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Van 13 tot en met 16 oktober 2015 heeft in het 
World Trade Centre Rotterdam het Fifth Inter-
national Symposium on Geotechnical Safety 
and Risk (ISGSR) 2015 plaatsgevonden. Voor 
Nederland was dit een geweldig podium om 
de vele resultaten van het onlangs afgeronde 
ontwikkelprogramma Geo-Impuls te presen-
teren. Dit artikel presenteert de opvallende 
resultaten van het symposium. Heeft Neder-
land er een nieuw export product bij?  

Wat is ISGSR? 
Het International Symposium on Geotechnical 
Safety and Risk (ISGSR) is een tweejaarlijks 
symposium. Het richt zich volledig op omgaan 
met risico’s en veiligheid bij geotechnisch ont-
werp en uitvoering. Met een eerste symposium 
in Shanghai in 2007 en opvolgers in Gifu (Ja-
pan), München en Hong Kong was Rotterdam 
een logische volgende bestemming. Al is het 
maar om de vele Geo-Impuls producten niet 
alleen in Nederland maar ook wereldwijd toe 
te passen. De organisatie van ISGSR2015 was 
in handen van KIVI-Geotechniek, de Geo-Im-
puls werkgroep Internationaal en het wereld-
wijde Geotechnical Safety Network (GEOSnet). 
Daarbij is support verkregen van een viertal 
ISSMGE Technical Committees, waaronder 
TC-304 Engineering Practice of Risk Assess-
ment & Management.  Met zo’n breed draag-
vlak is succes verzekerd.

Wie namen deel en wat is de oogst? 
In totaal waren er ruim 200 deelnemers uit 31 
landen. Het grootste deel van de deelnemers 
werkt als onderzoeker en docent op universi-
teiten en onderzoeksinstituten. Hierdoor biedt 
ISGSR2015 een wereldwijd overzicht van de 
state-of-the-art kennis. Ook werkt een fors 
aantal deelnemers als adviseur of ontwerper 
bij ingenieursbureaus, grondonderzoeksbu-
reaus, overheidsinstellingen of bouwbedrij-
ven. Dit zorgt voor een interessante mix van 
theorie en praktijkervaring. Na selectie van 

abstracts en peer review zijn totaal zijn 139 
beoordeelde en goedgekeurde artikelen ge-
plaatst. Maar liefst 21 daarvan zijn papers met 
Nederlandse Geo-Impuls resultaten. Alle ar-
tikelen zijn gedurende de twee en halve dag 
van het symposium in tal van sessies gepre-
senteerd en besproken. Samen met de key-
note papers zijn ze gebundeld in ruim 2 kg 
proceedings van net geen 1000 pagina’s (ook 
als ebook beschikbaar).   

Wat zijn de rode lijnen? 
Hoe blijf je met 139 artikelen door de bomen 
het bos nog zien? Natuurlijk was er een inde-
ling in thema’s, zeven in totaal. Deze waren 
onder andere Geotechnical Risk Management 
and Risk Communication, Variability in Ground 
Conditions and Site Investigation, Reliability 
and Risk Analysis of Geotechnical Structures 
en Contractual and Legal Issues of Foundation 
and (Under)Ground Works. Vanuit de filosofie 
van de Geo-Impuls, met geo-risicomanage-
ment (GeoRM) als overeengekomen werkme-
thode, is het interessant om de oogst van IS-
GSR2015 te koppelen aan de zes stappen van 
de risicomanagementcyclus. Dit is gedaan in 
figuur 1. 

