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	 							veiligheid	

Op het onlangs gehouden congres Master of Safety dat door 
initiatiefnemer Pilz georganiseerd werd, bleek maar al te dui-
delijk dat veiligheid vooral te maken heeft met mensenwerk. 
Of we het hebben over machineveiligheid, het ontwerpen van 
machines die voldoen aan de CE-normen of over cyber secu-
rity, technisch kan er heel erg veel, maar in veel gevallen blijkt 
de mens de zwakste schakel.

Veiligheid is 
mensenwerk
Techniek	is	meer	een	aanvulling

Veiligheid is een onderwerp waarbij we het meestal 
hebben over technische hulpmiddelen om machi-
nes veilig te maken. Toch zijn deze voorzieningen 
maar een deel van het geheel. De werkomgeving, de 
omgang met de collega’s en vooral het arbeidskli-
maat dat o.a. door de managers geschapen wordt, 
zijn ook bepalend voor de veiligheid. Daar komt 
nog bij dat er tegenwoordig ook veiligheid gevraagd 
wordt in onze digitale wereld. Machines die gekop-
peld zijn aan internet kunnen gehackt worden 
en wat er dan allemaal kan gebeuren, gaat verder 
dan alleen de veiligheid voor de gebruikers van de 
machine. 
In alle gevallen is de mens de schakel tussen de vei-
lige omgeving en de gevaren die op kunnen treden. 
Hij is degene die door goed op te letten, de regels 
te volgen en vooral niet ondoordacht te handelen, 
voorkomt dat er ongelukken plaatsvinden. Ook is 
hij degene die veiligheidsvoorzieningen uitdenkt en 
plaatst, regels opstelt en er op toe moet zien dat vei-

ligheid niet alleen een papieren kwestie is, 
maar door ons allemaal hoog in het vaan-
del zou moeten staat en juist dat laatste is 
waar het veelal mis gaat.

Master	of	Safety
Onlangs organiseerde Pilz het congres 
Master of Safety, een congres waarbij het 
nu eens niet zou gaan over technische 
voorzieningen, maar juist over veiligheid 
in het algemeen. Wie van te voren het 
programma bekeken had, was al tot de 
conclusie gekomen dat het zeker niet een 
technisch seminar zou gaan worden of een 
dag over regels en wetten. In tegendeel; dit 
was een seminar waar vooral het mense-
lijke gedrag het uitgangspunt was.
De dag werd geopend door Jan Tournois. 
Jan is naast directeur van Pilz Nederland 
ook psycholoog en bezig om af te studeren 
op het onderwerp gedrag en veiligheid. In 
zijn lezing liet hij zien dat risicogedrag te 
maken heeft met hoe wij als mens daar 
naar kijken, hoe wij deze informatie ver-

werken en hoe wij ons laten beïnvloeden door de bui-
tenwereld. Een belangrijke factor is het inschatten van de 
risico’s. Echt goed zijn we daar niet in, gezien het feit dat 
menig risico wordt onderschat. Even op een stoel staan 
om iets van de hoogste plank te pakken, doen we maar al 
te snel, terwijl we volgens de ARBO-richtlijnen toch echt 
gebruik moeten maken van klimmateriaal dat jaarlijks 
gekeurd wordt, misschien een harnas hadden moete dra-
gen met valbeveiliging of een hoogwerker hadden moeten 
laten komen. Veelal worden de richtlijnen als betuttelend 
ervaren en zeker als we snel even iets willen doen, dan 
gooien we met gemak alle regels overboord. We gokken 
veel te veel en omdat we de ervaring hebben dat het eigen-
lijk altijd wel goed gaat, vertonen we gedrag dat zeker als 
onveilig beschouwd kan worden.
In zijn lezing liet Jan ons zien wat er zich in onze boven-
kamers afspeelt en waarom mensen de dingen doen die zij 
doen en hoe u dit gedrag kunt aanpakken en sturen. Dat 
laatste is natuurlijk van belang als u een veilige omgeving 
wilt gaan maken waarbij u verder gaat dan het opstellen 
van protocollen, het aanbieden van beschermingsmid-
delen of het aanbrengen van veiligheidsbesturingen. We 
hebben het dan over leiderschap en organisatie. Ook daar 
ging Jan Tournois dieper op in. Als promovendus op dit 

