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The world is flat. Auteur Thomas Friedman beschreef al in 

2005 hoe de nieuwe communicatiemiddelen de wereld plat 

maken. Vijf jaar later ondervinden we nog scherper de gevolgen 

van de informatiemaatschappij, waarin negentig procent van 

de informatie min of meer vrij is en de overige tien (intellectual 

property of confidentiële bedrijfsinfo) via criminele daden wordt 

veroverd. Bedrijven verdienen de beste bescherming tegen deze 

criminaliteit. Want processen en uitrusting zijn cruciaal. En de 

waarde van documenten, informatie en ideeën is onschatbaar. 

In deze context werkt de security manager. Hoe biedt hij 

het hoofd aan de razendsnelle ontwikkelingen in onze  

flat world? Welke maatschappelijke en jobinhoudelijke evoluties 

beïnvloeden zijn werk? Welke nieuwe competenties bepalen 

de kracht van het security management? Hoe beantwoordt 

zijn beleid aan de uitdagingen van onze samenleving? Welke 

kansen biedt deze platte aarde?

Het congres ‘Security in a flat world’ geeft een antwoord. Het 

hoort thuis in de congressenreeks ‘Security meets the future’, 

een initiatief van Robrechts & Thienpont. In de voormiddag 

belichten we het toekomstige kader waarin de security manager 

zijn beleid uitzet. In de namiddag reiken we middelen aan 

die nuttig zijn om dit veiligheidsbeleid te concretiseren. In de 

workshops ligt de nadruk op interactie. 

Natuurlijk houdt Robrechts & Thienpont de vinger aan 

de pols van de samenleving. Als veiligheidsconsultant 

volgen we niet alleen alle ontwikkelingen in security 

management op de voet. We geven ook impulsen om op die  

veranderende realiteit in te spelen. Naast adviseur zijn we 

een trendsetter, die met boeiende congressen en workshops 

meedenkt over veiligheid.

Hoe gaat ú de uitdagingen aan van onze samenleving?

Dit congres onderbouwt uw veiligheidsstrategie. Het reikt u 

de middelen en kennis aan om uw beleid te versterken, nu 

en in de toekomst. Schrijf u meteen in - het deelnemersaantal  

is beperkt.

Datum 

Dinsdag 30 maart 2010 

Plaats 

Auditorium BNP Paribas Fortis Brussel

Koningsstraat 20 - Brussel

Een plan met de ligging van het congresgebouw,  

het Centraal Station en de publieke parkings vindt u  

op onze website www.rtconsultancy.be.

Inschrijving 

Surf naar www.rtconsultancy.be en vul vóór 23 maart 2010 

het inschrijvingsformulier in. Uw inschrijving is pas definitief na 

ontvangst van uw betaling. Wees er snel bij, want het aantal 

deelnemers is beperkt tot honderd.

Deelnamekosten 

280 euro (excl. btw), inclusief handige congresmap met 

uitgebreide documentatie, walking dinner en receptie. 

Stort dit bedrag op het rekeningnummer van Robrechts & 

Thienpont 363-0124411-97, IBAN BE54 3630 1244 1197,  

BIC-code BBRUBEBB. Vermeld uw naam en voornaam + R&T 

congres. U ontvangt uw factuur via de post.

Wilt u uw inschrijving annuleren? Dat kan tot 23 maart via brief 

of e-mail naar R&T. Daarna is een annulering niet meer mogelijk, 

en betaalt u het volledige bedrag.

Met dank aan 

Contact Mireille van der Vight 

Steenweg op Oosthoven 120 - 2300 Turnhout 

Tel. 014 412 900 ı Gsm 0476 592 166 ı Fax 014 412 400 

mireille@rtconsultancy.be ı www.rtconsultancy.be



Strategic Security Management:  
open your eyes!  
Paul Robrechts

Paul Robrechts opent het congres met de analyse van een 

krachtdadig veiligheidsbeleid op lange termijn. Dat begint bij een 

goede interne en externe observatie. Resultaat: een beleid met 

strategische doelen en een concreet stappenplan. 

