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Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen mag niets uit deze
uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of
openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door
fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de uitgever.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan
op grond van artikel 16h Auteurswet dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde
vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (www.reprorecht.nl). Voor het overnemen
van gedeelte(n) uit deze uitgave in compilatiewerken op grond van artikel 16 Auteurswet kan
men zich wenden tot de Stichting PRO (www.stichting-pro.nl). De uitgever heeft ernaar
gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die
desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever
wenden. Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en
akkoord te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van
Edu’Actief, te vinden op www.edu-actief.nl.





Over dit boek
Als beveiliger bescherm je de belangen van een organisatie of een persoon. Dit vraagt van de
beveiliger een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding. Maar ook interesse in wat
er in een organisatie gebeurt en oog voor de risico's en bedreigingen. Beveiligers zijn er om
de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn.

Beveiligers moeten durven optreden zonder te grote risico's te nemen. Ze zijn representatief,
ze dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie
van ze verwacht.

De meeste beveiligers werken bij een particuliere beveiligingsorganisatie, die
beveiligingswerkzaamheden uitvoert bij opdrachtgevers. Ook zijn er beveiligers werkzaam bij
een eigen beveiligingsdienst van een onderneming.

Beveiligers verzorgen onder andere objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging,
geld- en waardetransport, evenementenbeveiliging of zijn werkzaam in een particuliere
alarmcentrale.

Thema’s
Het beveiligingsvak vraagt specifieke kennis en vaardigheden, een professionele
beroepshouding en een SVPB-diploma. Omdat de maatschappij continu verandert is het
belangrijk dat de beveiliger wordt opgeleid op basis van de meest actuele inzichten.

In dit theorieboek staat de gevraagde kennis (wat moet je weten), vaardigheden (wat moet
je kunnen) en beroepshouding (hoe moet je je gedragen) van een beveiliger centraal. Je doet
dat aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. Strafrecht
2. Strafvordering
3. Bijzondere wetgeving
4. Algemene kennis.

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB examen eisen Beveiliger en kerntaak 1, kerntaak 2 en
kerntaak 3 van het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging. In welk hoofdstuk
een exameneis behandeld wordt staat in het SVPB verantwoordingsdocument. Deze vind je
op de methodewebsite.

In het theorieboek Beveiliger | Beveiliging van objecten basis en Waarnemen basis vind je alle
kennis, vaardigheden en beroepshouding onderverdeeld in de volgende thema’s:
1. De beveiliger en zijn werk
2. Communiceren en rapporteren
3. Controleren en surveilleren
4. Preventief en repressief handelen
5. Brandpreventie en -bestrijding
6. Veiligheidsorganisaties
7. Hulpmiddelen.

Binnen elk thema wordt verwezen naar hoofdstukken uit hetzelfde thema of hoofdstukken
in andere thema’s. Wanneer je een ander hoofdstuk kunt raadplegen, staat er een pictogram
in het theorieboek.
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TITEL VAN HET THEMA WAARIN HET TE RAADPLEGEN HOOFDSTUK STAAT
Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden.

Methodesite inORDE
Wanneer je de methodesite www.inorde.nu moet raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek. Bij dit pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Er zijn twee verschillende
pictogrammen:

BRON OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

ANIMATIE EN VIDEO OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of video je kunt bekijken.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit boeken en een methodesite. Op deze methodesite vind je animaties,
video’s, weblinks en aanvullende bronnen ter ondersteuning van de theorie.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
• Bekijk de instructievideo of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag.
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Thema

STRAFRECHT



Strafrecht

In dit thema Strafrecht staan de volgende onderwerpen centraal.

1. Het Wetboek van Strafrecht
Een globaal overzicht van de inhoud van het Wetboek van Strafrecht waarin een aantal
onderwerpen worden uitgelegd.

2. Poging
Een beveiliger moet het begrip 'poging' kunnen omschrijven en daarbij een onderscheid
kunnen maken tussen een strafbare en een niet-strafbare poging.

3. Daders en medeplichtigen
Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt vier soorten daders en de medeplichtigen. De rechter
bepaalt tijdens de rechtszitting of een verdachte ook dader is en zo ja, welke soort dader.

4. Strafuitsluitingsgronden
Een strafuitsluitingsgrond is een goede reden om een dader van een strafbaar feit niet te
straffen. Een beveiliger moet vijf strafuitsluitingsgronden kunnen onderscheiden.
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5. Bedreiging
Het Wetboek van Strafrecht maakt onderscheid tussen strafbare bedreigingen en niet-strafbare
bedreigingen. Wat betekenen de begrippen en welke bedreigingen zijn als misdrijf strafbaar?

6. Diefstal | verduistering | verduistering in dienstbetrekking
Diefstal, verduistering en verduistering in dienstbetrekking lijken veel op elkaar. Wat betekenen
de begrippen en wat zijn de belangrijkste verschillen?

7. Huisvredebreuk | lokaalvredebreuk | verboden toegang
Huisvredebreuk, lokaalvredebreuk en ‘verboden toegang’ lijken veel op elkaar en worden
daarom wel eens verward. Een beveiliger moet deze misdrijven kunnen beschrijven en
onderscheiden.

8. Mishandeling | zware mishandeling
Het Wetboek van Strafrecht onderscheidt meerdere vormen van mishandeling. Als beveiliger
moet je mishandeling en zware mishandeling kunnen beschrijven en onderscheiden.

9. Openlijke geweldpleging | vernieling
Het Wetboek van Strafrecht maakt onderscheid tussen openlijke geweldpleging en vernieling.
Een beveiliger moet deze strafbare feiten kunnen beschrijven en onderscheiden.

10. Opzettelijke brandstichting | brand door schuld
Bij zowel ‘opzettelijke brandstichting’ als bij ‘brand door schuld’ gaat het strafbare feit over
brand, een ontploffing of een overstroming. De verschillen moet je als beveiliger kunnen
beschrijven.

11. Weigeren hulpbetoon | nalaten van hulp
Bij deze twee overtredingen gaat het over het niet bieden van hulp. Een beveiliger moet de
verschillen tussen deze twee overtredingen kunnen beschrijven.

12. Terrorismebestrijding
De bestrijding van terrorisme moet op de eerste plaats voorkomen dat terroristisch geweld
kan worden toegepast. Als dat niet lukt, moeten de gevolgen zo veel mogelijk beperkt worden.
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1. HET WETBOEK VAN
STRAFRECHT
De regels in het Wetboek van Strafrecht horen bij onze geschreven regels. Die regels gelden
voor iedereen op Nederlands grondgebied.

