Security by integration
RISK ADVISORY
Ongewenste beïnvloeding van uw bedrijfsactiviteiten door intern- externe derving of een inbraak,
van afpersing tot brandstichting en van activisme tot terrorisme. Veel organisaties worstelen met
een goed en effectief beveiligings- en veiligheidsbeleid. Het is moeilijk om dergelijke bedreigingen
beheersbaar te houden en het is vaak onduidelijk hoe sterk of zwak de organisatie is als het gaat
om beveiligings- en veiligheidskwesties. Solid Systems - Risk Advisory helpt die organisaties door
relevante risico's onder controle te brengen binnen een, vooraf bepaalde risico aanvaardbare,
gecontroleerde en beheersbare manier.
Security Management volgens “De Haagse Methodiek” (DHM) is binnen beveiligend Nederland
een bekend begrip. Het is een methodiek voor een gestructureerde opzet van beveiliging binnen
bedrijven en instellingen; van beleidsvorming tot en met uitvoering, inclusief de kwaliteitsborging
en auditeren hiervan.

Beperk uw risico’s
De mate waarin een reeks bedreigingen daadwerkelijk als een realistisch risico moet worden
gezien, hangt af van een zorgvuldige afweging van de geloofwaardigheid van de bedreiging,
de specifieke kwetsbaarheden van de organisatie, het milieu en de mate waarin een onverwacht
incident de organisatie kan beïnvloeden. Door het Security Management pakket in finale zin te
laten toetsen, beschikt u over een gewaarmerkt pakket van beveiligingsmaatregelen, waarmee een
organisatie in de richting van derden kan aantonen er alles aan te hebben gedaan om alle risico’s
en bedreigingen zichtbaar, gecontroleerd beheersbaar te maken.
Goed Security Management vereist daarom maatwerk. Een logistiek bedrijf in een havengebied of
een warenhuis in het centrum van de stad zijn immers blootgesteld aan geheel andere risico's dan
High Risk en Critical environments, zoals bijvoorbeeld musea of bancaire instellingen.

Aansprakelijkheidstelling voorkomen
De DHM methode biedt alle actoren, betrokken bij de beveiliging, de mogelijkheid om vanuit
eenzelfde benadering beveiligingsproblemen aan te pakken en zo nodig gezamenlijk op te lossen.
Voordelen DHM Security Management:
Flexibele methode;
Systematische aanpak;
Structuur;
Transparantie;
Accountability;
Kwaliteitsborging;
Standaardisatie;
Kostenbesparing.
Kernonderdelen DHM Security Management:
Interne Security Audit: ISA - organogram;
Security Beleidsplan: SBP - organogram;
Basis Security Plan: BSP - organogram;
Bewakingsplan: BWP - organogram;
Bedrijf Security Manager: BSM - organogram;
Plan Interne Beveiligingsorganisatie: plan IBO;
Bepalen Incident beheersbaarheid: Ib;
Plan Externe Beveiligingsorganisatie: plan EBO;
Periodiek Inspectie Programma: PIP;
Security Management Pakket: SMP - organogram.

Security by integration
De businessunit kan elementen aanbieden, zoals een Security Quick Scan (SQS) of RISA evenals
ISA- ISPS-TAPA-BORG audits, risicobeoordelingen en gespecialiseerde risicobeheertools.
Solid Systems - Risk Advisory kan u verder helpen met audits, onderzoek en advies van:
Security & Safety beleid;
Risicoanalyses en dreigingsscenario's;
Naleving van veiligheid en beveiliging;
Outsourcing van veiligheidstaken;
Beveiliging van locaties, mensen en transporten met een hoog risico;
Bezuinigingen, verhoging van de efficiëntie, investeringsplannen en innovatie voorstellen;
Security & Safety scans en audits;
Evaluaties, second opinions;
Lessons learned and best practices;
Projectleiders, coaches en werkgroep leden.

Veiligheidsadvies
Als werkgever bent u verantwoordelijk voor het creëren van een veilige werkomgeving voor uw
medewerkers. Maar bent u wel op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving? Zijn alle risico’s
in kaart? Solid Systems is gespecialiseerd in analyse en advisering van risico’s op het gebied van
veiligheid en beveiliging, alsmede in het voldoen aan wet- en regelgeving. Als onderdeel van deze
dienstverlening bezoekt een ervaren consultant van Risk Advisory de locatie van de opdrachtgever
om de veiligheidsrisico's in kaart te brengen. Op basis van de inventarisatie, analyse en evaluatie
doet Risk Advisory aanbevelingen om de gesignaleerde risico's te elimineren of te minimaliseren.
De Consultant van of namens Risk Advisory helpt u met:
Flexibele methode;
Ontruimingsplannen;
Calamiteitenplannen;
BHV plan;
Risico-inventarisaties;
Risico-evaluaties;
Veiligheidsaudits;
Agressie scans;
Crisismanagementplan.
Risk Advisory heeft een onafhankelijke positie binnen de Solid Systems Group en sterk inhoudelijk
gericht op al uw beveiligings- en veiligheidskwesties, door ongewenste beïnvloeding van de
bedrijfsactiviteiten binnen uw bedrijf of organisatie zichtbaar, gecontroleerd beheersbaar te maken.
Wij hebben alle benodigde skills en expertise in huis om het Security & Safety beleid binnen uw
bedrijf of organisatie van beleidsvorming tot en met uitvoering te verzorgen, dit inclusief de
kwaliteitsborging en het auditeren hiervan.
Ik maak met u graag een vrijblijvende afspraak voor een inhoudelijke toelichting of kennismaking.
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