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Over dit boek
Een beveiliger beschermt 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 moeten durven optreden
zonder te grote risico's te nemen.

De coördinator beveiliging stuurt beveiligers aan en informeert zijn leidinggevende en opdrachtgever
over het object of de objecten waar hij werkt. De coördinator beveiliging heeft een diversiteit aan
werkzaamheden in een veranderende werkomgeving. Hij is vaak een meewerkend voorman en
beschikt dus ook over de kennis, vaardigheden en beroepshouding van een beveiliger.

Voor een deel van het werk van de coördinator geldt een standaard werkwijze, voor een deel
handelt hij naar eigen inzicht. De coördinator herkent veranderingen in het risicobeeld en de
werkomgeving die consequenties hebben voor de uitvoering van het werk. Een dilemma daarbij
is de vraag of een verandering dermate groot is dat het beveiligingsplan en de instructies aangepast
moeten worden.

De coördinator beveiliging heeft grondige kennis van feiten, processen en algemene begrippen
en beschikt over de vaardigheden om beveiligingswerkzaamheden te coördineren. Hij combineert
kennis en vaardigheden om in alle situaties een oplossing voor een probleem te vinden. Hij is
besluitvaardig, heeft inzicht in de arbeidsorganisatie, is representatief, zelfstandig en kan goed
samenwerken.

Flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, planmatig werken, overwicht op zijn medewerkers en
improvisatievermogen maken de coördinator beveiliging tot een betrouwbare en professionele
leidinggevende.

Thema’s
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 coördinator beveiliging centraal.
Je doet dat aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. Coördinator beveiliging en zijn werk
2. Veiligheidsrisico’s en maatregelen
3. Wet- en regelgeving
4. Communiceren en rapporteren
5. Roosteren en plannen
6. Leidinggeven en gesprekstechnieken

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB exameneisen Coördinator beveiliging en kerntaak 1 en
kerntaak 2 van het profieldeel Coördinator beveiliging uit het Kwalificatiedossier Particuliere
beveiliging.

Digitale leeromgeving/methodesite inORDE
Wanneer je de digitale leeromgeving digitaal.boomberoepsonderwijs.nl of 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 DIGITALE LEEROMGEVING OF WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.
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ANIMATIE EN VIDEO DIGITALE LEEROMGEVING OF WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of video je kunt bekijken.

Inloggen op de digitale leeromgeving of methodesite
Om in te kunnen loggen op de digitale leeromgeving of methodesite heb je een licentie nodig. Je
hebt deze licentie in een aparte brief ontvangen en als je met een werkboek op papier werkt, dan
vind je je code voor in het werkboek. Heb je alleen het theorieboek besteld, neem dan contact op
met de klantenservice van Boom beroepsonderwijs.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de digitale leeromgeving of de methodesite, dan moet je
eerst de licentie activeren. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je deze hebt
geactiveerd.

Hoe activeer je de licentie?
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de digitale leeromgeving
of op de methodesite www.inorde.nu.
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Thema
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Coördinator beveiliging en
zijn werk

In dit thema Coördinator beveiliging en zijn werk staan de volgende onderwerpen centraal:

1. Coördineren van beveiligingswerkzaamheden
De coördinator beveiliging coördineert de werkzaamheden van de beveiliger. Om die taak op de
juiste wijze te kunnen uitvoeren, dient de coördinator te beschikken over de juiste beroepshouding,
kennis en vaardigheden.

2. Beveiligings- en veiligheidsplannen
Om de mate van beveiliging zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren is het van belang een
inschatting te maken welke schadelijke invloeden daar kunnen plaatsvinden. Deze mogelijke risico's
worden weer verwerkt in de beveiligingsplannen en veiligheidsplannen.

3. Proactief beveiligen
Als beveiliger is het van belang om, als de situatie daar om vraagt, zo snel mogelijk te kunnen
optreden bij een mogelijke (terroristische) dreiging. Daarbij is het van belang dat je risico's leert
in te schatten.
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SVPB exameneisen en KD Particuliere beveiliging

In de tabel wordt per onderwerp weergegeven welke SVPB examenonderdelen en kerntaken uit
het kwalificatiedossier centraal staan.

