
Boekbespreking

Van veiligheid naar veiligheidskunde

 

(inclusief bijlagen)

Inleiding

wordt de geschiedenis van en de kennisontwikkeling 

in zowel de wetenschap als het empirische vakgebied 

een overzicht van kennisontwikkelingen en algemene 

overzicht van majeure ongevallen in high-tech-high-

hazard sectoren (luchtvaart, transport, procesindustrie, 

vlot en onderhoudend, hetgeen het boek zeer toegankelijk 

Aanleiding

de geschiedenis en de ontwikkelingen in de wetenschap 

achterliggende gedachten, modellen, methoden en 

de uitgebreid voorhanden empirie te duiden aan de hand 

Onderdelen van het boek verschenen eerder als een 

Inhoud

geleidelijke, maar al met al toch spectaculaire verandering 



ondertussen enorme verbeteringen zijn bereikt en die 

hebben geleid tot een spectaculaire daling van het aantal 

zou hij zich waarschijnlijk enorm verbazen over onze 

door alle technologische ontwikkelingen en berichten in 

de pers en in de sociale media wordt gevoed door een 

kinderarbeid, de eerste sociale wetgeving, de brokken-

makerstheorie, veiligheidstechniek, ongevals modellen, 

aandacht voor de organisatorische en management 

met name richt op de ontwikkeling van modellen en 

invloed van gedrag op de veiligheid, de menselijke fout, 

humanisering van de arbeid, ongevalsepidemiologie, 

audits, majeure ongevallen, inherente veiligheid, 

veiligheidsmanagementsystemen, het Tripod-model, 

Wetenschap of professie

voornamelijk voortgekomen uit de empirie en uit 

de beoefening van de professie, die zich uit in vele 

dit samen met het zinnetje “tobben tussen denken en 

tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschappelijke 

Omissies

het boek worden meegenomen worden geen verklaringen 

veiligheidskunde, namelijk de rol van de overheid ten 

aanzien van beleid, wetgeving, uitvoering, toezicht en 

hiervan op de ontwikkelingen en de invloed van de 

vermeerderde kennis op het gedrag van de overheid en 

auteurs vermelden dat dit berust op een bewuste keuze, 

Conclusie

veiligheidskundige of andere personen die bij de overheid, 

werkzaam zijn en met het veiligheidsterrein bezig zijn tot 

in de ontwikkelingen, de oorsprong en het ontstaan van 

oorspronkelijke bronnen kan de lezer desgewenst daarna 
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