
Professional zoekt 
uitdaging

Wat was je laatste baan/functie?
Security management (interim), Security 
Advies en Training en Opleiding voor 
diverse organisaties via 5ivestar Security en 
112 Academy.

Wat voor een baan/functie zoek je nu?
Een Security Management of Hoofd 
Veiligheid functie binnen een dynamische 
organisatie. Ik werk hierbij graag met 
enthousiaste en gedreven mensen binnen een 
omgeving die nooit hetzelfde is.  
Bijvoorbeeld een grote onderwijsinstelling 
of een internationaal opererend bedrijf en 
alles wat daar tussen zit; van grote Retail 
organisatie tot VVV Venlo.
  
Wat zijn je sterke punten/ambities?
Het is mijn ambitie om nog eens een 
Europese functie op security management 
gebied in te mogen vullen voor een interna-
tionaal opererende organisatie. Een aantal 
van de sterke punten die ik daarvoor mee-
breng zijn doelgerichtheid, overzicht, stabili-
teit, sensitiviteit, improvisatietalent, oplos-
singsgericht, stressbestendigheid en impact.

Aan welke punten wil je werken?
Ik wil mezelf blijven ontwikkelen en hoop 
iedere dag weer iets nieuws te leren. Zo ben 
ik in januari gestart met een cursus 
‘Terrorism and Counterterrorism’ aan de 
Universiteit Leiden.

Waarom moet een werkgever jou 
aannemen?
Ik wil middels mijn ervaring, kennis en 
vaardigheden van betekenis en van toege-
voegde waarde zijn voor het borgen van de 
veiligheid, de continuïteit en de integriteit 
van een organisatie, zijn mensen en zijn 
eigendommen. Ik wil het verschil maken bij 
het creëren en bewaken van een veilige leef 
en werkomgeving, en een goede nachtrust 
voor de werkgever. Ik houd hierbij graag het 
contact met de operatie vanuit de overtui-
ging dat Veiligheid ‘mensenwerk’ is.

Contactgegevens
Telefoon:  077 – 382 49 92 / 06 - 30 38 63 60
Email: albert.koenen@ziggo.nl
LinkedIn: http://www.linkedin.com/pub/albert-s-j-koenen-
cpp-rse/2/347/605
Woonplaats: Venlo

Kent u ook een professional zonder uitdaging of bent u 
zelf op zoek? Stuur een mail naar de redactie (Sofie@van-
munstermedia.nl) met daarin naam en contactgegevens.

In de ‘Professional zoekt uitda-
ging’ krijgt een professional uit 
de regio Noord-Limburg de kans 
om te zichzelf te promoten. 
Ditmaal is het woord aan Albert 
Koenen. 

De cv van Albert Koenen

Meest recente opleidingen:

- Digitaal Rechercheren (2013)

- Register Security Expert ingeschreven bij 

  SERN (2009)

- Certified Protection Professional via ASIS 

  International (2007-2008) internationaal er- 

  kende certificering in security management

  op post-HBO niveau

- Integrale Veiligheidszorg via Hogeschool 

  Zuyd (2003-2004)

- Ondernemersdiploma Detailhandel

- Politiediploma A en B

Tussendoor diverse trainingen en cursussen op

het gebied van security, veiligheid, fraude, 

instructie en training, waaronder ook Jeugd 

Voetballeider via de KNVB Academy

Enkele recente opdrachten en werkgevers:

-  Com-Connect D.O. onder andere digitale 

mo nitoring en analyse voor diverse accounts

-  MSD Animal Health: onder andere beveili-

gingsplan voor een bijzondere buitenlokatie 

en inwerken van een nieuwe nationaal security 

manager

-  112 Academy: ontwikkelen training ‘Omgaan 

met Agressie’ voor diverse organisaties

- Stork Marel Boxmeer: Risico Inventarisatie en

  Analyse; ontwikkelen nieuw security beleid; 

  beleid vertalen naar Security maatregelen.

- Ontwikkelen van een eendaagse training 

  Predictive Profiling met inzet van acteurs voor

  het veiligheidsdomein

- Manager Security Services bij Intervet / Sche-

  ring Plough Nederland 2009 – 2011

- Senior Security Consultant bij Mactwin Securi-

  ty Solutions te Heteren 2008 – 2009

- Hoofd Operational Risk Management Officers

  Bij ABN AMRO Bank nv 2005 – 2008; voor het

  Nederlandse kantorennet (Retail + Zakelijk)
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