INTERVIEW:
Giliam van der Weide MSec - Opleidingsleider en docent
Post-HBO Registeropleiding Security Techniek
Giliam van der Weide (42) is sinds 2016 opleidingsleider van de
post-HBO opleiding Security Techniek. Hij is werkzaam als
Senior Consultant Physical Security & Safety bij een
zusterorganisatie van SOBA: AIB Safetech. Safetech geeft
advies op het gebied van beveiliging, beveiligingsonderzoek,
brandveiligheid en informatiebeveiliging aan bedrijven (in de
vitale infrastructuur), hoog-risico particulieren en
overheidsinstellingen, Giliam richt zich daarbij met name op
beveiligingsplannen en technische adviesprojecten.

De opleiding geeft een Boost aan je
technische kennis van de beveiliging.
Voor SOBA Security Opleidingen & SOBA Security Academy werkt hij sinds 2016 als opleidingsleider
van de post-HBO Registeropleiding Security Techniek (SecTec). Daarnaast ondersteunt hij het DHMdocententeam en doceert hij technische onderwerpen in IRIS Security Management, de onderdelen
bouwkundige beveiliging en brandveiligheid in MBV en TBV en hij is gecertificeerd docent DHM
Security Management®.
Naast adviseur in de beveiliging ook docent, hoe is die combinatie?
“Het doceren was voor mij nieuw, ik ben er ingerold na mijn overstap naar adviesbureau Safetech en
door de hechte samenwerking met SOBA. Ik moet zeggen dat het in het begin best wel wennen was.
Maar naar mate je het vaker doet, wordt het steeds leuker. Je krijgt te maken met deelnemers uit
diverse branches, waarbij je tijdens het lesgeven vragen krijgt waardoor je ook zelf weer wordt
getriggerd en denkt: “Hé dat kan ik ook in dat specifieke project in mijn advieswerk toepassen.”
“Dat is het leuke van de combinatie van het lesgeven over beveiliging enerzijds en anderzijds in de
praktijk beveiligingsadvies geven, zelf bezig zijn in het vakgebied. We hebben een grote diversiteit
aan interessante opdrachtgevers, waar we voor werken en uit diverse branches. Dit betekent vele
zienswijzes, waardoor je ook zelf leert hoe er in andere branches naar beveiliging wordt gekeken.
Deze ervaring neem ik dan weer mee in de lessen.”

Je hebt de opleiding Security Techniek ook zelf gedaan
“Ja, dat klopt inderdaad, in 2015 heb ik zelf de opleiding Security Techniek gedaan. Ik werkte bij mijn
vorige werkgever aan beveiligingsprojecten en zocht als adviseur in de beveiliging een stuk
verbreding en verdieping van mijn kennis over beveiligingstechniek. Tijdens de opleiding ben ik met
de directeur van Safetech en SOBA Armand van Bercheycke in contact gekomen en in 2016
uiteindelijk ook in dienst gekomen van zijn adviesbureau. Eigenwijs en perfectionistisch als ik ben,
zag ik nog wel een paar verbeterpunten voor de opleiding. Daar stond hij wel voor open en deze
zitten er nu in. Als opleidingsleider van Security Techniek heb ik nog meer structuur en eenheid
aangebracht tussen de modules en van de losse werkstukken per module, nu één doorlopende case
gemaakt. De deelnemers werken de hele opleiding bij voorkeur aan een eigen case, net als bij DHM
Security Management®.
Wat houdt je rol als opleidingsleider precies in?
“Als opleidingsleider ben ik verantwoordelijk voor het curriculum van de opleiding en zorg ik ervoor
dat bij ontwikkelingen in de markt, nieuwe onderwerpen worden toegevoegd. Daarbij zoek ik in ons
netwerk naar geschikte docenten. Tevens ben ik tijdens de opleiding beschikbaar om deelnemers te
ondersteunen, als ze bijvoorbeeld moeite hebben met het maken van de werkstukken in de vorm
van adviesrapporten. Op verzoek laat ik ze zien hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Als docenten
geven wij de hoofdlijnen aan, de deelnemers doen zelf hun onderzoek. Ik spoor mensen aan om zelf
dieper in de materie te duiken.”
Eigenlijk ben je meer een adviseur dan een docent
“Ja zo zou je het kunnen zeggen. Ik vind het leuk als deelnemers specifieke vragen hebben. Deze
bespreek ik dan in detail met hen en heb een adviesrol als het gaat om het maken en uitwerken van
werkstukken als adviesrapporten. Je merkt dat sommige deelnemers in het begin heel kort van stof
zijn en wij leren ze om alle mogelijkheden uit te zoeken, uit te werken en te onderbouwen. De vooren nadelen af te wegen en te komen tot een gefundeerd advies.”
Hoe is je ervaring met de groepen?
“Het is post-HBO dus de meeste mensen zijn in hun “midcareer” en hebben al een aantal jaar
ervaring. De leeftijden variëren van 30 tot soms 55+ en de meesten zijn al een aantal jaren in de
beveiliging aan het werk. Allemaal mensen die door willen groeien of hun kennis als adviseur of
manager in de beveiligingstechniek willen verbeteren. Het zijn altijd hele leuke, hechte groepen, je zit
een jaar lang bij elkaar en iedereen komt uit een andere branche, waardoor de één weer wat meer
weet van het ene onderwerp en de andere van het andere. Zo leer je van elkaars ervaringen.”
Voor wie is deze opleiding bedoeld?
“De opleiding geeft een boost aan je technische kennis van de beveiliging. Dus wij zien twee groepen
in de opleiding. Managers die technische kennis missen en beveiligingstechnici die willen
doorgroeien naar een hoger niveau met brede beveiligingskennis. De opleiding is voor mensen met
een gezonde dosis interesse en feeling voor techniek en het dieper willen uitzoeken. Je leert
adviesrapportages schrijven en meerdere oplossingen hierin te beschrijven. Je krijgt een brede basis.
Het is geen management opleiding, maar vooral gericht op techniek op een abstracter niveau. Je
hoeft het zelf niet te kunnen installeren, maar wel de essentie kunnen uitvragen en beoordelen.”

