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“Veiligheid is eigenlijk niets 
anders dan risicomanage-
ment. Helaas kan er over 
risicomanagement heel 
verschillend worden gedacht. 
Daarom ben ik er voorstan-
der van om de beginselen 
waaraan risicomanagement 
moet voldoen, te verankeren 
in een veiligheidswet die voor 

alle sectoren van veiligheid 
van toepassing is. Het gaat 
niet om het bewerkstelligen 
van ‘nul’ risico,  maar dat 
over risicomanagement in het 
algemeen eenduidig wordt 
gedacht. Waardevol dat de 
universiteiten het onderwerp 
‘veiligheid’ voor het U-Meet 
publieksdebat hebben ge-

selecteerd!” Dat zegt prof. 
mr. Pieter van Vollenhoven,  
voorzitter van de Stichting 
Maatschappij en Veiligheid. 
Met deze uitspraak beklem-
toont hij het belang van de 
samenwerking tussen uni-
versiteiten, bedrijfsleven en 
overheid bij het oplossen van 
veiligheidsvraagstukken.

Introductiefilm Prof.Mr. Pieter van Vollenhoven

De universiteiten staan midden in de samen-
leving en sluiten aan op tal van thema’s die 
maatschappelijk relevant zijn. Dat doen zij 
door wetenschappelijk onderzoek en door het 
opleiden van bijna 250.000 studenten die straks 
hun plaats in de beroepsbevolking vinden. Zo 
leveren universiteiten hun bijdrage aan het oplos-
sen van maatschappelijke problemen.

“Veiligheid” is een van die belangrijke thema’s! 
Maar veiligheid heeft veel betekenissen: het kan 
gaan om het tegenovergestelde van (gepercip-
ieerde) “onveiligheid”, het kan gaan om cyberveil-
igheid, om veiligheid rond water, maar ook om 
privacy. Dit thema hebben universiteiten gekozen 
om te laten zien wat de Nederlandse wetenschap 

hiervan weet, hoe complex de thematiek is, maar 
ook welke oplossingen en oplossingsrichtingen 
denkbaar zijn. En ook welke andere partijen een 
belangrijke rol bij deze thematiek spelen. Daarom 
hebben de Nederlandse universiteiten afgelopen 
dagen hun deuren wijd opengezet en verwelkom-
den zij vele betrokken experts, politici, mensen 
uit het bedrijfsleven, studenten en andere belang-
stellenden.

De universiteiten kennen hun eigen kracht en de 
kracht van andere partijen om maatschappelijke 
problemen aan te pakken. En daarom ontmoet-
ten wij velen onder het motto “U-meets”!

Karl Dittrich, voorzitter VSNU

http://youtu.be/Ti08TXXSiwo
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Rijksuniversiteit Groningen: Overheid moet eerlijker worden bij inbreuk op privacy
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25 september 2013 

PERSBERICHT

Veiligheid is eigenlijk niets anders dan risicomanagement. Helaas kan er over risicomanagement 
heel verschillend worden gedacht. Daarom ben ik er voorstander van om de beginselen waaraan 
risicomanagement moet voldoen, te verankeren in een veiligheidswet die voor alle sectoren van 
veiligheid van toepassing is. Het gaat niet om het bewerkstelligen van ‘nul’ risico,  maar dat over 
risicomanagement in het algemeen eenduidig wordt gedacht. Waardevol dat de universiteiten het 
onderwerp ‘veiligheid’ voor het U-Meet publieksdebat hebben geselecteerd!”
Dat zegt prof. mr. Pieter van Vollenhoven,  voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. 
Met deze uitspraak beklemtoont hij het belang van de samenwerking tussen universiteiten, be- 
drijfsleven en overheid bij het oplossen van veiligheidsvraagstukken.

Als het gaat om klimaatproblematiek, radicalisering, terrorisme, cybercrime of georganiseerde crimi-
naliteit, denken we vaak dat het een ‘ver van mijn bed’-show betreft. Maar is dat wel zo? Meermaals 
slaat iets toe op het moment dat we het niet verwachten. Zo ook in Nederland, denk maar aan de wa-
teroverlast in Limburg, het schietincident in Alphen aan de Rijn, de cyberaanvallen op de Nederlandse 
banken of de ‘big brother’-taferelen zoals klokkenluider Edward Snowden die aan het licht bracht. Maar 
ook dichter bij huis is onze veiligheid regelmatig in het gedrang; denk aan het drukke verkeer waar we 
ons dagelijks in begeven of aan inbraak en diefstal.

Reden voor een aantal universiteiten om hun jaarlijkse publieksdebat U-meet het thema ‘Veiligheid’ 
mee te geven. In de eerste week van oktober vindt in vrijwel alle universiteitssteden in het kader van 
het Weekend van de Wetenschap zo’n ‘U-meet’ plaats. U-meet is een ontmoeting van maatschappelijke 
partijen, politiek en wetenschap. Belangstellend publiek is nadrukkelijk uitgenodigd om bij deze ontmoe- 
ting aanwezig te zijn en om deel te nemen aan het debat.

Op welke manier kan wetenschappelijk onderzoek een antwoord geven op maatschappelijke vraagstuk-
ken - antwoorden waarmee de politiek haar voordeel zou kunnen doen? Dat is het uitgangspunt van de 
U-meets. Elke universiteit vult het overkoepelende thema op eigen wijze in. Zo spitst de Rijksuniversiteit 
Groningen het onderwerp toe op privacy, gaat de Open Universiteit in op ‘cyberpesten’, belicht de Uni-
versiteit Utrecht het thema sociale zekerheid  en diept de Technische Universiteit Twente de ‘Cyber- 
security’ uit.  
In vrijwel alle steden worden er korte presentaties gehouden, gevolgd door een debat. De opbrengst van 
de U-meets zou een bijdrage aan een veiliger Nederland kunnen zijn. Dat dit nodig is, blijkt wel uit de 
Veiligheidsmonitor-2012 van het CBS, waarin is geconstateerd dat bijna één op de vijf Nederlanders zich 
wel eens onveilig in eigen buurt voelt.  De handvatten die vanuit de universiteiten worden aangereikt, 
worden gebundeld in een online ‘Dossier Veiligheid’. Daarin bevinden zich bijvoorbeeld persberichten, 
debatverslagen, video-registraties en geluidsfragmenten.

De U-meets vinden plaats in de week voorafgaand aan of volgend op het Weekend van de Wetenschap, 
het weekend van 5 en 6 oktober.

