
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Onderzoeksidee 

Veiligheid verbeteren door         

Data-mining  

Hoe kan Data-mining worden gebruikt om 

zwakke plekken in de beheersing van 

veiligheidsrisico’s vroegtijdig te voorspellen en 

zo de veiligheid verder te verbeteren? 
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Veiligheid verbeteren door Data-mining  
 

Risicothema 

Risk | Control | Assurance / Digitalisering  

 

Uitgangspunten 

Text mining, Natural Language Processing (NLP) of Kunstmatige Intelligentie (AI) worden 

nog nauwelijks gebruikt ter verbetering van de (omgevings)veiligheid in de chemische 

industrie. Chemische bedrijven maken nog weinig gebruik van de potentie die nieuwe 

data-technologie biedt en dat is een gemiste kans, want met de enorme beschikbare 

data-volumes ligt er een enorme kans voor veiligheidspreventie, zoals door incidenten te 

voorkómen en zodoende leed, schade, klachten, kosten of stilstand van installaties te 

minimaliseren. Het is ook interessant met het oog op het voorspellen van onveilige 

situaties, bijvoorbeeld met behulp van AI / machine learning, waarbij de vraag is of 

hiervoor voldoende data (gegevens) voorhanden zijn.  

 

De vraag is of het aantal en de ernst van (grote) incidenten in de chemische industrie 

aanzienlijk kan worden gereduceerd door toepassing van nieuwe soorten (data-

gedreven) technologie, zoals bv door gevaren en/of verborgen patronen in ‘big data’ te 

identificeren en analyseren die (per definitie) vooraf gaan aan elk incident. Door 

dergelijke patronen (zwakke signalen) vroegtijdig op te sporen (én te herkennen!) kan 

worden ingegrepen, zodat een incident kan worden voorkómen of de schade (effect) 

aanzienlijk wordt beperkt.  

 

[bron: Stuurgroep SDN 11 februari 2021 - bijlage 2: “Veiligheid Verbeteren door 

Vertrouwelijke Data-Mining”]  

Elk bedrijf heeft systemen om de veiligheidsrisico’s die voortvloeien uit de bedrijfs-

activiteiten te beheersen. Deze systemen, die als doel hebben om de gewenste 

(veiligheids) uitkomsten te verkrijgen, zijn vaak uiterst complex. Een robuust integraal 

veiligheidsbeheerssysteem  heeft ingebouwde veerkracht om met de gevolgen van kleine 

‘verstoringen’ om te gaan. Deze ‘verstoringen’ kunnen zijn: bekende of onbekende 

technische of werk procedurele onvolkomenheden, veranderingen inclusief veranderingen 

in personele verantwoordelijkheden en onverwachte invloeden van buitenaf, kleine 

menselijke fouten, etc. Talloze combinaties van ‘kleine verstoringen’ kunnen leiden tot 

uitkomsten die heel anders zijn dan verwacht. De complexiteit van het systeem maakt 

het lastig om vroegtijdig ‘zwakke signalen’ op te sporen over combinaties van 

verstoringen die kunnen leiden tot zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen 

betrokken zijn. Door het toepassen van Artificial Intelligence / Learning op beschikbare 

systeem data zouden deze  ‘zwakke signalen’ systematisch kunnen worden gevonden en 

kunnen tijdig doelgerichte verbeteracties worden ondernomen. Waar verschillende 

bedrijven soortgelijke ‘zwakke signalen’ en mogelijke verbeteracties hebben, kunnen 

gezamenlijke verbeterprogramma’s leiden tot verbetering van de veiligheid in een 

industrie sector of tussen sectoren.  Zorgen om mogelijke reputatie schade maakt het 

lastig om informatie tussen bedrijven of met toezichthouders te delen. Daarnaast kan 

systeeminformatie concurrentiegevoelig zijn. Een manier vinden om informatie en 

resultaten van analyses vertrouwelijk en anoniem te delen is noodzakelijk voor succesvol 

leren en verbeteren. 
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Brainstorm: Welke innovaties in hardware, software en mindware zouden nodig zijn om 

te komen tot  

1. Het ‘real-time’ meten van de veerkracht van het integrale veiligheids-

beheersysteem van een bedrijf tegen allerlei vormen van verstoringen die zouden 

kunnen leiden tot zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 

2. Het delen van de analyse resultaten tussen bedrijven en met toezichthouders om  

o Inzicht te houden over de staat van de veiligheid in de sector, en  

o waar nodig gemeenschappelijke verbeterprogramma’s uit te voeren. 

 

Welke stadia en opties zijn er zoal? 

Stadia en opties voor toepassing van geavanceerde data-technologie ter verbetering van 

de procesveiligheid zijn:  

1. Descriptive analyse, die data aggregatie en data mining gebruikt om inzicht te 

geven in het verleden en te beantwoorden: “Wat is er gebeurd?”  

2. Predictive analyse, die statistische modellen en prognosetechnieken gebruikt om 

de toekomst te begrijpen en te beantwoorden: “Wat kan er gebeuren?”  

3. Prescriptive analyse, die gebruik maakt van optimalisatie- en simulatiealgoritmen 

om advies te geven over mogelijke resultaten en antwoord geeft op de vraag: 

“Wat moeten we doen?”  

 

Enkele andere aandachtspunten 

Op basis van data verzameling (met systeem modellering of ‘Smart Safety’) kijken naar 

early warning. Daarvoor is data van bedrijven nodig, zowel vanuit het proces als 

(kwalitatieve) data over veiligheid. Er kan ook gedacht worden aan (bijvoorbeeld) 

gesprekken die gevoerd worden. Deze gedachte komt uit het veld van de 

complexiteitswetenschap, waar dit soort onderzoek ook gedaan wordt om bijvoorbeeld 

beurscrashes te voorspellen, of op social media om te voorspellen wat het koopgedrag 

van gebruikers is. Meer informatie hierover is beschikbaar bij RIVM en TNO.  

 

Onderzoeksvragen 

Welke innovaties in hardware, software en mindware zouden nodig zijn om te komen tot zowel 1) 

real time te kunnen meten van veerkracht en veiligheid tegen verstoringen en 2) methoden voor het 

delen van analyse resultaten tussen bedrijven en toezichthouders?  

Hoe kun je zwakke signalen of (de gevolgen van) verstoringen in (complexe) systemen vroegtijdig 

identificeren om zodoende zware veiligheidsincidenten  te voorkómen, zoals met behulp van 

tekstmining, statistische analyse, AI of machine learning? 

 

Verwacht Resultaat 

Rapport.  
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