Crime Management

Welke risico’s onderzoeken wij in onze security audit?
Dreigingsanalyse en analyse van Interne en Externe risico’s
Veiligheidsbeleidsplan - Opleiding - Training

Enkelvoudige diefstal (meest voorkomende):
 Door klanten (o.a. winkeldiefstal)
 Door eigen personeel (interne fraude)
 Door personeel van derden (leveranciers, onderhoudspersoneel,
schoonmaakploeg)
 Werfdiefstal
-

Inbraak
Agressie - bedreiging
Vandalisme
Diefstal met geweld / hold-up (rechtstreekse gewelduitvoering)
Afpersing (psychologische dwang tot overhandigen van goederen of
data)
- Gijzeling (personeel, management, familie)
- Industriële spionage

Wij auditeren 360° van de criminele risico’s over uw volledig bedrijf, remediëren en verzorgen
een participatief geïntegreerd actieplan.

Crime Management begint waar alle andere stoppen!

Terrorisme – extremisme in bedrijven:
 Bommelding;
 Verdachte brieven of pakketten (bom- of poeder brieven, toxische
producten verstuurd per post);
 Bomaanslag of het tot ontploffing brengen van tuigen;
 Brandstichting;
 Elektriciteitsvoorziening saboteren;
 Bedreiging, ontvoering en gijzelneming van personeel of
management, kidnapping;
 De productie manipuleren (eco-terroristische acties tegen
fastfoodrestaurants alsook tegen vleesverwerkende industrieën,
farmaceutische, chemische en cosmetische industrie, vb genetisch
gemanipuleerde organismen, onderzoeken op dieren, bont,
ganzenlever);
 Het kapen van transportmiddelen;
 Het laten ontsnappen van gevaarlijke stoffen;
 Voorwerpen die een verdachte geur bevat of rook verspreiden;
Business Continuityplan:
 De private sector is eveneens een geviseerde doelgroep voor
terroristische groeperingen en dient rekening te houden met een
permanente potentiële terroristische dreiging.
 Onverwachte situaties moeten overbrugd kunnen worden.
Terroristische aanslagen kunnen door hun acties belangrijke schade
veroorzaken die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor het
voortbestaan van het bedrijf. Door het opstellen van een preventief
plan kan op de mogelijke schade worden geanticipeerd om de
continuïteit van het bedrijf veilig te stellen.

Risicoanalyse van uw bedrijf na voorafgaande dreigingsanalyse
Om te weten hoe groot het risico is dat een bepaald bedrijf het slachtoffer kan
worden van interne en externe criminaliteit stelt Crime Management eerst een
dreigingsanalyse op.
Hoe stelt Crime Management een dreigingsanalyse op?
Aan de hand van een onderzoek, van de sterktes en zwaktes van de
onderneming is het perfect mogelijk vast te stellen hoe groot de kans is om het
slachtoffer te worden van criminaliteit.
Om naderhand tot een efficiënte risicoanalyse te komen, is het immers
belangrijk een goede inschatting te maken van de dreigingen (door het bedrijf
zelf) goed te situeren binnen de algemene (geo)politieke en criminele context.
Daarbij wordt een raming opgesteld van de schade die dergelijke dreiging kan
veroorzaken.
Bij de eigenlijke risicoanalyse tracht men in kaart te brengen door welke
bedreigingen het bedrijf het meest getroffen kan worden en hoe groot de kans
is dat de bedreiging kan worden voorkomen. Dit laat het bedrijf toe zich een
idee te vormen welke veiligheidsmaatregelen er moeten worden getroffen of
welke bijkomende maatregelen er nodig zijn.
Uiteraard kan worden rekening gehouden met het principe van the worst case
scenario, waarbij “ernst van de te verwachten schade “ en “ probabiliteit van
de dreiging “ als variabelen worden afgewogen om zo in toepassing van het
risicomanagement de beveiliging te oriënteren naar het grootste risico.
Evenwel betekent dit keuzes maken tussen de mogelijke bedreigingen waarbij
het gevaar bestaat dat toch belangrijke risico’s niet worden afgedekt.
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