Achtergrond - Innovatieve oplossingen voor safety- en securityvraagstukken van morgen

‘Na vandaag’, de toekomst
Er is een ‘paradigmashift’ nodig in het veiligheidsbeleid van
de 21e eeuw, stelt Paul Pattynama, voorzitter van de Stichting Innovatie voor Veiligheid (SIVV). Veiligheidsprofessionals moeten buiten traditionele kaders durven denken om
innovatieve oplossingen te vinden voor de safety- en securityvraagstukken van morgen. Samen met collega John van
Trijp nam hij het initiatief voor het uitbrengen van een boek,
getiteld: ‘Na vandaag-De toekomst van een veilige samenleving’. Vijfenveertig korte essays van bekende namen uit het
veiligheidsdomein. Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor
het CDA, nam onlangs het eerste exemplaar in ontvangst
tijdens de presentatie bij The Hague Centre for Strategic
Studies.

H

et begon met een plan
van initiatiefnemers
Paul Pattynama en
John van Trijp voor een
‘paper’, een vakartikel in een toonaangevend tijdschrift.
Ingegeven door hun visie dat het begrip
onveiligheid in de complexe en dynamische samenleving anno 21e eeuw
snel evolueert en dat daarom ook de
verantwoordelijken voor safety en security nieuwe wegen moeten bewandelen

om de veiligheid in de samenleving te
waarborgen. Een verkenning met vakgenoten in hun netwerk leidde uiteindelijk
tot het plan om een boek met gebundelde visies te publiceren. En het zijn
niet de minsten die een bijdrage hebben
geleverd aan het boek. Onder de auteurs zijn namen als Arthur Docters van
Leeuwen (voormalig hoofd BVD), Rob
de Wijk (HCSS), Gertjan Bos (Inspectie
Justitie & Veiligheid) en Henk Geveke
(TNO). Maar ook tal van vertegenwoor-

digers van wetenschap, bedrijfsleven en
hulpverleningsorganisaties zetten hun
gedachten over ‘de veilige samenleving
na vandaag’ op papier. Van terrorisme
tot burgerhulp en zelfredzaamheid bij
rampen en crises, geen thema bleef
onbenoemd.

Verwevenheid Die brede scope is
volgens Paul Pattynama de kracht van
het boek: “We wilden ons niet tot één
vakgebied of aandachtsveld beperken, juist omdat het kenmerk van de
hedendaagse veiligheidsvraagstukken
is dat ze zo met elkaar zijn verweven.
Cybersecurity, fysieke veiligheid, sociale
veiligheid en geopolitieke ontwikkelingen hebben allemaal dwarsverbanden
met elkaar. Diezelfde afhankelijkheid is
er ook tussen vakgebieden en tussen
overheid, wetenschap en bedrijfsleven.
Geen enkele organisatie kan op eigen
houtje een complex veiligheidsprobleem oplossen; daar is altijd kennis
en inzicht van anderen voor nodig. De
veilige samenleving van morgen is
daarom gebaat bij een breed kennisen expertisenetwerk waarin partners
elkaar in wisselende samenstellingen
opzoeken om samen innovatieve oplossingen te bedenken. Dat is wat we met
de SIVV beogen en het is ook een van
de doelen van dit boek. De inbreng van
ogenschijnlijk branchevreemde partners
in het veiligheidsdenken kan heel verrassend zijn, omdat die anders naar een
vraagstuk kijken en verfrissende ideeën
kunnen hebben.”

Creatief denkvermogen Neem
nu de kunstwereld, een domein dat
ver af lijkt te staan van grote safety- en
security-issues, tenzij de beveiliging van
belangrijke museumcollecties tegen
brand of diefstal aan de orde is. Toch is
in het boek de passage van kunsthistorica Netty van de Kamp niet zo vreemd
als het lijkt. Zij belicht het belang van
het creatieve denkvermogen van kunstenaars om maatschappelijk relevante
issues onder de aandacht te brengen.
Kunstuitingen om publiek bewustzijn
te creëren; het gebeurt onder andere
op het gebied van waterveiligheid. In
haar bijdrage wijst ze op het bekende
bakstenen kunstwerk langs de A6 in de
Paul Pattynama overhandigt het eerste exemplaar van het boek aan Tweede Kamerlid Chris van Dam.
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van een veilige samenleving

Paul Pattynama: “Het begrip veiligheid wordt vooral geassocieerd met onveiligheid.”