Meer informatie vindt u op www.vsnu.nl/umeet.
Twitter: @Umeetscience #umeet2013  
Facebook: U-meet Science
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U-Meet tweets

https://twitter.com/MickyDevente/status/385397315256983552
https://twitter.com/UniLeiden/status/385820691167444992
https://twitter.com/sigvi/status/384945264236056576
https://twitter.com/Rianneletschert/status/384766044621254656
https://twitter.com/Umeetscience/status/386140042512842752
https://twitter.com/Ingriddekort/status/385475464858726400
https://twitter.com/PetervderKnaap/status/385660605585051649
https://twitter.com/UTwente/status/386114417630269440
https://twitter.com/PEEMWE/status/385805321450442752
https://twitter.com/jdiepenmaat/status/385830871158497281
https://twitter.com/Wetenschap24/status/384655710203965440
https://twitter.com/deVSNU/status/384617578548580352
https://twitter.com/SMVsamen/status/385107498501697536
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Op 1 oktober opende het Science Café de 
Tilburgse Wetenschapsweek (U-Meet) met 
een avond over Veiligheid in het ziekenhuis. 
Hoe kan een medische misser - denk aan 
het achterblijven van een instrument in het 
lichaam van een geopereerde patiënt, met 
alle gevolgen van dien - worden voorkomen? 
En wie is er verantwoordelijk? Heeft het zin 
de beschuldigende vinger naar een bepaalde 
chirurg te wijzen? Moeten we toe naar een 
Amerikaanse cultuur waarbij de advocaten al 
in de startblokken staan om de foutmakende 
chirurg te sewen?

De angst regeert
Jan Anne Roukema, chirurg en hoogleraar 
Kwaliteit van Leven (Tilburg U), schetste een vrij 
sceptisch beeld van de gezondheidszorg; we 
gaan er op vooruit, technisch gezien, maar of al-
les zo veel beter wordt? Zeker, bepaalde ziekten 
zijn (nagenoeg) uitgebannen (tbc, griep), maar 
anderen zijn er voor in de plaats gekomen (kan- 
ker is nu doodsoorzaak 1). Maar de angst re-
geert. Bij de managers, de patiënten en de dok- 
toren. Managers willen fouten minimaliseren via 
het instellen van allerlei regels en procedures. 
Zodat de zorg nu overheerst wordt door contro-
leurs. Hele etages van zorginstellingen zitten vol 
regelaars, managers en checkers. Zelfs tot in de 
operatiekamer. Verplegers moeten aftekenen 
of alle gebruikte instrumenten er nog zijn. Of er 
geen pincet in het lichaam van de geopereerde 
patiënt is achtergebleven. En dat omdat er 
bij pakweg 1 op de 15.000 operaties ooit iets 
achterbleef is er een enorme controlemachine 
opgezet. De zorgkosten kunnen wat Roukema 
betreft flink omlaag wanneer die regeldrift, geba-
seerd op angsthazerij, wordt gereduceerd. Maar 
ook als het gaat om de vraag of er geïnvesteerd 
moet blijven worden in peperdure behandelin-
gen en apparatuur ten gunste van bijvoorbeeld 
behoud van hulpmiddelen voor patiënten (zoals 
de rollator). Roukema toonde een statistieken 
waaruit bleek dat het aantal complicaties (een 
aanwijzing voor mogelijk medisch falen) is toege-
nomen, niet omdat er meer gefaald wordt maar 
omdat er veel meer en toch ook  beter wordt ge-
controleerd. Iedereen maakt fouten, maar verre-
weg de meeste fouten zijn niet aan een persoon 
toe te wijzen. En daarover gingen de betogen 
van Hiddema en Meeuwis.

Aankondiging Night University op Tiburgse mupi’s. 

In de Tilburgse collegebanken tijdens lezing van Corien 
Prins over Cybercrime en privacy (Night University)
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Veiligheid gediend bij no-blame
Professor Frans Hiddema (ex-directeur Oog-
ziekenhuis) liet zien hoe het Oogziekenhuis de 
zaak zo heeft ingericht dat de kans op missers 
geminimaliseerd wordt. Men heeft lering getrok-
ken uit onder meer veiligheidsmaatregelen in de 
luchtvaart. En best practices all over the world 
van vergelijkbare instellingen worden bestudeerd 
en geïmplementeerd. De situatie is nu dat ruim is 
ingezet op het bestrijden van de angst bij pa-
tiënten. Klein maar niet onbelangrijk voorbeeld: 
parkeren van de auto gebeurt door een werkstu-
dent. Zo moet er een begeleider mee die overal 
bij is, ook bij de ingreep;. Daarbij, operaties zijn 
van a tot z op een scherm te volgen en worden 
dus opgenomen.  
Kort voor de ingreep wordt hardop gecheckt 
wie de patiënt is, aan welk oog wat gedaan 
moet worden (dat niet het andere oog de dupe 
wordt). Ook tijdens de ingreep moet de oog-
chirurg hardop de acties benoemen die hij/zij 
gaat uitvoeren. Het is teamwork en daar wordt 
op beoordeeld. Er is dus transparantie alom, 
onderlinge controle in het proces, goede infor-
matieverstrekking (wat gaat er gebeuren) en de 
patiënt en zijn begeleider krijgen zelf ook nog 
een stuk verantwoordelijkheid mee naar huis. En 

heel belangrijk: er wordt niet ‘geblamed’. Fouten 
worden geanalyseerd als zijnde onderdeel van 
een systeem, gemaakt binnen een team. De 
veiligheid is gediend bij een non-blamecultuur, 
die de openheid, het onderzoek en de discussie 
bevordert.

Teamwork
Ook dat idee is overgenomen uit de luchtvaart, 
waar Pieter van Vollenhoven zich hard heeft 
gemaakt voor deze non-blamecultuur. Na de 
vliegramp op Tenerife is er een enorme inzet ge- 
pleegd op voorkomen van catastrofale missers. 
Zo is de power bij een persoon, de gezagvoerder 
in de cockpit, gegaan naar het team. 
Safety  Investigator en verkeersvlieger Cees 
Jan Meeuwis (KLM) legde de vraag voor: wat 
is een fout?  Tegen doelbewust menselijk han-
delen (sabotage, terrorisme) is geen kruid ge-
wassen, dus daar moet je wel een persoonlijke 
aansprakelijkheid houden.  Maar dat zijn uitzon-
deringen.  
De meeste ‘missers’ vallen in de categorie not to 
blame. In de praktijk blijkt dat de meeste fouten 
niet ontstaan door direct aanwijsbaar menselijk 
falen maar bijvoorbeeld door ‘omgevingsfac-
toren’.

Prof Corien Prins (hoogleraar Recht en Informatise- 
ring, Tilburg Univerity en decaan Law School) schetst 
het dilemma tussen veiligheid en privacy. Iedereen wil 
veiligheid maar ook privacy. En dat botst. 
“Bedenk goed welke informatie van en over jou digitaal 
wordt verzameld, door overheid en bedrijfsleven. Het 
gaat om het recht om goed geïnformeerd te worden,  
om daaruit voor jezelf goede keuzes te maken. Het is 
vrij naïef om te denken: ik heb niks te verbergen.  
Realiseer je goed dat er amper recht is op rectificatie 
op internet of correctie op jouw digitale verleden. Er 
is nog geen ‘right to forget’. Daar gaat overigens op 
Europees niveau nu wel wat aan gebeuren.”
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Auto’s worden steeds intelligenter. Techno- 
logie in auto’s informeert, adviseert en waar-
schuwt de bestuurder. Nog een stap verder 
gaat technologie die de bestuurder assisteert, 
zoals het ESP systeem dat de bestuurder 
ondersteunt als de auto dreigt te slippen. En 
aan de horizon verschijnt de auto die volledig 
autonoom rijdt en de bestuurder overbodig 
maakt. In een auto rijden terwijl je ondertus-
sen je krantje kan lezen, een auto die zelf een 
parkeerplaats zoekt. Het is een aantrekkelijk 
toekomstbeeld waar kennisinstituten en de 
auto-industrie volop aan werken. Maar hoe zit 
het met veiligheid bij autonoom rijden?
Tijdens de U-meet van de TU/e gingen experts 
uit het mobiliteitsveld hierover met elkaar in 
debat. 