De regels in het Wetboek van Strafrecht zijn wetsregels. Wetsregels worden vaak verward met
regels die zijn gemaakt door bijvoorbeeld een gemeente (dat zijn verordeningen). Daarom
lees je hierna informatie over wetten en verordeningen.

1.1 WETTEN EN VERORDENINGEN

Regels die door de overheid zijn bedacht, noemen we geschreven regels of geschreven recht.
Het doel van die regels is onze samenleving leefbaar te maken en te houden. Het recht bestaat
uit regels die in wetten en verordeningen zijn vastgelegd.

WET
Een wet is een geschreven regel, die is gemaakt door de landelijke overheid en die geldt voor iedereen
en overal op Nederlands grondgebied.

VOORBEELDEN NEDERLANDSE WETTEN
• De Grondwet
• De Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
• De Wet wapens en munitie
• De Wegenverkeerswet.
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De Grondwet is de belangrijkste wet in Nederland. Het bevat de regels voor de inrichting van
de Nederlandse staat en de grondrechten van de burgers.

Bekijk de animatie Grondwet

VERORDENING
Een verordening is een soort huishoudelijk reglement. Het bestaat uit geschreven regels die gemaakt
zijn door een provinciebestuur, een gemeentebestuur of door het bestuur van een waterschap.
Een verordening geldt alleen op het grondgebied van de provincie, van de gemeente of van het
waterschap die de verordening heeft vastgelegd.

VOORBEELDEN VERORDENINGEN
• De Algemene Plaatselijke Verordening APV)
• De Afvalstoffenverordening
• De Verordening jeugdhulp.

Publiek- en privaatrecht
Als we kijken naar voor wie bepaalde wetsregels gelden, is het geschreven recht verdeeld in
publiekrecht en privaatrecht.

Publiekrecht
Het publiekrecht regelt de algemene belangen van onze samenleving. Het zijn regels waarvan
we samen vinden dat ze voor onze samenleving belangrijk zijn.
Een overtreding van een regel uit het publiekrecht is geen zaak tussen een dader en een
slachtoffer, maar tussen een dader en de samenleving. Iedereen (dus ook de overheid) moet
zich aan de regels uit het publiekrecht houden.

VOORBEELD PUBLIEKRECHT
Ron en Esther komen op zaterdagavond uit een restaurant waar ze hebben gegeten. Op
dat moment zien ze twee dronken mannen op straat tegen een auto schoppen. Ron zegt
daar wat van en wordt onmiddellijk aangevallen, geschopt en geslagen. Door het gillen
van Esther houden de mannen er al snel mee op en gaan er vandoor. Getuigen hebben
gelukkig een goed signalement kunnen geven en al snel worden de mannen door de politie
aangehouden.

Als de mannen voor de rechter komen, valt hun zaak onder het publiekrecht.
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Privaatrecht
Het privaatrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen burgers onderling en wordt daarom
ook wel ‘burgerlijk recht’ of ‘civiel recht’ genoemd.
Een burger kan in het privaatrecht ook een bedrijf of een instelling zijn. De regels uit het
privaatrecht gelden, net als de regels uit het publiekrecht, voor iedereen.

VOORBEELD PRIVAATRECHT
Bas en Lianne hebben besloten op 17 juni te gaan trouwen. Al gauw ontdekken ze dat er
wel erg veel geregeld, georganiseerd en gekocht moet worden. Een van de dingen waar
ze veel aandacht aan besteden, is het kopen van kleding.

Bas heeft al gauw gevonden wat hij mooi vindt. Lianne heeft daar meer moeite mee.
Uiteindelijk vindt ze een jurk die aan bijna al haar wensen voldoet. De winkel belooft de
gevraagde aanpassingen op tijd uit te voeren. Op 16 juni komt Lianne de jurk ophalen. Als
ze de jurk ziet, is ze niet tevreden over de aanpassingen. Boos en teleurgesteld verlaat ze
de winkel en ze koopt snel vervangende kleding bij een andere winkel.

De winkel waar ze de jurk heeft gekocht en laten aanpassen, stuurt haar wel een rekening.
Ze weigert die te betalen omdat ze vindt dat de jurk niet op tijd en zoals afgesproken is
geleverd. De winkeleigenaar accepteert dat niet en stapt naar de rechter. Hij vraagt de
rechter een uitspraak te doen waaraan beide partijen zich moeten houden.

Als twee mensen het met elkaar oneens zijn, regelen ze dat meestal wel met elkaar. Daar
hebben ze de overheid niet voor nodig. Maar de eigenaar van de winkel vindt met Lianne
geen oplossing waarover ze allebei tevreden zijn. Daarom vraagt hij aan een rechter om
over dit conflict een uitspraak te doen. Hij en Lianne hebben nu te maken met het
privaatrecht.

Strafrecht
Het strafrecht is een onderdeel van het publiekrecht. De basis van het strafrecht is vastgelegd
in twee wetboeken:
1. Het Wetboek van Strafrecht
2. Het Wetboek van Strafvordering.

Wetboek van Strafrecht
Het Wetboek van Strafrecht maakt onderdeel uit van het publiekrecht en gaat over de inhoud
van de regels:
• Wat is strafbaar?
• Welke maximale straf is op een strafbare gedraging van toepassing?
• Wie is strafbaar?

Het Wetboek van Strafrecht bestaat uit drie boeken:
1. Algemene bepalingen
2. Misdrijven
3. Overtredingen.

De boeken 1, 2 en 3 zijn achter elkaar in één Wetboek van Strafrecht opgenomen. Ze bestaan
uit titels en elke titel heeft wetsartikelen (bijna 500). Wetsartikelen zijn meestal onderverdeeld
in lid 1, lid 2 enzovoort.
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Boek 1 Algemene bepalingen
In boek 1 lees je de algemene bepalingen. Deze bepalingen geven algemene regels die gelden
voor de strafbaarheid van misdrijven en overtredingen. Belangrijke algemene bepalingen die
een beveiliger moet kunnen beschrijven, zijn:
• Opzet en schuld
• Strafbare feiten.
• Strafuitsluitingsgronden (artikel 39 tot en met 43)
• De poging (artikel 45)
• Daders (artikel 47)
• De medeplichtige (artikel 48).