Noordoostpolder nabij Emmeloord; een
stenen huis met aluminium rookpluim
en een daarop balancerend bootje zes
meter hoog boven het veld, dat de passanten doordringt van het feit dat ze zich
in een woon- en werkgebied op 6 meter
beneden NAP bevinden.
Het creatief denkvermogen van de
kunstensector als instrument voor publieke bewustwording van risico’s, maar
ook om alternatieve oplossingen voor
fysieke beveiligingsvraagstukken te helpen ontwerpen. Voorbeelden genoeg in
het publieke domein, waar bijvoorbeeld
kleurrijke fraai gevormde bloembakken tegelijk ook road barriers zijn om
voetgangersgebieden van autoverkeer
te scheiden. Paul Pattynama noemt
een ander voorbeeld: de Hilversumse
omroepwereld zocht een creatieve oplossing om studio’s te beveiligen tegen
ongewenst bezoek van buitenaf, actueel
na de affaire Tarik Z. die gewapend de
Journaalstudio binnendrong om live
‘zendtijd te eisen’. Tegelijk mocht de
studio ook geen vesting of een gevangenis worden. Een kunstzinnige oplossing is een afscheiding die eruit ziet als
een beschilderde wand en die alleen te
openen is door mensen die weten op

welke plek je moet duwen. Zo worden
esthetiek en functionaliteit verenigd in
één concept. Pattynama benadrukt dat
‘creativiteit’ als gave in de kunstensector breder moet worden gezien dan
alleen het esthetisch mooier verpakken
van een functionele veiligheidsoplossing: “Creatieve breinen kijken anders
naar de wereld en denken ook anders
over het oplossen van vraagstukken.
Zij zien verbanden of mogelijkheden
die beleidsmakers en beslissers in hun
traditionele denkwijze misschien niet
zien. Een andere unusual suspect is de
seksuoloog prof. Harry van de Wiel, zijn
essay gaat in op zijn stelling: ‘veiligheid
is niet zonder risico’s’.”

Cocreëren Verbinden, samenwerken
en cocreëren zijn de sleutelwoorden
als Pattynama samenvat hoe hij de
toekomst van het veiligheidsdomein
ziet. Organisaties met een rol op
veiligheidsgebied moeten over traditionele grenzen heen stappen en in
netwerken hun krachten bundelen en
kennis delen. Ook de securitywereld
heeft hierin volgens hem een uitdaging.
“Er zijn nieuwe samenwerkingsvormen
nodig tussen partijen als de politie,

gemeenten, de beveiligingsbranche
en burgers. Burgerhulpnetwerken zijn
sterk in ontwikkeling. Soms gericht
op ondersteuning bij crises en gefaciliteerd door grote organisaties, zoals
Ready2Help van het Nederlandse Rode
Kruis, maar soms ook in kleinschaliger
verband en gericht op buurttoezicht met
het oogmerk criminaliteitspreventie. De
politie maakt al dankbaar gebruik van
handige apps voor de communicatie
met burgers om samen de veiligheid
in de wijken te bevorderen. Ook de
beveiligingsbranche zou hierbij kunnen
aansluiten, bijvoorbeeld door kennis te
delen met die buurtgroepen over wat je
wel en niet moet doen bij het signaleren
van verdachte situaties of heterdaad
misdrijven. Georganiseerde burgers zijn
extra oren en ogen, waarvan de beveiligingsbranche kan profiteren.”