Een impressie:
Elly Blanksma heeft hoge verwachtingen van 
autonoom rijden voor het beter bereikbaar maken 
van Zuidoost Brabant. “Met in-car technologie 
kunnen we de wegen veel beter benutten. Maar 
er zal veel samenwerking moeten plaatsvin-
den tussen overheden, kennisinstellingen en 
de industrie om alle juridische, technische en 
psychische componenten mee te nemen in dat 
proces. Dat kost tijd.”

Peter van der Knaap stelt: “De transitie naar een 
nieuw, intelligent verkeerssysteem met autonoom 
rijdende auto’s vormt de grootste uitdaging voor 
de verkeersveiligheid sinds de uitvinding van de 
automobiel. Maar op het traject ernaartoe kan 
nog veel mis gaan. Het huidige beleid is ingericht 

U-meet Technische Universiteit Eindhoven
2 oktober 
 
Met de autonome auto op weg  
naar 100% verkeersveiligheid

Sprekers: 
• Elly Blanksma, voorzitter Beter Bereikbaar 
Zuidoost Brabant
• Peter van der Knaap, directeur-bestuurder 
Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Ver-
keersveiligheid
• Andreas Spahn, universitair docent Filosofie 
& Ethiek, TU/e en mede auteur rapport ‘Op 
advies van de auto’ van het Rathenau Instituut
• Marvin Raaijmakers, promovendus namens 
TU/e bij Audi
• Marieke Martens, universitair hoofddocent 
Applications of Integrated Driver Assistant, 
Universiteit Twente
• Mark van den Brand, hoogleraar Software 
Technology, TU/e

op menselijk falen, dat is verantwoordelijk voor 
90 % van de ongevallen. Als je dat eruit haalt, 
krijg je een andere discussie. Daarom moet we 
dit fasegewijs invoeren.”

Volgens Marieke Martens is er op technisch 
gebied al van alles mogelijk, maar het technisch 
‘kunnen’ is geen garantie voor veiligheid. “In de 
huidige auto’s is sprake van passieve veiligheid; 
als het mis gaat ondersteunen de systemen de 
bestuurder. Techniek fungeert als back up. Bij  
autonoom rijden is dat andersom. Mensen wor-
den de back up voor het falen van het systeem.”
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Andreas  Spahn: “Menselijk falen accepteren 
we, maar technisch falen niet. Naarmate de auto 
veiliger is, neemt het vertrouwen in het systeem 
toe. Maar je wordt als bestuurder ook minder 
alert. Terwijl je als bestuurder wél verantwoor-
delijk blijft. Dus als er te snel te veel vertrouwen 
ontstaat in het systeem, levert dat veel risico op 
voor verkeersveiligheid.”

Volgens Mark van den Brand moet de software 
100% veilig zijn. “We worden er steeds afhan-
kelijker van. Belangrijk is dat we tijdig nieuwe 
software kunnen leveren die zo correct mogelijk 
is. Maar het duurt lang om bugvrije software te 
ontwikkelen. Autonoom rijden kan wel veiliger 
zijn, maar het kan ook fouten maken. Zeker als 
we te maken hebben met open software. Daar 
kan een virus bijkomen of er kan een hacker ac-
tief zijn. Dan rijdt de auto niet van A naar B maar 
naar C.” 

Marvin Raaijmakers: “Ik voorspel dat we in de 
toekomst allemaal autonoom rijden, maar het 
zal in fases worden ingevoerd. Te beginnen op 

de snelweg, en pas later in de stad. Hoe fijn zou 
het zijn als we bij files niet meer zelf hoeven te 
rijden? Overigens vind ik het persoonlijk heerlijk 
om auto te rijden en het gaspedaal in te druk-
ken.”

Advies aan minister
Mark van den Brand: “Zorg dat er standaarden, 
certificaten en wetgeving  komen die ervoor zor-
gen dat autorijders volledig op software kunnen 
vertrouwen.”
Marvin Raaijmakers: ”Naast certificatie zijn test-
methoden en EU regelgeving erg belangrijk.”
Andreas Spahn: “De wetgever moet aansprake-
lijkheid helder krijgen. En privacy: wie heeft recht 
op welke data?”
Elly Blanksma: “De triple helix aanpak is van 
groot belang. We moeten dit samen oppakken, 
bijvoorbeeld door te investeren in DITCM (Dutch 
Integrated Testsite Cooperative Mobility). De 
overheid moet belemmeringen wegnemen.”
Peter van der Knaap “Autonoom rijden is een 
kans om de verkeersveiligheid te vergroten, denk 
aan de daling van het aantal verkeersdoden. 
Maar we moeten blijven monitoren en onder-
zoeken.” Marieke Martens: “Blijven testen via 
DITCM. Dat vraagt financiële steun, zodat we 
standaarden kunnen ontwikkelen. En gezamen-
lijk scenario’s schetsen: wat willen we als eerste 
doen.”

Contact: 
TU/e Strategic Area Smart Mobility
Tel. 040 – 247 35 36
smartmobility@tue.nl
www.tue.nl/smartmobility

mailto:smartmobility%40tue.nl?subject=
www.tue.nl/smartmobility
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in een tijdperk  
van zelfregulering  
goed verankerd?
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De bijeenkomst op de Vrije Universiteit Am-
sterdam was georganiseerd door de afdeling 
Politicologie en Bestuurswetenschappen 
(FSW) in samenwerking met de Stichting 
Maatschappij en Veiligheid (SMV). Er namen 
circa negentig personen aan deel. De bijeen-
komst stond in het teken van de vraag of de 
veiligheidszorg in een tijdperk van zelfregul-
ering wettelijk goed verankerd is. Meer in het 
bijzonder waar het de verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden van organisaties en insti-
tuties betreft.

Na de opening door moderator dr. Ronald van 
Steden (VU) werd het eerste deel van de film 
Minority Report van de regisseur Steven Spiel-
berg vertoond. De film geeft een beklemmend 
beeld van een veiligheidsbestrijding die volledig 
in handen van de overheid. De organisatie Pre-
crime weet met het voorspellende vermogen van 
mediums misdrijven te voorkomen. Deze illusoire 
situatie wordt enigszins benaderd in het huidige 
datamining, een vorm van preventieve technolo-
gische opsporing.

Prof. Bob Hoogenboom (VU en Nijenrode) ging 
in zijn lezing in op de risico’s van een technolo-
gisch gedreven veiligheidsbeleid. Onder verwijz-

ing naar Oppenheimers ‘deadly toy’ (de atoom-
bom) gaf de spreker een mogelijk beeld van een 
surveillancestaat, die geleid wordt door paranoia 
en angst voor mogelijke misdaad. ‘Het doel van 
de staat is vrijheid’ citeerde hij de filosoof Spino-
za. Hij benadrukte het belang om veiligheidszorg 
steeds in relatie tot dit uitgangspunt te organ-
iseren.