Deze onderwerpen worden in dit boek apart behandeld.

Boek 2 Misdrijven
Boek 2 van het Wetboek van Strafrecht gaat over misdrijven. De misdrijven in boek 2 worden
behandeld in de artikelen 92 tot en met 423.

Een beveiliger moet de volgende misdrijven kunnen beschrijven en onderscheiden:
• mishandeling en zware mishandeling
• vernieling en openlijke geweldpleging
• huisvredebreuk en lokaalvredebreuk
• opzettelijke brandstichting en brand door schuld
• bedreiging
• terroristisch misdrijf
• diefstal, verduistering en verduistering in dienstbetrekking.

Deze misdrijven worden in dit boek apart behandeld.

Boek 3 Overtredingen
De overtredingen in boek 3 lees je in de artikelen 424 tot en met 479.

Een beveiliger moet de volgende overtredingen kunnen beschrijven en onderscheiden:
• verboden toegang
• weigeren hulpbetoon
• nalaten van hulp.

Deze overtredingen worden in dit boek apart behandeld.

Rechtspraak in Nederland

1.2 OPZET EN SCHULD

In het Wetboek van Strafrecht kom je in veel artikelen de begrippen ‘opzet’ en ‘schuld’ tegen.
Vooral voor het bepalen van de zwaarte van de straf moet een rechter daarover duidelijkheid
hebben. Is er sprake van opzet of is er géén sprake van opzet, maar wél van schuld?

Bij misdrijven moet opzet of schuld worden bewezen. Bij overtredingen hoeft dat niet. Daarbij
wordt van schuld uitgegaan totdat de verdachte aannemelijk maakt dat er geen sprake is van
schuld en dat hem niets verweten kan worden.
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Opzet

OPZET
Opzet is als iemand willens en wetens iets doet wat verboden is of iets nalaat wat geboden is.

VOORBEELDEN OPZET
• Bas heeft geld nodig om drugs te kunnen kopen. Daarom breekt hij in bij een bedrijf

en steelt daar geld uit de kluis.
• Rico stoort zich in een café aan het gedrag van een andere bezoeker. Hij geeft die

bezoeker daarom een aantal flinke klappen.

Schuld

SCHULD
Schuld is als er bij een misdrijf geen sprake is van opzet, maar van verwijtbare gedrag.

VOORBEELDEN SCHULD
• Patrick rijdt met zijn scooter in een winkelstraat waar geen gemotoriseerd verkeer mag

rijden. Door zijn roekeloze rijgedrag raakt hij een wandelende vrouw. Die valt en raakt
licht gewond.

• Pascal weet dat het niet verstandig is een barbecue met een brandbare vloeistof aan te
steken. Hij doet het toch omdat hij denkt dat het gevaar wel mee zal vallen. Er ontstaat
een steekvlam waardoor zijn buurjongen ernstige brandwonden oploopt.

1.3 STRAFBARE FEITEN

Een strafbaar feit is een gedraging, handeling of nalatigheid die strafbaar is. Het begrip
‘strafbare feiten’ is een verzamelnaam voor misdrijven en overtredingen.

Misdrijven

MISDRIJVEN
Misdrijven zijn zware strafbare feiten.

Misdrijven zijn rechtsdelicten. Dit betekent dat ze bij wet verboden zijn, maar ook zonder
wetten gaan misdrijven tegen ons rechtsgevoel in.

Overtredingen

OVERTREDINGEN
Overtredingen zijn lichte strafbare feiten

Overtredingen zijn wetsdelicten. Het zijn feiten die door een wet strafbaar zijn gesteld, maar
de feiten hoeven niet tegen ons rechtsgevoel in te gaan.
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Belangrijkste verschillen tussen misdrijven en overtredingen

OvertredingenMisdrijven

•• zijn wetsdelictenzijn rechtsdelicten
• •zware (ernstige) strafbare feiten lichte (niet zo ernstige) strafbare feiten

•• poging is niet strafbaarpoging is strafbaar
• •medeplichtigheid is strafbaar medeplichtigheid is niet strafbaar

•• er wordt uitgegaan van opzet of
verwijtbare schuld

opzet of verwijtbare schuld moet
bewezen worden

• •wordt behandeld bij de rechtbank wordt behandeld bij de rechtbank,
afdeling Kanton• alle mogelijke straffen

• hechtenis of geldboete
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2. POGING
Het werkwoord ‘pogen’ betekent ‘proberen iets te bereiken’. Een poging kan lukken of
mislukken. Als een poging lukt (het gewenste resultaat is bereikt), is het geen poging meer,
maar een voltooid strafbaar feit.

In de wet wordt het begrip poging niet beschreven, maar er wordt wel een onderscheid
gemaakt tussen een strafbare en een niet-strafbare poging.

2.1 EEN POGING

Er wordt in het Wetboek van Strafrecht een belangrijk onderscheid gemaakt tussen een gelukte
en een mislukte poging.
• Als een poging lukt, is het juridisch geen poging meer en wordt het ook niet zo genoemd.

Iemand heeft dan een strafbaar feit begaan.
Als een poging mislukt, heeft iemand niet bereikt wat hij wilde. Alleen een mislukte poging
wordt in het Wetboek van Strafrecht een poging genoemd.

Een poging kan strafbaar óf niet strafbaar zijn. In artikel 45 van het Wetboek van Strafrecht
staat daarover het volgende.

Artikel 45 Poging
1. Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van

uitvoering heeft geopenbaard.
2. Het maximum van de hoofdstraffen op het misdrijf gesteld wordt bij poging met een derde

verminderd.
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3. Geldt het een misdrijf waarop levenslange gevangenisstraf is gesteld, dan wordt gevangenisstraf
opgelegd van ten hoogste twintig jaren.

4. De bijkomende straffen zijn voor poging dezelfde als voor het voltooide misdrijf.

2.2 DE STRAFBARE POGING

Een verdachte kan voor een poging worden gestraft als de volgende drie voorwaarden allemaal
van toepassing zijn:
1. De verdachte moet geprobeerd hebben een misdrijf te begaan.
2. Hij moet begonnen zijn met de uitvoering van het misdrijf. Hij moet dus uitvoerende

handelingen hebben verricht.
3. Zónder dat de verdachte het wilde, is de uitvoering van het misdrijf mislukt.

