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Mijn verhaal is gebaseerd op diverse OR-projecten 

waaraan ik heb meegewerkt die – achteraf gezien – 

ethische vragen inhielden. Een voorbeeld is het project 

Waste Isolation Pilot Plant (WIPP) in Carlsbad in New 

Mexico. Deze WIPP is een ondergrondse opslagplaats 

voor nucleair afval dat resteert na bepaalde behan-

delingen van kankerpatiënten. De opdrachtgever van 

dit project was het Environmental Protection Agency 

van het Department of Energy. Het simulatiemodel 

voor het schatten van de kans op lekkage van dit afval 

vanuit de ondergrondse opslagplaats naar de opper-

vlakte is ontwikkeld door een team deskundigen van 

Sandia National Laboratories in Albuquerque. Andere 

belanghebbenden zijn de mensen die door dat afval 

Deze bijdrage begint met persoonlijke ervaringen met OR-toepassingen die ethische 

vragen kunnen oproepen, zoals nucleair afval, waterbeheer, duurzame ecologie, militaire 

tactiek en dierenwelzijn. Al deze toepassingen gebruiken simulatiemodellen. Zulke model-

len zijn bedoeld voor het oplossen van praktische problemen, en die problemen hebben 

ethische implicaties voor de diverse ‘stakeholders’, zoals de OR-deskundigen, hun klan-

ten en de samenleving. Verder ook een overzicht van ethische gedragsregels in een aantal 

wetenschappelijke disciplines verwant aan OR. De auteur benadrukt de validatie van 

modellen, vooral documentatie van de vooronderstellingen van die modellen. Sommige 

ethische normen en waarden kunnen worden gekwantificeerd door (multipele) modeluit-

komsten. Ethische vragen kunnen vooral urgent zijn in militaire modellen, inclusief ‘war 

games’. Computerspellen en de gerelateerde experimenten in de Experimentele Economie 

kunnen ook een middel zijn voor de bestudering van ethische vragen. 

ETHISCHE VRAGEN IN 
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persoonlijke overpeinzingen
Jack P. C. Kleijnen



18
            STAtOR         oktober  2012|3-4

besmet kunnen worden in de komende 10.000 jaar: 

een duidelijk ethisch probleem! Daarnaast geniet de 

lokale bevolking meteen van economische voordelen 

zoals werkgelegenheid. Samenvattend, kankerpatiën-

ten hebben kans op genezing; de mensen in Carlsbad 

en elders hebben kans op huidige en toekomstige 

gezondheidsproblemen én economische voordelen. 

Het simulatiemodel kwantificeert alleen de kans op 

lekkage van het afval naar de oppervlakte. Mede op 

basis van de uitkomsten van dit model heeft de over-

heid toestemming gegeven om de WIPP te bouwen. 

Sandia heeft veel gepubliceerd over projecten voor 

de opslag van nucleair afval; zie de recente publicatie 

Helton en Pilch (2011). Dit artikel geeft alleen additio-

nele referenties; veel meer referenties zijn te vinden in 

Kleijnen (2011).

Een ander ‘persoonlijk’ voorbeeld is de storm-

vloedkering in de Westerschelde. Tegenwoordig is 

een centrale vraag in watermanagement het afwegen 

van de belangen van stakeholders zoals vissers, lokale 

bewoners, toeristen en de ecologie.

Nog een voorbeeld betreft de mijnenjacht door de 

Koninklijke Marine (de klant) met behulp van sonar. 

FEL/TNO bouwde het simulatiemodel. Mijn inbreng 

betrof de validatie van dat model. Zoals bij elk mili-

tair model kunnen ethische vragen gesteld worden; 

immers een belangrijk doel van militairen is het doden 

van vijanden.

Een ander voorbeeld betreft het adviseren van het 

RIVM bij problemen die ontstaan door de opwarming 

van de aarde. Deze problemen zijn tegenwoordig urgent 

en wereldwijd, en hebben ethische implicaties voor hui-

dige en toekomstige generaties. De klimaatwetenschap-

pers worstelen met de validatie van de verscheidene 

klimaatmodellen; daarnaast dienen die wetenschappers 

de belangrijkste factoren op te sporen, zodat de over-

heid realistische maatregelen kan bedenken.

Een laatste voorbeeld betreft robots die koeien 

melken. Een praktisch probleem is te bepalen, hoeveel 

robots op een gegeven boerderij nodig zijn. Een ethi-

sche vraag betreft het dierenwelzijn (dat overigens niet 

in het model zat).