Prof. Hans Boutellier (VU en Verwey-Jonker 
Instituut) ging vervolgens in op de drie redenen 
waarom veiligheid zo dominant is geworden: de 
toegenomen kans om slachtoffer te worden; de 
onder druk staande legitimiteit van de overheid 
en de veranderde cultuur, die tegelijk open en 
gecontroleerd is. Handhaving zou ondersteunend 
moeten zijn aan de versterking van de sociale 
samenhang. Hiertoe schetste hij de veilighe-
idszorg als een voetbalelftal met verschillende 
linies, waarin goede samenwerking cruciaal is.

Prof. Pieter van Vollenhoven hield vervolgens 
een hartstochtelijk pleidooi voor de invoering 
van van een beginselenwet veiligheid, waarin de 
verantwoordelijkheid van organisaties wordt 

Prof. Bob Hoogenboom Prof. Hans Boutelier
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Videoverslag

geregeld. Hij baseerde zich op een brochure van 
zijn hand Veiligheid; een balans van verantwoor-
delijkheden. Zijn ervaring vanuit de Onderzoeks-
raad voor de veiligheid leerde hem dat deze 
onvoldoende geregeld is. De verschillen tussen 
sectoren zijn groot. Er wordt uitgegaan van 
zelfregulering, maar het ontbreekt aan toezicht 
daarop. Samenwerking tussen intern en extern 
toezicht is gewenst, waarbij de criteria voor 
veiligheidsmanagement wettelijk zouden moeten 
worden vastgelegd.

De discussie spitste zich toe op de voor- en 
nadelen van een dergelijke beginselenwet. 
Haalbaarheid en werkzaamheid werden te-
gen het licht gehouden tijdens een intensieve 
gedachtewisseling tussen publiek en sprekers. 
Tijdens de discussie kwamen diverse casus aan 
de orde waarmee het ontbreken van een goede 
verantwoordelijkheidsverdeling werd geïllus-
treerd. Toch was niet iedereen overtuigd van de 
noodzaak om deze wettelijk te regelen. 
 
De discussie resulteerde in overeenstemming 
over de volgende aanbeveling aan de  
Minister van OCW:
In het tijdperk van zelfregulering is onvol- 
doende duidelijkheid over de verantwoorde- 
lijkheid van organisaties voor de veiligheid in de 
brede zin des woords (sociaal en fysiek). De ver-
schillen tussen sectoren zijn groot en er is geen 
toezicht op de interne regulering. Er lijkt een la-
cune te bestaan in de regulering. De aanwezigen 
op de U-meet bijeenkomst adviseren de minster 
van OCW te bevorderen dat een verkennende 
studie c.q. programma wordt geïnitieerd, gericht 
op (wettelijke) verbetering van de regulering van 
verantwoordelijkheden inzake veiligheid en het 
toezicht daarop.  

Prof.Mr. Pieter van Vollenhoven

http://youtu.be/_KPixQf_fTs
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U-Meet Rijksuniversiteit en Studium Generale Groningen 

Overheid moet eerlijker worden bij inbreuk op privacy

GRONINGEN – 2 oktober 2013  Niet het feit 
dát de overheid onze privacy aantast ter wille 
van de veiligheid is problematisch, maar dat 
wij niet weten wat de spelregels zijn, wat 
de overheid over ons weet en hoe ze aan 
die gegevens komt. Dat is de voornaamste 
conclusie van een geanimeerd debat, woens-
dagavond, in het Academiegebouw van de 
Rijksuniversiteit Groningen, tussen juristen, 
bestuurders en veiligheidsambtenaren.
Het terrein mag breed zijn, variërend van 
preventief fouilleren in de binnenstad, tot 
het spieden van de Amerikaanse NSA in 
het wereldwijde dataverkeer, de afweging is 
steeds dezelfde: de ingreep moet doelmatig 
zijn en proportioneel. Daar houdt de overeen-
stemming tussen de verschillende partijen 
dan ook op, want wanneer dat het geval is 
hangt sterk af van wie er aan het woord is. 

Achterhoedegevecht
De wetenschap, bij monde van 
Kees de Vey Mestdagh, hoofd 
van de afdeling Recht en ICT 
van de RuG, beschouwt het 
massale aftappen van data- 
verkeer als een achterhoede-
gevecht: “Echte boeven sturen 
geen mailtjes, dus heeft het 
geen zin om miljarden mail-

tjes, al dan niet versleuteld, te scannen.” Hij zit er 
persoonlijk niet mee, want er zijn mogelijkheden 
genoeg om buiten beeld te blijven, maar al dat 
afluisteren is volgens hem niet doelmatig.

Wedloop
Adviseur Just Stam van het Ministerie van Vei- 
ligheid en Justitie en politieman Peter van den 
Ende vertellen juist enthousiast over de toene-
mende technische mogelijkheden van de overhe-
id om bij te blijven in de wedloop der technieken 
met terroristen en andere criminelen. “Het pu- 
bliek heeft geen last van het ongericht verzame-
len van de gegevens,  zolang ze maar gericht 
verwerkt worden. En toegegeven, het zou goed 
zijn als burgers meer inzicht kregen in hoe dat 
gebeurt.” 

Kentekens
Oud burgemeester Wallage, nu 
onder meer voorzitter van Raad 
voor het Openbaar Bestuur, vindt 
ook dat de overheid het maximale 
moet doen om criminaliteit te bestrij-
den, maar dat, gecontroleerd  

door een gekozen bestuur, per geval bekeken 
moet worden wanneer dat doelmatig is. “Dat  
betekent bijvoorbeeld dat we geen kentekens 
op een snelweg fotograferen in de strijd tegen 
Oost-Europese bendes, maar wel als het om 
terrorisme gaat.”

Gevoel van veiligheid
De vraag of een inbreuk op de privacy doelmatig 
is wordt volgens Wallage en De Vey Mestdagh 
te weinig gesteld. Het massaal scannen van 
antecedenten van kleuterleiders na de affaire Ro-
bert M is bijvoorbeeld ingegeven door emoties bij 
het publiek, die zijn uitvergroot door een ad hoc 
reagerende Tweede Kamer. Ten onrechte wordt 
vaak de suggestie gewekt dat het schenden van 
de privacy ongelukken zou kunnen voorkomen. 
De overheid zou daar eerlijk in moeten zijn.

Wat wel?
De meeste sprekers, ook hoogleraar technolo-
gierecht Jeanne Bonnici van de RuG, zien meer 
in andere wapens voor de overheid dan alleen 
techniek: Juist als de overheid zijn kennis op dat 
gebied deelt met het publiek, burgers en bedrij- 
ven, en kijkt naar wat er terug komt, bereikt ze 
veel meer op het terrein van veiligheid, dan wan-
neer het vanuit het centrum de hele wereld wil 
overzien.

