IRIS Security Management®
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Toonaangevende cursus!
®
®
De cursus IRIS Security Management (de ISM -cursus) wordt al meer dan 25 jaar gegeven. Het is
de nieuwe naam voor het seminar Beveiliging & Risicomanagement dat in de jaren tachtig en
negentig aangeboden is door achtereenvolgens Consultass, Bureau Zuidema en Achmea Business
®
Risk. Sinds 2001 wordt de ISM -cursus aangeboden door het Training & Adviesbureau JonkerZwolle.
Uit de evaluaties blijkt steeds weer dat de deelnemers het een leuke en leerzame cursus vinden. De
®
geleerde IRIS -methodiek hebben ze ervaren als een mogelijkheid om de eigen professionaliteit te
versterken en het veiligheidsniveau van de organisatie te verbeteren.

Doelstelling
 Een management denk- en werkniveau verkrijgen op het terrein van veiligheid door het kunnen
®
hanteren van het risicomanagement systeem IRIS .
®
 M.b.v. IRIS de besluitvorming over veiligheidsrisico’s en -maatregelen kunnen ondersteunen.
Hiermee kunnen verbeteren van:
a. het veiligheidsniveau van de organisatie
b. de communicatie, motivatie en draagvlak
®
 Eventueel: Het ISM -Diploma behalen om door te kunnen stromen naar de
®
post-hbo-cursus DHM Security Management of Security Techniek

Eindtermen
1. Risicosignalen in de praktijk (beter) kunnen (h)erkennen en risicoscenario’s kunnen formuleren
2. Op een realistische wijze een risico-inschatting en prioriteitsstelling kunnen maken
3. Een incident- en risicoanalyse kunnen maken
4. Over de doeltreffendheid en de efficiëntie van veiligheidsmaatregelen kunnen nadenken en
motiverend hierover kunnen communiceren
5. Een beargumenteerde voorstel kunnen doen om onderdelen van het veiligheidsbeleid van de
organisatie te verbeteren
6. Een strategische invoering van uw voorstellen kunnen (doen) realiseren
7. Risico- en Security Management een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te laten zijn.

Tweedaagse cursus
®
Tijdens de 2-daagse cursus wordt IRIS toegelicht en aan de hand van cases beoefend. Als u hierna
®
stopt ontvangt u het waardevolle ISM -Certificaat.

Driedaagse cursus
®
U past dan IRIS toe op een object, risicoplaats of activiteit in uw praktijk. Op basis daarvan maakt u
een (kort) werkstuk. Het format en gedetailleerde aanwijzingen daarvoor ontvangt u in de cursus. De
ervaring leert dat u voor het maken van het werkstuk minimaal 30-40 uur nodig hebt. U kunt vragen
stellen en uw conceptwerkstuk voor (schriftelijk) commentaar toesturen aan de docent. Na 5-6 weken
e
volgt de 3 cursusdag. Hierin worden de werkstukken gepresenteerd. U krijgt ± 30 minuten om uw
werkstuk mondeling toe te lichten en te bespreken. 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.
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Gebruikslicentie
®
Door het volgen van de ISM -cursus verkrijgt u ook een persoonlijke gebruikslicentie:
®
 Met het ISM -Certificaat mag u de merknamen en geleerde methodieken toepassen binnen uw
®
eigen organisatie en IRIS als denk- en gespreksmodel hanteren in externe contacten.
®
 Met het ISM -Diploma mag u de geleerde merknamen en methodieken zowel binnen als buiten
uw eigen organisatie toepassen.

Doorstroommogelijkheid
®
IRIS Security Management biedt de mogelijkheid om zonder hbo-diploma deel te nemen aan de
®
post-hbo-opleidingen DHM Security Management en Security Techniek. U hebt 3 diploma’s nodig:
®
1. het ISM -diploma
2. een mbo-diploma niveau 4 (of gelijkwaardig)
3. het diploma Coördinator Beveiliging of het TBV-diploma (of gelijkwaardig)

Commissie van Toezicht
De kwaliteit van de cursus wordt bewaakt door een Commissie van Toezicht. De leden hiervan zijn:







Voorzitter: H.L.J. (Henk) in ‘t Veld, RSE; directeur adviesbureau CODA.
Ing. H.C.A. (Bert) Duijndam, RSE; directeur adviesbureau Dusecon; cursusleider/docent
®
DHM Security Management .
Mr. R.C. (Rob) Ackx, RSE; directeur adviesbureau Axsecon; cursusleider/docent
®
DHM Security Management .
®
Ing. T.J. (Timo) Veen, directeur TiMove, project manager bij Enexis, docent ISM -cursus
®
Ing. G. (Ok) van der Leij; senior RM-adviseur en medeontwerper van IRIS .
Drs. U. (Udo) Jonker; docent en directeur van Training & Adviesbureau JonkerZwolle.

Docenten: Drs. Udo Jonker
Organisatiepsycholoog. 30 jaar werkzaam op het terrein van Veiligheid, Arbo en Risicomanagement.
®
Ontwerper van IRIS . Werkzaam geweest bij Het Veiligheidsinstituut, Consultass, Bureau Zuidema,
Achmea Business Risk en Argonaut. Samen met Ing. Ok van der Leij winnaar van de prestigieuze
veiligheidsprijs IDA AWARD van de stichting SERN.
Ing. Timo Veen
Coach en (project) manager. Actief op gebied van verbinding maken tussen mensen en organisaties,
veelal in technische omgevingen of in relatie tot duurzaamheid in functies als manager, projectleider
en coach. Werkzaam voor TiMove en Enexis BV. Werkzaam geweest bij Fudura BV, Polem BV en
Noordelijke Hogeschool Leeuwarden.
e

Medebeoordelaar op de 3 cursusdag: Ing. Ok van der Leij
Bedrijfskundige. 30 jaar ervaring op het terrein van Veiligheid, Risico Management en
®
Verzekeringen. Medeontwerper en ervaringsdeskundige van IRIS . Werkzaam geweest bij Stork
Werkspoor, IHC Holland, het Veiligheidsinstituut en de ABN AMRO. Senior adviseur RM.
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Cursusprogramma
Eerste cursusdag (9.00 - 17.00 uur)
Opening van de cursus: doelstelling, programma, kennismaking
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)
Samenvatting 1e dag; beantwoorden van vragen
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.
Derde cursusdag: de presentatie- en examendag
®
Presentatie van werkstukken, uitwisseling van praktijkervaringen met IRIS , beoordeling en uitreiken
®
van de ISM -diploma’s.
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