55e Asis International Seminar & Exhibits

Security never sleeps
Van 21 tot en met 24 september vond voor de 55ste keer de jaarlijkse
Asis International Seminar & Exhibits plaats. Een terugblik op deze groots
opgezette internationale securitymeeting te Anaheim (CA) in de Verenigde Staten. JAN VERKAAR *

Z

oals voorgaande jaren al is gebleken, kan de organisatie van
een evenement als Asis International Seminar & Exhibits wel aan de
Amerikanen worden overgelaten. Niet
alleen de locatie (Anaheim Convention Center) was eerste klasse, ook het
hele programma was tot in de puntjes
geregeld. Het evenement trok dit jaar
naast de honderden exposanten nog
eens zo’n 2.500 securityspecialisten,
-experts, -managers en overige bezoekers. Een groot deel van hen natuurlijk afkomstig uit de VS, de overigen
uit ‘de rest’ van de wereld.
Dit jaarlijks terugkerende securityevenement kent zijn weerga niet. Op de
beursvloer waren honderden exposanten aanwezig en werden er meer dan
160 lezingen en presentaties verzorgd
door ruim 250 sprekers uit elf verschillende landen. Onder deze presentatoren drie keynote sprekers, waaronder
Condoleezza Rice, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS.
De locatie van dit jaar lag in het hart
van Anaheim, tegenover Disneyland.
Dat daar de officiële Asis President’s
receptie plaatsvond, lag voor de hand.

Vlaggenparade
Het programma was strak gepland. Op
maandagmorgen werd de bijeenkomst
geopend door de huidige president van
Asis International, Michael R. Cummings CPP. Nadat een vlaggenparade
van alle deelnemende landen op ceremoniële wijze naar binnen was gebracht, voerde hij het openingswoord.
Na een muzikaal intermezzo begonnen vervolgens de eerste seminars,

tussen physical and IT security. Cyber
Security, ook wel E-Terror genoemd,
kreeg ruimschoots de aandacht. In een
drietal sessies werd onder meer door
een IT security specialist van vliegtuigfabrikant Boeing uitgebreid ingegaan
op het toenemende ‘hacken’, ‘cracken’
en andere vormen van ‘cyber extortionists’. Illegale (criminele) activiteiten
als ‘computer fraud’, ‘computer tampering’ en ‘e-terror’ komen kennelijk

De bestrijding van e-terroristen staat nog
in de kinderschoenen
lezingen en presentaties. Verwijzend
naar het hoofdthema ‘Security never
sleeps’ liep het motto ‘What keeps you
up at night’ ogenschijnlijk als een
rode draad door de presentaties en
sessies. De onderwerpen waren zeer
wisselend en varieerden van ‘physical
security’ tot ‘executive protection’, van
‘business continuity’ tot ‘cyber security’ en ‘data mining’, en van ‘investigations’ tot ‘piracy’.
Vanuit de Asis Beneluxchapter waren
leden naar Anaheim gekomen. De
meesten toonden zich positief over het
niveau en de inhoud van de bijgewoonde lezingen en seminars. Een paar presentaties sprongen er uit, niet alleen
door de actualiteit, maar vooral ook
door de professionaliteit.

E-Terror
Verhoudingsgewijs werd in de presentaties veel aandacht besteed aan de logische maar vooral ook kwetsbare ‘link’
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meer voor dan menigeen vermoedt.
Met een aantal confronterende praktijkvoorbeelden (hacken van geautomatiseerd voedselproces, op afstand
manipuleren van medicijnbijsluiters.
en het inbreken in gps-gegevens van
zeeschepen) werden de toehoorders
voorzien van actuele ontwikkelingen.
Ondanks de wereldwijde grensoverschrijdende organisatie(s) van deze
e-terroristen staat de bestrijding daarvan nog in de kinderschoenen.

