam ben binnen het vakgebied Risicomanagement heb ik veel
verschijningsvormen gezien. Ik ben ooit begonnen met het ontwikkelen
Svetlana gaf uitleg over ERTMS
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Lezingenavond "opslag en
transport LNG"

COLOFON
De NVRB-nieuwsbrief is een periodieke uitgave van de Nederlandse
Vereniging voor Risicoanalyse en Bedrijfszekerheid.

Als je alles van LNG wilt weten, was er op 31 januari 2017 een unieke
kans om in één keer te slagen. In minder dan twee uur tijd hebben twee

Redactie NVRB-nieuwsbrief

sprekers de NVRB-leden bijgepraat over dit actuele onderwerp. Wie er bij

Peter Blanker, Joël Luyk

was, is nu geheel op de hoogte van de bijzondere stofeigenschappen, van
de wetgeving, de marktontwikkelingen (Mercedes gokte verkeerd!) en van

Bijdragen aan deze uitgave van:

brandweerscenario’s. LNG is de afkorting van Liquid Natural Gas, een

Peter Blanker, Marit Zethof, Joël Luyk, Johan de Knijff, Leon de Jonge,

brandstof in opkomst voor transportmiddelen als binnenvaartschepen en

Cees Smit, Jos Villevoye, Erik van Marle.

vrachtwagens.

Redactieadres

Marcel Bikker, coördinator Veiligheid bij Rolande, is praktijkexpert door

Peter Blanker

zijn dagelijkse ervaringen en zijn technische know-how. Rolande, doch

p/a RWS Grote Projecten en Onderhoud

terbedrijf van vrachtwagenleverancier Iveco, bouwt en exploiteert LNG-

Postbus 2232

tankstations in Nederland (bijv. in Tilburg en Utrecht). Of het nu LNG,

3500 GE Utrecht

Bio-LNG (vanuit afvalgas), CNG of LCNG is, ze behartigen alle aardgas

T: 06 - 1516 9411

varianten. Marcel kent als geen ander de buitengewone eigenschappen

redactie@nvrb.nl

van deze brandstoffen en wat dat betekent voor chauffeurs en andere
gebruikers. Temperaturen van dik onder de -100 °C, opgepast! Wie zich

Sluitingsdatum kopij voor de volgende nieuwsbrief:

afvraagt waarom de grote voorraadtanks van tankstations bovengronds

onbekend

worden gebouwd en verticaal zijn georiënteerd, in tegenstelling tot de vele
honderden LPG tanks die inmiddels allemaal horizontaal ondergronds

(c) 2017 NVRB

liggen, heeft het antwoord ter plekke kunnen vernemen. Nieuwsgierig?
Vraag het de NVRB-Programmacommissie.

Alle bijdragen in deze nieuwsbrief zijn geschreven op persoonlijke titel,
tenzij anders vermeld. Wilt u (delen van) deze nieuwsbrief gebruiken

De tweede spreker van de avond, Marco van den Berg, chemisch adviseur

of heeft u kopij? Neem dan contact op met de redactie en/of bestuur!

bij DCMR en tevens medewerker bij het LIOGS, heeft zich gespecialiseerd
in de gevaarseigenschappen van LNG. In het Rijnmond-gebied is LNG
alom aanwezig. Ten eerste natuurlijk op de LNG-Terminal van GATE (joint

vaart. Marco heeft zijn aandacht speciaal gericht op het bestrijden van

venture van Vopak en Gasunie), maar vergeet de zeescheepvaart niet

incidenten, als adviseur voor hulpverleners. Het begint al bij het herkennen.

(import) en de toenemende mogelijkheden tot bunkeren voor de binnen

Heeft die vrachtwagen een LNG-tank, of ‘gewoon diesel’? “Wat is dat voor
mist, is dat ontsnappend gas of waterdamp”? “Hoe snel ontsteekt vrijko
mend LNG”? “Kan er bij escalatie een BLEVE ontstaan”? “Hoe voorkom
je de zogeheten BOG”? Ook andere vraagstukken, bijvoorbeeld waar je
naar toe moet voor reparatie en wat er in het ADR of in de PGS-33 van
toepassing is, valt binnen Marco’s scope.
De toehoorders, niet de grootste groep ooit, konden daarna nog uitgebreid
met de sprekers in discussie. Laat dat maar aan de NVRB-leden over!
Cees Smit
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