Ethische gedragscodes in diverse wetenschap-
pelijke disciplines

OR-organisaties (inclusief de VvS+OR) hebben 

geen eigen gedragsregels. Toch zijn er wel diver-

se publicaties over OR-gedragsregels (zie Kleijnen, 

2011). Verwante organisaties hebben wel gedragsre-

gels: American Statistical Association, Association 

for Computing Machinery en Society for Computer 

Simulation. Ethische gedragsregels voor ingenieurs 

worden uitvoerig besproken in Wikipedia <http://

en.wikipedia.org/wiki/Engineering_ethics>; zie ook de 

gedragscode van KIVI NIRIA (Koninklijk Instituut Van 

Ingenieurs) <www.kiviniria.net/a/PAG000002106/

Gedragscode.html> en bij Kleijnen (2011). Andere 

disciplines met zulke regels zijn de rechtswetenschap, 

psychologie, sociologie en de medische wetenschap. 

De huidige financiële crisis leidt tot debatten over de 

noodzaak van ethische regels voor financiële analis-

ten; zie de MBA Ethics Oath <http://mbaoath.org>.

Modellen: documentatie van 
vooronderstellingen

Een OR-model betreft een systeem in the reële wereld; 

het doel van dit model is een probleem in die wereld op 

te lossen en dat doel heeft vaak ethische implicaties voor 

de stakeholders. Elk model berust op specifieke vooron-

derstellingen (bv. lineariteit, normaliteit). Daardoor zul-

len de uitkomsten geldig zijn als die veronderstellingen 

opgaan. Dus rijst de cruciale vraag: wat gebeurt er als 

die veronderstellingen niet opgaan? Die vraag blijft vaak 

onbeantwoord, bijvoorbeeld doordat de modeluitkomst 

de klant goed bevalt. Maar Garbage In, Garbage Out 

(GIGO)! Een recent voorbeeld is de discussie betreffen-

de klimaatmodellen: zijn die modellen realistisch? Als 

lid van diverse panels over validatie concludeer ik dat de 

belangstelling voor de validatie van modellen groter is 

in het publieke domein dan in het bedrijfsleven; zie ook 

de recente publicatie van Simulation Interoperability 

Standards Organization (2012).
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Modellen kunnen worden gebruikt op goede of 

slechte wijze, door de modelbouwers of hun klanten – 

en de samenleving kan de dupe worden. Die klanten 

en de samenleving begrijpen wellicht niet welke causa-

liteit het model bevat; ze hebben bijvoorbeeld niet de 

‘handleiding’ (de bijsluiter) gelezen. De documentatie 

van het model zou de onderliggende redeneringen 

moeten uitleggen, inclusief de criteria (uitkomsten) 

en de veronderstellingen met hun validatie. Ik herinner 

me nog steeds met plezier, hoe IBM voor voorraad-

beheer via het pakket IMPACT een expliciete lijst met 

veronderstellingen gaf, voor verschillende gebruikers-

groepen (het dunste boekje was voor het management 

en het dikste voor de programmeurs).

Documentatie is ook noodzakelijk om andere 

onderzoekers in staat te stellen de wetenschappelijke 

uitkomsten te reproduceren. Zulke reproductie – of de 

antithese, falsificatie – is een basisprincipe in de weten-

schap. De affaire Stapel is een recent wrang voorbeeld.

Het lijkt me een interessante uitdaging om online 

modeldocumentatie voor de computer te ontwikkelen 

betreffende criteria, veronderstellingen en validatie. 

Die documentatie moet dan via de help-functie op te 

roepen zijn. Veel simulatiemodellen geven nu wel al 

documentatie via computeranimatie die het gesimu-

leerde systeem aan de gebruikers uitlegt. Maar die 

animatie kan ook een misleidende validatietechniek 

zijn, doordat de animatie een te korte periode toont. 

Ik voeg toe dat terwijl de klanten het model gebruiken, 

‘rode’ waarschuwingslichtjes dienen te gaan branden 

als de klanten gegevens invoeren buiten het toegesta-

ne (geldigheids)gebied. Verder dient een model regel-

matig terug te gaan naar de bouwers om bijgewerkt te 

worden. Deze problemen worden nog belangrijker als 

de modelbouwers niet weten wie de gebruikers zullen 

zijn, zoals in het geval van veel belanghebbenden. 

Normen en waarden, en model criteria

‘Normen en waarden’ is een gevleugelde uitdrukking 

in de Nederlandse politiek. In wiskundige model-

len gaat het om de normen en waarden van klan-

ten, modelbouwers, en andere belanghebbenden. 

Een persoonlijk voorbeeld betreft de simulatie van de 

financiële gevolgen van veranderingen in bepaalde 

sociale zekerheidswetten – voor de overheid die geld 

wil besparen en voor individuele werknemers die niet 

allen even hard worden getroffen.

In de praktijk geven simulatiemodellen meestal uit-

komsten voor multipele criteria, terwijl andere soorten 

modellen vaak beperkt blijven tot een enkel criterium. 

Die simulatie kan dus voor meerdere belangheb-

benden waarden kwantificeren. Simulatiemodellen 

berekenen geen optimale oplossing (maar zijn wel rea-

listischer dan vele ander modellen). Wel berekent een 

simulatiemodel multipele criteria voor verschillende 

scenario’s betreffende verschillende veronderstelde 

toekomsten en maatregelen. De gebruikers kunnen 

vervolgens hun favoriete oplossing kiezen, rekening 

houdend met normen en waarden.

