IRIS SECURITY MANAGEMENT®
Een cursus voor het verhogen van uw professionaliteit
en het maken van een stap in uw carrière

De beste kans van slagen bij DHM!

van
Training & Adviesbureau JonkerZwolle
i.s.m.
DHM Security Management®
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Doelstelling
1. Een management denk- en werkniveau verkrijgen op het terrein van veiligheid door het kunnen
®
hanteren van het risicomanagement systeem IRIS
®
2. M.b.v. IRIS de communicatie en besluitvorming over veiligheidsrisico’s en veiligheidsmaatregelen
kunnen structureren en ondersteunen.
3. Hiermee kunnen verbeteren van de kwaliteit van veiligheidsmaatregelen en het vergroten van
draagvlak in de organisatie
4. Het verhogen van uw professionaliteit en het maken van een belangrijke stap in uw carrière!
5. Het ISM-diploma behalen om zonder hbo-diploma toch door te kunnen stromen naar DHM
®
Security Management
®

Doorstroommogelijkheid post hbocursus DHM Security Management
Sinds 2000 biedt het ISM-diploma een unieke mogelijkheid voor mensen die deel willen nemen aan
de DHM-cursus maar die zich eerst een (risico) management denk en –werkniveau willen of moeten
eigen maken. Dit is vooral interessant voor mensen die geen hbo-diploma hebben.
Met uw ISM–diploma + uw mbo-diploma (niveau 4 of gelijkwaardig) + uw hoger vakdiploma wordt u
toegelaten tot de DHM-cursus. Zie ook www.dhm.nl
Er namen al meer dan 500 mensen aan de open ISM-cursus deel. Hiervan is een groot aantal
doorgestroomd naar DHM. De ISM-deelnemers die doorstromen doen het daar erg goed. Zij blijken
zelfs de beste kans van slagen te hebben. Meer dan 90% slaagt voor het DHM -examen.
®

IRIS
®
In de ISM-cursus leert u werken met het Integraal Risico Inventarisatie Systeem (IRIS ). Dit
gebruiksvriendelijke Risico Management systeem biedt instrumenten waarmee veiligheidsrisico’s
(h)erkend, geanalyseerd en geëvalueerd kunnen worden. Maatregelen kunnen op basis van een
®
kosten-batenanalyse bepaald worden. Toepassen van IRIS draagt bij aan het vergroten van het
®
veiligheidsbewustzijn en het creëren van het draagvlak voor veiligheidsmaatregelen. IRIS is een veel
toegepaste en gerenommeerde systematiek die al meer dan 25 jaar bestaat.

2- of 3-daagse cursus
U kunt de ISM-cursus als 2-daagse of als 3-daagse cursus volgen:
Tweedaagse cursus (ISM-certificaat)
®
Tijdens de eerste twee cursusdagen wordt IRIS toegelicht en aan de hand van (eigen) praktijkvoorbeelden beoefend. Dit kan al voldoende zijn voor vergroten van uw inzicht en versterken van uw
professionaliteit; u stopt dan na 2 dagen en u ontvangt het waardevolle ISM-certificaat.
Driedaagse cursus (ISM-diploma)
®
U kunt echter ook een verdiepingsslag maken. U past dan na de 2-daagse cursus de geleerde IRIS methodiek toe op een object, risicoplaats of activiteit in uw eigen praktijk. Op basis daarvan maakt u
een (kort) werkstuk. Het format en gedetailleerde aanwijzingen daarvoor ontvangt u tijdens de cursus
en vindt u ook terug in de syllabus. U stuurt uw conceptwerkstuk toe aan de docent. Met zijn
commentaar en adviezen kunt u uw werkstuk weer verbeteren. De ervaring leert dat u voor het maken
van het werkstuk minimaal 30 uur (verdeeld over 6-7 weken) nodig hebt.
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Op de 3 cursusdag worden de werkstukken gepresenteerd en besproken. Iedere deelnemer krijgt ±
30 minuten om zijn/haar werkstuk te presenteren en bespreken. In deze dag staat het leren van de
ingebrachte praktijksituaties centraal. Aan het eind van de dag volgt een beoordeling door de docent
en een lid van de commissie van toezicht. Indien uw werkstuk en presentatie voldoende of hoger
beoordeeld wordt ontvangt u het ISM-diploma.