In figuur 1 is een aantal interessante rode lij-
nen zichtbaar. Ten eerste, elk van de GeoRM 
stappen 1 t/m 6 is op het symposium aan bod 
gekomen. Dit resulteert in vier groepen met 
onderwerpen, die hieronder beknopt worden 
besproken. Het tweede punt is dat tijdens het 
symposium helder werd dat de risicostappen 2 
en 3 (risico identificatie en –classificatie) voor-
al wetenschappelijk worden benaderd, terwijl 
de risicostappen 4 en 5 (risicobeheersing en 
–evaluatie) heel pragmatisch in de praktijk 
worden uitgevoerd. Uitzonderingen hierop 
waren presentaties over de Observational 
Method uit bijvoorbeeld China en Nederland, 
waarin praktijk en theorie veel dichter bij el-
kaar komen. Het derde punt is dat Mandy Korff 

van Deltares tijdens haar keynote opmerkte 
dat de risicomanagement cyclus eigenlijk te-
gelijkertijd een leercyclus is. Door de cyclus 
volledig uit te voeren ga je als individu en or-
ganisatie dus niet alleen gestructureerd en 
expliciet met risico’s om. Door evaluatiestap 5 
te zetten kan er veel worden geleerd voor la-
tere projectfasen of volgende projecten.    

Risicomanagementcyclus stap 1: doelen en 
informatie
Wat betreft stap 1 van de risicomanagement-
cyclus zijn vier van de “big five” projectdoe-
len uitgebreid aan bod gekomen. Het gelddoel 
kwam aan bod in relatie tot bijvoorbeeld aan-
bestedingen en de economische waarde in de 
moderne risicobenaderingen voor veiligheid 
tegen overstromingen. Opvallend was dat voor 
grote dammen nog de nodige stappen kunnen 
worden gemaakt met het toepassen van risi-
co-denken en -doen. Het tijddoel is behandeld 
in verband met vertragingen in projecten als 
gevolg van opgetreden geotechnische risico’s. 
Bij het veiligheidsdoel zijn de nodige kwanti-
tatieve benaderingen gepresenteerd met re-
laties tussen geotechnische faalkansen en in-
dividuele en groepsrisico’s. Het kwaliteitsdoel 
werd vooral benaderd vanuit schade aan be-
lendingen door geotechnische activiteiten. De 
relatie met de nieuwe en risicogestuurde (!) 
ISO 9001: 2015 is niet expliciet gelegd, terwijl 
dit wel volop kansen biedt om kwaliteits- en 
risicomanagement gecombineerd in te zetten. 
Ten slotte, het reputatiedoel van zowel bedrij-
ven als overheden in relatie tot geo-risico’s, 
met bijvoorbeeld de rol van sociale media, 
kwam relatief beperkt aan bod.   
 
Risicomanagementcyclus stappen 2 en 3:
 risico identificatie en –classificatie
Voor deze risicostappen zijn vele en vaak zeer 
geavanceerde methoden gepresenteerd op 
het gebied van geologische en geotechnische 
variabiliteit, probabilistiek, geostatistiek, be-
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trouwbarheidsanalyse en kwantitatieve risi-
coanalyse (QRA). Zo werd bijvoorbeeld helder 
gemaakt dat faalkans en veiligheidsfactor 
wel aan elkaar zijn gerelateerd, maar niet 
hetzelfde zijn. En dat gebruik van multilagen 
modellen een theoretisch hogere veiligheid 
kan geven, waarvoor dan een correctie nodig 
is. Kwantitatieve risicoanalyse blijkt goed ont-
wikkeld voor het berekenen van de hellings-
tabiliteit en dijkveiligheid, maar nog minder 
voor tunnels en vooral funderingsontwerp. 
Een combinatie van past-performance data 
met kwantitatieve analyses is veelbelovend. 
Bijvoorbeeld om meer inzicht te krijgen in de 
rol van de menselijke factor, vooral tijdens de 
uitvoering. De mens kan dan nog wel eens een 
grotere factor van belang zijn dan de natuur-
lijke variatie van de ondergrond. Ten slotte is 
het interessant om te verkennen of vereenvou-
digde versies van probabilistische benaderin-

gen als Bayesian Kriging, gebruikelijk in de 
offshore, waarde kunnen toevoegen voor fun-
deringsontwerpen onshore. 

