
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Onderzoeksidee 

Domino-effecten als gevolg van 

digitale verbondenheid, risico’s en 

(cyber)safety  

Wat zijn de veiligheidsrisico’s binnen of tussen 

bedrijven als gevolg van digitale 

verbondenheid (cyber security) en hoe gaan 

we die beheersen? 
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Domino-effecten als gevolg van digitale verbondenheid - risico’s en 

(cyber)safety 
 

Risicothema 

Process Safety – Asset Integrity Management 

 

Uitgangspunten1 

Als bedrijven fysiek aan elkaar gekoppeld zijn, omdat ze bijvoorbeeld gebruik maken van 

elkaars productstromen of utilities, ontstaat er een bijkomende complexiteit wat betreft 

veiligheidsrisico’s, zoals onder meer de mogelijkheid op domino- of keteneffecten. Niet 

enkel deze fysieke verbondenheid, maar ook door digitale verbondenheid verhoogt de 

mogelijke beïnvloeding van elkaars processen en leidt dit tot meer complexe 

veiligheidsrisico’s. Hierbij gaat het om procesrisico’s wat betreft (cyber)safety, maar ook 

wat betreft (cyber)security, waarbij een hack van een gedeeld digitaal systeem een effect 

kan hebben op meerdere bedrijven. 

 

Gezien het toenemend belang van een Circulaire Economie waarbij fysieke 

verbondenheid centraal staat, en Industrie 4.0 waarbij digitalisering van systemen en 

processen centraal staat, en ook gezien de toenemende complexiteit van bedrijvenparken 

en ownership en governance van installaties, is aandacht nodig voor de mogelijke 

veiligheidseffecten die een toenemende fysieke en digitale verbondenheid met zich 

kunnen meebrengen.  

 

Onderzoeksvraag 

 

Wat zijn de gevaren en de relevantie van veiligheidsrisico’s die geïnitieerd worden door 

fysieke en/of digitale verbondenheid van bedrijven, en meer specifiek de mogelijkheid op 

domino- en keteneffecten naar aanleiding van die verbondenheid?  

 

Toelichting 

De risico’s kunnen zowel safety als security aspecten omvatten, en de relevantie moet 

bekeken worden in termen van scenario’s, diepte van de kennis, onzekerheid, kansen en 

effectgroottes.  

 

Verwacht Resultaat 

Rapport (bv multi-method design voor uitvoeren van onderzoek), inclusief: 

1. Literatuuronderzoek, documentenanalyse 

2. Rondgangen, interviews 

3. (Kwalitatieve en/of kwantitatieve) Analyse 

 

 
1 Deze onderzoeksvraag heeft een directe relatie en samenhang met onderzoeksvraag #7: Domino-effecten in 
complexe systemen/ketens/clusters  
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