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Rampen zijn van alle tijden! 

1275 - instorten Romeinse brug Maastricht 

1570 - Allerheiligenvloed 

1287 – Sint Luciavloed: 'God doe sende ene vloet also groot, daer vele volx in bleef doot.' 

1421 - Sint-Elisabethsvloed 



1629 - Batavia 



Van Act of God naar Act of Man 
 • Eerste industriële revolutie – Gietijzer en stoommachines  

• Tweede industriële revolutie/technologische revolutie – 
Staal, elektriciteit, turbines en verbrandingsmotor  

• Derde industriële revolutie – Communicatie en digitalisering 
 

• Nieuwe risico’s! 
 

• “Building devices that can crash,  
 sink, burn or explode” (Perrow, 1984) 
 



1807 - Kruitschipramp Leiden 



1912 - Titanic 



“ Waren het in de oude tijden een bijl, afvliegend van 
den steel, een stootige os, een onoordeelkundig 
gegraven bron, een neervallende steen, die den 
houthakker, den veehouder, den waterbouwkundige, 
den steenhouwer aansprakelijk maakten voor hun 
daad, die onheil voortbracht, thans, nu het 
fabriekswezen, het verkeer, de techniek, enz. op een 
hoogte van ontwikkeling zijn gekomen, die men eenige 
geslachten terug, niet zou hebben kunnen droomen, is 
het getal slachtoffers, dat jaarlijks valt ten koste van 
deze zegeningen met duizenden gestegen.”    
          (Van Zuylen, 1912) 



“Twee dingen zijn oneindig,  
het universum en menselijke 
domheid. Maar van het 
universum weet ik het nog 
niet helemaal zeker.” 
     

Albert Einstein 



80% ongevallen door menselijk falen 
 Menselijk falen wordt geschouwd als de meest voorkomende 

oorzaak van ongevallen:  
• 80-95% (Brehmer, 1993; Whittingham, 2004) 
• 60- 80% (Perrow, 1999) 
• 60-90% (Hollnagel, 1998; Wickens et al., 2013) 
• Voor commerciële luchtvaart: 88% (Wickens et al., 2013) 
• Voor maritieme ongevallen: 80% (Perrow, 1999) 

  96% (Wagenaar & Groeneweg, 
         1987) 

 



Gedrag 
Thinking fast    Thinking slow 
Systeem 1    Systeem 2 
Impliciet    Expliciet 
Intuïtie     Rede 
Herkenning-gebaseerd   Ratio 
Gewoonte    Opzettelijk 
Onbewust    Bewust 
Perifeer     Centraal 
Automatisch    Gecontroleerd 
 

Skill-based       Rule-based  Knowledge-based 
 

Presenter
Presentation Notes
Diverse theorieen geven verschillende namen aan dit gedrag: Kahneman spreekt van “thinking fast” of “system 1”, Damasio noemt het intuïtie, Klein spreekt van “recognition primed decisions”. Ze staan opgesomd in de linker kolom, terwijl de tegenhangers in de rechter kolom zijn opgenomen.Hierbij moet wel in ogenschouw worden genomen dat het de extremen zijn in een continuüm. Ook gaat met het verwerven van onbewust, automatisch gedrag het bewuste, rationele gedrag niet verloren. Experts beheersen het hele scala.Naast alle tweedelingen is er driedeling is gemaakt door Rasmussen: skill-based, rule-based, knowledge-based behaviour. Skill-based gedrag of gedrag gebaseerd op vaardigheid wordt toegepast op routine situaties (denk aan lezen, fietsen, autorijden), rule-based op bekende situaties waar regels voor voorhanden zijn (het volgen van een procedure) en knowledge-based gedrag voor nieuwe situaties waarvoor een oplossing uitgedacht moet worden.



Taxonomie van Rasmussen 

• Skill-based behaviour 
 

• Rule-based behaviour 
 

• Knowledge-based behaviour 
 



Skill-based behaviour 
• Gedrag gebaseerd op vaardigheden. 
• Vormen van automatisch gedrag die vrijwel 

zonder nadenken worden uitgevoerd, zoals 
fietsen, lopen, spreken en autorijden op een 
rustige weg.  

• Mogelijkheid tot multitasken. 
• Zeer betrouwbaar. 



Rule-based behaviour 
• Gedrag gebaseerd op regels. 
• Bestaande regels worden op een nieuwe 

situatie toegepast.  
• Men analyseert eerst een probleem of situatie 

en kiest dan een regel of procedure die leidt tot 
een oplossing.  

• Als X dan Y 



Knowledge-based behaviour 
• Gedrag gebaseerd op kennis. 
• Er moeten nieuwe regels worden bedacht voor 

nieuwe situaties. 
• Creatief en analytisch. 
• Vermoeiend. 
• Hoog risico op fouten. 