Risicomanagementcyclus stappen 4 en 5: 
risicobeheersing en –evaluatie
Diverse case studies, onder andere uit Zwe-
den, de UK en Nederland, tonen aan dat de 
toepassing van GeoRM waarde oplevert. Zo 
werd het een “must” genoemd door een spre-
ker van een grote aannemer voor het opstellen 
van DBFM (Design-Build-Finance-Maintain) 
contracten. Ook is een interessante visuali-
satie tool van Nederlandse makelij gepresen-
teerd, die risicotabellen inzichtelijk maakt, 
evenals effecten van risicobeheersmaatrege-
len. Voorbeelden van andere innovaties op het 
gebied van geotechnische risicobeheersing 
zijn de inzet van drones (om meer inzicht te 
krijgen in mechanismen van bezwijkende dij-

ken) en een soort LED-verkeerslichten in tun-
nels. Deze laatste zijn gekoppeld aan monito-
ringsgegevens en geven de veiligheidsrisico’s 
voor de werkers in tunnel aan. Oranje bete-
kent kijken wat er aan afwijkends aan de hand 
is. Rood betekent wegwezen.     

Risicomanagementcyclus stap 6: 
risicorapportage en GeoRM als proces  
Het werd duidelijk dat momenteel diverse 
landen bezig te zijn om risicorapportages en 
het GeoRM proces als geheel te formaliseren 
in allerlei praktijkrichtlijnen. Ook werd duide-
lijk dat deze landen, waaronder Zweden, UK, 
Duitsland en Nederland, allemaal worstelen 
met het implementeren of inbedden van Ge-
oRM in (project)organisaties. Het werd niet 
echt duidelijk of dit in de Aziatische landen 
ook het geval is. Mogelijk als gevolg van cul-
tuurverschillen? Verder was er opvallend veel 

Van 13 tot en met 16  oktober heeft in Rotterdam het Fifth International 
Symposium on Geotechnical Safety and Risk (ISGSR) 2015 plaatsge-
vonden. Naast internationale bijdragen, vooral uit Azië, waren er vele 
Nederlandse papers en presentaties met resultaten uit het Geo-Impuls 
ontwikkelprogramma. Al deze resultaten dragen bij aan het uitvoeren 
van een of meer stappen van de geo-risicomanagementcyclus. Twee 

conclusies. Ten eerste, naast cijfers bleek de grote invloed van taal en 
perceptie op het identificeren, analyseren en beheersen van geotechni-
sche risico’s. Ten tweede, er is meer interactie en synergie mogelijk, en 
nodig, tussen de wetenschappelijke risicoanalyse en het pragmatische 
risicomanagement.

Samenvatting

Figuur 1 - Resultaten ISGSR2015, gerelateerd aan de zes GeoRM stappen.
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aandacht voor GeoRM principes en verwante 
vereisten en gedragingen. Dit sluit aan op de 
principle-based ISO 31000 richtlijn voor risi-
comanagement, die een aantal keer tijdens 
presentaties werd aangehaald. Zo was er 
een discussie over de risicodefinitie in de ISO 
richtlijn – risico is effect van onzekerheid op 
doelstellingen – die niet unaniem wordt ge-
deeld en gebruikt. Perceptieverschillen tus-
sen betrokkenen en de rol van taal blijft een 
hoofdrol spelen, ook bij geotechnisch risico-
management.

Drie nieuwe woorden 
Wat betreft de rol van taal, drie opvallende woor-
den of begrippen zijn het vermelden waard. Dit 
vanwege hun herkenbaarheid in de Nederland-
se praktijk. De eerste is ADAD, wat staat voor 
Analyse–Decide–Announce–Defend. Dit is een 
manier van communiceren die typerend schijnt 
te zijn voor veel (geo)technici. De effectiviteit 
hiervan, in de huidige wereld met veel mondige 
niet-geotechnici (managers, bestuurders, bur-
gers) kwam ter discussie.  Het tweede begrip 
is het Transparantie Dilemma bij omgaan met 
geotechnische risico’s in en na aanbestedingen. 
Als een gegadigde partij transparant is over 
geo-risico’s, en met de maatregelen ervoor tot 
een hogere prijs komt, dan is er een forse kans 
het werk niet te krijgen. De minder transparante 
concurrent die zulke maatregelen niet neemt is 
immers goedkoper. Anderzijds, worden der-
gelijke geo-risico’s in dialooggesprekken door 