Kun je daar een praktijkvoorbeeld van geven?
“Als je bijvoorbeeld in je bedrijf te maken krijgt met een accountmanager voor camerasystemen, wil
je als manager kunnen aangeven of het systeem geschikt moet zijn om te ‘identificeren’ of te
‘observeren’ conform de NEN-norm. Je wil je externe partners beter kunnen aansturen, beoordelen
en gefundeerde keuzes kunnen maken of intern een gedegen advies uitbrengen. Doelstelling is het
verbreden van je kennis in Security Techniek dusdanig dat je op managementniveau een gedegen
gesprekspartner bent. Je hoeft niet overal een specialist in te zijn, maar je kunt wel adviseren en
meepraten met externe partners.”
Hoe is de opbouw van de opleiding?
“Er komt tijdens de 35 woensdagavonden (en enkele woensdagen overdag) een grote diversiteit van
technisch gerelateerde beveiligingsonderwerpen aan de orde. Deelnemers leren de voor- en nadelen
van beoogde beveiligingsmaatregelen te analyseren en aanbevelingen deskundig en doeltreffend te
motiveren. De opleiding kent een brede opzet die nauw aansluit op de praktijk. Wij werken met
vakdocenten die allemaal dicht bij de praktijk staan en veelal zeer specialistisch in hun vakgebied. En
wij zien altijd hele enthousiaste reacties van de deelnemers bij de diverse bedrijfsbezoeken en
demonstraties die wij organiseren, waardoor de deelnemers nog meer inzicht krijgen.”
Logische samenhang van de studieblokken
“De opleiding is opgebouwd uit 10 studieblokken met onderwerpen die dicht bij elkaar liggen. Deze
studieblokken worden steeds afgerond met een werkstuk dat wordt beoordeeld. Hang- en sluitwerk,
inbraakwerende wanden, kogelwering en kluizen (strongrooms) zitten bijvoorbeeld samen in één
studieblok. Ook het studieblok Alarmering over alarmoverdracht en meldkamertechniek voegt twee
onderwerpen samen.”
Wat is het uiteindelijke resultaat als je de opleiding hebt gevolgd
“De opleiding geeft een brede basis aan adviseurs, security managers en facilitymanagers maar je
bent uiteindelijk geen projecteringsdeskundige van ieder onderwerp. Je leert geen alarminstallatie
aanleggen. Het is ook geen management opleiding, maar geeft technisch inzicht op een abstracter
niveau. Je ontwikkelt adviesvaardigheden, je snapt hoe je de lezer mee kan nemen in het verhaal. Je
schrijft adviesrapportages en kunt hier meerdere oplossingen inzetten. Je kan intern vraagstukken
onderbouwen en adviseren in relatie tot SecTec en bent voor externen een volwaardig
gesprekspartner.”
Kun je iets vertellen over de ontwikkelingen binnen de opleiding
“De afgelopen twee jaar zijn er twee nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de opleiding. Als eerste is
een lesmodule over Drones erbij gekomen. Drones zijn een nieuwe ontwikkeling wat we een serieuze
dreiging vinden en dus hebben we besloten dat we de deelnemers daarin gaan opleiden. Verder
hebben we vorig jaar een proefsessie gedraaid met de module Toegangsdetectiemiddelen voor
bijvoorbeeld bij een ingang van een gevangenis. Dit wordt steeds belangrijker gezien de
terrorismedreiging. Deze module is nu definitief ingevoerd in de opleiding. Komend studiejaar zal er
een onderdeel over Security Management Systemen (SMS) worden geïntroduceerd.”

SecTec is een verplicht onderdeel voor de titel Manager of Security (MSec) van stichting SERN. Kun
je toelichten wat dit inhoudt?
“Met de titel Manager of Security toon je aan dat je volwaardig en breed bent opgeleid binnen het
vakgebied security management. Je hebt specialistische kennis en kunt structuur aanleggen in
beveiligingsplannen op alle onderwerpen die geregeld moeten zijn. Naast onder andere 5 jaar
werkervaring in het vakgebied, is Security Techniek één van de drie vereiste opleidingen om in
aanmerking te komen voor de titel MSec. Daarnaast dien je ook de post-HBO Registeropleiding DHM
Security Management® en de post-HBO Registeropleiding Security en Recht te volgen.”
De security wereld is dynamisch dus mijn motto is, “Blijf een leven lang leren”. En met de opleiding
Security Techniek maak je een mooie stap in je ontwikkeling.

Wilt u na het lezen van dit interview meer informatie over de post-HBO Registeropleiding Security
Techniek? Kijk dan op www.soba.nl of neem contact op met één van onze opleidingsadviseurs via
info@soba.nl of 030 – 666 777 3.

