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Overal speelt veiligheid een rol, aldus Wim de Rijke
(1956), en het onderwerp is in de loop
jaren
maar belangrijkergeworden. 'Veiligheid is boeiend, omdat
er twee kanten aan zitten. Aan de ene kant gaat het om
heel rationele processen,je moet in staat zijn scherpeanalyseste maken en uiteenlopende scenario'ste verzinnen.
Aan de andere kant heeft veiligheid ook een emotionele
kant. De risicoperceptievan mensenistotaal niet rationeel,
maar speelt in de besluitvorming toch een belangrijke rol.'
Wat het werk ook interessantmaakt, is dat veiligheid geen
eiland is, maar alleen gerealiseerdkan worden in samenwerking met andere disciplines. 'Bovendien speelt ook
Europaeen belangrijke rol bij het ontwikkelen van regelgeving op het gebied van veiligheid.'
Van zijn adviseursverwacht De Rijke om die reden naast
het kunnen en durven nemen van eigen verantwoordelijkheid ook een sterkeexterne oriëntatie. 'Mijn medewerkers
moeten kennis delen, en weten hoe ze kennisbij anderen
moeten halen. Ze moeten een goed gevoel hebben voor
wat de klant wil, en zullen zich bewust moeten zijn van de
verschilrendebelangen
een rol spelenals het gaat om

de veiligheid van de gebruikers en omwonenden van de
infrastructuur.'
Dat daar enige bureaucratiebij om de hoek komt kijken is
onvermijdelijk. Maar het liefst zo weinig mogelijk. 'Ik heb
een hekel aan ingewikkelde procedures, ik wil niet te
moeilijk doen. Keepit simple,dat is
Veiligheidsvraagstukkenen risicoanalyselopen als een
rode draad door de carrière van De Rijke. Hij studeerde
civiele techniek aan de TechnischeUniversiteit van Delft,
en specialiseerdezich in de waterbouw. In 1983 kwam hij
te werken bij de toen nog bestaandeDeltadiensten bouwde mee aan de stormvloedkeringin de Oosterschelde.'Een
jongensdroom', zegt hij zelf. 'Iedereenwerkte aan hetzelfde project, we hadden allemaal hetzelfde doel, de lijnen
waren kort. Alsje een goed verhaalhad, kon een idee snel
worden uitgevoerd, bij wijze van spreken de volgende
dag. Dat heb ik als heel inspirerend
Na de Deltadienst werkte De Rijke achtereenvolgensbij
Boskalisen het Waterloopkundig Laboratorium. In 1991
werd hij hoofd van de afdeling Risicoanalyse van de
Bouwdienst.
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