Geluidsfragment

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DqB5wjV9qCBI%26list%3DPLCXlV0MvATcOWPcNpQCdmXzAKxIH2tT9i%26index%3D5
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Online masterclass over cyberpesten bij OU
De Open Universiteit organiseerde op 4 okto-
ber 2013 een online masterclass over cyber-
pesten, getiteld ‘Cyberpesten: van probleem 
naar mogelijke oplossingen’. Van 15.00 tot 
16.00 uur kon iedereen, van politici, directies 
en leraren van scholen, tot ouders van gecy-
berpeste leerlingen en studenten, chatten met 
de experts op het gebied van cyberpesten bij 
de Open Universiteit, Trijntje Völlink en Fran-
cine Dehue. De masterclass vond plaats in 
het kader van U-meet. Dit is een initiatief van 
de Nederlandse universiteiten waarin weten-
schap, politiek en maatschappelijke partijen 
samen zoeken naar oplossingen voor een 
actueel maatschappelijk probleem.

Masterclass over cyberpesten
Op 4 oktober 2013 organiseerde de Open Uni-
versiteit van 15.00 tot 16.00 uur een online 
masterclass over cyberpesten. Daarbij konden 
alle deelnemers chatten met de experts en in dis-
cussie gaan met andere deelnemers. De master-
class bestond uit een college over cyberpesten 
door middel van eerder gefilmde interviews met 
experts op het gebied van (cyber)pesten en de 
Kinderombudsman.  
Twee experts van de OU, wetenschappers 
dr. Francine Dehue en dr. Trijntje Völlink, 
reageerden live op deze interviews en beant-
woordden de vragen van deelnemers.
Vanaf 3 oktober 2013 kon iedereen zich 

voorbereiden op de masterclass via de speciale 
website. Zo kon men zich inlezen in het onder-
werp, filmpjes erover bekijken, een opdracht 
uitwerken en deelnemen aan de online discussie.

Wat is cyberpesten?
Het doel van de masterclass was het overbren-
gen van kennis over wat cyberpesten is, wat het 
verschil is met traditioneel pesten, welke mo-
gelijkheden ouders en leerkrachten hebben om 
cyberpesten te voorkomen en te stoppen, welke 
interventies ontwikkeld zijn en wat de beoogde 
resultaten zijn. Daarnaast werden vragen van de 
deelnemers over deze onderwerpen direct in de 
online masterclass beantwoord. Ook werd ge-
poogd te komen tot suggesties voor oplossingen 
voor het maatschappelijk probleem van cyber-
pesten en conclusies over wat nog moet ge-
beuren. Dit is tevens het doel van de U-meet.

Experts
Dr. Trijntje Völlink en dr. Francine Dehue doen 
al sinds 2006 onderzoek naar cyberpesten en 
ontwikkelen samen met promovendus Niels Ja-
cobs MSc een online programma om cyberpes-
ten tegen te gaan. Het is het eerste theoretisch 
onderbouwde programma in Nederland dat zich 
richt op cyberpesten en dat momenteel landelijk 
op effectiviteit wordt getest. Dit onderzoek wordt 
gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap.

Masterclass “Cyberpesten: van probleem naar mogelijke oplossingen”

http://portal.ou.nl/web/masterclass-psy-021013/aankondiging/-/wiki/Main/Video%2520expert%2520sessie
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U-meet: hak de hacker in de pan

Debat over cybercrime  
op UT gunt bezoekers 
kijkje door de ogen  
van de hacker

14

Tekst: Jochem Vreeman Foto’s: Gijs van Ouwerkerk

“Waarom stellen we geen ‘rijbewijs’ voor in-
ternet in?” en “wordt er te veel gevraagd van 
de internetgebruiker?”. Zomaar een greep uit 
de vragen die de bijna driehonderd bezoekers 
van het U-meet debat op de Universiteit 
Twente afvuurden op de debatleiders. Tijdens 
de interactieve U-meet: Cybercrime in het Cy-
berlab leerden bezoekers donderdagavond de 
fijne kneepjes van het hackersvak en kregen 
zij antwoord op vragen over cybercrime.

Tijdens de U-meets, een landelijk initiatief van de 
universiteiten, gaan wetenschap en bedrijfsleven 
op zoek naar antwoorden op een centraal thema. 
Dit jaar is dat veiligheid. Het cybercrime debat op 
de Universiteit Twente stond onder leiding van 
internetexpert Danny Mekić, directeur van ad-
viesbureau New Team. Mekić is uitgeroepen tot 

meest succesvolle jonge ondernemer van Neder- 
land. Als management consultant adviseert hij 
grote spelers op deze markt. Samen met side-
kick en UT-hoogleraar Pieter Hartel betrok hij de 
bezoekers, stuk voor stuk uitgerust met smart-
phone, laptop of tablet, in het debat.

Elmer Lastdrager
Promovendus in cyber crime science Elmer Last-
drager trapte af na de spectaculaire openings- 
dans van breakdancevereniging Break-Even. 
Lastdrager doet onderzoek naar daders en slacht- 
offers van phishing. Ook vraagt hij zich af hoe 
deze criminelen achter het net kunt laten vissen.

http://utwente.nl/umeet/
http://newteam.com/
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Videoverslag

Zijn verhaal over Social Engineering, het hacken 
van mensen, boeide van minuut tot minuut. 
“We nemen zelf allerlei technische maatregelen, 
maar hoe zorgen we dat deze werken?” Last-
drager liet zien hoe relatief simpel het is een 
persoon te hacken. Hij gebruikte als voorbeeld 
het Twitteraccount @Mat van Wire.com-journalist 
Mathew Honan. “Je verzamelt info over je slach-
toffer via bijvoorbeeld Gmail, Apple of Amazon.
com, en daar kan je mee aan de slag. Denk dus 
goed na voordat je al je accounts aan elkaar 
linkt.”
Het experiment dat Lastdrager uitvoerde onder 
de U-meetbezoekers leverde de nodige hilariteit 

op. Hij verstopte 13 USB-sticks rondom de zaal. 
Slechts drie werden er door eerlijke vinders 
teruggebracht. 

Wim Hafkamp
Als Chief Information Security Officer van de Ra-
bobank is Wim Hafkamp eindverantwoordelijk 
voor informatiebeveiliging binnen de gehele 
Rabobank Groep. “Hoe beveiligt een bank jouw 
financiën tegen cyberaanvallen?”, vroeg hij zich 
hardop af. Hafkamp ging in op de ‘new reality of 
cybersecurity’ en vertelde over Ddos-aanvallen, 
banking trojans, phishing en sophisticated hacks. 
Termen die hackers bekend in de oren zullen 
klinken. “Er zijn elf miljoen internetbankierders in 
Nederland en elke maand halen we vierhonderd 
phishing websites uit de lucht. Het is soms dwei-
len met de kraan open. We hebben te maken met 
zoveel lastige factoren. Toch pakt de overheid 
sinds twee jaar goed haar rol als spin in het web 
van cybersecurity. Er is een direct responsteam 
bij grote dreigingen. We zijn er nog niet, maar 
hackers krijgen het steeds lastiger.” Hafkamp 
maakte eveneens bekend dat zijn bank geldbe-
loningen uitdeelde aan hackers die hen wezen 
op kwetsbaarheid. 

Frank van Vliet
Tot slot liet Frank van Vliet van Certified Secure 
het publiek tijdens een interactieve presentatie 
zelf ervaren hoe hackers te werk gaan.  
“Denken als een hacker is voor iedereen in de 
IT- en beveiligingswereld belangrijk.” Van Vliet 
zette de bezoekers druk aan het werk via Twit-
teraccount @hashbotdev en het gestructureerd 
hacken op speciaal ontworpen websites. Niet 
voor iedereen even gemakkelijk, maar zeker nut-
tig in de strijd tegen de échte hackers.

