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Abstract 

Gebeurtenissen waarbij de veiligheid van de mens op het spel staat, zoals evacuaties of rellen, zijn 
gevoelige situaties. In dergelijke kritieke omstandigheden kan iedere beslissing cruciaal zijn voor een 
goede afloop. Bovendien hebben sommige mensen een directe invloed op anderen in de omgeving. 
Veiligheidsmedewerkers zoals politieagenten of ambulancepersoneel spelen een belangrijke rol. Alles 
wat ze doen kan invloed hebben op anderen. Daarom is het van cruciaal belang dat ze effectief omgaan 
met situaties en mensen. Constante training van de communicatievaardigheden van medewerkers stelt 
hen in staat om onveilige situaties in goede banen te leiden. Toch is training in veel situaties kostbaar, 
wisselend van kwaliteit en niet schaalbaar. Deze nadelen beperken de mogelijkheden om veiligheids-
personeel goed voor te bereiden op kritieke situaties. 

Het doel van dit proefschrift is om de impact van veiligheidspersoneel in kritieke omstandigheden te 
bestuderen en te onderzoeken hoe intelligente agenttechnologie kan worden gebruikt om personeel op 
te leiden door hun interpersoonlijke vaardigheden - en daarmee hun vaardigheden in het managen van 
mensen en onveilige situaties - te verbeteren. Het eerste deel van dit proefschrift introduceert het 
probleem en legt het doel van het onderzoek en de gebruikte onderzoeksmethode uit. Deel twee 
behandelt het gebruik van agent-gebaseerde simulatie om de interpersoonlijke dynamiek van 
mensenmassa’s bij evacuaties te onderzoeken. De focus ligt op de invloed van sociale en emotionele 
aspecten op de dynamiek tussen mensen en de impact van het personeel in deze context. Deel drie 
onderzoekt de mogelijkheden en beperkingen van kunstmatige intelligentietechnieken om automatisch 
emoties en interpersoonlijk gedrag te herkennen, met als doel om dit toe te passen in trainingssystemen 
om interpersoonlijke vaardigheden van mensen te verbeteren, in het bijzonder voor het opleiden van 
personeel. Deel vier geeft een overzicht van toepassingen die zijn ontwikkeld voor training van sociale 
vaardigheden van professionals. Dit deel beschrijft een aantal praktische trainingsinterventies voor 
verschillende domeinen die zijn ontwikkeld met behulp van de tools en algoritmen die in deel drie zijn 
geïntroduceerd. Deel vijf bespreekt de voor- en nadelen van het gebruik van agenttechnologie om de 
sociale vaardigheden van veiligheidspersoneel in kritieke omstandigheden te simuleren en te trainen. 
Het eindigt met een beschrijving van de belangrijkste bijdragen van dit proefschrift en van vervolg-
onderzoek. In zijn algemeenheid is het werk gesitueerd op het snijvlak van agent-gebaseerde simulatie, 
kunstmatige intelligentiemethoden voor emotieherkenning en simulatie-gebaseerde trainingssystemen. 
Het biedt innovatieve methoden voor het modelleren van crowd-gedrag en presenteert praktische 
toepassingen van simulatie-gebaseerde trainingssystemen voor het aanleren van sociale vaardigheden. 