Accolades
Tijdens het seminar ‘What’s new on
the Floor’ vond een presentatie plaats
van nieuwe en/of innovatieve securityproducten. Asis organiseerde dit jaar
onder de naam ‘Asis Accolades’ voor
het eerst een competitie, waarbij de
deelnemende exposanten/leveranciers
werden uitgedaagd mee te dingen naar
een award voor meest innovatieve securityproduct, -service of -oplossing.

werd de presentatie door deze charismatische oud-minister na anderhalf
uur afgesloten.

Opleiding en training

De verschillende noviteiten werden aan
de hand van een beknopte diapresentatie onder de aandacht van een groot
aantal aanwezige security-experts gebracht. Uiteindelijk werden er van de
ruim 130 ingediende voorstellen 10 genomineerd door een deskundige jury.
Een bijzondere vermelding is daarom
dat een Nederlands consortium op de
beurs één van de awards heeft gewonnen. Onder de naam ‘BeWare’ is een
vooruitstrevend beveiligingsconcept gepresenteerd op het gebied van intelligent cameratoezicht op risicovolle locaties, waarbij criminaliteit, incidenten
en calamiteiten met behulp van 3Dvirtualisatie tijdig te voorspellen zijn.

Charismatisch

Rice gaf een motivatie van de beslissingen om na 9/11 de securitymaatregelen in de VS aanzienlijk uit te breiden. Maatregelen als verscherpte
visumprocedures, Port Security en een
veel actievere rol bij de beveiliging van
Amerikaanse belangen in het buitenland in samenwerking met de Osac
(Overseas Security Advisory Council –
www.osac.gov/). Ook de noodzaak
van een nog betere samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op het
gebied van beveiliging en veiligheid,
zoals ook tijdens de Asis-conferentie
tot uiting kwam, werd door haar onderstreept.
Met het uitvoerig beantwoorden van
vragen van toehoorders uit de zaal

Bij aanvang van de derde beursdag was
de Convention Ballroom al voor 08.00
uur tot de nok toe gevuld. De openingsspeech werd gehouden door niemand minder dan de voormalige minister van Buitenlandse Zaken en
Nationaal Veiligheidsadviseur van de
Verenigde Staten, Condoleezza Rice.
De aanwezigen hoorden een heldere en
duidelijke monoloog van haar over terrorisme (‘de VS is na 9/11 niet meer
hetzelfde’), wereldconflicten met zogenaamde ‘falende’ staten zoals Afghanistan (Al Qaida) en Pakistan (met nucleaire wapens), de problematiek in
Somalië (piraterij) en dicht bij huis de
drugsproblemen, inclusief de duizenden ontvoeringen in Mexico.
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Niet alleen op technisch vlak was er
veel te zien en te beleven. Ook op
het gebied van opleiding en training
werd het nodige aangeboden. Enkele
opleidingscentra en universiteiten presenteerden verschillende securityopleidingen op academisch niveau. The
American Military University verzorgt
specifieke securitygerelateerde opleidingen tot het niveau van Master of Arts.
Opleidingen die inmiddels ook door
Nederlandse securityspecialisten worden gevolgd. De Asis education board
maakte kenbaar dat met ingang van
2010 een aantal van haar certificeringsopleidingen (o.a. CPP en PSP) wereldwijd ‘computerbased’ kan worden
afgelegd. Het opleidingstraject wordt
hiermee aanzienlijk flexibeler van opzet, aangezien het examenmoment
door de kandidaten persoonlijk kan
worden bepaald.

Invloed recessie
Aan het einde van de driedaagse beurs
werden veel positieve reacties van
standhouders opgevangen. Velen realiseerden zich dat de wereldwijde recessie
ook van invloed was op de beurs. De
opkomst was inderdaad minder dan
voorgaande jaren, maar gelet op het totale aantal serieuze bezoekers kijkt men
met vertrouwen naar de toekomst. ‹‹
* Jan Verkaar CPP, SFS Consultancy

