Paul Robrechts
Opleiding
•
•

Licentiaat in de Veiligheidstechniek niveau 1
Industrieel ingenieur Elektriciteit, optie elektronica

Specifieke erkenning
•
•

Benelux-award ontvangen van Security professional of the year 1994 (ASIS).
Laureaat van de Arbeid betreffende Arbeidsveiligheid: zilveren (2005).

Professionele ervaring
Gedurende een 20-tal jaar werkte Paul als nationaal veiligheidsverantwoordelijke, die het security- en safetybeleid bepaalde in drie
grote ondernemingen. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor een grote groep medewerkers en beheerde aanzienlijke budgetten.
Actueel werkt Paul als zelfstandig security consultant.
ACTUEEL
• Zaakvoerder en medevennoot van Robrechts & Thienpont CVBA (sinds maart 2007)
• Zaakvoerder van Crime Prevention BVBA (sinds september 2006)
DE POST: 2000 2005
Behaalde resultaten:
• Een gestage daling van de security key performance indicatoren: het aantal overvallen op kantoren
(-75%) en postmannen (-64%), het aantal slachtoffers (-66%) van geweld en het daaraan gekoppelde absenteïsme (-72%)
• De deblokkering van het dossier van de cashuitbetalingen van de sociale uitkeringen aan huis en een ernstige daling
van uitbetalingen
• De realisatie van een resultaatgericht preventiebeleid inzake diefstal en fraude.
• De organisatie van het waardetransport tijdens de overgang naar Euro, de uitbesteding en de reorganisatie van het
waardetransport
• De uitbouw van een professionele samenwerking met overheid, politie en parketten betreffende criminaliteitsbeheersing.
GENERALE BANK-FORTIS BANK: 1995- 2000
Behaalde resultaten:
• In 1995 wordt het aandeel van het aantal overvallen op G-Bank tov. de ganse banksector gereduceerd tot 12 % en de
volgende 4 jaren stabiliseert dit op +/- 8 %;
• Het opzetten van opleidingsprogramma’s en sensibiliseringscampagnes, waarbij alle medewerkers “op maat van hun lokale
werkomgeving” worden opgeleid. De audit ter zake toont aan dat de medewerkers na de opleiding de instructies kennen en
dat het respect voor de procedures significant is gestegen.
• De realisatie van een integrale veiligheidspolitiek en de implementatie van een cultuur ter zake.
• De realisatie van de vernieuwing van het alarmnetwerk en de upgrade van de bouwkundige beveiliging in alle
vestigingspunten.
• Uitdieping van de samenwerking met de politiediensten en intersectorieel.
BACOB: 1985 1995
Behaalde resultaten:
• Daling van aantal overvallen:
• Gemiddelde van 1980-1984: 12 overvallen versus gemiddeld 4/jaar in de 10 volgende jaren.
• Het procentuele aandeel tov. de banksector bereikt in 1983 +/- 20%, vanaf 1985 bedraagt dit gemiddeld 3%.
• Realisatie van een kwaliteitsvolle en resultaatsgerichte veiligheidspolitiek en een integraal beveiligingsconcept.
• Realisatie van de veiligheidsopleidingen en creatie van een veiligheidscultuur.
• Opzetten van het Bacob-alarmnetwerk.
• Uitbouw van een algemeen crisisplan en een opgeleid crisismanagementteam.

Paul Robrechts
ANDERE
• Lid van de internationale stuurgroep van Postal Security binnen de UPU, de wereldorganisatie van postbedrijven (2000-2005).
• Lid van de redactieraad van “Private Veiligheid” van Politeia (2000-2005).
• Lid van het Federaal Overlegplatform overheid-banksector en grootdistributie betreffende criminaliteitsbeheersing (1998-2005).
• Lid van de Stuurgroep van het Permanent Overlegplatform Bedrijfsbeveiliging van het V.B.O. (1994-2005).
• Lid van de werkgroep High Security van de grote financiële instellingen in België (1989-2005).
• Lid van de adviesraad van het losbladige Handboek “Beheersing van criminele risico’s binnen uw onderneming” in opdracht
van CED-SAMSOM / KLUWER (1992-2003).
• Voorzitter van de nationale werkgroep Security van Prebes (1986-2002).
• Voorzitter (1993-1998) en lid van de stuurgroep opleidingsprogramma Beveiliging en Bewaking van het H.I.V.A. (Hoger
Instituut van de Arbeid, K.U.L.) (1991-2001).
• Lid van het Begeleidingscomité betreffende het onderzoek “Veiligheidsconsulenten” in opdracht van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken (1996-1998).

Publicaties
•
•
•
•
•
•

“Antrax en hét antwoord van De Post”, Private Veiligheid, februari 2001.
Coauteur, “beveiliging van computerzalen”, Security, beheersing van criminele risico’s, CED-SAMSOM, 1994.
“Steentjes werpen ... om het management wakker te houden”, interview in Alert nr. 4, april 1994.
“Securitymanagement in crisistijd”, Veiligheidsnieuws nr. 102, Prebes, jan.-maart 1994.
Coauteur, “Nazorg”, Security, beheersing van criminele risico’s, CED-SAMSOM, 1993.
“Vraag en antwoord: wet op de bewaking- en beveiligingsondernemingen en interne bewakingsdiensten”, Veiligheidsnieuws
nr. 95, Prebes, 1992.
Diverse publicaties in het bedrijfsblad van de 3 bedrijven waar Paul werkzaam was.
“De Afspraak”, boek uitgegeven nav. zijn Ecuador-expeditie in juli 2000.
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Voordrachten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

“Multidisciplinaire aanpak in De Post”, 41ste Provinciaal congres “Welzijn op het werk”, (27.09.02, Genk).
“Praktijkgetuigenis van de samenwerking privépartner met de politionele en gerechtelijke overheid”, Congres georganiseerd
door de Federale Poltie, Fedis, BVB, De Post en NBB “ Positieve balans en intensifiëring van het partnership betreffende de
strijd tegen hold-ups”, (17.09.02, Brussel).
“Security status: trends and solutions”, Postal Security Working Group van de UPU, (10.04.02,Bern).
“Praktijkgetuigenis De Post”, studiedag “Betrapt op fraude”, (07.02.02, Antwerpen).
“Security in the Belgian Post Group”, Postal Security Working Group van de UPU, (17.04.01, Bern).
“Securitymanagement in de praktijk”, Club Preventieadviseurs, (18.01.01, Brugge).
“ Visie van de banksector: wat als technopreventie onvoldoende blijkt te zijn.”Conferentie “Bank en Veiligheid”
georganiseerd door de Belgische Vereniging der Banken, (12.10.99, Brussel).
“Security: integratie intern en uitbesteding van activiteiten” Studiedag “Security als Facility” georganiseerd door Alstom,
(24.02.99, Antwerpen).
“Bank security Systems in Western Europe”, Seminarie georganiseerd door Phare PMU, (12.06.96, Warshau, Polen).
Spreker op een 20-tal binnen- en buitenlandse congressen en seminaries: oa. in Nederland, Zwitserland, Polen en Tsjechië.
Voorzitter en moderator van een 15-tal studiedagen of congressen.
Docent in de opleiding Bewaking en Beveiliging, H.I.V.A, alsook in diverse opleidingen georganiseerd door Prebes en Airport
Security Training Center.