 

Win een U-meet & Greet 
cyberlunch 

met Danny Mekić

Doe mee! Meedoen kan tot en met 31 oktober 
2013. In de eerste week van november wordt 
de winnaar bekend gemaakt.

https://twitter.com/mat
http://webwereld.nl/beveiliging/79535-hackers-melden-tientallen-lekken-bij-rabobank
http://webwereld.nl/beveiliging/79535-hackers-melden-tientallen-lekken-bij-rabobank
https://www.certifiedsecure.com/frontpage
http://www.utwente.nl/archief/2013/09/win-een-u-meet-greet-cyberlunch-met-danny-mekic.docx/
http://www.utwente.nl/archief/2013/09/win-een-u-meet-greet-cyberlunch-met-danny-mekic.docx/
http://www.utwente.nl/archief/2013/09/win-een-u-meet-greet-cyberlunch-met-danny-mekic.docx/
http://vimeo.com/76145266
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Hoe veilig is Nederland? De wereld? En hoe 
veilig is de Cloud? Veiligheid is bij uitstek een 
onderwerp dat iedereen raakt. Dat beleefden 
de deelnemers van de publieksbijeenkomst 
Veiligheid boven alles?! direct bij binnen-
komst. Ze werden gefouilleerd door een ac-
teur en bewaker en moesten soms hun tassen 
omkeren. De eerste vraag van dagvoorzitter 
Sander Dikker Hupkes was dan ook: voel 
je je nu veiliger? De meningen zijn hierover 
verdeeld.

Op 3 oktober belichtten experts in Den Haag 
het veiligheidsvraagstuk vanuit verschillende 
invalshoeken door met elkaar in gesprek te gaan 
op het snijvlak van theorie en praktijk. Belangrijk 
punt in de discussie over veiligheid in Nederland 
tussen Edwin Bakker (Directeur Centre for Ter-
rorism & Counterterrorism) en Perdiep Ramesar 
(Trouw-journalist en schrijver) was de rol van de 
media en het gevoel van veiligheid in Nederland. 
Nederland is een relatief veilig land, maar dit 
blijkt niet uit de berichten in de media. De media 
hebben een belangrijke rol in de beeldvorming

Verslag van de U-Meet bijeenkomst van de Universiteit Leiden 3 oktober 2013 

Veiligheid boven alles?!

Gesprek Edwin Bakker (Directeur Centre for Terrorism & 
Counterterrorism) en Perdiep Ramesar (Trouw-journa- 
list en schrijver)

Fouilleren bij binnenkomst.

Gesprek David Ehrhardt (Leiden University College) en 
Sjors Callenbach (Clingendael Instituut & trainer)

Gesprek Ronald Prins (FOX-IT) en Bibi van den Berg 
(Assistent Professor eLaw bij de Universiteit Leiden
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Videoverslag

en framing, maar zijn niet belangeloos. Edwin 
Bakker benadrukt dat berichten in de media geen 
objectieve afspiegeling zijn van de werkelijkheid 
en roept ons op om kritisch te zijn. In de tweede 
ronde spraken Sjors Callenbach (Kolonel bd, 
Clingendael Instituut & trainer) en David Ehrhardt 
(Leiden University College) over de impact van 
internationale conflicten. Door de globalisering 
hangt alles met elkaar samen, een lokaal conflict 
is daardoor niet meer lokaal. Grondstoffen is een 
goed voorbeeld waarmee de verbondenheid en 
afhankelijkheid van landen onderling naar voren 
komt. Dat dit de wereld complex maakt zien we 
bij de oorlog in Syrië.  Deze situatie zet wereld-
wijd de verhoudingen op scherp. Complexiteit 
en het feit dat alles met elkaar samenhangt is 
de rode draad door de gesprekken. Ook in het 
gesprek tussen Bibi van den Berg (assistent 
Professor eLaw bij de Universiteit Leiden) en 
Ronald Prins (Fox-IT) over veiligheid in de Cloud. 
Veiligheid op het net is (nog) niet goed geregeld 
en gebruikers weten hier ook niet mee om te 
gaan. Facebook is een aansprekend voorbeeld 
als het gaat om privacy, maar mensen beseffen 
niet dat met elke pagina die je leest op internet 
er vijf bedrijven bijkomen die met je meelezen en 
je kliks volgen. Beveiliging op het net is niet zo 

gemakkelijk omdat je verdacht of illegaal gedrag 
niet kunt zien. De gevolgen worden pas zichtbaar 
als het te laat is. Bij een inbraak in een huis heb 
je kans dat er getuigen of sporen zijn. Op internet 
niet.

Aansluitend aan de discussie kozen de deelne-
mers voor een workshop om de praktijk te erva-
ren. Zij konden onder andere kiezen voor een 
serious game, waarin ze aan den lijve onder-
vonden hoe het is om een crisis, brand tijdens 
Leidens Ontzet, te managen vanuit verschillende 
rollen; de private partners, de beleidskant en 
het crisisteam. Of voor een workshop responsi-
ble innovation waarin innovatieve oplossingen 
ontstaan door eerst te doen en dan pas na te 
denken. De omgekeerde wereld voor velen, maar 
verhelderend en een goede stimulans voor het 
creatief proces. In de derde workshop werd het 
restaurant van de universiteit omgebouwd tot de 
veiligste omgeving van het gebouw. De Ko- 
ninklijke Academie voor Beeldende Kunsten nam 
de deelnemers mee in de wereld van logo’s voor 
een veiligere wereld. En Edwin Bakker nam de 
deelnemers mee op fotojacht om hen te laten 
nadenken over veiligheid, door in de stad veilige 
en onveilige situaties te fotograferen.

Serious game

http://youtu.be/Jcc3YlItfZk
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steel Europe. Uiteindelijk maakte Oudeman de 
overstap naar AkzoNobel. Daar was zij tot en met 
juli 2013 verantwoordelijk voor Organizational 
Development and Human Resources. Daarnaast 
is Marjan Oudeman actief bij diverse onder-
nemingen en initiatieven. Zo was zij tussen 2005 
en 2013 commissaris bij de Nederlandse Spoor-
wegen en neemt zij o.a. deel aan het bestuur van 
het Nationaal fonds 4 en 5 mei. Oudeman is in 
diverse bladen uitgeroepen tot een van de meest 
machtige zakenvrouwen van Nederland.
 
