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THEMA: OPLEIDINGEN
THEMA-ARTIKELEN:
De zin en onzin van security-opleidingen
Hoe belangrijk zijn opleidingen voor het vakmanschap van security managers – en voor het
imago van het securityvak? Security Professional van het Jaar Hélène Minderman deelt haar
visie.
Serious gaming: het nieuwe opleiden?
‘Serious games’ zijn in opkomst als het gaat om trainen en opleiden van medewerkers. De
‘Cybercheck’ security awareness game van KPMG en G4S is hiervan een goed voorbeeld.
Doel is om medewerkers vertrouwd te maken met de verschijningsvormen van
cybercriminaliteit en een cultuur te creëren waardoor organisaties in staat zijn efficiënt met dit
soort aanvallen om te gaan.
Slimmer beveiligen met op preventie gerichte opleiding en training
De beveiligingswereld moet ‘om’. Dat is de overtuiging van bestuursleden Ab Verkaik en

Robert van der Haas van de European Security Intelligence Foundation (ESIF). Zij zien in een
wereld met sterk toenemende beveiligingsrisico’s de kracht van ‘intelligence driven security’.
De trend is volgens de ESIF-voormannen al zichtbaar bij de security-opleidingen.
Levens redden met IP-video
Bij medische noodgevallen beslissen luttele seconden vaak over het leven van een patiënt.
Elke handeling moet kloppen, er is geen tijd voor misverstanden. Een audio-videosysteem
voor simulaties en een adequate opleiding van personeel kan een levensreddende oplossing
bieden.
‘Vooral de praktijk leidt mensen op’
Kay Behnke, Corporate Information Security Officer bij FrieslandCampina, geeft zijn visie op
cybersecurity: wat zijn de trends en de uitdagingen? Verder gaat hij in op het belang van
opleiding, awareness en cyber resilience.
‘Alert Gastvrij, Hoort Erbij!’
Studenten gezondheidszorgtechnologie bedachten tijdens hun studie een oplossing voor een
veiligheidsvraagstuk bij een kinderzorginstelling. Dit resulteerde in het principe ‘alerte
gastvrijheid’ als kern van deze oplossing. Een nieuwe e-Learningmodule speelt een centrale
rol bij de implementatie.
ANDERE ARTIKELEN
Big data in het veiligheidsdomein
Volgens velen is Big Data het digitale goud. Als datasets groot genoeg zijn, dan vinden we de
verbanden. En dáár kunnen we wat mee. Ook in het veiligheidsdomein. Dat stelt Mark Albers,
verandermanager binnen dit domein bij Van Aetsveld en hoofddocent bij Studiecentrum voor
Bedrijf en Overheid.
Wordt 2017 het jaar van de grote hacks?
2016 leverde securityprofessionals nogal wat stof tot nadenken op. Het jaar begon met
aanvallen op energiecentrales in Oekraïne. We eindigden met het nieuws dat cybercriminelen
de gegevens van een miljard Yahoo-gebruikers voor grof geld verhandelen. Wat gaat 2017
brengen?
Hard Rock Hotel investeert in videosurveillance
Het Hard Rock Hotel in Riviera Maya (Mexico) wilde haar systeem voor videosurveillance een
upgrade geven. De keuze viel op camera’s van Hikvision.
‘Het gaat om de balans tussen veiligheid en werkbaarheid’
Toegangscontrole met een hoog veiligheidsniveau; het is bij multinational Boskalis in
Papendrecht een feit. Toch gaat dit niet ten koste van het ‘comfort’ van de medewerkers en
pandbezoekers, verzekert security manager John den Haring.
En verder…
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