VOORBEELDEN STRAFBARE POGING
• Een winkeldief wordt betrapt door een beveiliger en vlucht zonder buit de winkel uit.
• Bart wordt door zijn vriend tegengehouden als hij iemand met een mes wil steken.
• Een inbreker is bij een woning bezig door een open raam naar binnen te klimmen. Op

dat moment wordt hij gestoord door een voorbijganger. Hij gaat daarom niet naar
binnen.

• Een inbreker bevindt zich in de woning van de familie Boelens. Om binnen te komen,
heeft hij een raam opengebroken. Op het moment dat hij een portemonnee en
autosleutels heeft gevonden, hoort hij iemand de trap afkomen. Hij wil niet betrapt
worden en vertrekt snel zonder iets mee te nemen. In dit voorbeeld is de inbreker
strafbaar voor twee strafbare feiten: poging tot diefstal én vernieling.

• Adri steelt regelmatig auto’s en rijdt die dan voor zijn opdrachtgever naar het buitenland.
Als hij op het punt staat het slot van een dure BMW te forceren, komen er mensen
langslopen. Hij besluit daarom de auto maar te laten staan en gaat op zoek naar een
auto die op een rustiger plek staat.

LET OP!
Het voorbereiden van een misdrijf is pas strafbaar als het gaat om een misdrijf waarvoor een
gevangenisstraf van 8 jaar of meer kan worden gegeven.

2.3 DE NIET-STRAFBARE POGING

Niet elke poging is strafbaar. In de volgende situaties is een poging niet strafbaar:
• Iemand doet een poging om een overtreding te begaan.
• Iemand doet een poging tot het misdrijf eenvoudige mishandeling.
• Iemand stopt uit vrije wil met de poging om een misdrijf te begaan. Dit wordt ook wel

‘vrijwillige terugtreding’ genoemd.
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gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die
desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever
wenden. Door het gebruik van deze uitgave verklaart u kennis te hebben genomen van en
akkoord te gaan met de specifieke productvoorwaarden en algemene voorwaarden van
Edu’Actief, te vinden op www.edu-actief.nl.
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Over dit boek
Als beveiliger bescherm je de belangen van een organisatie of een persoon. Dit vraagt van de
beveiliger een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding. Maar ook interesse in wat
er in een organisatie gebeurt en oog voor de risico's en bedreigingen. Beveiligers zijn er om
de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn.

Beveiligers moeten durven optreden zonder te grote risico's te nemen. Ze zijn representatief,
ze dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie
van ze verwacht.

De meeste beveiligers werken bij een particuliere beveiligingsorganisatie, die
beveiligingswerkzaamheden uitvoert bij opdrachtgevers. Ook zijn er beveiligers werkzaam bij
een eigen beveiligingsdienst van een onderneming.

Beveiligers verzorgen onder andere objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging,
geld- en waardetransport, evenementenbeveiliging of zijn werkzaam in een particuliere
alarmcentrale.

Thema’s
Het beveiligingsvak vraagt specifieke kennis en vaardigheden, een professionele
beroepshouding en een SVPB-diploma. Omdat de maatschappij continu verandert is het
belangrijk dat de beveiliger wordt opgeleid op basis van de meest actuele inzichten.

In dit theorieboek staat de gevraagde kennis (wat moet je weten), vaardigheden (wat moet
je kunnen) en beroepshouding (hoe moet je je gedragen) van een beveiliger centraal. Je doet
dat aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. De beveiliger en zijn werk
2. Communiceren en rapporteren
3. Controleren en surveilleren
4. Preventief en repressief handelen
5. Brandpreventie en -bestrijding
6. Veiligheidsorganisaties
7. Hulpmiddelen.

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB-exameneisen Beveiliger en kerntaak 1, kerntaak 2 en
kerntaak 3 van het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging. In welk hoofdstuk
een exameneis behandeld wordt staat in het SVPB verantwoordingsdocument. Deze vind je
op de methodewebsite.

In het theorieboek Beveiliger | Wettelijke kaders basis en Algemene kennis vind je alle kennis,
vaardigheden en beroepshouding onderverdeeld in de volgende thema's:
1. Strafrecht
2. Strafvordering
3. Bijzondere wetgeving
4. Algemene kennis.

Binnen elk thema wordt verwezen naar hoofdstukken uit hetzelfde thema of hoofdstukken
in andere thema’s. Wanneer je een ander hoofdstuk kunt raadplegen, staat er een pictogram
in het theorieboek.
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TITEL VAN HET THEMA WAARIN HET TE RAADPLEGEN HOOFDSTUK STAAT
Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden.

Methodesite inORDE
Wanneer je de methodesite www.inorde.nu moet raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek. Bij dit pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Er zijn twee verschillende
pictogrammen:

BRON OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

ANIMATIE EN VIDEO OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of video je kunt bekijken.

Hoe werkt de methode?
De methode bestaat uit boeken en een methodesite. Op deze methodesite vind je animaties,
video's, weblinks en aanvullende bronnen ter ondersteuning van de theorie.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie
1. Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
2. Ge naar www.edu-actief.nl/licentie.
3. Bekijk de instructievideo of lees het stappenplan/
4. Volg de stappen.

Daarna kun je aan de slag.
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Thema

DE BEVEILIGER EN
ZIJN WERK



De beveiliger en zijn werk

In dit thema De beveiliger en zijn werk staan de volgende onderwerpen centraal.

1. Basiskennis beveiliging
Een overzicht van belangrijke basisbegrippen uit de beveiligingsbranche. Begrippen die je
nodig hebt om de taken van een beveiliger beter te begrijpen en uit te kunnen voeren.

2. De beroepshouding van een beveiliger
Over welke eigenschappen, vaardigheden en houdingsaspecten moet een beveiliger beschikken.
De beroepshouding van een beveiliger in beeld.

3. Diensten verlenen
De belangrijkste taak van een beveiliger is het uitvoeren van de beveiligingstaken. Maar een
opdrachtgever, het publiek en gasten zien de beveiliger ook als dienstverlener.

4. Hospitality
Naast het uitvoeren van beveiligingstaken treedt een beveiliger ook op als gastheer of
gastvrouw. Wat houdt dit gastheerschap (hospitality) in.

5. Security awareness
Van een beveiliger wordt security awareness gevraagd. Op welke gevaren moet je letten en
welke maatregelen kun je nemen om risico’s te beperken?

