
VBN-er van de maand, Hon l\lasink van de TU Delft

DeTU Delft is een stad op zichzelÍ mettientallen gebouwen,

honderden laboratoria, negentienduizend studenten en onge-

veer 4500 medeweÍkers. waarvan 2500 wetenschappers. De

campus is met 154 hedaÍe zelfs een van de grootste ter wereld.

Behalve de grootte en varièteit van het comple)í voÍmt het

beleid van maximale toegankelÍkheid een uitdaging voor de

dooÍ Ron Massink gecoórdineerde veiligheidszorg. Crcativiteit
kruisbestuivlng van kennis en het toekennen van eigen verant-

woordeliikheden ziin daaÍbii onontbeeÍliik. Biizonder is dat de

VBN'êÍ van deze maand zijn kennis ook als docent gebruikt.

rÍes vervulde op zowel operationeel
êis beleidsnlveau.Toên de polilietakên
overgingen naar de marechaussee
werd hij vanuit de afde ing Corporatê
Security als shift manager verantwooF
dêlijk voor de veilisheid op het lucht-
haventerein. Na twaalf jaar Schiphol
stapte de veiliqheidspecialist over naar
het GAK, waar híj als plaatsvervángend
hooíd Corporate Securitv aan de slas
sins. De eerste drie jaar zorgde hij voor
de veilisheid binnen de zeven kanto-
ren in ên íond Amsterdam, waarna hlj
als fraudêrêcherche!r mei a semene
opsporingsbevoegdheid onder andere
lêiding ging gêven aan ondêrzoêk naar
groots.halige Íêudes door werksevers

Geleidelijk nam bij deVBN er vên de
maand de interesse in ándere veilig
heidsdisciplines toe- "lk wilde mii meer
in alg€meen management en safety
bekwamen, want ik had toen al het
gevoel dat veíligheid, opsporing, safety
en security een onderlinge samenhang
haddên en ook niêr os vên dê rêsr ván
de ors6nisatie sezien konden woF
dênl' Na de nodigê kefris vergêêrd
re hebben, srarlte hijin 2003 met les
goven aan een opleidins in hosere

on Massink beson ziin
caíière in 1981 bii de
politiê op dê lr'chtha-
ven Schiphol, waar hij
uiteeflopende Íunc-

veiilsheidskunde. Massink werkte
jnmiddels sinds 2000 bij dê Socialê
Vee ekêrinqsbank als hoofd Bêveiliqinq
enVeiligheid en deed hêt lesgeven
daarnaast. Ook nu nog leidt hiinaast
zijn reguliere werk studenten op in
onder anderê hogere veiligheidskund€
en nucleairê veiligheid. "Het was mij
destijds al snel opgevallen dat voor zo
iets be ángrijks als veiligheid bijna n09
geen wetenschappelijke basis bêsiond.
Er vond wel alrijd alwetenschappe ijk
onderzoek plaats naar risicomanage-
ment, maar dat strekte zich niet uit tot
stratêg isch/ope ratio ne le risico s."

Sinds 2006
werkt Massink als coíporate manager
lntesrale Veilisheid bij deTU Delft. "Ër
was behoêfte aan êên overall-benade'
rins van veilishêid vanuit een stíategi-
schê positie. ondanks dat het een tijde
liik contrac{ beÍol besloot ik het toch
maartêgaan do€n.Want het zijn de
moojste opdrachten als je de vrijhejd
krijgr om een compleet systeem voor
veiJjgheidsmanagement te bouwen,
samen met be ánqhebbenden als de
lTmanager en de facility manaser. Het
tijdelijke karakter van de opdracht ble€k
overigens bêÍekkelijk, want intussen
zit ik hier al weer acht jaar. Daêrnaast
houd ik mij bezig met advisêring over
opleidingen en ben ik als docent v6r
bonden aan de master nucleor security
en als docênt en cloc€nt€nbeseleider
aan cle master intesraJe veilísheidl'

