De sprekers
Prof. Dr. Ir. John A. A. M. Stoop,

John Stoop (stoop@kindunos.nl) studeerde lucht- en ruimtevaart aan de TU Delft en
is gepromoveerd op de rol van veiligheid in het ontwerpproces. Hij is een van de
oprichters van de vakgroep Veiligheidskunde aan de TU Delft en heeft tot aan zijn
pensioen in 2014 aan de TU Delft gewerkt in diverse functies. Momenteel is hij gast
hoogleraar aan de Fac. Civiele Techniek van de TU Delft, de Aviation Academy in
Amsterdam en de Universiteit van Lund in Zweden. John is tevens luchtvaart
ongevallenonderzoeker en lid van diverse beroepsorganisaties zoals de ISASI
(International Society of Air Safety Investigators), de Resilience Engineering
Association (REA) en ESReDA (European Safety and Reliability Association). Hij is
betrokken bij diverse promotietrajecten en schrijft een boek over de methodologie
van ongevallenonderzoek voor AIAA, de Americal Institute of Aeronautics and
Astronautics. John is lid van het bestuur van de afdeling RBT van het KIVI.

Mr. Ing. John van der Puil

John van der Puil johnvanderpuil@gmail.com studeerde scheepsbouwkunde aan de
HTS te Haarlem, rechten en bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit te
Rotterdam. Hij was Academic Director bij TIAS Business School for Management &
Society van de Universiteiten van Tilburg en Eindhoven, verantwoordelijk voor het
International Contracting Program.
1

Eerder 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 is goed als mediator, in het bijzonder in geschillen met technische aspecten.
Hij 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, Bijzondere risico’s bij international contracting. 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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