Kerntaak KD*CSVPB-examenOnderwerp

P2-K1Beveiliging van gebouwen 3
Leidinggeven CB

Coördineren van
beveiligingswerkzaamheden

P2-K2Beveiliging van gebouwen 3
Leidinggeven CB

Beveiligings- en
veiligheidsplannen

P2-K1Beveiliging van gebouwen 3
Leidinggeven CB

Proactief beveiligen

*P2-K1: Coördineert beveiligingswerkzaamheden.
P2-K2: Rapporteert en draagt bij aan plannen.
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1. COÖRDINEREN VAN
BEVEILIGINGSWERK
De coördinator beveiliging is een meewerkend voorman. Hij geeft leiding aan een kleine groep
beveiligers en is aanspreekpunt voor de opdrachtgever. De coördinator is verantwoordelijk voor
het organiseren en het uitvoeren van de beveiliging. Bij deze functie hoort een professionele
beroepshouding. Daarnaast zijn er specifieke vaardigheden en taken die in dit hoofdstuk verder
zullen worden uitgelegd.

1.1 COÖRDINATOR BEVEILIGING

Er wordt steeds meer verwacht van een beveiliger. Naast de reguliere beveiligingstaken moet de
beveiliger in staat zijn om situaties zo in te schatten dat hij deze zelf kan oplossen. De beveiliger
moet oplossingsgericht zijn in plaats van alleen een melding te doen van de situatie. De nieuwste
eisen die aan beveiligers gesteld worden, hebben betrekking op security awareness, hospitality en
proactief beveiligen.

Search Detect React

Van een beveiliger wordt verwacht dat hij weet welke werkzaamheden hij moet uitvoeren. Van
de coördinator wordt verwacht dat hij ook weet uit te leggen waarom die werkzaamheden moeten
worden uitgevoerd.

Dit vraagt dus een nog hoger niveau van denken van de coördinator dan van de beveiliger wordt
verwacht. Dit geldt voor zowel de theoretische kennis als voor het praktische inzicht in de
werkzaamheden.
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COÖRDINATOR BEVEILIGING
Een coördinator beveiliging is een meewerkend voorman in de beveiliging, geeft leiding aan een kleine
groep beveiligers en zorgt ervoor dat het beveiligingswerk zo goed mogelijk verloopt volgens de wensen
van de opdrachtgever.

De coördinator moet ook in staat zijn om de beveiliger te motiveren om de werkzaamheden zo uit
te voeren dat de opdrachtgever tevreden is. Deze positie is soms behoorlijk pittig, omdat je zowel
de belangen van de medewerkers als die van de opdrachtgever moet behartigen.

Positie coördinator binnen de organisatie
De coördinator maakt onderdeel uit van een beveiligingsteam. Hij is dus een meewerkende
coördinator en zijn team kan bestaan uit 4 tot ongeveer 25 beveiligers. Dat beveiligingsteam wordt
door de opdrachtgever ingehuurd.

Kenmerken positie coördinator
Een coördinator:
• coördineert de beveiligingswerkzaamheden
• is meewerkend en voert dezelfde werkzaamheden uit als de beveiligers
• heeft een voorbeeldfunctie
• zal aanspreekbaar moeten zijn voor vragen en opmerkingen van medewerkers
• is het aanspreekpunt van de opdrachtgever als het gaat om de dagelijkse werkzaamheden die

de beveiliging uitvoert.

1.2 BASISBEROEPSHOUDINGVANDECOÖRDINATOR

Zoals van elke medewerker mag worden verwacht heeft de coördinator ook een basisberoepshouding
die past bij zijn functie. Daarmee zorg je ervoor dat je een voorbeeld bent voor de andere
medewerkers.

De belangr kste houdingsaspecten voor de coördinator zijn:
• integer
• alert
• dienstverlenend
• doortastend
• samenwerkend.

Integer
De coördinator moet in zijn werk betrouwbaar zijn. Je bent dan eerlijk, oprecht en niet omkoopbaar.
Dat betekent dat je moet doen wat je zegt. Medewerkers en collega's weten wat ze aan je hebben.

Dit betekent ook dat je respect moet hebben voor mensen en daarbij niemand uitsluit. Je begrijpt
dat er verschil zit tussen mensen en zal elk individu op dezelfde wijze aanspreken en behandelen.
Je voorkomt hiermee dat je bepaalde mensen op basis van ras, huidskleur, etnische afkomst of
godsdienst uitsluit. Doe je dat wel, dan maak jij je schuldig aan discriminatie. Discriminatie is "het
onrechtmatig onderscheid maken tussen mensen of groepen" oftewel "het niet gelijk behandelen
van gelijke gevallen", bijvoorbeeld bij sollicitaties.
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Alert
Als coördinator bent je er alert op wat er tijdens je werk allemaal gebeurt. Niet alleen op het gebied
van beveiligingswerkzaamheden maar ook of de beveiligers het opgedragen werk op de juiste
wijze uitvoeren. Daarnaast heb je oog voor de medewerkers en ben je alert op eventuele signalen
van werkdruk, overbelasting en andere aspecten die uitval van medewerkers kunnen veroorzaken.