Virtuele wereld Verbinden en
cocreëren zijn ook de sleutelwoorden
in het boek ‘Na vandaag’. Pattynama
hoopt dat beleidsmakers en politici in
de bijdragen inspiratie vinden voor innovatieve denkrichtingen als de safetyen securityvraagstukken van morgen
worden geagendeerd. En die zijn legio.
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In ’Na vandaag’ benoemt TNO-directeur Henk Geveke de twee
kanten van de steeds sneller verlopende technologierevolutie
als uitdaging voor het denken over veiligheid. De misdaadcijfers in het fysieke domein dalen, maar tegelijk verschuift
de georganiseerde criminaliteit steeds meer naar de virtuele
wereld. Vitale digitale informatienetwerken worden steeds
kwetsbaar voor hacking, met politieke, criminele en terroristische oogmerken en in de krochten van het dark web worden allerhande gevaarlijke materialen maar ook gevaarlijke
informatie verhandeld. Van exploits voor cyberwapens tot een
handleiding om met een 3D-printer een kant-en-klaar pistool
te printen. Als dat gemeengoed wordt, moet er volgens Geveke toezicht komen op het digitaal verhandelen van printontwerpen.
Maar de technologierevolutie heeft ook een positieve kant,
waar de rechtshandhaving en de securitysector van kunnen profiteren. Zo kan de combinatie van het rap groeiende
netwerk van camera’s en sensoren in het publieke domein en
de data die dat netwerk genereert met slimme analysemodellen worden gebruikt voor ‘predictive policing’: waar vindt de
komende 24 uur met welke marge van zekerheid het volgende misdrijf plaats? Een volgende stap is volgens Geveke
het inrichten van een systeem van ‘prescriptive policing’: het
gericht inzetten van de beschikbare politie- en beveiligings
capaciteit op grond van de bovenstaande analyse, geautomatiseerd via intelligente beslissystemen. Geveke signaleert dat
de proliferatie van technologie steeds sneller gaat en steeds
neer mogelijkheden biedt voor zowel veiligheidsprofessionals
als mensen met minder goede intenties. Tegelijk ziet hij ook
dat in beleidsdocumenten over veiligheid technologie nog
een onderbelichte factor is. “Opmerkelijk en onverstandig”,
aldus Geveke.

Herijking Paul Pattynama en John van Trijp stellen in hun
gezamenlijke bijdrage dat het begrip ‘veiligheid’ toe is aan
een herijking. Het begrip heeft volgens de schrijvers een negatieve connotatie, omdat het in beleidsdiscussies vooral de
associatie heeft met ‘onveiligheid’, een ongewenste situatie
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die ongemak en gevaar veroorzaakt en
mensen uit hun ‘comfortzone’ haalt. Van
oudsher is de reactie van de samenleving op risico en gevaar dat alles in het
werk wordt gesteld om die gevaren weg
te nemen, via de zogenaamde ‘risico-regelreflex’. Calamiteiten en crises leiden
steevast tot meer regelgeving en beleid om de gevaarsbronnen weg te nemen. Toch is er wel een vreemde tweespalt
in de samenleving, signaleren de auteurs. Want aan de ene
kant wil die samenleving, de burger incluis, zoveel mogelijk
vrijheid voor nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologie,
nieuwe gadgets, terwijl er anderzijds een grote behoefte is
aan bescherming en veiligheidsgaranties. Ook Arthur Docters
van Leeuwen signaleert die paradox in zijn bijdrage: een
sterke roep om geborgde veiligheid in een steeds risicovollere wereld, terwijl mensen zelf ook bewust risico’s opzoeken
via hun ‘way of life’, onder andere met spannende sport- en
spelvormen zoals bungeejumpen en skiën. Willen we eigenlijk
wel veiligheid?
De kennelijke risicobehoefte bij veel mensen en tegelijk de eis
voor een gegarandeerd veilige leefomgeving gaan volgens
Pattynama en Van Trijp niet samen. Ook de risico-regelreflex
werkt niet meer goed in de dynamische samenleving van
vandaag, waar de ontwikkeling en interactie van risico’s en
gevaren steeds sneller gaat. “In plaats van gevaren weg
te nemen, is het effectiever om te leren leven met gevaren
en te leren van de keerzijde van nieuwe ontwikkelingen en
risico’s. Mensen moeten uit hun comfortzone en meer eigen
verantwoordelijkheid nemen voor het veilig inrichten van
hun leven. Hoe paradoxaal het ook klinkt, om comfortabel en
veilig te leven moet je soms ook onveiligheid ervaren. Dat
kan in zekere zin een verrijking zijn, omdat het de natuurlijke
veerkracht van mensen vergroot. Die veerkracht is effectiever
dan een van overheidswege georganiseerd uitgebreid stelsel
van veiligheidsmaatregelen.”
Rob Jastrzebski
Redactie@beveiliging.nl
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Het boek ‘Na Vandaag’ is te bestellen via www.sivv.nl.
SIVV kan ook security bedrijven helpen de verbinding te leggen met
de creatieve sector. Zij heeft daarvoor het netwerk en de ervaring.
Mail naar info@sivv.nl voor meer informatie.