Militaire modellen, computerspelletjes en 
‘experimental economics’

Terrorisme is tegenwoordig een probleem dat in veel 

modellen wordt bestudeerd. Maar wat terrorisme is, 

hangt af van normen en waarden: is een zelfmoor-

denaar een martelaar of een misdadiger? Niet alle 

wetenschappers zijn bereid voor Defensie te wer-

ken (pikant is dat de oorsprong van OR de bestrij-

ding is van Duitse onderzeeboten tijdens de Tweede 

Wereldoorlog). Persoonlijk denk ik dat – in het alge-

meen gesproken − modellering voor Defensie moreel 

acceptabel is; maar er zijn uitzonderingen, namelijk 

het ontwikkelen van bepaalde wapens (bijv. gifgas?). 

Een hedendaags voorbeeld zijn drones, die het voeren 

van oorlog doen lijken op een computerspelletje.

Deze drones leiden mij naar serious gaming: de 

spelers nemen beslissingen die ingevoerd worden in 

een simulatiemodel, waarna de computer uitrekent 

wat de consequenties van deze beslissingen zijn. 

Deze gaming is dus een methode voor het bestuderen 



20
            STAtOR         oktober  2012|3-4

van menselijk gedrag inclusief ethische aspecten; bij-

voorbeeld gaan de spelers voor hun persoonlijke volle 

winst of gaan ze samenspannen tegen de consumen-

ten? Naast deze bedrijfsspelen zijn er ook war games 

en andere vormen van gaming. (Momenteel ben ik 

betrokken bij een project van het Nationaal Lucht- en 

Ruimtevaartlaboratorium NLR waarin de effecten van 

verkeersmaatregelen worden bestudeerd).

Verwant aan serious gaming is experimental econo-

mics (EE). EE gebruikt heel eenvoudige economische 

modellen, maar de spelers ontvangen wel – per 

ronde − echt geld (zij het kleine bedragen). EE bestu-

deert bijvoorbeeld altruïstisch tegenover egoïstisch 

gedrag, rationeel tegenover emotioneel gedrag.

Agent Based Simulation (ABS) gebruikt geen men-

selijke spelers, maar geautomatiseerde agents. Deze 

agents voegen dus nog een abstractieniveau toe aan 

het model, zodat validatie problematischer wordt – 

met ethische consequenties. (Ik heb bijgedragen aan 

de toepassing van ABS bij bedrijfseconomische en 

militaire problemen.)

Samenvattend is gaming een populaire methode 

voor de bestudering van menselijk gedrag; gaming is 

nog niet populair voor de bestudering van ethische 

vragen in OR.

Klokkenluiders

‘Wiens brood men eet, diens woord men spreekt’, maar 

klokkenluiders doen dat dus toch niet! In Nederland heb-

ben enkele klokkenluiders hun baan verloren. Een ander 

voorbeeld betreft een geval in 1999, toen Kamerleden 

vragen stelden over de toestemming voor de uitbreiding 

van Schiphol, nadat een RIVM-medewerker beweerde 

dat deze toestemming gebaseerd was op een verkeerd 

model en niet op echte metingen van vliegtuiglawaai 

en luchtvervuiling op Schiphol (ik verwijs ook naar de 

toestemming voor de WIPP in New Mexico, waar echte 

metingen niet mogelijk waren).

In het algemeen hebben echte metingen als nadeel 

dat ze veel tijd en geld kosten; bovendien kunnen dan 

maar een paar scenario’s gemeten worden en ze kunnen 

gevaarlijk zijn. Metingen via modellen eisen validatie, 

gevoeligheids-, onzekerheids- en robuustheidanalyses. 

Ik merk nog op dat in geval er meerdere belangheb-

benden zijn, de financiële kosten en baten gealloceerd 

kunnen worden via speltheorie (bijv. Nash evenwicht).

Conclusies

Ethische vragen in OR zijn essentieel voor elke bouwer 

van een praktisch OR-model, omdat die bouwer als 

mens morele problemen onder ogen dient te zien! 

Toch zijn die ethische vragen nog steeds geen deel 

van de standaard academische OR-curricula en de 

gedragscode van onze VVS. Nu en dan komen deze 

vragen aan de orde in de populaire media − bijvoor-

beeld door klokkenluiders – maar dan worden die vra-

gen niet wetenschappelijk bestudeerd. Er zijn te weinig 

specialisten in het interdisciplinaire gebied gevormd 

door ethiek en OR. In mijn bijdrage heb ik persoonlijke 

overpeinzingen gepresenteerd, gebaseerd op mijn 

ervaring met praktische OR-studies. Ik hoop dat mijn 

bijdrage een stimulans is voor verdere discussie van 

ethiek en OR.

Deze bijdrage is een Nederlandstalige bewerking van 
Kleijnen (2011).
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