Boek: Gedrag en Veiligheid
Op 5 juni jl. werd op het veiligheidscongres ‘Grip op Gedrag’ een nieuw boek gelanceerd over
de gedragskant van veiligheid. Marius is een van de auteurs die een bijdrage leverde, maar is
dat geslaagd? Een mini-interview met hoofdredacteur Dr. Frank Guldenmund, werkzaam aan
de Sectie Veiligheidskunde van de Universiteit Delft.
Waar gaat het boek in zijn algemeenheid over?
“Het boek geeft diverse perspectieven op gedrag in relatie tot veiligheid. Hoewel gedrag één
woord is, een courant woord bovendien, gaat er veel achter schuil. Want wat is gedrag, hoe
kunnen wij (bepaald) gedrag verklaren en mogelijk beïnvloeden? Het boek laat zien dat er
verschillende antwoorden op deze vragen zijn. En ieder antwoord gaat vergezeld van
verschillende theorieën en onderzoeksinstrumenten. Dat betekent ook dat de mogelijkheden
om gedrag te beïnvloeden evengoed flink uitgebreid zijn.”
Hoe is het contact met Marius tot stand gekomen?
“Ik ken Marius al een tijdje en ik weet dat hij een groot pleitbezorger van het behaviorisme in
Nederland is. Ik weet ook dat hij interventies heeft uitgevoerd om veilig gedrag te beïnvloeden.
Daarnaast heb ik hem diverse keren als (gast-)docent voor mijn onderwijs gevraagd.”
Wat heeft je doen besluiten om hem een hoofdstuk over OBM/behaviorisme in het boek laten
schrijven?
“Dit was geen ingewikkeld besluit. Als ik aan behaviorisme denk, denk ik ogenblikkelijk aan
Marius. En pas daarna aan Skinner.”
Wat vind je van het resultaat? Heeft hij er wat van gebakken?
“Ik ben heel tevreden met zijn hoofdstuk, het mag absoluut niet ontbreken in een boek over
gedrag (en veiligheid). Ik heb Marius wel enigszins moeten bijsturen, want zijn hoofdstuk had
aanvankelijk een wat drammerige toon (‘het behaviorisme is het antwoord op al uw
veiligheidsproblemen’) en dat paste niet bij de bedoeling van het boek. Het is aan de lezer om
te bepalen waar haar of zijn voorkeur naar uitgaat, niet aan de auteur. Maar dat liep verder
heel soepel.”
Voor wie is dit boek interessant?
“Mijn doelgroep zijn veiligheidskundigen, in opleiding of anderszins. Ik heb het primair als
studieboek bedoeld.”
Waar is het te bestellen?
“Het boek is te bestellen bij de uitgever (Vakmedianet), en ik zag dat managementboek.nl het
ook verkoopt.”
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