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The Caribbean Institute for Training and Education in 

Safety, Security, Integrity and Management 

Inleiding Security Risk Management (SRM)  
 

Security als zelfstandige management discipline  
Om de (be)dreigingen die de belangen van uw bedrijf 
kunnen schaden serieus aan te pakken, is het ten eerste 
van belang dat security management gezien wordt als 
volwaardig en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. 
Ook is het belangrijk dat het security management systeem 
zo veel mogelijk aansluit op bestaande systemen op het 
gebied van veiligheid (safety). Binnen een bedrijf moet 
men ook weten wat beschermingswaardig is en waartegen 
bescherming noodzakelijk is.   
Security Risk Management gaat veel verder dan in deze 
inleiding wordt behandeld. De inleiding informeert de 
deelnemer over de elementaire benadering van security 
risk management binnen een bedrijf.  
 
Inhoud 
Tijdens  de inleiding zullen we de volgende onderwerpen 
behandelen:  
 Wat is Security Risk Management? 
 Wat is het belang hiervan voor de veiligheid van mijn 

organisatie en haar belangen?  
 Wat is een security management systeem (SMS)?  
 Welke stappen moet ik doorlopen om te komen tot 

een SMS? 
 Wat heb ik nodig voor het opstellen van een SMS? 
 Wat zijn (be)dreigingen en belangen?  
 Wat zijn risico’s? 
 Hoe zorgt een SMS er voor dat security investeringen 

bijdragen aan de winstgevendheid en niet uitsluitend 
een kostenpost voor de organisatie is.  

Indien u alle taken op gebied van security risk management 
efficiënt en adequaat wilt (laten) uitvoeren, is het 
aanbevelenswaardig om naast het volgen van deze 
inleiding de volledige korte beroepsopleiding Security Risk 
Middle Management (Mbo+ niveau) of de korte 
beroepsopleiding Security Risk Management op post-Hbo 
niveau te (laten) volgen (door uw medewerker(s). 

 

 
Doelgroep 
De inleiding is bedoeld voor 
 Directie- en managementleden die zeker willen stellen 

dat dat security investeringen effectief zijn en bijdragen 
aan de winstgevendheid en niet uitsluitend een 
kostenpost voor de organisatie zijn 

 Professionals die belast zijn met de security binnen een 
organisatie 

 Een ieder die meer wilt weten over security risk 
management.  

 
Onze docenten 

Gerold Dompig MBA zal de inleiding inhoudelijk verzorgen. 
Dompig is 24 jaar werkzaam geweest in het politie top 
management (laatste rang politie commissaris) en  de 
detective branche tegen georganiseerde misdaad in 
Nederland, Aruba en Suriname. Bovendien houdt hij zich al 
10 jaar bezig met security risk management, beheer van 
noodsituaties en forensisch onderzoek voor private 
ondernemingen. 
 

Praktische informatie 
 Datum: 26 maart van 14:00 uur tot 20:00 uur.  
 Aantal deelnemers: We gaan van start met minimaal 8 

personen, maximaal 20 personen. 
 Deelnamekosten: USD 215,00 p.p. 
 Locatie: Virolastraat 30, Paramaribo  
 Inschrijven: via info@scientianv.com of bel 493044 

Na afsluiting ontvangt u een certificaat van deelname. 
 
Kwaliteit 
De kracht van Scientia is de kwaliteit van haar aangeboden 
diensten. Zo beschikt Scientia over ruime nationale en 
internationale expertise en ervaring. Hierdoor voldoen de 
trainingen en opleidingen die Scientia aanbiedt aan zeer 
hoge eisen. Bij een aantal trainingen wordt er desgewenst 
buitenlandse expertise naar Suriname gehaald. Daarnaast 
beschikt Scientia over een docentenpool bestaande uit 
docenten met ruime praktijkervaring op hun vakgebied.  

 
 
 
 
 
 

Binnen het bedrijfsleven en daarbuiten zijn veiligheid (safety) en beveiliging (security) tegenwoordig niet meer 
weg te denken. Logisch, de belangen van de bedrijven zijn groot en er zijn veel (be)dreigingen die de belangen 
kunnen schaden. Daarom willen bedrijven graag leren hoe zich hiertegen te beschermen. In vaktaal bedoelt men 
met security dan ook het ‘beschermen’ of ‘beveiligen’ van belangen. Deze Inleiding Security Risk Management 
gaat over hoe security bijdraagt aan de continuïteit van een bedrijf en welke stappen doorlopen moeten worden 
om zo effectief mogelijke beschermingsmaatregelen te realiseren.   
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