
Hierbij nodig ik u van harte uit voor de bijeenkomst die de Contactgroep Gezondheid en 

Chemie (CGC) organiseert i.s.m. de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde: 

 

Safety & security 
“Is er synergie voor bedrijven? Of moet het apart blijven?” 

 

Donderdag 21 januari 2010  

13.30 - 16.30  

Ontvangst vanaf 13.00 uur 

 

Golden Tulip Hotel Central, Burg. Loeffplein 98, 5211 RX ’s-Hertogenbosch 

(Hotel Central ligt aan de markt, ca. 15 minuten lopen vanaf het station, zie ook 

www.goldentuliphotelcentral.nl, tel. 073-6926926, op het NS-station kun je een 

routebeschrijving uitprinten) 

 

 

‘Safety’ en ‘security’ zijn twee aspecten van veiligheid voor ‘kwetsbare’ bedrijven. Voor 

veiligheid is in de afgelopen decennia een groot aantal methoden ontwikkeld om het 

veiligheidsmanagement te verbeteren met ongevalanalysemethodieken, veiligheidscultuur-

programma’s, leren van incidenten, etc. Hetzelfde geldt voor securitymanagement.  

Inmiddels stelt de overheid ook steeds meer eisen aan het securitymanagement van bedrijven 

met veel gevaarlijke stoffen. VNCI en het ministerie van VROM hebben hierover een 

convenant afgesloten. Security-kwesties spelen een steeds belangrijkere rol, naast de al 

bestaande veiligheidssystemen. Het thema van deze middag is de vraag of er synergie mogelijk 

is tussen deze twee aspecten van het managementsysteem van bedrijven. Zijn ontwikkelingen 

op veiligheidsgebied toepasbaar op security en andersom?  

De sprekers gaan in op een aantal aspecten, waaronder de overeenkomsten en verschillen tussen 

de twee vakgebieden, de praktijk van een security bedrijf, laboratoriumonderzoek naar security 

en de beveiliging van gemeenschappelijke bedrijfsterreinen.  

 

 

Het programma: 

Dagvoorzitter is Mat Jongen 

 
13.00 - 13.30 Ontvangst met koffie en thee 

 

13.30 - 13.45 Opening door de bestuursleden Paul Scheepers (voorzitter CGC) en Paul 

Swuste (bestuurslid CGC en NVVK) 

Mededelingen uit de besturen van CGC en NVVK 

 

13.45 - 14.15 Safety modellen in security (Coen van Gulijk, TU Delft) 

De presentatie gaat in op enkele wetenschappelijke componenten van het security 

werkveld. Onderwerpen die aan de orde komen zijn de vraag of een definitie van 

security en het security-werkveld wel helder is. Wat is het verschil met safety? En 

zijn die verschillen een belemmering voor de uitwisseling van wetenschappelijke 

http://www.goldentuliphotelcentral.nl/
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concepten? De presentatie gaat vanuit een wetenschappelijk perspectief in op deze 

vragen en tracht op deze manier te zoeken naar oplossingen om te combineren.  

 

14.15 - 14.45 Slim samenwerken met genetwerkte systemen (Martijn Neef, TNO Defensie & 

Veiligheid) 

TNO werkt aan slimme netwerken van sensoren, actuatoren, informatiesystemen, 

en gebruikers. Met deze netwerken is het mogelijk om meer te observeren, de 

situatie beter te begrijpen en sneller en efficiënter te reageren op gebeurtenissen. 

Door een vraaggestuurde inrichting van het netwerk kunnen meerdere organisaties 

van dezelfde sensoren en applicaties gebruik maken, en kunnen we informatie goed 

beschermen. We beschouwen de gebruikers en het slimme sensornetwerk als een 

team dat in staat is om zich snel te vormen naar de situatie en informatievragen. Zo 

dragen deze slimme netwerken bij aan snel en effectief ingrijpen bij bewakings-

taken en incidentbestrijding.  