Prof. dr. Frank Miedema 

Prof. dr. Frank Miedema 
(1954) is sinds 2009 decaan 
en vicevoorzitter van de Raad 
van Bestuur van het UMC 
Utrecht. Hij studeerde bioche-
mie aan de Rijksuniversiteit 

Groningen en specialiseerde zich in de immu-
nologie. Als hoogleraar (Immunologie van AIDS) 
was Miedema van 1996 tot 2004 verbonden 
aan het AMC/ Universiteit van Amsterdam. Hij 
was daarnaast directeur van de divisie Research 
van Sanquin. In 2004 werd hij hoogleraar Immu-
nologie en hoofd van de afdeling immunologie 
van het UMC Utrecht.Miedema publiceerde vele 
artikelen in medische vakbladen, waaronder in

Geen fact free politics, maar facts for life
18

Deelnemers aan de discussie:
Mr. Marjan Oudeman 

Mr. Marjan Oudeman volgde 
per 1 juli Yvonne van Rooy 
op als nieuwe voorzitter van 
het College van Bestuur van 
de Universiteit Utrecht. Na 
haar studie Rechten begon 

Marjan Oudeman in 1982 als bedrijfsjuriste bij de 
Koninklijke Hoogovens. Ze werkte zichzelf op tot 
de eerste vrouwelijke directeur binnen het bedrijf 
dat tegenwoordig onderdeel uitmaakt van Tata 

Utrechts publieksdebat over de meerwaarde 
van wetenschap voor beleid en politiek

Hoe kunnen wetenschappelijke inzichten bijdra-
gen aan de gezondheidszorg? En wat is über-
haupt de meerwaarde van wetenschap voor 
beleidvorming? De Universiteit Utrecht spitste 
dit thema toe op de vraag wat wetenschap kan 
betekenen voor beleid en politiek.
Het publieksdebat ‘U-meet’ in Utrecht is een 
samenwerking tussen de Universiteit Utrecht/
Studium Generale en NTR. Het debat werd 
door Hoe?Zo! Radio rechtstreeks uitgezonden 
via radio 5.

Datum: 30 september, 19.45 uur tot 21.30 uur
Locatie: Museumcafé ‘Ginkgo’, Universiteits 
museum, Lange Nieuwstraat 106, Utrecht.

Door Jessie Waalwijk 
programmamaker Studium Generale Utrecht

Wetenschap kan geen pasklare antwoorden 
bieden aan de politiek, maar wel kennis die 
nodig is om een besluit te maken. Weten-
schap kijkt namelijk verder dan de waan 
van de dag, een probleem waar de politiek 
nog al eens tegen aanloopt. Tot die conclu-
sie kwamen collegevoorzitter Marjan Oude-
man, geneeskundedecaan prof. Frank Mie-
dema en hoogleraar arbeidseconomie Joop 
Schippers aan tafel met CDA-partij-voorzit-
ter Ruth Peetoom tijdens het Science Café / 
de U-meet van maandag 30 september.

Tegelijkertijd vinden politici het lastig dat niet 
alle wetenschappers hetzelfde beweren. Het 
is voor hen dan moeilijk een besluit te nemen. 
Daarbij komt dat de wetenschap eerlijk moet 
zijn over de onzekerheid die inherent is aan 
wetenschap, wetenschap staat namelijk 
nooit stil en is niet in steen gebeiteld. Ze 
geeft opties en consequenties, maar het is 
aan politici om uiteindelijk de knoop door te 
hakken en te kiezen voor een bepaalde stip 
aan de horizon. Zij moeten kiezen waar we 
heen gaan. Helaas bedienen politici zich vaak 
van fact-free politics (feitenloze politiek) zo 
onderkend het panel. Wetenschap moet dus 
een (nog grotere) rol spelen in de politiek. Dat 
betekent dat universiteiten meer oog moeten 
hebben voor maatschappelijke problemen 
en moeten kijken naar een interdisciplinaire 
aanpak. Het is de taak van de wetenschap om 
de stip op de horizon aan te wijzen en politics 
te voorzien van facts. Facts waarmee ze een 
weloverwogen keuze kunnen maken.



Prof. dr. Joop Schippers 
Prof. dr. Joop Schippers is als 
hoogleraar Arbeidseconomie 
verbonden aan het Departe- 
ment Economis van de 
Faculteit Recht, Economie, 
Bestuur en Organisatie van 

de Universiteit Utrecht. Daarnaast is hij voorzitter 
van de personeelsgeleding van de universiteits-
raad en voorzitter van de faculteitsraad REBO.
In 1987 promoveerde hij aan de Universiteit 
Utrecht. In de loop der jaren verscheen een groot 
aantal publicaties over het verschil in arbeids-

marktposities van mannen en vrouwen van zijn 
hand. Daarnaast richt zijn onderzoek zich op 
de positie van oudere werknemers op de ar-
beidsmarkt en op vraagstukken van duurzame 
inzetbaarheid.
Schippers was onder meer betrokken bij de 
Emancipatie-effectrapportage inzake het nieu-
we belastingstelsel en bij het opstellen van de 
Verkenning Levensloop in 2002. Van 1993-1997 
maakte hij deel uit van de (laatste) Emancipatie- 
raad en van 2004 - 2007 van de Visitatiecommis-
sie Emancipatie. Vanaf begin 2008 coördineert 
hij het door de Europese Unie (zevende kader- 
programma) gefinancierde multidisciplinaire 
onderzoeksproject ASPA (Activating Senior Po-
tential in Ageing Europe) waarin negen Europese 
landen samenwerken.
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Ruth Peetoom 
Ruth Peetoom (1967) 
studeerde protestantse theo- 
logie aan de Vrije Universiteit 
in Amsterdam, met de bijvak-
ken christelijk-sociaal denken, 
kerk en politiek, staatsrecht, 

bestuurswetenschappen en parlementaire ge- 
schiedenis. Zij was als protestantse predikante 
aanvankelijk actief in Groningen. Van mei 2006 
tot mei 2011 was zij in die functie verbonden 
aan de Nicolaïkerk in Utrecht. In 1999-2005 was 
mevrouw Peetoom lid van Provinciale Staten van 
Groningen. Zij is sinds 2 april 2011 voorzitter van 
het CDA.

Nature, Science en The Lancet. Miedema is de 
auteur van het boek Wetenschap 3.0, van aca-
demisch naar postacademisch onderzoek dat in 
2010 uitkwam bij Amsterdam University Press. 
Daarnaast publiceert hij regelmatig in de Acade-
mische Boekengids.



Videoverslag
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Ontdek de rijkdom van de wetenschap

Op zaterdag 5 oktober 2013 heette Amster-
dam Science Park iedereen van harte wel-
kom op de jaarlijkse Open Dag. Dit was hét 
moment om een kijkje te nemen in de schat-
kamers van verschillende bijzondere organi-
saties. 
 
Ontdekken hoe wetenschappers licht tot stilstand 
brengen, en trekken en duwen aan cellen. Uw 
hersenen kraken met een schat aan cijfers en 
reeksen. U laten verrassen door de pracht en 
praal van deeltjesonderzoek. Het zilverlicht van 
de maan en de sterren dichterbij halen door een 
telescoop. Ontmoeten van studenten die inno-
vatieve ideeën tot grote hoogte brengen. Verwon-
deren over de schat aan kennis van het lichaam 
en bekijk hoe de rijkdom aan geheugen van 
supercomputers alle andere geheugens overtreft. 
U kon kennis maken met de wetenschap en de 
wetenschappers op Amsterdam Science Park.

http://www.scienceparkamsterdam.nl/opendag
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Op 6 oktober werd er ook bij het Science Cen-
tre Delft een activiteit georganiseerd in het 
teken van het Weekend van de Wetenschap 
en het daarbij behorende thema Veiligheid.
Wij hebben het thema Veiligheid gecombi-
neerd met het thema Water.
Een succesvolle dag waarbij we bijna 550 
bezoekers mochten verwelkomen!