onderwerp weet Jan als geen ander hoe een 
bepaalde leiderschapsstijl een veiligheids-
cultuur binnen een organisatie kan bevor-
deren of belemmeren.
Managers die heel erg van bovenaf bestu-
ren, zullen moeite hebben met het ver-
krijgen van een goede veiligheidscultuur. 
Hetzelfde geldt als veiligheid alleen een 
thema is als er weer eens een audit plaats 
moet vinden. De motivatie van de werkne-
mers is in die gevallen nu niet bepaald erg 
hoog te noemen. 
Regels moeten niet opgedrongen worden. 
Een goede veiligheidscultuur is een samen-
komst van alle aspecten in de organisatie 
die van invloed zijn op het gedrag van de 
mensen. We hebben het dan over aspecten 
zoals leiderschap, organisatieondersteu-
ning, rechtvaardigheid, communicatie, 
uitdaging, ervaren zinvolheid, baanzeker-
heid en zeker ook taakcomplexiteit en 
werkbelasting. Veiligheid is dan ook een 
taak van iedereen en moet begeleid wor-
den door een manager die samen met de 
betrokkenen kijkt naar dat wat er gaande 
is, wat er moet gebeuren en hoe fouten 
voorkomen kunnen worden. Daarbij moet 
hij zich open en kwetsbaar opstellen om zo 
het maximum uit de organisatie te halen.

Cybercrime	en	Cyber	Security
Dit waren twee thema’s die ook uitge-
breid aan de orde zijn gekomen. Hierbij 
gaat het om veiligheid die niet zo snel tot 
ongelukken leidt met lichamelijk letsel 
zou u denken. Binnen een bedrijf dat stil 
is komen te liggen door bijvoorbeeld een 
botnet-aanval kan de stress hoog oplopen. 
Wat er dan allemaal kan gebeuren, is legio. 
Mensen moeten immers de problemen 
opvangen, want de productie moet weer 
zo snel mogelijk op gang gebracht worden.
Dat bij cybercrime de factor mens heel 
belangrijk is, zal menigeen wel weten. Wat 
echter opvalt, is dat de menselijke factor 
niet bij de crimineel ligt, maar bij het 
eigen personeel. In de lezing Cybercrime 
is niet wat je denkt liet Loren Roosendaal 
(afbeelding 2) zien dat we onze internet-
verbindingen wel heel erg goed kunnen 
beschermen met firewalls, protocollen en 
meer, maar dat de gebruiker eigenlijk de 
kwetsbaarste factor is.
Loren Roosendaal was al vroeg zijn leef-
tijdsgenoten voorbij en als tiener was hij 
meer met de computer aan het gamen en 
hacken dan aan het huiswerk maken. Al 
heel jong begon hij met het ontwikke-
len van games en wist al heel vroeg welke 

mogelijkheden die computer ons biedt. 
Vandaag de dag gebruikt hij deze kennis 
om mensen te leren zich te wapenen tegen 
cyber-criminelen. Dit doet hij o.a. als 
directeur van het Centrum voor Digitale 
Transformatie aan de universiteit van 
Nyenrode en als CEO van de bedrijven 
Knowingo en IC3D Media. 
Door zijn uitgebreide ervaring weet hij 
dat het wapenen tegen cyber-aanvallen 
voor een beperkt deel een technische aan-
gelegenheid is. Een hacker die echt gericht 
een aanval wil uitvoeren, wordt namelijk 
niet gehinderd door firewalls, maar loopt 
gewoon via de voordeur naar binnen, een 
deur die veelal door onszelf nog openge-
houden wordt ook (afbeelding 3). Uit 
onderzoek door IBM uit 2014 is gebleken 
dat slechts 5% van de geslaagde hacks te 
wijten waren aan falende techniek.
In zijn lezing vertelde Loren heel plastisch 
hoe echte hackers te werk gaan. Dit zijn 
mensen die niet vanuit hun zolderkamer-
tje opereren, maar letterlijk op staat gaan 
om manieren te vinden om binnen te 
komen, met de telefoon als belangrijkste 
stuk gereedschap. Het zijn de behulpzame 
portiers, telefonistes of secretaresses die 
veelal veel te vriendelijk en onoplettend 
zijn (afbeelding 3). Medewerkers zijn vaak 
te gemakkelijk met het doorgeven van 
informatie zoals wachtwoorden, beveili-
gingscodes, etc. aan zogenaamde collega’s 
of technici van bijvoorbeeld het telefoon-
bedrijf. Via diverse wegen, waarbij tijd 
vaak geen rol speelt weten de hackers uit-
eindelijk door te dringen tot de informatie 
die ze willen hebben.
Let wel; we hebben het hier niet over de 
criminelen die ransomware verspreiden. 
Dat zijn criminelen die uit zijn op het 
snelle geld door breeduit honderden com-
puters te benaderen in de hoop dat er een 
paar zijn waar ze binnen komen. Loren gaf 
daarbij als voorbeeld dat een tijdje terug 
een heel groot ziekenhuis al hun compu-
ters weer vrijkocht voor een paar duizend 
dollar. Hadden de hackers geweten wat ze 
binnen waren gekomen, dan hadden ze 
echt wel meer gevraagd.
Dat een ransomware-aanval lukt, is veelal 
ook een kwestie van mensenwerk. Een 
medewerker die een verkeerd bestand 
opent of op een rare link klikt, kan de 
veroorzaker van alle ellende zijn. Loren 
gaf daarom ook aan dat het van essenti-
eel belang is dat iedereen constant scherp 
blijft en de manieren herkent waarop 
cyber-criminelen te werk gaan. Training 

