
 
 

1 
 

De sprekers 
 
Prof. Dr. Ir. Genserik Reniers 
 

 
 
Genserik Reniers werd in 2013 benoemd tot hoogleraar aan de TUDelft, faculteit 
Safety and Security Science Group. Hij is ook hoogleraar aan zowel de Universiteit 
van Antwerpen als aan de KU Leuven, campus Brussel. Hij geeft daar onderwijs in 
onder andere organische chemie en engineering risk analysis en risicomanagement, 
industriële processen, management van gezondheid en veiligheid. Hij is tevens 
directeur van de Leiden Delft Erasmus (LDE) Centre for Safety and Security.      
Onderzoeksgebieden zijn onder meer domino-effecten in de procesindustrie, 
economische aspecten van veiligheid via kostenbaten analyses en analyses van 
effectiviteit.  Op het symposium zal hij ingaan op de vraag hoe effecten van 
investeringen in risicobeheer meetbaar te maken. 
 
 
Prof. Dr. Ir. Hans J. Pasman 
 

 
 
Chemisch technoloog afgestudeerd 1961, en gepromoveerd aan de TU Delft 1964 in 
dienst bij Shell, in militaire dienst gedetacheerd bij TNO, defensieonderzoek maar ook 
diepgaand onderzoek diverse grote ongevallen in de procesindustrie in de jaren 1965-
70. 1970-71 NATO-fellow in Canada. Vanaf 1974 directeur Technologische 
research/defensieonderzoek TNO. Opbouw internationale relaties met 
defensiepartners en ontwikkeling Nederlandse kennis wapeneffectiviteit en 
bescherming; ook in de jaren ‘80 voorzitter Europese groep Risicoanalyse, OECD-
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groep instabiele stoffen, en voorzitter NAVO-groep explosieve stoffen. Vanaf 1985 
voorzitter Werkgroep Loss Prevention European Federation of Chemical Engineering 
en medeoprichter Europese Centrum voor Procesveiligheid. In de jaren ‘90 programma 
sturing Nederlandse defensieonderzoek en coördinatie TNO-onderzoek Industriële 
Veiligheid. 1998-2007 deeltijdhoogleraar TU Delft Chemische Risicobeheersing. In 
2004-12 lid Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. Vanaf begin 2008 Research Professor 
Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Texas A&M University. 
Op; het symposium zal hij beklemtonen dat terugdringen van het aantal bijzondere 
incidenten en hun effecten vooral in systeembenadering moet worden gezocht. 
 
 
Mr. Ing. John van der Puil 
 
 

 
 
 
John van der Puil johnvanderpuil@gmail.com was Academic Director bij TIAS 
Business School for Management & Society van de Universiteiten van Tilburg en 
Eindhoven, verantwoordelijk voor het International Contracting Program. Zijn 
studenten waren project managers met vele jaren ervaring, die aanvullende 
opleidingen volgden.  
Eerder in zijn leven was John directeur van een internationaal lease bedrijf, senior 
Legal counselor van de APX in Amsterdam, Director Logistics van grote 
internationaal werkende bedrijven; John doceerde transportrecht en bedrijfsrecht aan 
de NHTV in Breda.  
John schreef samen met anderen syllabi voor werksymposia van RBT, zoals Welk 
risico in welk kwadrant? Niet-rationele beslissingen in de techniek, Resilience van 
organisaties en risicobeheer. Zijn boek International Contracting, 2014, samen met 
Prof. Dr. Arjan van Weele is toonaangevend en wordt geregeld in opleidingen 
gebruikt. John is lid van de Programma Commissie van RBT. Voor zijn columns ga 
naar www.KIVI.nl / Persoonlijke Ontwikkelingen / Maatschappelijke Impact / 
Afdelingen / Vakafdelingen / RisicoBeheer & Techniek / Colums.  
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