Mas
sifk benadíukt dat veiligheld van! t
een integrale positie aangestuurd diê.:
te wo.den. "Veiligheidsmanasement
hoort ingebed te zijn in de reguliere
bedrijfsvoering. Je hebt name iik altlj{i
te máken met de Pvramide van Àlas o:.
waarbij processen om voodans sftij-
den. Wie zich niel onveiliq voelt is nier
op de eerste plaais in veiliqheid qeïr:É
resseerd- ÍVensen beleven daarom de
noodzaak van veiiisheid op versch I e'
de manieref.Wie zich bedreisd voerl
heeft natuurlijk wêl behoefte aan veii !
heid, maar de meeste mensen verker.
in dê illusie van een zekere onkwets
baarheid. Ze denken liever niet aan d-.
kans op een mogelijk slachtofferschep
Diezelfde psychologje vind je bij hel
bestuur en hoger management. Dat
is iets waêr je als veiligheidspecialíst
rekening mee dientte houden, Breng
dus op een gebaláncêêrde manier
veiligheid naar voren in termen die de
orsanisatie ook aanspíeken. Spreek .lÉ
taalvan hêt bestuurl Het gaattenslotii
om de organisalie. Als die er niet was
hed je ook seen veilighêidmênageme, '
nodig. Denk d!s fooit dat je recht heb'
op meèr budgei en bevoesdheden om
dat je,o belansriik bent, maaí kijk êe..
hoe je kan bijdragen aan het bereiken
van de doel€n die je organisaiie voor
ogen heeft en houd daarbij rekening
met de psycho ogische effêctêni
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grote orgánlsàties is de veiliqheidszorg
op een eno.me campus als dis van
deTU O€|ft niêt eên kunslje dal je op
school kan lêren. lvlassink: "ln de waan
ván dê das rÍroel je de tijd nemen om
af en toe eens in de verte te staren om
níeu$/e ideêën !e krijgen. Natuurlijk qa
ik ook rêselmatig ten rade bijvakge-
notÊn en collega's, om nlet teve€l in
éen sDoorte qeraken en om ook weer
nieuwê ideeën op le doen.Van belang
is eên continuê kruisbestuivlng tus-
sen vakgebieden. lk zie intorêssante
ontwikkelinsen bij anderêspêcialisten
in veiligheidsondeMerpen. Als je diê
kruisbestuiving b€nut, kan j€ heel
beLangrijke resultrten behalên. Denk
eens aên kwaniitêtieve en kwslitatiev€

risicoanalyse. Die vêkgêbieden Ligsen
nos .êlatiefver uit elkaal Om risico'
manag€m€nt binnen de organisati€ te
iriegreren, hant€en bijvoorbeeld Shell
deTripod-methode. Hi€rbij wordl na
elk incident onderzo$t oí er tekortko
minqen in hel alqemene bedriilsproces
êan ten grondslas llggên. Dooí desrop
te sturên, wordi herhalinq van hÊt inci-
dent effectief tes€ng€gaa n. Zo worden
safety en security als het warê esn

Kan bij Shêll
nog'saíetyÍirst dwingend wordsn
opgelegdi bii een univeísiteit ligt dit
toch iets ênders. "D€TU DelÍt is e€n
orgênisatis dle erop gerichl ls om uo

op€n mogelijk te rij.'j erkent Mêssink.
"WiisÍeven naar maximale toêqan-
kelijkheid tot ons insrituut ên oDzê
keinis voor belànsstellêndên uit de
hele were d. Bêdrijvên zouden onder-
zoeksresultatên als bedri jfsseheimên
behandeleí. maar de wótenschap wil
ksnnis jLrist vsrspreiden €n zo sne
mogelijk gepubliceerd zien, Natuurlijk
zijn er vele zalên die wel om beschêr-
ming vrasen en kán ook lán9 niet allê3
in de openbaarheid wordsn qebracht,
ÍVlaar die besch€róin9 b€r€ik je hier
niel mel gLns, guads en qates. Hëiis
dus bij elke maêtregelzoekên naar dê
balans tussen veilisheid ên openhêid.
Daarbii moetef wiier rêkenins Ínee
houden dêt d€ st!denlen €n medeweF
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Ron Massink
Bon Nlassink (1958) begon zijn caÍière in 1981 bij de politje
op de iuchthaven Sch'phol. ln 1993 wêrd hij plaalsveívan-
send hoofd Corporate Security bij het GAK om daar driê
jaar later oveí tê stappên naar de dienstfraudebestriidins.
ln 2000 trad lMassink b j de SocialeVerzekerinqsbank in
dienst als hooÍd Security €n Safet, wat hij bleeftot 2005.
ln de tusseniijd statie hijnaast2ijn resuliere baan in 2003
als docenl aan het Posl Hoser OndeMijsVeilisheidskunde
en begon hij in 2004 her bedriif Lindyn dat adviezen,
Íainingen èn inspecties op veilishêidssêb'ed veízorgt.
Sinds 2006 is N,4assink bij deTU Delft corporate managêr
lnt€graleVeiligheid/lntesíated Risk en is hij als parlner
vêrbonden aanTriple-S-Management Synergetic Hazard
Bisk ÍUaneqement. Daarnaast is hijvoorzitter van de
werksroep lnteqraieVeilisheid van he1 ministerie van
OCW, docent en leêrcoach bij de masler lntesraleV€ilig-
heid, medeoprichter en docent van de master Nulêar
Sêcurity en ontwikkelaarvan de mastêr lanagemêntof
lntesrated Hazard Risk. Zellvolsde Mássink opleidÍfsen bij
de politiê, de COOSZ-opleiding tot frauderechercheu r, de
ISBW-opleiding in sÍalegisch manasemênt, nuclear
security bij Sandla Laboratories, nLrcleaiíetechnologiè aán
deTU Delft, safely engineer aan het PHOV en P'HBO
security manasemenl san de Haagse Hogêschool.