van het totale personeel is dan ook van essentieel 
belang.
Nu heeft Loren geen goede ervaring met de 
manier waarop meestal dit soort trainingen ver-
lopen. Eén of twee maal per jaar het personeel 
in een training bijpraten is niet effectief. Al heel 
snel is al het geleerde weer weggezakt en is ieder-
een weer terug bij af. Hij ontwikkelde daarom 
een trainingssysteem waarbij hij elementen uit de 
gamewereld gebruikt. Iedereen binnen het bedrijf 
laat hij een soort spel spelen met vragen afge-
stemd op de taak van de werknemer, dat wat hij 
moet weten en dat wat hij al geleerd heeft waar-
bij rekening gehouden wordt met de vergeetcurve 
(afbeelding 4) om zo op tijd voor herhaling van 
het geleerde te zorgen. Voor wie daar meer over 
wil weten, is er op YouTube een complete lezing 
te vinden met de titel ‘Why learning is broken 
and how to fix it’ die Loren Roosendaal gehou-
den heeft voor TEDxBreda. Hierin legt hij exact 
uit waar het om gaat en hoe hij met zijn leersys-
teem waarbij hij mensen tegen elkaar laat spelen, 
punten behalen en zelfs virtuele bonussen verdie-
nen er voor kan zorgen dat lesstof zeer succesvol 
op maat aangeboden kan worden (afbeelding 5).

En	als	het	fout	is	gegaan
Liesbeth Smits, Expert Cyber security & safety, 
mocht de dag afsluiten. Zij drukte ons allen op 
het hart om ons te gaan voorbereiden op eventu-
ele gevolgen. Misschien zijn er binnen een bedrijf 
protocollen opgesteld, maar daar heb je niet veel 
aan als je niet met enige regelmaat gaat oefenen. 
Op die manier raakt iedereen vertrouwd met dat 
wat er gedaan moet worden om een compleet 
gehackt bedrijf weer in de lucht te krijgen. Als 
het dan echt nodig is, zijn alle wielen al uitge-
vonden en wordt er geen onnodige tijd verspild 
met het uitzoeken wie de juiste man op de juiste 
plaats is of waar nieuwe hardware vandaan moet 
komen en hoe die geïnstalleerd dient te worden 
om snel weer in bedrijf te zijn.

Tot	slot
Gesteld mag worden dat deze eerste Master of 
safety, een succes geworden is. Een succes dat 
vraagt om herhaling en zoals het er nu naar uit-
ziet, wordt dit seminar een traditie. Voorlopig is 
het Pilz die de kar trekt en voor meer informatie 
moet u dan ook bij hen zijn.          •
Voor meer informatie zie  
www.etotaal.nl/achtergrond. 
Artikel “Veiligheid is mensenwerk”.

www.pilz.nl

Afbeelding 5. Achter de 
spel-leeromgeving gaat 
een uitgebreide con-
trolemachine schuil die 
het hele spel bestuurt, 
vorderingen bijhoudt, 
scores uitdeelt, maar er 
vooral voor zorgt dat de 
leeromgeving een spel 
lijkt ook al is het dat in 
feite niet.

Afbeelding 1. Jan Tournois mocht de dag openen met twee lezingen. Afbeelding 2. Loren Roosendaal wist zijn toehoorders ademloos te boeien.

Afbeelding 3. Echte hackers komen meestal 
via de voordeur binnen.

Afbeelding 4. Na enige tijd is een mensen 
het aangeleerde weer vergeten.


