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Opleiding
•
•

Burgerlijk Bouwkundig ingenieur, K.U.Leuven
Bijkomende opleidingen:
• Short Course in finite - Elements in Water Resources London, januari ‘77
• TSI Short Course in Laser-Doppler Anemometry Delft, januari ‘79
• Mathematical Turbulence - Modelling ; Imperial College London, juni ‘79
• Laser-Doppler Anemometrie - fur Fortgeschnittene Karlsruhe, maart ‘80
• Risk management, Ersmus ‘96
• Negociation technics, Erasmus ‘98

Professionele ervaring
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1976 Wetenschappelijk Assistent aan het Departement Constructie, Laboratorium voor Hydraulica K.U.-Leuven
1977 Bursaal van het IWONL, onderzoeksopdracht aan het Laboratorium voor Hydraulica K.U.-Leuven
1976 -1977 Afgevaardigde van het Wetenschappelijk personeel van het Departement Bouwkunde op de Faculteitsraad van
Toegepaste Wetenschappen K.U.-Leuven
1978 Militaire dienst als militairafgevaardigde bij het Bruggenbureau (Ministerie van Openbare Werken) voor de berekening
van de militaire klasse van brug-gent Technisch-afgevaardigde bij de Interministriële Commisie (Openbare Werken, Landsverdediging)
1979 1980 Bursaal van het IWONL, onderzoeksopdracht aan het Laboratorium voor Hydraulica K.U.-Leuven
1981 1983 Wetenschappelijk medewerker K.U.-Leuven hydraulische: studie van de stormvloedkering op de Schelde, van
koelwaterlozing en van een slibgemaal.
1983 - 1985 Zaakvoerder U-soft Information Technology pvba, Kuringen (waarvan stichtend vennoot)
1985 1988 Afgevaardigd bestuurder U-soft Information Technology nv, Kuringen
1989 1991 Directeur U-soft, divisie van Stesid nv, Genk
1991 - 2004 Afgevaardigd bestuurder (tot 15-04-2004) SCOPE nv, Zolder (Tot 20/02/97 - U-soft)
1994 - 2006 Lid van de stuurgroep Security Management, Lucina, KU Leuven
1996 - heden Zaakvoeder MT-Consulting sprl, Cul-des-Sarts
1999 - 2006 Voorzitter van de stuurgroep Security Management, Lucina, KU Leuven
1999 - 2006 Lid van de algemene stuurgroep Lucina, KU Leuven
2001 - 2006 Academisch consulent aan de KU Leuven
2003 - heden Voorzitter van ISA (Instituut van Security Adviseurs)
2004 - 2007 Lid van de Raad van Bestuur van IFPO Europe
2004 - heden Lid van de Raad van Bestuur van Food Security
2007 - heden Medeoprichter en vennoot ‘Robrechts & Thienpont’ Security Consultancy

Publicaties
•
•

Burgerlijk Bouwkundig ingenieur, K.U.Leuven
Bijkomende opleidingen:
• 12 wetenschappelijke publicaties in het domein van wiskundige modellering van koelwaterlozingen en turbulentie
• “Centrale controle, instrument voor het beheer van installaties in gebouwen” Bouwkroniek, augustus 1987
• “Krachtlijnen voor het ontwerp van beveiligingssystemen”, Top Security (GDI), mei, september en november 1989
• “Risicoanalyse”, CED.SAMSON Bescherming tegen criminele risico’s.
• “Beveiliging van computerzalen”, CED. SAMSON Bescherming tegen criminele risico’s.
• “Risicobeheer in high risk omgevingen”, Top Security (GDI), 1996
• “Video Motion Detection”, Politeia - Private veiligheid, 1999

Marc Thienpont
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•
•
•
•
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•
•