kers andere b€lêngen hebben dan wij als veiligheidsp€clê'
listên. Juist daárom werken dle lraditione e waarden uit de
bêveiliging hier nlet."

Wat volgens Massink
wel werkt ls dat ie iederêen een beetje medeverantwoots
d€liik maakt voor de veiliqh€id. "We wijzen iedereen op dê
veranrwoorde ijkheid voor wat er binnen een straal vao 25
meter gebeuft. Dat zien wij als een ruimte waarbinnen het
individu zelÍ invloed kan uitoefenen. Zie je ieis vreemds?
Meld dlt dan Heeft iBmand moeilijkheden? Bied dan een
helpende hand.Wij kunnen het a s veilisheidsdienst niet
a leen, maaÍ als iedereen bereid is êen stukje eigen vêrani
woordelijkheid oók richting anderen te dragên, kunnen wij
het zondet guns, suards en sáres slellen. Dat klinkt mis
schien simpel en hêt is ook best een hele kunst om het in
de orgênisatie te real seren, náêr het is wel het doel waar
we naar roe wlllen. Het belêngrljksle is om mênsen dus zelf
vê.antwoo'oeli;< e mrkpn voo. de eigên ,eêío. gev ng.
Maar stimuleer ze ook om zelf na te denken. Hel is juist de
denkkrachi van dê eigen orsanisatie die dê bèstè beschets
ming biedt tegen incidenten. Dat houdt je s asvaardis en

Op donderdag 23 okÍober ho! dt de Vereniging Bêveiligings-
professionêls Nederland een bijeenkomsl bij deTU Delft.
Ve'Íh llênó" ropspFr idl:ql-n venellêa ove' hun eadr i-ge.
met nucleane veilisheid en over wat andêre veiligheidspecia
listen daarvan kunnen lereo. Ookvindleen rondl€iding plaais
door het innovatiecentrum Dreamteamsván dêTU Delft-
Nadere bijronderhêdên worden bekend gemaaktop de
websitevan dêVBN. Deelnam€ is alleên mogelijkvoor
VBNleden ên voor personen diêzich vóór 1 oktoberaanmel-
den als lid vên d€VBN.

Bij het PHOV lPost Hoger onderwijs
Veilisheidskunde)seeft Masslnk les in securily en sociale
v-"ilisheid. Binnen de masteropleiding nuc ear sêcurity
geeft hii collêges in internaiional approach, gebaseerd op
nuclêaire beveiliging in de were d. "ln samenwerking met
heL l_-e.ndtional Aromi. Enersy Asen(y _ Wenen ,ij_ wF
deze master gestad, waarbij deÍU Delft samenwerkt met
universiteiten uil Duitsland, Groot-Briltánnië, Ooslenrijk
en NooMègên. Nuclear security wordt wereldwijd op slerk
Lriteenlopende manieÍen uitsevoeld. ln sommige landen
zorgen gewapende bevei igers vóor dè veiligheid, maar in
Europa is het gebruik van wapens voor dat doel meestêl
' 'et toege5.aa- Dén roeÍ _e d-s op -en slimmê'' -ériêr
mel beveiliging omgaán. Je gaal meer uit van inle ligence
en vooruit denken. De studenten in nLrclêar security probeer
le daarom hel beseí meê le geven dat ze creatieí moeien
omgáàn mêt de verschillende manierèn wêarop 2e een
object kunnên beveiligen. Kijk ook naar wat er gebeurt in de
wereld en naar ho€ je dat zou kunnen benaderen áls hêt bii
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