 
 



SRK 



Bhopal (1984) 

Herald of Free Enterprise  
(1987) Challenger (1986) 

Tenerife (1977)  

Tjernobyl (1986) 

Three Mile Island (1979) 

 



Generic Error Modelling System (GEMS) 

UNSAFE 
ACTS 

UNINTENDED 
ACTION 

INTENDED 
ACTION 

SLIP 

LAPSE 

MISTAKE 

VIOLATION 

Basic errors 

Attentional failure 

Memory failure 

Rule-based mistakes 
Knowledge-based mistakes 

Routine violations 
Exceptional violations 
Acts of sabotage 

(Reason, 1990) 



Swiss cheese model (Reason) 



• Grote ongevallen en rampen zijn zelden het 
gevolg van een enkele fout van één persoon 

 
• “The terrible ifs accumulate”  

  (Winston Churchill) 



“Het lijkt altijd onmogelijk tot het is 
verwezenlijkt.”  (Mandela) 

• Onmogelijke ongevallen (Wagenaar & Groeneweg) 
• Normal accidents (Perrow) 
• Black swans (Taleb) 

 



• Waar mensen werken met complexe 
technologie is het onvermijdelijk dat het soms 
mis gaat!  

 

Bijvoorbeeld:  
Scheepvaart, railverkeer, lucht- en ruimtevaart. 
Chemische fabrieken, kerncentrales.  
Olie en gasindustrie. 
Cardiochirurgie, neurochirurgie, etc. 
 
 



Causale ketens 



Herald of Free Enterprise 
Justice Sheen: “ At first sight the faults which led to the disaster were 
the… errors of omission on the part of the Master, the Chief Oficer and 
the assistant bosun, and also the failure by captain Kirk to issue  and 
enforce clear orders. But a full investigation into the circumstances of 
the disaster led inexorably to the conclusion that the underlying or 
cardinal faults lay higher up in the Company. The Board of Directors did 
not appreciate their responsibility for the safe management of their 
ships…” 
“From top to bottom the body corporate was infected with the disease 
of sloppiness revealing a staggering complacency… individually and 
collectively they lacked a sense of responsibility.” 

 

 



Van Act of Man naar Act of Legal Person?! 
 

Herald of Free Enterprise: Geen 
‘controlling mind’  vrijspraak 

Chemie-Pack: Rechtspersoon en  
management aansprakelijk 



Menselijk falen na ongeval 

• Behoefte iemand de schuld te geven 
• Zoeken naar een zondebok 
• Second victim (Dekker, 2013) 
 

•  Fundamentele attributiefout 
•  Outcome bias 
•  Hindsight bias 
 



Fundamentele attributiefout 

• De neiging om gedragingen van anderen toe 
te schrijven aan de persoonlijkheid van die 
ander en omgevingsfactoren te 
onderschatten. 



Hindsight bias 
• Baruch Fischhoff 
• Ook wel: knew-it-all-along effect. 
• Zodra ze de uitkomst van een beslissing of het 

resultaat van bepaalde omstandigheden kennen 
zijn mensen geneigd om te denken dat zij die 
uitkomst hadden voorzien. Achteraf herzien wij 
onze overtuiging over wat we dachten dat er zou 
gebeuren en zijn we ervan overtuigd dat de 
uitkomst voorbestemd was, alsof het niet anders 
had kunnen verlopen. 

• Beïnvloed oordeel over Vermijdbaarheid 
 



Outcome bias 

• De neiging om een belissing te beoordelen op 
de uiteindelijke uitkomst in plaats van op de 
kwaliteit van de beslissing op dat moment. 

• Beïnvloed oordeel over Verwijtbaarheid 



Schuld 
• Neiging omstandigheden te negeren  zondebok 

 
• Vermijdbaar en verwijtbaar  schuld 

 
•  Handelen of nalaten? 
•  We nemen handelen eerder kwalijk dan nalaten 

 
• Kleine fouten kunnen grote gevolgen hebben 



• HR 1-6-2004, ECLI:NL:HR:2004:AO582 
• “ Niet reeds uit de ernst van de gevolgen van 

verkeersgedrag dat in strijd is met één of 
meer wettelijke gedragsregels in het verkeer, 
kan worden afgeleid dat sprake is van schuld 
in vorenbedoelde zin [culpa lata].” 

              



Costa Concordia - 2012  



Er zelden één oorzaak! 
• What-You-Look-For-Is-What-You-Find 

 

• Hou een open blik 
• Let op mogelijke biases 

 

• Niet of-of, maar en-en:  
• Act of God (overmacht), Act of Man en/of Act of 

Legal Person 



“Het is gemakkelijk de fouten van anderen te zien, 
maar moeilijk de eigen fouten te erkennen.”  

            (Boeddha) 
        



“Voordat ik een fout maak, maak ik die fout niet.” 
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