Security in a flat world  

Nathalie Bekx

Security in a flat world: de wereld verandert in een razendsnel 

tempo. Welke gevolgen heeft dat voor de beveiliging in bedrijven 

en organisaties? Trendonderzoeker Nathalie Bekx schetst een 

beeld van de uitdagingen waarvoor de sector staat.

Under the line of fire  

Johan Denolf en Eddy De Raedt

Criminelen maken vandaag een afweging tussen risico en 

mogelijke opbrengst. Johan Denolf en Eddy De Raedt getuigen 

over de politionele gevolgen van deze trend: verschuivingeffecten, 

aanboren van nieuwe criminele markten, en het under the line  

of fire effect.

An integrated security dispositive:  
the watchful citizen, the caring  
government… forgotten companies?  

Joery Matthys

Bedrijven hebben belang bij een goed veiligheidsbeleid. Joery 

Matthys beschrijft hoe zij bondgenoten zijn in veiligheids-

verschaffing, niet alleen als bronnen van informatie, maar 

ook als belangrijke componenten van een geïntegreerd 

veiligheidsapparaat.

Programma

De voertaal van het congres is Nederlands.

09.00 uur  Verwelkoming en koffie

09.30 uur  Strategic Security Management: open your eyes! 

 Paul Robrechts, afgevaardigd bestuurder  

 Robrechts & Thienpont

09.45 uur  Security in a flat world 

 Nathalie Bekx, general manager Trendhuis/Bexpertise

10.35 uur  Under the line of fire 

 Eddy De Raedt, directeur federale gerechtelijke politie,   

 Directie criminaliteit tegen goederen 

 Johan Denolf, directeur federale gerechtelijke politie, 

 Directie economische en financiële criminaliteit

11.40 uur  An integrated security dispositive:  
 the watchful citizen, the caring government…  

 forgotten companies? 

 Dr. Joery Matthys, wetenschappelijk  

 medewerker K.U.Leuven

12.30 uur Walking dinner

14.00 uur  Dilemmatraining as instrument of  
 integrity management

 Prof. Dr. Jeroen Maesschalck, directeur Leuvens Instituut  
 voor Criminologie, K.U.Leuven

14.50 uur  Awareness and intrusion tests: your quality check  

 Raymond Ouwens, directeur Cortex

15.40 uur  Security culture: the missing link? 

 Rob van den Biggelaar, adviseur en trainer bij Habilis

16.30 uur  Slotwoord 

 Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken

17.00 uur Receptie

19.00 uur Einde van het congres

Dilemmatraining as instrument  
of integrity management  

Jeroen Maesschalck

Steeds meer organisaties versterken hun integriteitbeleid 

met integrity instrumenten, zoals dilemmatrainingen. In deze 

workshop laat Jeroen Maesschaelck de deelnemers een korte 

dilemmatraining volgen, als kennismaking met  het instrument.

Awareness and intrusion tests:  
your quality check?  

Raymond Ouwens

Raymond Ouwens neemt u mee in de wereld van awareness 

en intrusion tests. Hoe garandeert u de kwaliteit van uw  

veiligheidsprocessen en uitrusting, en hoe verhoogt u de 

veiligheidsalertheid bij collega’s en contractoren? Deze tests 

geven een complementair antwoord.

Security culture: the missing link?  
Rob van den Biggelaar

Is uw veiligheidsbeleid een papieren tijger, met de mensfactor 

als zwakste schakel? In deze workshop onderzoekt Rob  

van den Biggelaar de huidige status van security management 

en schetsen we een concept voor de toekomst. 

Slotwoord 
Annemie Turtelboom

Annemie Turtelboom, minister van  

Binnenlandse Zaken, sluit de  

congresdag af.


