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Wij houden ons bezig met de maatschappelijk relevante veiligheid. We bepalen zelf onze agenda. De 

primaire focus ligt op de directe oorzaak en technische factoren en minder op oorzaken in het 

systeem. In principe is al ons onderzoek ongeval gedreven. We kiezen een onderwerp als we er iets 

van kunnen leren. We hebben, met name na de Schipholbrand, kritiek gekregen op hoe we ons werk 

doen. We zouden met ons onderzoek bijdragen aan de incidentregelreflex en microveiligheid.  

Momentum 
Toch hebben we aandacht voor de dynamiek van de omgeving. We maken juist gebruik van het 

momentum en de media-aandacht van een ongeluk. Maar misschien hangen we nog te veel op 

klassiek risicomanagement. HRO is voor ons een nieuwe manier om op ons werk te reflecteren; 

zwakke signalen geven een ander soort vertrekpunt.  

Technisch onderzoek 
We doen eerst technisch onderzoek. Bij de MH17 vroegen we: wat is er precies gebeurd en wat is het 

faalmechanisme? Waardoor is het vliegtuig gedesintegreerd?  

Oorzaak 
Vervolgens is de vraag: hoe kon het gebeuren? We zijn alert op sociaal wenselijke antwoorden bij 

interviews, dus onderzoeken we ook verslagen. We hebben daarin veel bevoegdheden. Voor Odfjel 

hebben we de hele server leeggetrokken. Voor MH17 hebben we andere organisaties participerend 

geobserveerd, om te zien hoe men beslist over een vliegroute. Bij Malaysia zelf hadden de mensen 

zo'n klap gehad, dat de situatie niet meer representatief was.  

Vervolg 
We zoeken de oplossing in de organisatie: hoe kun je zorgen dat iemand de goede dingen kan doen? 

Wie kun je in positie brengen dat zo'n situatie niet meer voorkomt? Is er aandacht nodig voor het 

machtsevenwicht? Wat is de cultuur van de organisatie? We letten vooral op het verschil tussen de 

praktijk en de papieren werkelijkheid. Is er wel voldoende vertrouwen om veiligheid aan te kaarten? 

Hoeveel ruimte is er voor interpretatie? Is er ruimte voor de professional om zelf te denken? 

We roepen u op om ons te informeren over de situatie in uw branche en om uw visie te geven als er 

een onderzoek loopt waar u aan bij kunt dragen. 