6. Proactief beveiligen
Proactief beveiligen is een methode gericht op afwijkend gedrag, een opvallend verhaal, een
afwijkend uiterlijk en afwijkende situaties waarmee criminele en terroristische activiteiten al
in een vroeg stadium kunnen worden onderkend.
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7. Waarnemen en observeren
Goed kunnen waarnemen is zeer belangrijk in het vak van beveiligen. Voorwaarde om te
kunnen beoordelen en te rapporteren. Wat houdt waarnemen in en hoe doe je dat?

8. Objecten
Beveiliging van objecten is een veel voorkomende vorm van beveiliging. Een overzicht van de
soorten objecten en de bijbehorende vormen van beveiliging.

9. Schadelijke invloeden
Een overzicht van de natuurlijke, technische en menselijke risico’s bij het uitvoeren van
beveiligingstaken. Welke maatregelen kun je treffen om de risico’s te beperken?

10. Risicoanalyse en beveiligingsplan
Wat doe je in een risicoanalyse en welke schadecategorieën zijn er? Welke maatregelen kun
je in een beveiligingsplan opnemen om de risico’s te beperken?

11. Arbeidsrisico's
De meest voorkomende risico's die een beveiliger tijdens het werk loopt.
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1. BASISKENNISBEVEILIGING
Jij volgt de opleiding tot beveiliger. Daarvoor moet je veel weten en die kennis moet je kunnen
toepassen tijdens je werk als beveiliger. Voor jou als aankomend beveiliger is het
vanzelfsprekend belangrijk dat je weet wáár je komt te werken en wat je daar moet doen.

Een deel van wat je moet weten, bestaat uit kennis over basisbegrippen uit de
beveiligingsbranche. Die kennis heb je nodig om de taken van een beveiliger beter te begrijpen
en uit te kunnen voeren.

1.1 DE BEVEILIGINGSBRANCHE

Niemand kijkt nog verrast op als hij een beveiliger tegenkomt. In zo’n 100 jaar tijd is het aantal
beveiligers gegroeid van enkele honderden naar ongeveer 31.000 in 2019.

Bekijk de video Veiligheid raakt iedereen
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Indeling beveiligingsbranche
De beveiligingsbranche bestaat uit twee onderdelen:
1. technische beveiliging (installaties en techniek)
2. manbeveiliging

Manbeveiliging bestaat uit:
– bedrijfsbeveiliging (bedrijven met een eigen beveiligingsorganisatie)
– particuliere beveiliging. Een particulier beveiligingsbedrijf levert medewerkers en diensten

voor bijvoorbeeld objectbeveiliging, mobiele surveillance, particuliere alarmcentrales,
evenementenbeveiliging, persoonsbeveiliging en beveiliging van waardetransporten.

Waar werken beveiligers?
Beveiligers kom je tegen in vooral middelgrote en grote bedrijven, hotels, overheidsgebouwen,
scholen, ziekenhuizen, winkelcentra, bij evenementen en in wagens voor geld- en
waardetransport.

Je bent in dienst bij een particuliere beveiligingsorganisatie. Meestal is dat een
bedrijfsbeveiligingsdienst of een particulierbeveiligingsbedrijf. Daar moet je vanzelfsprekend
over een diploma Beveiliger beschikken. Veel bedrijven vinden het ook belangrijk dat je
beschikt over een EHBO-diploma of een BHV-diploma (bedrijfshulpverlening).

1.2 PUBLIEK EN PRIVAAT

De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid in publieke ruimtes. Particuliere
beveiligingsorganisaties verzorgen op verzoek de veiligheid in private ruimtes.

Veiligheidszorg van de overheid
De overheid heeft veel taken. Een van de belangrijkste is het bieden van veiligheid en
bescherming aan de burgers. De veiligheidszorg van de overheid richt zich voornamelijk op
publieke ruimtes. Die worden ook wel openbare ruimtes genoemd.

PUBLIEKE RUIMTE
Een publieke ruimte is een gebied dat voor iedereen toegankelijk is, zoals straten, trottoirs en pleinen.
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De veiligheidszorg wordt in publieke ruimtes uitgevoerd door onder andere:
• opsporingsambtenaren
• toezichthouders
• medewerkers van justitie
• de krijgsmacht
• de brandweer
• de ambulancedienst.

Particuliere veiligheidszorg
Het meeste beveiligingswerk van particuliere beveiligingsorganisaties wordt uitgevoerd in
private ruimtes. Die worden ook wel ‘particuliere ruimtes’ genoemd.

PRIVATE RUIMTE
Een private ruimte is een niet-openbaar gebied zoals bedrijfsgebouwen, winkels, scholen, ziekenhuizen
en privéterreinen.

1.3 WAT DOET EEN BEVEILIGER?

Preventie
De belangrijkste taak van een beveiliger is het voorkomen van ongewenste gebeurtenissen.
Dat noemen we ‘preventief handelen’. Je zorgt dat alles veilig is en veilig blijft. Je begrijpt
dat dit niet altijd mogelijk is.

Repressie
Als er dan toch iets gebeurt wat ongewenst is, moet je als beveiliger handelend optreden. Dat
noemen we ‘repressief handelen’. Bijvoorbeeld als er wat is gestolen, als er een ongeluk is
gebeurd of als er een brandje is uitgebroken.

Hospitality
Steeds meer worden beveiligers ingezet als gastheer of gastvrouw. Ook kom je beveiligers
tegen achter receptiebalies. Daar houden ze zich bezig met het ontvangen en registreren van
bezoekers, het bedienen van de telefoon en sleutelbeheer.
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Diensten verlenen
Een beveiliger besteedt vanzelfsprekend een groot deel van zijn tijd aan beveiligingstaken.
Maar dat is niet alles. In de praktijk is een beveiliger ook een deel van zijn tijd bezig met het
verlenen van diensten. Diensten zijn klantvriendelijke handelingen met als doel de goede
gang van zaken in een object of in een onderneming te verzekeren of te verbeteren.

Bekijk de video Werkzaamheden van beveiligers

1.4 BEVEILIGEN

Doelen van organisaties
Het hoofddoel van een onderneming zoals Philips is winst maken en daarom is het een
commerciële onderneming. Bij organisaties zoals de politie, de brandweer en een school is
winst maken niet het hoofddoel. Bij hen staat ‘het dienen van het algemene belang’ op de
eerste plaats.