“Risicoanalyse van criminele risico’s en security audit”, Security Consultancy, onder redactie van M. Cools en
H. Haelterman, Kluwer , 1999
“Structuur normen - fysische veiligheid”, Kluwer, 1999
“Alarmcentrales”, Kluwer, 2000
“Risk Management”, Politeia - Private veiligheid, 2001
“Toegangscontrole, een effectief element van oplossing of een nachtmerrie?” (deel 1) Politeia Private veiligheid, oktober 2000
“Toegangscontrole, een effectief element van oplossing of een nachtmerrie?” (deel 2) Politeia Private veiligheid, april 2001
“Beveiligingsnormen Fysische en elektronische beveiliging” Kluwer, april 2003
“De nieuwe wet op de beveiligingsadviseurs” Politeia Private veiligheid, 2004
“Het Instituut voor Security Adviseurs” Politeia Private veiligheid, 2004
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4 voordrachten op wetenschappelijke congressen en seminaries met betrekking tot de problematiek van “wiskundige modellering van koelwaterlozingen en turbulentie”
“Risk management : mythe ou réalité ?” Simulations pour diminuer les risques d’un siège INSIG (Institut de formation
interbancaire), Parijs, januari 1988
“Ontwerpen van beveiligingssystemen”, Niral Security Systems Symposium, Genval, september 1988
“Risk management: de security-problematiek binnen de onderneming, benaderd door een extern adviseur”, Risk
Management, de nieuwe aanpak voor de jaren ‘90, Antwerpen, oktober 1990
“Risicobepaling: Praktijkgerichte benadering en casestudy”, V.D.V.H.B. “Security-beleid : van risico tot oplossing”, november 1991
“Risicoanalyse, opstellen van een beveiligingsplan, fysische beveiliging en geïntegreerde case studie”, Vormingsprogramma
AIB-VINCOTTE in het kader van de Wet Tobback, maart-april 1992
“Technische beveiligingsmiddelen : Alarm Netwerk” , Raad van Europa, Europees Colloquium over “de Beveiliging van
Monumenten en hun Kunstbezit tegen Misdaad en Moedwillige Beschadiging”, november 1992
“Mogelijkheden en beperkingen van tele-management”, Top Security Business Expo - Conference Programma, april 1993
“Communication par réseau public et privé - Surveillance électronique”, Atomium Brussel, 25 november 1995
“Normalisering Toegangscontrolesystemen”, Top Scurity Business expo, Brussel, april 1995
“Beveiligings filosofie”, KVIV, Antwerpen, 16 november 1995
“Implementation of the security trilogy -’Security procedures”, Polish Bank Association, Warsaw, 12 juni 1996
“Inbraakdetectie centrales, datatransmissie en beheersystemen”, NVBB, Louvain-La-Neuve, 17 en 18 oktober 1996
‘Beveiligingsfilosofie’, Kamer van koophandel, Lier, 21 oktober 1996
Themadag: ‘Kwaliteit in security onderwijs’, ‘Opleidingen in het kader van de wet Tobback’, Philips Competence Centre,
Evoluon Eindhoven, 22 oktober 1996
‘L’automatisation de certaines tâches, facteur de qualité’, Aditel, Montpellier, 6 décembre 1996
‘Beveiligingsbeleid’, Safe Hasselt, 10 januari 1997
‘ Simulatie technieken’ IFBL, Luxembourg, 24 april 1997
‘Risk Management for Financial Institutions’, Belgische vereniging van Banken, 5 juni 1997
‘Beveiligingsfilosofie’, Internationale opleiding, Group4Securitas, 21 november 1997
‘Security Techniek’, Haagse Hoge School, ‘s Hertogenbosch, 20 januari 1998
‘Periferie beveiliging - nieuwe technieken’ -( nl-fr), NVBB, 16 en 30 oktober 1998
‘Opleidingen in bankagentschappen’, Banking Security- GDI, Groot-Bijgaarden, december 1998
‘Opleidingen in bankagentschappen’, INSIG (Institut de formation interbancaire), Parijs, 11 februari 1999
Alarmcentrales - van concept tot gebruik, PREBES, Antwerpen, 27 mei 1999
‘Periferie beveiliging - nieuwe technieken’, NVBB, Louvain-la-Neuve, 24 september1999
‘Toegangscontrole - een waardevol element van oplossing of een nachtmerrie’, GDI - Safe time, Affligem, 17 februari 2000
‘Future cash services security - Rating’, European Security Conference, Dundee-Scotland, 22 mei 2000
‘Toegangscontrole - een waardevol element van oplossing of een nachtmerrie’, Alarmcom, Brussel, 25 mei 2000
‘Periferie beveiliging - nieuwe technieken’ (nl & fr), NVBB -ANPI , 16 juni 2000 en 23 juni 2000

‘Hoe bouwen we bedrijven die bestand zijn tegen terreur?’, Terreur en georganiseerde criminaliteit, Crime Control, Leden, 24 mei 2002

‘Video Motion Detection’, Alarmcom, 21 november 2002
‘Security Filosofie’, Rechtsfaculteit, departement Criminologie, KU Leuven, 26 maart 2004
‘Security Filosofie’, Port Security, ISPS-code, Zeebrugge, 1 april, 2004
‘Beveiliging van gebouwen tegen aanslagen met explosieven, mythe of realiteit?’, American Society for Industrial Security
(Benelux), Brussel, 17 november 2005
‘Beveiliging van gebouwen tegen terroristische aanslagen met explosieven’ KVIV, Explosies, een uitdaging voor security
verantwoordelijken, Antwerpen, 5 december 2007