 

14.45 - 15.00 Pauze 

 

15.00 - 15.30 Safe and Secure, het verschil tussen veilig zijn en je veilig voelen (Erik de 

Vries, G4S) 

De security maatregelen van een organisatie moeten, net als de safety maatregelen, 

gebaseerd zijn op de risico's. Het wezenlijke verschil tussen safety en security is 

echter de factor "mens", maar dan in die zin dat bij security sprake is van opzet of 

kwaadwillendheid. Maar hoe bepaal je het risico als de bandbreedte die tussen een 

kruimeldief en een terrorist is? Kan security gebruik maken van de risicomodellen 

die in safety gangbaar zijn, of laat perceptie (het gevoel van veiligheid) zich niet 

vangen in modellen? En toch is samenwerking echt nodig, want het einddoel is 

hetzelfde: een veilige werkomgeving in de breedste zin van het woord. 

 

15.30 - 16.00 Bedoelde versus onbedoelde schade, een wereld van verschil (Victor 

Roggeveen) 

Zolang wij van mening zijn dat medewerkers niet ’s morgens uit bed stappen met 

het idee om vandaag nou eens een lekker vette explosie te veroorzaken, is er weinig 

synergie tussen veiligheidskundigen en beveiligingsmedewerkers te verwachten. 

Interessant is wel dat er een grote groep veiligheidskundigen is die gelooft dat het 

volgen van regels de manier is om ongevallen te voorkomen. Ook bestaat er een 

grote groep beveiligers, die, omdat dat in hun taakomschrijving staat, graag EHBO 

verlenen of een brand aanvallen. Blijkbaar lijken die twee dus op elkaar; maar 

waag het niet om dat expliciet te maken! Het zijn écht sterk verschillende 

diersoorten. 

 

16.00 - 16.30 Plenaire paneldiscussie met de sprekers 

 

 

 

 



 - 3 - 

De sprekers: 

 

Coen van Gulijk is Universitair docent bij de sectie Veiligheidskunde van de Technische 

Universiteit Delft. Doet onderzoek naar veiligheids- en beveiligingsproblematiek waarbij de 

nadruk ligt op basisprincipes en hoe die basisprincipes leiden tot werkzame oplossingen op de 

werkvloer. Hij is inhoudelijk coördinator voor het technisch deel van de Master of Security 

Science and Management cursus (TopTech) en coördinator voor de Safety, Security and Justice 

minor op de Campus Den Haag, een samenwerkingsverband tussen TU Delft en Universiteit 

leiden. Sinds zijn aantreden in 2007 in de vakgroep Veiligheidskunde heeft hij gewerkt in 

verschillende onderzoeksgebieden: security op vliegvelden, patiëntveiligheid, 

overstromingsrisico’s, arbeidsongevallen, en causale modellering van ongevallen bij 

luchttransport.  

Voor 2007 werkte Coen bij TNO Defensie en Veiligheid en deed daar onderzoek naar 

bescherming tegen toxische gassen en stof. In 2002 is hij gepromoveerd op het filteren van roet 

uit uitlaatgas van dieselmotoren.  

 

Martijn Neef  is onderzoeker op het gebied van ‘command & control’ en informatie-

management bij TNO Defensie en Veiligheid. Martijn werkt op het grensvlak van kunstmatige 

intelligentie, informatie management en ‘human factors’. Hij heeft gewerkt aan nationale en 

internationale projecten op het gebied van ‘decision support’, informatiemanagement en 

command & control, zowel voor Defensie als voor civiele projecten op het gebied van 

crisismanagement. Hij is nauw betrokken bij het D-CIS Lab (Delft Cooperation on Intelligent 

Systems), een open research partnership opgericht door Thales Nederland, TNO, de 

Universiteit van Amsterdam en de TU Delft. Bij TNO is Martijn een van de project leiders in 

het ‘Intelligent Sensor Networks’ programma. Zijn project betreft het gebruik van ‘distributed, 

sensor-driven systems’ voor security en safety doeleinden. 

 

Erik de Vries  is sinds 1998 werkzaam bij Group 4 Securicor (G4S). Na de officiersopleiding 

werkte hij 13 jaar als officier bij de Koninklijke Landmacht. Na een periode van drie jaar als 

general manager voor een timesharing project in Indonesië, kwam Erik in dienst van G4S. Daar 

heeft hij operationele en commerciële functies vervuld, zoals districtmanager in Rotterdam, 

manager van de meldkamer en operationeel manager van een detentiecentrum. Met deze 

praktijkervaring op zak werd hij Risk Manager voor G4S Beveiliging in Nederland, en daarmee 

verantwoordelijk voor het interne risicobeleid.  