Bij een hoofddoel zoals winst maken of dienen van het algemene belang, horen altijd enkele
bijkomende doelen. Die noemen we ook wel nevendoelstellingen. Die zijn ondersteunend
aan het hoofddoel en moeten het mogelijk maken om het hoofddoel te bereiken. Beveiliging
is een nevendoelstelling waarmee men bijvoorbeeld brand, ongelukken en diefstal probeert
te voorkomen.

Beveiliging
Beveiliging (in het Engels security) is dus een nevendoelstelling, maar een onderneming zoals
Philips besteedt er wel veel geld aan. Uit ervaring blijkt namelijk dat een organisatie zonder
beveiligingsmaatregelen die de risico’s voldoende afdekken, in haar voortbestaan wordt
bedreigd.

BEVEILIGEN
Beveiligen is een verzamelnaam voor alle beveiligingsmaatregelen waaruit gekozen kan worden om een
doel dat beveiligd moet worden, te beschermen tegen schadelijke invloeden die van binnenuit of van
buitenaf komen.
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Het doel van beveiligen
Met beveiligen wordt het volgende nagestreefd:
Een te beveiligen omgeving, object of persoon (het doel) beschermen tegen schadelijke
invloeden van binnenuit of van buitenaf.

De meest voorkomende te beveiligen doelen zijn: winkels, (bedrijf)gebouwen,
(bedrijfs)eigendommen, scholen, ziekenhuizen, musea, overheidsgebouwen, maar ook
transportmiddelen zoals een vliegtuig, vertrouwelijke informatie en personen.

Belangen van een organisatie
Organisaties zoals productiebedrijven (bijvoorbeeld een bierbrouwerij en een bouwbedrijf)
en dienstverlenende bedrijven (bijvoorbeeld een beveiligingsbedrijf en een ziekenhuis) kunnen
succesvol zijn als de volgende belangen op elkaar zijn afgestemd:
• het maatschappelijk belang

Dit belang gaat over de reden waarom de organisatie bestaat en wat die bijdraagt aan de
maatschappij.

• het organisatiebelang
Bij dit belang gaat het over de activiteiten waarmee geld wordt verdiend en hoe de
organisatie de activiteiten kan blijven uitvoeren.

• het individueel belang
Dit zijn belangen van de individuele medewerkers zoals een veilige werkomgeving en
voldoende salaris.

Het organisatiebelang
Het werk van beveiligers houdt zich vooral bezig met het organisatiebelang. Beveiligers moeten
ervoor zorgen dat de belangrijkste activiteiten (het primair proces) waarmee geld wordt
verdiend, ongestoord en zonder ongewilde onderbrekingen kunnen plaatsvinden. Ook voor
langere tijd (continuïteit).

Om te bereiken dat het primair proces kan blijven doorgaan, richten beveiligingsmaatregelen
zich vooral op de volgende onderdelen:
• de mensen in de organisatie

Medewerkers, medewerkers van derden en bezoekers moeten er veilig zijn, maar ook geen
bedreiging vormen voor de voortgang van het primair proces.

• informatie
Belangrijke en vertrouwelijke informatie moeten veilig zijn opgeslagen en alleen
toegankelijk zijn voor daarvoor aangewezen medewerkers. Voorbeelden van belangrijke
en vertrouwelijke informatie zijn de verkoopstrategie en klantinformatie.

• imago
Het gewenste imago van de organisatie moet in stand worden gehouden. Het imago is
het beeld dat bij het algemene publiek over een organisatie bestaat. Vindt men het
bijvoorbeeld een betrouwbare organisatie, goedkoop maar niet zo goed of juist duur maar
met prima kwaliteit?

• bedrijfseigendommen
Bedrijfseigendommen moeten beschermd worden.
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Organisaties proberen ongewenste situaties te voorkomen met OBE-maatregelen:
• Organisatorische maatregelen

Voorbeelden van deze maatregelen zijn: een brand- en sluitronde, een bhv-training,
sleutelbeheer en het gebruik van wachtwoorden.

• Bouwkundige maatregelen
Voorbeelden zijn: een schuifpoort, veiligheidsglas, een hek om het bedrijfsgebouw en een
bagagekluis.

• Elektronische maatregelen
Voorbeelden zijn: beveiligingscamera’s, een bewegingsmelder en het gebruik van biometrie
bij toegangscontrole.

De OBE-maatregelen kom je weer tegen in de vier vormen van beveiligen en de onderverdeling
daarvan.

Vier vormen van beveiligen
Beveiligingsmaatregelen kunnen bestaan uit allerlei vormen van beveiliging zoals
toegangscontrole op personen, bewaken, surveilleren, toezicht houden, controleren van
goederen, een hekwerk om het gebouw, camera’s en rookmelders.

Deze en nog veel andere maatregelen en hulpmiddelen vind je in de vier vormen van
beveiliging:
1. materiële beveiliging (beveiliging waarbij hulpmiddelen worden gebruikt)
2. manbeveiliging (beveiliging met behulp van mensen)
3. personele beveiliging (beveiliging van en tegen personen)
4. animale beveiliging (beveiliging waarbij een dier wordt ingezet).

Animale
beveiliging

Personele
beveiliging

ManbeveiligingMateriële
beveiliging

Beveiliging met
dieren

Beveiliging van
personen

Toegangscontrole op
personen

Bouwkundige
hulpmiddelen

Beveiliging tegen
personen

Controle op
goederen

Technische
hulpmiddelen

SurveillerenVerbindingsmiddelen

Toezicht houdenAdministratieve
hulpmiddelen

Bewaken
Naast het begrip beveiligen wordt veel gesproken over het begrip bewaken.

BEWAKEN
Bewaken is een van de vormen waarmee beveiligd kan worden. Het betekent een persoon of een (deel
van een) object voortdurend in de gaten houden.

Voorbeelden van bewakingstaken die door beveiligers worden uitgevoerd zijn:
• toezicht houden op voorwerpen in een museumzaal
• bezoekers van een bank in de gaten houden
• bezoekers van een concert in de gaten houden
• gedetineerden op de luchtplaats van de gevangenis in de gaten houden
• bij de uitgang van een warenhuis bezoekers in de gaten houden
• met behulp van monitoren en camera’s de ingang van een object in de gaten houden.
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1.5 DE BASISVAARDIGHEDEN

Om beveiligingswerk goed te kunnen uitvoeren, moet je een dienstverlenende instelling
hebben, kunnen samenwerken en vooral goed met mensen kunnen omgaan, ook als ze lastig
zijn. En verder moet je natuurlijk over vakkennis beschikken en die kunnen toepassen. Je moet
bijvoorbeeld weten onder welke voorwaarden je iemand mag aanhouden én je moet een
aanhouding in de praktijk kunnen uitvoeren.

