
Terje Aven en Shital Thekdi
Risk Science: An Introduction 
Terje Aven schrijft over het algemeen best zware kost. Zijn  
nieuwe boek is een toegankelijker lesboek, inclusief vragen  
om na te gaan of je je de stof hebt eigengemaakt.

Gerben Bakker
Veiligheidsbegeerte: een kritiek van de veiligheidspolitieke 
controlementaliteit, in de geest van Hannah Arendt 
Een proefschrift dat aan alle criteria van de academische ethiek 
voldoet. Diehardacademici kunnen er anders over denken; tussen de 
regels door ontdek je een subtiele retoriek. Is 100 procent 
zekerheid/veiligheid te realiseren en houdbaar? Wie zijn bij machte 
dit te organiseren? En mag je daar een andere mening over hebben?

Carl T. Bergstrom en Jevin D. West
Calling Bullshit
De afgelopen twee jaar hebben media en overheden ons 
bestookt met allerhande getallen en getalletjes. De hoogste tijd 
om hierover kritisch te leren denken en methodes te kennen om 
het gegoochel te doorzien. Daar bestaan diverse goede boeken 
over, dit is er een van.

Carsten Busch
The First Rule of Safety Culture
Kritische boeken over veiligheidscultuur voor veiligheidskundigen 
waren er nog niet. Nu wel. Inclusief aanbevelingen over hoe het 
beter kan. Het is een verademing om dit onderwerp vanuit een 
gedegen onderbouwing uitgediept te zien.

Carsten Busch, Bart Vanraes en Jos Villevoye zijn enthousiaste  
lezers. Ze hebben ieder een lijstje favoriete boeken ingeleverd bij  
De Veiligheidskundige. Wie welk boek aanbeveelt zie je hier niet 
terug, want de publicaties staan op alfabetische auteursvolgorde.  
Er staat vast iets voor je bij.
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Lee Clarke
Mission Improbable
Hoewel al twintig jaar oud een geweldig en belangrijk boek over  
de functies die plannen kunnen hebben. En hoe plannen (en andere 
veiligheidsdocumenten) soms verworden tot fantasiedocumenten.

Sidney Dekker
Compliance Capitalism
Het eerste boek in een geplande trilogie over de effecten van 
neoliberalisme op veiligheid. Superactueel in deze tijd van 
globalisatie, uitbesteding en deregulering, terwijl regels en 
certificeringen weliger tieren dan ooit.

Amy Edmondson
The Fearless Organisation 
Psychologische veiligheid is een van de buzzwords van de laatste 
jaren. Dit boek vat samen wat je erover moet weten. 
Achtergronden, goede uitleg, interessante voorbeelden en 
praktische toepassingen.

John Flach en Fred Voorhorst
A Meaning Processing Approach to Cognition: What Matters
Psychologie wordt uit het laboratorium geplukt en in de echte 
wereld geplaatst. Misschien zet dit boek je wereld op z’n kop door 
zijn verfrissende kijk op menselijk gedrag, perceptie en cognitie. 

David Marquet
Leadership is language, The hidden power of what you say… 
and what you don’t 
Geen klassiek veiligheidboek maar een boek over de taal die 
leiders gebruiken. Het boek begint over El Faro, een vrachtschip 
dat in 2015 tijdens een storm zinkt. Wat als de kapitein anders zou 
samenwerken, overleg zou vragen, mensen de kans zou geven om 
het gesprek aan te gaan? Boeiend boek van David Marquet, die 
eerder de bestseller Turn the ship around schreef. 
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Gerd Gigerenzer
Klick
Vooralsnog alleen in het Duits verkrijgbaar, maar een van de 
belangrijkste boeken van 2021. Kritische kijk op de sterke en 
zwakke kanten van AI en algoritmes. Bovendien suggesties om 
allerlei digitale tools beter te gebruiken.

David Graeber
Bullshit jobs: a theory
Over zinloos werk, waarom het toeneemt en hoe we het kunnen 
bestrijden. We kunnen vanuit veiligheid een bakje bullshit 
verkopen. Tijd om daar eens kritisch naar te kijken en de stal uit te 
mesten? 

Norbert Elias
What Is Sociology?
Een klassieker. Geen veiligheidsboek, het gaat niet eens over 
risico. Toch is het best belangrijk om eens met een sociologische 
bril naar het veiligheidskundige vak te kijken. Het verbreedt je 
blik.

Tob Kreté 
Veiligheid van binnenuit
Een vlot geschreven boekje over veiligheid dat behapbaar 
verder denkt dan de klassieke manier van veiligheid. Mooi 
als intro van de wondere wereld van de diversiteit en 
vernieuwing in veiligheid.

Don Norman
The design of everyday things
Opnieuw geen veiligheidsboek, maar eentje over design. Design 
maakt dat we items vlot of juist vloekend gebruiken. Denk aan de 
glazen deuren waar je steevast eerst de verkeerde beweging 
maakt. Ze worden ook wel Norman-deuren genoemd, yep, naar 
deze professor. Op YouTube vind je een mooie samenvatting 
onder de titel It’s not you. Bad doors are everywhere.
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Gregory Smith
Paper Safe, The triumph of bureaucracy in safety management 
Over de zin en onzin van papierwerk. 

Carol Tavris en Elliot Aronson
Mistakes where made, but not by me
Nog niet helemaal uitgelezen (beluisterd om het helemaal juist te 
zeggen). Boeiend boek over hoe anderen fouten maken en hoe 
dat wordt goedgepraat.

Diane Vaughan
Dead Reckoning
Vaughans Challenger Launch Decision (1996) is een uniek verslag 
van hoe etnografisch onderzoek een andere kijk op een ramp 
oplevert. Dead Reckoning, waarin Vaughan de gecompliceerde 
hogedrukwereld van luchtverkeersleiders onthult en laat zien hoe 
ze de lucht veilig houden onder druk van politieke en maatschap-
pelijke krachten. is dus iets om je op te verheugen in 2022!

Jos Villevoye
Fantastisch veilig! Memoires van een veiligheidskundige 
Leuk en filosofisch boek over veiligheid en zoveel meer. Geschre-
ven door een sympathieke kerel en de prachtige illustraties maken 
het af. Het is vlot geschreven en vrij dun. Toch duurde het even 
om het uit te lezen. Het boek verleidt je namelijk tot nadenken, 
opzoeken, nog meer peinzen, erover debatteren… zalig.

Elke Wiss
Socrates op sneakers, Filosofische gids voor het stellen 
van goede vragen 
Minder bullshit verkopen en méér vragen stellen. Wat een 
verademing als (safety)professionals meer aandacht zouden 
hebben voor de interactie, voor de vraag en het gesprek in plaats 
van voor hét antwoord.

Jos Villevoye

Memoires van een veiligheidskundige

Fantastisch Veilig!
Met een voorwoord door 

Carsten Busch (Safety Mythologist 

and Historian) en Martijn Flinterman

(Senior Adviseur Integraal Veiligheids-

management bij Rijkswaterstaat)
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