gegadigde niet op tafel gelegd, en ze manifes-
teren zich later in het project, dan staat die te 
boek als onbetrouwbare partner. Het antwoord 
op dit dilemma is nog niet gegeven. Winst is dat 
het zo open besproken werd. Het derde begrip 
is de Risico Diamant: een geotechnisch risico 
kan door z’n beheersmaatregelen juist groter, 
in plaats van kleiner worden. Pas na aanvullend 
onderzoek en / of analyse wordt het restrisico 
kleiner dan het initiële risico. Dit werd gevisua-
liseerd in de vorm van een diamant. Een mooie 
metafoor voor een geo-risico, dat meestal vele 
facetten heeft.   

Conclusies
Wat zijn nou de samenvattende conclusies, 
uit een symposium waarin zoveel wereldwijde 
kennis en ervaring over geo-risico’s en veilig-
heid is uitgewisseld? Twee conclusies. Ten 
eerste: de grote invloed van taal op het identi-
ficeren, analyseren en beheersen van geotech-
nische risico’s. Dit vanwege de verschillen in 
perceptie, en daarmee betekenis, die woorden 
en begrippen oproepen. Genoemde discussie 
over de risicodefinitie is hiervoor illustratief. De 
psycholoog Daniel Kahneman won in 2002 de 
Nobelprijs voor zijn inbreng van de psychologie 
in de economie. Waar blijft de geotechnische 
Kahneman, die het effect van psychologie op de 
geotechniek duidt? Een tweede conclusie: er is 
meer interactie en synergie mogelijk en nodig 
tussen (1) de wetenschappelijke risicoanalyse 
en (2) het pragmatische en expliciete risico-

management. Het eerste wordt vooral gedaan 
in Azië, het tweede in het Westen. Dit was ook 
goed zichtbaar in wie welke parallelsessies 
bezocht. Veelbelovend is dat op het gebied van 
tunnelbouw en diepe bouwputten, zowel Azia-
tische als Westerse voorbeelden de integratie 
van deze twee benaderingen lieten zien. Sa-
mengevat, ISGSR2015 gaf een geweldig aantal 
antwoorden voor geotechnische risicoanalyse 
en het bijbehorende management. ISGSR2015 
riep ook een aantal prikkelende nieuwe vra-
gen op, waarin de wereldwijde geotechnische 
gemeenschap de tanden kan zetten. Al met al 
redenen genoeg om in juni 2017 met een ste-
vige geo-delegatie vanuit Nederland af te rei-
zen. Waarheen? Naar ISGSR2017 in Denver, 
Verenigde Staten. 
 
Verantwoording 
Dit artikel is een bewerking van de slotpre-
sentatie met de ISGSR2015 resultaten, die de 
auteur op 16 oktober 2015 heeft gehouden. De 
input voor deze presentatie is geleverd door 
notities van de sessievoorzitters, gesprekken 
met de deelnemers en de waarnemingen van 
de auteur. Net als in de geotechniek resulteert 
dit in bias en onvermijdelijke subjectiviteit. 
Speciale dank gaat daarom uit naar prof. Frits 
van Tol, voor het sparren tijdens het congres en 
het ontrafelen van de hoofdlijnen.  
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Foto 1 - ISGSR2015 in Rotterdam 

Internationale GEOSNet Award aan 
Nederlander toegekend tijdens ISGSR2015

Tijdens het banket van het ISGSR2015 
symposium is de GEOSNet Award 2015 
uitgereikt aan dr. ir. Martin van Staveren 
MBA: “In recognition of an individual, who 
has made impactful contributions to geo-
technical risk assessment and manage-
ment, particularly contributions that have 
led to safer communities.” Deze onder-
scheiding van het internationale Geotech-
nical Safety Network (GEOSNet) is een 
erkenning voor de ontwikkeling van risi-
comanagement in de geotechniek, welke 
Martin van Staveren de afgelopen 15 jaar 
samen met vele vakgenoten vorm en in-
houd heeft gegeven. 
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