Om het doel van beveiligen te kunnen bereiken, onderscheiden we vier basisvaardigheden
waarover je voldoende kennis moet hebben en die je moet kunnen toepassen:

1. Preventieve vaardigheden
Een beveiliger moet ongewenste gebeurtenissen waarbij derving, schade of lichamelijk letsel
plaatsvindt, kunnen voorkomen. Dat is preventie. Daarvoor moet je veel controleren en
observeren.

2. Signaleren
Preventie heeft niet altijd het gewenste effect. Als er dan toch een ongewenste gebeurtenis
plaatsvindt, moet een beveiliger die herkennen. Dat is signaleren.

3. Alarmeren
De volgende stap is alarmeren. Wie er alarmeert en op welke wijze dat plaatsvindt, hangt af
van de bestaande instructies en de aard van de ongewenste gebeurtenis.

4. Repressieve vaardigheden
Alle handelingen die een beveiliger ná een ongewenste gebeurtenis uitvoert, zijn repressieve
handelingen.

Repressie heeft drie doelen:
1. een einde maken aan de ongewenste gebeurtenis
2. de gevolgen van de ongewenste gebeurtenis zo veel mogelijk beperken
3. voorkomen dat een ongewenste gebeurtenis opnieuw plaatsvindt.
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1.6 BELANGRIJKE BEVEILIGINGSTAKEN

Belangrijke en veelvoorkomende preventieve en repressieve beveiligingstaken zijn:
• toegangsbeheer
• monitoring
• afhandelen van incidenten.

Medewerkers, bezoekers en bepaalde voorwerpen kunnen bij veel objecten niet zomaar naar
binnen. Er is dan controle bij de ingang. We spreken dan over toegangsbeheer.
Als mensen tot een object zijn toegelaten, is het belangrijk dat ze zich aan de huisregels
houden en dat het primair proces ongestoord door kan gaan. Dat alles wordt in de gaten
gehouden; er is sprake van monitoring.
Als bij monitoring incidenten worden ontdekt, moet handelend worden opgetreden.

Toegangsbeheer
Als iemand ergens naar binnen wil, kan dat meestal niet zomaar. De organisatie wil weten
wie naar binnen wil en of die persoon bevoegd is om naar binnen te mogen. Om dat te kunnen
controleren, bestaan verschillende hulpmiddelen en methodes.

Veel ondernemingen willen, naast onbevoegde personen, ook voorkomen dat ongewenste
voorwerpen binnenkomen. Daarvoor worden goederen gecontroleerd.

Controle op goederen heeft een of meer van de volgende doelen:
• voorkomen dat ongewenste goederen/voorwerpen binnenkomen
• voorkomen dat bedrijfseigendommen zonder toestemming worden meegenomen
• zorgen voor veiligheid in het object.

De meest gebruikte methodes voor controle op goederen zijn: visiteren, scannen en fouilleren.

Monitoring
Een organisatie moet aandacht besteden aan het voorkomen van allerlei vormen van
ongewenste gebeurtenissen zoals diefstal, brand en onveiligheid van zijn ICT systeem.

Monitoren betekent 'in de gaten houden' en het is een van de belangrijkste taken van een
beveiliger. Je probeert daarmee te voorkomen dat er een incident plaatsvindt.

Een bijzondere vorm van monitoren is ‘security monitoring’. Cybercriminelen maken gebruik
van de nieuwste en slimme methodes om door de beveiliging van een ICT systeem heen te
breken. Een aanvaller die ongemerkt in het systeem weet binnen te dringen, kan ongestoord
zijn gang gaan en veel schade aanrichten. Daarom is het ook belangrijk dat de organisatie
voortdurend laat monitoren of er ongebruikelijke activiteiten in het ICT systeem plaatsvinden.
Als dat zo is, kan er een indringer actief zijn.

Afhandelen van incidenten
Ongewenste gebeurtenissen worden vaak onregelmatigheden of incidenten genoemd. Er zijn
vele vormen van incidenten. Het kan bijvoorbeeld gaan om diefstal, een ongeval, een
bommelding of een brand.
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Die zijn niet altijd en overal te voorkomen en dan moet handelend (repressief) worden
opgetreden. Dat optreden bestaat altijd uit drie stappen:
1. Alarmeren
2. Maatregelen nemen
3. Rapporteren.

1.7 VEILIGHEID

Naast de term ‘beveiliging’ wordt ook vaak gesproken over ‘veiligheid’ (in het Engels safety).
De termen ‘beveiliging’ en ‘veiligheid’ worden ook veel door elkaar gebruikt, maar ze
betekenen niet hetzelfde.

VEILIGHEID
Er is sprake van veiligheid als preventieve maatregelen zijn genomen om ongewenste situaties te
voorkomen en als mogelijke oorzaken die ongewenste situaties kunnen veroorzaken, afwezig zijn.

Bij veiligheid gaat het om mensen. Iedereen die zich bijvoorbeeld in (of in de onmiddellijke
omgeving van) een object bevindt, moet daar veilig kunnen zijn en werken. De
Arbeidsomstandighedenwet geeft onder andere regels voor een veilige en gezonde
werkomgeving.
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2. DE BEROEPSHOUDING
Kun jij goed samenwerken? Ben jij doortastend als dat nodig is? Help jij mensen als ze dat van
jou verwachten? Ben jij voortdurend alert op onveilige en gevaarlijke situaties? Allemaal
aspecten die horen bij de beroepshouding van een beveiliger.

2.1 WAT IS EEN BEROEPSHOUDING?

Bij elk beroep hoort een beroepshouding. Die is niet overal hetzelfde, maar elke
beroepshouding bestaat uit een aantal eigenschappen, vaardigheden en houdingsaspecten.
Een persoonlijke houding of instelling wordt ook wel attitude genoemd.

BEROEPSHOUDING
De beroepshouding bestaat uit eigenschappen, vaardigheden en houdingsaspecten die iemand in staat
stellen om de beroepstaken naar behoren uit te kunnen voeren.