Geen toelatingseisen voor de ISM-cursus!
Voor het volgen van zowel de 2-daagse als de 3-daagse ISM-cursus heeft u geen diploma’s of
vooropleiding nodig. Logisch en nuchter nadenken, afstand kunnen nemen en een serieuze
belangstelling voor de analyse en beheersing van veiligheidsrisico’s is voldoende.

Gebruikslicentie
Door het volgen van de ISM-cursus verkrijgt u een persoonlijke gebruikerslicentie.
Met het ISM-certificaat mag u de merknamen en de geleerde methodiek toepassen binnen uw eigen
organisatie. Met het ISM-diploma mag u dat doen zowel binnen als buiten uw eigen organisatie. Zie §
6 van de Voorwaarden op onze website.

Commissie van Toezicht
De kwaliteit van de ISM-cursus wordt bewaakt door een Commissie van Toezicht:






Voorzitter: H.L.J. (Henk) in ‘t Veld, RSE ; v/h Certificatiemanager van NCP Certificatie;
directeur van adviesbureau CodA.
Ing. H.C.A. (Bert) Duijndam, RSE; werkzaam in een securityfunctie bij de overheid; directeur van
®
adviesbureau Dusecon; cursusleider/docent van DHM Security Management .
®
Mr. R.C. (Rob) Ackx, RSE; cursusleider/docent van DHM Security Management ; directeur van
adviesbureau Axsecon.
®
Ing. G. (Ok) van der Leij; senior RM-adviseur en medeontwerper van IRIS .
Drs. U. (Udo) Jonker; docent en directeur van Training & Adviesbureau JonkerZwolle.

Uw docent
Drs. Udo Jonker: van huis uit organisatiepsycholoog; meer dan 30 jaar werkzaam op het terrein van
veiligheid, risicomanagement, arbo en kwaliteitszorg. Hij is (mede) ontwerper van het succesvolle
®
IRIS -systeem. Werkzaam geweest bij Het Veiligheidsinstituut, ABN AMRO Consultass, Bureau
Zuidema en Achmea. Samen met Ing. Ok van der Leij winnaar van de prestigieuze veiligheidsprijs de
IDA AWARD van de stichting SERN.

SERN-Studiebeurs
De stichting SERN stelt jaarlijks een studiebeurs beschikbaar voor de beste cursist van de 3-daagse
ISM-cursus. Nadere informatie vindt u op www.sern.nl
Cursusdata, kosten en inschrijfformulier
Deze kunt u vinden op onze website www.iriscursus.nl.
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Cursusprogramma
Eerste cursusdag (9.00 - 17.00 uur)
Thema 1: Risicomanagement, Security management en IRIS®





security management: een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering
het 4B-model van een Security Management Systeem
structureren van de besluitvorming over veiligheidsrisico’s
oefening: beoordelen van het beveiligingsplan van het fictieve bedrijf ‘Excelsior’

Thema 2: Risico-inventarisatie en Risico-evaluatie (RI&E)







herkennen van veiligheidsrisico’s
het maken van een realistisch risicoscenario
risico-inventarisatie methoden
het kunnen bepalen van de grootte van een veiligheidsrisico
de meetlat: het vaststellen van normen hiervoor
toelichting en oefenen aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden

Tweede cursusdag (9.00 - 17.00 uur)
Thema 3: Risicocommunicatie




omgaan met verschillen in risicoperceptie en risicoacceptatie
vaststellen van de risicocultuur van een organisatie
risicocommunicatie gericht op motivatie en draagvlak

Thema 4: Risicoanalyse





dreigingsanalyse, gelegenheidsanalyse en gevolgenanalyse
het Integraal Risico Analyse Model (IRAM)
vaststellen van maatregelen en verantwoordelijkheden o.b.v. een risicoanalyse
oefening: de analyse van een veiligheidsincident bij Excelsior m.b.v. IRAM

Thema 5: Maatregelen, kosten-batenanalyse en plan van aanpak





soorten veiligheidsmaatregelen in het Security Management Systeem
kosten-batenanalyse van veiligheidsmaatregelen
strategisch adviseren over veiligheidsmaatregelen
praktijkoefening van het geleerde in de cursus

Tussen 2e en 3e cursusdag: zelf toepassen van IRIS® in een praktijksituatie. Vastleggen van de
resultaten in een kort werkstuk.

Na 6-7 weken: Derde cursusdag (de presentatie- en examendag)
®

Presentatie van werkstukken, uitwisseling van praktijkervaringen met IRIS , beoordeling en uitreiken
van de ISM-diploma’s. Zie voor toelichting onder driedaagse cursus .