Op dit moment adviseert hij als manager consultancy klanten op alle gebieden rondom security. 

De nadruk ligt daarbij op het vertalen van risico’s naar maatregelen die niet alleen compliant 

zijn, maar ook in de bedrijfsvoering passen. Daarnaast is Erik voorzitter van het Benelux 

chapter van ASIS International. 

 

Victor Roggeveen (MVK, 1974 en Master of Occupational Health & Safety, UvA, 1994) is 

onafhankelijk veiligheidskundige. Hij is zijn werkzame leven begonnen als machinist bij de 

Koninklijke Marine. Na 8 jaar verruilde hij deze baan voor de functie van veiligheidskundige 

bij een Amerikaanse oliemaatschappij die op de Noordzee aardgas wint. In 1984 richtte hij het 

veiligheidsadviesbureau AdviSafe Risk Management op dat industriële en transportorganisaties 

adviseert op het gebied van risicomanagement. In 2000 deed hij het bedrijf van de hand en 
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concentreerde zich weer op de adviespraktijk. Zijn kennis van industriële  risicomanagement-

methoden en zijn interesse in mensen hebben hem drie jaar geleden doen besluiten zijn focus te 

verleggen naar risicomanagement in ziekenhuizen. Hij begeleid de afdeling patiëntveiligheid 

van een ziekenhuis en is op meerdere plaatsen in de zorg actief pleitbezorger van een 

systematischer aanpak van het voorkomen van incidenten in de zorg. In die rol probeert hij de 

slechte elementen van industriële veiligheidszorg achter zich te laten en de effectieve elementen 

in de zorg toe te passen. Victor is sinds 2003 bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor 

Veiligheidskunde. 

 

 

 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie 

De Contactgroep Gezondheid en Chemie (CGC) is een multidisciplinair discussieforum met als 

doel het uitwisselen van informatie over de gezondheid van de mens in relatie tot chemische 

factoren en het bevorderen van het netwerk van mensen werkzaam op dit terrein. Dit wordt 

gerealiseerd door het organiseren van themamiddagen voor bedrijfsartsen, veiligheidskundigen, 

arbeidshygiënisten, toxicologen, medisch milieukundigen en milieugezondheidskundigen. De 

middagen worden, afhankelijk van het thema, georganiseerd in samenwerking met de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne (NVvA), de Nederlandse Vereniging voor 

Veiligheidskunde (NVVK), de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie (NVT), de 

Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde (NVMM) en de Nederlandse Vereniging 

voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De themamiddagen bieden de mogelijkheid 

om al deze verschillende specialisten bij elkaar te brengen en zo multidisciplinaire netwerken te 

laten ontstaan. 

 

Meer informatie over de programma’s van de CGC kunt u vinden op de website van de 

Nederlandse Vereniging voor Arbeidshygiëne, www.arbeidshygiene.nl, door te kiezen voor 

“contactgroepen” en  “CGC”. U vindt daar de programma’s en ppt-files van de CGC-

bijeenkomsten die al hebben plaatsgevonden. Als lid van de CGC ontvangt u uitnodigingen 

voor nieuwe bijeenkomsten. 

 

Tijdens de bijeenkomst worden door de CGC uitsluitend aan leden van de CGC certificaten van 

deelname uitgereikt ten behoeve van certificering. Deelnemers die geen lid zijn van de CGC 

maar wel lid zijn van één van bovengenoemde beroepsverenigingen kunnen hun eigen 

beroepsvereniging verzoeken om een certificaat van deelname te verstrekken.  

 

Aanmelding als lid van de CGC is mogelijk via info@epsnet.nl 

 

De volgende bijeenkomsten van de CGC zijn op: 

11 maart 2010 in samenwerking met de NVT 

10 juni 2010 in samenwerking met de NVAB 

9 september 2010 in samenwerking met de NVMM 

11 november 2010 in samenwerking met de NVvA 

 

 