Lezing Watersnoodramp 1953
Allereerst hebben we een lezing georganiseerd 
die gegeven werd door prof Han Vrijling. De le-
zing die hij in het Science Centre gaf, ging over 
de overstromingsramp van 1953.
In de nacht van 31 januari 1953 braken de dijken 
op vele plaatsen in Zeeland en Zuid-Holland. De 
storm die dat veroorzaakte was van een zeer 
zeldzame sterkte en de omvang van de ramp 
was enorm. 1800 mensen verloren hun leven 
en ongeveer 100.000 mensen verloren have en 
goed.

Binnen een jaar waren alle gaten gesloten en de 
polders weer droog. Daarna volgde een bezin-
ning, die leidde tot het beroemde Deltaplan. De 
uitvoering begon en in 1986 werd de stormvloed-
kering in de Oosterschelde in gebruik genomen. 
Prof.ir.drs. J.K. (Han) Vrijling ontwikkelde de 
probabilistische benadering van het ontwerp van 
de stormvloedkering. Vanaf 1989 was hij deel- 
tijd-hoogleraar Probabilistisch Ontwerpen aan 
de TU Delft. In 1995 volgde zijn benoeming tot 
hoogleraar Waterbouwkundige Constructies en 
Probabilistisch Ontwerpen. Van 1980 tot 2005 
was hij betrokken bij een groot aantal waterbou-
wkundige ontwerpprojecten in binnen- en buiten-
land. Na de overstroming van New Orleans 
leidde hij diverse analyses van deze ramp en de 
gevolgen. Sinds augustus 2012 is hij met eme- 
ritaat.

Weekend van de Wetenschap bij Science Centre Delft!

Naast de lezing van professor Vrijling konden er 
workshops in het verlengde van dit thema worden 
gevolgd.

De workshop ‘Dijken Bouwen’ 
In vier waterbakken bouwden de volwassenen 
en kinderen dijken. In elke bak werd een ander 
materiaal gebruikt. Er was de keuze uit 4 materi-
alen: zand, grind, perronelemeneten en big bags. 
Door het bouwen van de dijken van verschillende 
materialen konden de deelnemers zien met welke 
materialen de sterkste dijk gebouwd kon worden. 
De dijk werd getest door voorzichtig aan een kant 
van de dijk het water uit een emmer erbij te gieten. 
Dan blijkt snel genoeg of de dijk instort, blijft staan 
en of hij wel of niet poreus is. De dijk kan wel  
blijven liggen, maar als het water er gewoon door-
heen komt, heb je er in de praktijk ook niets aan.
Bij een aantal dijken is het interessant om het wa-
ter voorzichtig te laten weglopen en de dijk verder 
te bekleden met plastic. Als je er dan opnieuw 
water bij doet, blijkt de dijk opeens wel redelijk 
waterdicht te zijn.
De deelnemers vonden het erg leuk om zelf aan 
de slag te gaan en te zien wat het effect was van 
de verschillende materialen. Het was een geslaag-
de workshop met veel enthousiaste deelnemers!
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Het eerste weekend van ok-
tober (5 en 6 oktober) stond 
weer volop in het teken van 
wetenschap en technologie. 
Dit jaar was het thema van 
het jaarlijks terugkerende 
Weekend van de Weten-

schap ‘Schatkamers’. Bedrijven, instellingen, 
overheid, wetenschappelijke instituten, musea 
en universiteiten gaven het publiek  toegang tot 
plekken die normaal gesproken niet toegankelijk 
zijn. Het doel van het weekend: aan alle Neder-
landers laten zien hoe leuk, interessant en belan-
grijk wetenschap en technologie zijn. 

Sport, eten, energie, sterren… bijna alles uit 
het dagelijkse leven heeft te maken met weten-
schap en technologie. We staan er alleen niet bij 
stil. Jong en oud zagen in het Weekend van de 
Wetenschap welke rol wetenschap en technolo-
gie innemen in Nederland en in ons dagelijks le- 
ven. Ruim 150 organisaties openden hun deuren 
tijdens en rondom dit weekend. Er stonden meer 
dan 1000 activiteiten op het programma, waar-
onder de tien U-meets vbij universiteiten.

Van ruimtetechnologie en sportinnovaties  
tot het voedsel van de toekomst
Zo konden schaatsliefhebbers op 5 oktober te- 
recht bij InnoSportLab Thialf en zelf de schaatsen 
onderbinden om hun real-time positie en snelheid 
te laten meten. Op zondag 6 oktober opent de  
ruimteonderzoeksinstituut SRON haar deuren 
voor het publiek. Bezoekers kregen antwoord op 
vragen als: wat zijn zwarte gaten en hoe werken 
satellietinstrumenten? Bezoekers namen ook een 
kijkje in de clean rooms: extreem schone labora- 
toria waar ruimte-instrumenten worden ontwik-
keld. 
Extra bijzonder dit jaar was de openstelling van 
NIZO food research. Dit onderzoeksinstituut laat 
eens in de 5 jaar publiek toe. Tal van interactieve 
demonstraties en experimenten gaven inzicht 
in hoe zij werken aan betere voedingsmiddelen. 
Ook de deuren van de Europese ruimtevaartor-
ganisatie ESA openden in het Weekend van de 
Wetenschap. ESA’s onderzoeks- en testcentrum 
ESTEC in Noordwijk hield op 6 oktober haar 
jaarlijkse open dag. Mensen konden die dag 

ESA-astronauten ontmoeten zoals André Kuipers 
en echte satellieten en ruimtevaartuigen bekij-
ken.

Doel van Weekend van de Wetenschap
Al 28 jaar staat de maand oktober in het teken 
van wetenschap en technologie om zo het 
belang hiervan over te brengen aan het grote 
publiek. André Kuipers, astronaut en ambassa-
deur Techniekpact: “Door aandacht te vragen 
voor wetenschap en technologie creëren we be-
wustwording bij jong en oud. En kunnen we jon-
geren stimuleren om te kiezen voor wetenschap 
of technologie. Dit is van groot belang voor de 
toekomst van Nederland, gezien het tekort aan 
goed opgeleide mensen in deze sector.” In het 
weekend bundelen alle deelnemers de krachten 
en maken ze wetenschap zichtbaar voor én her-
kenbaar bij het publiek. 

Over Weekend van de Wetenschap
Weekend van de Wetenschap is een activiteit 
van de stichting Nationaal Centrum voor Weten-
schap & Technologie en wordt mede mogelijk ge-
maakt door steun van het ministerie van Onder-
wijs, Cultuur en Wetenschap. Naast de website 
kunt u ook actuele informatie vinden over alle 
activiteiten in het Weekend van de Wetenschap 
op Facebook, Twitter (@Wetenschap_NL) en de 
website.

Weekend van 5 en 6 oktober in teken van  
wetenschap en technologie

http://www.innosportlabthialf.nl/
http://www.sron.nl/
http://www.nizo.com/home/
http://www.esa.int/About_Us/ESTEC/Europe_s_space_hub_to_open_its_doors_on_6_October
http://www.facebook.com/WetenschapNL
http://twitter/
http://www.hetweekendvandewetenschap.nl/
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Deelnemende universiteiten
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