2.2 BASISBEROEPSHOUDING

Als beveiliger behoor je een aantal specifieke eigenschappen en houdingsaspecten te bezitten.
Die vormen samen de basisberoepshouding van een beveiliger. Daarmee kun je, samen met
je vakkennis en een aantal vaardigheden, het werk van beveiliger goed uitvoeren.
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De belangrijkste kenmerken die horen bij de basisberoepshouding van een beveiliger zijn:
• een dienstverlenende en hulpvaardige houding
• integer zijn
• overwicht uitstralen
• doortastend zijn
• flexibel zijn
• proactief zijn
• alert zijn.

Een dienstverlenende en hulpvaardige houding
In de praktijk is een beveiliger een deel van zijn tijd bezig met het verlenen van diensten.
Bijvoorbeeld klachten aannemen of het verlenen van eerste hulp. Van jou wordt verwacht dat
je het verlenen van diensten als vanzelfsprekend beschouwt. Je hebt aandacht voor mensen
die hulp nodig hebben. Je helpt als dat niet ten koste gaat van je eigen veiligheid en je
beveiligingstaken.

Integer zijn
Je bent integer als je eerlijk bent, niet omkoopbaar en als je niet over anderen roddelt. Iemand
die integer is, laat zich niet beïnvloeden door oneigenlijke zaken.

VOORBEELDEN INTEGER ZIJN
• Een zakenrelatie van het bedrijf vraagt of je hem kunt vertellen of de geruchten waar

zijn dat het afdelingshoofd ontslagen gaat worden wegens seksuele intimidatie. Daarop
behoor je geen antwoord te geven. Je kunt dan naar de directeur verwijzen of naar de
afdeling Personeelszaken.

• Een gast vraagt of je voor € 20,- een ‘oogje wilt dichtknijpen’ als hij een vriend naar
binnen brengt die geen uitnodiging heeft. Je vertelt vriendelijk, maar ook duidelijk dat
je daar niet aan meewerkt.

Overwicht uitstralen
Overwicht uitstralen betekent dat iemand anders voelt dat je macht hebt en onverzettelijk
bent. Anderen ervaren jouw overwicht makkelijker als je het ook werkelijk hebt. Natuurlijk
overwicht kun je niet creëren. Een grote gespierde kerel straalt makkelijker overwicht uit,
maar iedereen kan het uitstralen met zijn manier van spreken en vooral met non-verbale
communicatie zoals je lichaamshouding.
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Doortastend zijn
Je bent doortastend als je niet onnodig aarzelt en handelend optreedt als dat nodig is.
Vanzelfsprekend houd je daarbij wel rekening met je eigen veiligheid en die van omstanders.

Flexibel zijn
Van een beveiliger wordt flexibiliteit verwacht. Je bent flexibel als je de taken die je moet
uitvoeren en jouw werkhouding vrijwillig kunt aanpassen aan veranderde omstandigheden
in je werkomgeving.

VOORBEELD FLEXIBEL ZIJN
Een leidinggevende vraagt een ervaren beveiliger een eenvoudig dienstrooster voor de
komende maand in elkaar te zetten omdat de roostermaker ziek is. De beveiliger voert deze
taak uit omdat hij de roostermaker wel eens heeft geholpen en ongeveer weet hoe het
moet.

Proactief zijn
Proactief zijn betekent dat jouw werk vooral gericht is op het herkennen van afwijkend gedrag,
een opvallend verhaal, een afwijkend uiterlijk of een afwijkende situatie. Daarmee is het vaak
mogelijk een criminele of terroristische activiteit al in een vroeg stadium te herkennen.

Alert zijn
Je bent alert (oplettend) als je waakzaam en attent bent en oprechte aandacht en interesse
hebt voor klanten.

2.3 VAARDIGHEDEN

Een beveiliger moet over een aantal vaardigheden beschikken om het werk goed te kunnen
uitvoeren. Samen met de basisberoepshouding vormen deze vaardigheden de beroepshouding
van een beveiliger.
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De belangrijkste vaardigheden waarover een beveiliger moet beschikken zijn:
• goed communiceren
• inschatten
• klantgericht handelen
• initiatief nemen
• samenwerken.

Goed communiceren
Als je communiceert, verstuur je een boodschap naar iemand anders. Jij bent dan de zender
en de persoon die jouw boodschap ontvangt is de ontvanger. De boodschap kun je op
verschillende manieren overbrengen. Met woorden, maar ook bijna altijd met non-verbale
signalen zoals je gezichtsuitdrukking, je houding en de manier waarop je spreekt.
Belangrijk is dat de boodschap overkomt zoals jij die bedoelt, zonder dat de boodschap
onnodige weerstand of agressie bij de ontvanger oproept.

Inschatten
Inschatten is een belangrijke vaardigheid. Als je dat goed doet, kun je veel onnodige weerstand
en agressie of foute handelingen voorkomen.
Inschatten betekent dat je, voordat je iemand aanspreekt of voordat je handelend optreedt,
de risico's inschat. Je beoordeelt hoe iemand zal reageren of wat de gevolgen zullen zijn van
jouw acties bij een ongewenste situatie.

Klantgericht handelen
De mensen voor wie je beveiligingswerk verricht of diensten verleent, staan centraal. Zij zijn
geen hinderlijke onderbreking van je werk. Je werkt ‘klantgericht’. Daarbij heb je een
dienstverlenende en hulpvaardige houding nodig.

Initiatief nemen
Je neemt initiatief als je uit eigen beweging, zonder aansporing van iemand anders, handelend
optreedt of een actie in gang zet. Je wacht niet af, maar je let goed op, je signaleert problemen
en kansen, je bedenkt oplossingen en je onderneemt actie.

VOORBEELD INITIATIEF NEMEN
Een beveiliger staat bij de ingang van een sporthal waar een muziekfeest wordt gehouden.
Hij heeft met een collega tot taak de tassen van alle bezoekers te onderzoeken (visiteren)
op ongewenste voorwerpen en drugs.

Na een half uur zonder problemen te hebben gevisiteerd, ziet hij dat de rij wachtende
mensen steeds langer wordt. Er ontstaat onrust en enkele mensen beginnen de beveiligers
uit te schelden. De beveiliger overlegt met zijn collega. Ze besluiten sneller te visiteren en
vragen hun leidinggevende om een of twee collega’s te sturen die kunnen helpen met
visiteren.

Samenwerken
Samenwerken betekent dat je met anderen overlegt over de wijze waarop een taak moet
worden uitgevoerd en over de onderlinge taakverdeling. Het kan ook betekenen dat je moet
aanvaarden dat een ervaren collega jou vertelt hoe je een taak moet uitvoeren.

Over samenwerken
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