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Wederzijds afhankelijk 
In een effectief security risk managementproces zijn de 
operationele, tactische en strategische niveaus van de 
organisatie en het management niet alleen belangrijk, 
maar ook van elkaar afhankelijk. Het borgen van een 
adequaat veiligheids- en beveiligingsniveau door het 
operationeel niveau kan slechts slagen als het tactisch 
niveau hier op is ingericht én er adequate sturing van het 
strategisch niveau1 plaatsvindt. De opleiding Security Risk 
Middle Management ondersteunt dit proces. 
 
Security Risk Middle Management 
De opleiding heeft tot doel de deelnemer te leren hoe de,  
op strategisch niveau vastgestelde, doelen naar het 
operationeel niveau kunnen worden vertaald met behulp 
van een beveiligingsplan. Dit resulteert in een effectieve en 
efficiënte uitvoering van beveiligingsmaatregelen.  
Het plan komt tot stand op basis van (analyses van) actuele 
en betrouwbare gegevens en (risico)informatie en door: 
 het stellen van doelen m.b.t. de uitvoering van 

security; 
 het prioriteren van securityactiviteiten; 
 het bepalen van controle-, toezicht- en (eventueel) 

sanctiestrategieën; 
 het maken van samenwerkingsafspraken met de 

politie, brandweer en geneeskundige hulp; 
 het optimaal inzetten van mensen en middelen. 
 
Doelstelling van de opleiding 
In het kader van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en 
taken op het gebied van security risk management is het 
belangrijk, dat alle organisatieniveaus, optimaal op elkaar 
zijn afgestemd. De opleiding zorgt voor de benodigde 
kennis op tactisch-operationeel niveau. U weet na afloop 
wat security risk management op dat niveau inhoudt. U 
bent in staat om een security risk managementsysteem 

voor uw organisatie te ontwerpen én, misschien wel het 
allerbelangrijkst, u leert hoe u het     kunt 
implementeren. 

 

 
 
Inhoud 
De opleiding Security Risk Middle Management is ingericht 
vanuit drie aspecten, te weten de dubbele regelkring (Big 
Eight), sturing en feedback geven en krijgen. De 
praktijkervaring van de deelnemers en van de docenten 
heeft overigens een centrale plek binnen het programma.  
Naast de hierboven vermelde doelstellingen 
 bent u op de hoogte van een aantal belangrijke 

onderwerpen in het kader van security risk 
management 

 weet u wat security risk management betekent in 
relatie tot de managementaspecten organiseren, 
managen, communiceren en leidinggeven; 

 kunt u reflecteren op wat security risk management 
betekent voor de eigen organisatie en de wijze 
waarop zij daarmee willen, kunnen en moeten 
omgaan; 

 bent u in staat om een securitymanagementsysteem 
te ontwerpen, implementeren en beheren. 
 

Doelgroep 
De opleiding is bestemd voor  
 middle managers die zich bezig houden of willen gaan 

houden met security (management) 
 security managers 
 hoofden beveiliging 
 of vergelijkbaar; twijfelt u of u voor de opleiding 

toegelaten kunt worden (i.v.m. het middle 
management niveau) neem dan contact op met 
info@scientianv.com 
 

Praktische informatie 
Deze opleiding wordt verzorgd op Scientia's 
opleidings-locatie aan de Virolastraat 30.  
De duur is 6 aaneengesloten dagen van 9.00 tot 16.15 uur. 
De opleidingskosten zijn USD 950,-. In dit bedrag zijn de 
kosten voor een te ontvangen uitgebreide studiemap 
alsmede de kosten voor de catering begrepen.  
Na succesvolle afsluiting ontvangt u het waardevolle 
diploma ‘Security Risk Management’ op Mbo+ niveau. 
Voor startdatum en aanvullende informatie stuurt u een  
e-mail naar info@scientianv.com 

 

   1 Zie onze speciaal daarvoor ontwikkelde Executive     
     Class - Strategisch Security Risk Management. 

De uitvoering van security risk management zal de komende jaren in Suriname, als gevolg van positieve economische, 
maatschappelijke en bedrijfsmatige ontwikkelingen veranderen. De effectiviteit en de efficiency van security risk 
management zal daarmee (moeten) verbeteren! Deze verandering vraagt om andere competenties en een andere 
manier van managen. Professionaliteit is daarbij het sleutelwoord! 
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