Dienstverlenend
Dienstverlenend betekent dat de coördinator gastvrij (hospitality) is en gaat over het creëren van
een omgeving waarin gasten zich welkom, prettig, vrij en op hun gemak voelen. Jouw houding en
gedrag zijn bepalend voor de mate waarin gasten gastvrijheid ervaren.

De mensen waar je beveiligingswerk voor verricht of diensten aan verleent, staan centraal. Zij zijn
geen hinderlijke onderbreking van je werk. Je werkt ‘klantgericht’.

Doortastend
Op het moment dat er (impopulaire) besluiten moeten worden genomen wordt er van je verwacht
dat je doortastend en met overwicht dit besluit kan nemen. Dat betekent niet alleen dat je in staat
bent om het besluit te nemen maar dat je ook kunt uitleggen wat de reden is dat je dat besluit
neemt. Het kan zijn dat het besluit dat je neemt niet voor iedereen even leuk is.

Samenwerkend
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.

1.3 COMPETENTIES COÖRDINATOR BEVEILIGING

De coördinator moet over veel verschillende competenties beschikken. Om zijn werk als coördinator
goed uit te kunnen voeren zijn dat:

Organiseren
De coördinator zal regelmatig oplossingen moeten bedenken voor problemen waar de beveiliger
tegenaan loopt tijdens zijn dienst en waar de beveiliger zelf niet uitkomt. Dat betekent dat de
coördinator in staat moet zijn om buiten de gebruikelijke taken te kunnen denken.

Tijdens incidenten moet hij snel beslissingen kunnen nemen. De coördinator moet verder flexibel
en stressbestendig zijn.
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Naast problemen met de werkzaamheden kan het voorkomen dat er zich problemen voordoen in
het rooster, bijvoorbeeld door ziekte. Hij moet op dat moment in staat zijn om een creatieve
oplossing te vinden zodat de continuïteit van de beveiligingswerkzaamheden niet in gevaar komt.

Motiveren
Motiveren betekent letterlijk zorgen dat iemand zin heeft om te doen wat gedaan moet worden.
Dat betekent dus dat je als coördinator je personeel motiveert om het werk wat gedaan moet
worden zo goed mogelijk uit te voeren zonder dat dit als een verplichting wordt gezien.

Instrueren
Instrueren is (iemand) leren hoe hij iets moet doen of hoe iets moet gebeuren. Het kan zijn dat je
de zittende beveiligers nieuwe werkzaamheden moet aanleren. Of dat je nieuwe beveiligers inwerkt
en ervoor zorgt dat ze in staat zijn om hun werk volledig te kunnen uitvoeren.

Inlevingsvermogen
Inlevingsvermogen is dat je in staat bent om je voor te stellen hoe het is om iemand anders te zijn
of om in een andere situatie te zijn. Bijvoorbeeld in een situatie waarin iemand een heftige calamiteit
mee heeft gemaakt. Je kunt dan van die persoon niet verwachten dat hij direct weer normaal kan
functioneren in zijn werk.

Stressbestendig
De coördinator zal als de situatie daarom vraagt beslissingen moeten nemen onder tijdsdruk. Die
tijdsdruk moet er niet voor zorgen dat de coördinator in paniek raakt. Hierdoor kan zijn eigen
veiligheid maar ook die van de beveiligers in gevaar komen.

1.4 TAKEN COÖRDINATOR BEVEILIGING

De belangrijkste taak van een coördinator is het organiseren van de beveiligingswerkzaamheden
en inplannen van de dienst volgens de afspraken die gemaakt zijn met de opdrachtgever. Wanneer
een beveiliger vragen heeft over de beveiligingswerkzaamheden is de coördinator zijn eerste
aanspreekpunt. Indien dat nodig is zorgt de coördinator ervoor dat de beveiligers bijscholing
krijgen.

Deze beveiligingswerkzaamheden zijn onder te verdelen in een groot aantal verschillende
beveiligingstaken.

Toegangsbeheer
Denk hierbij aan:
• hoe dienen de bezoekers zich te melden
• waar vindt de registratie plaats
• hoe dient de bezoeker zich te legitimeren
• wordt er gebruikgemaakt van camerabewaking
• hoe wordt er omgegaan met informatiebeveiliging (zie hoofdstuk informatiebeveiliging)
• welke systemen worden er gebruikt voor toegangsbeheer?

Monitoring (toezicht houden)
• algemene controleronden
• brand- en sluitronden
• specifieke ronden.
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Afhandeling van incidenten
Wanneer er zich tijdens zijn dienst een incident voordoet, is het van belang dat de beveiliger deze
zo snel mogelijk afhandelt (repressie). Dat betekent in eerste instantie dat de beveiliger voldoende
kennis moet hebben om een incident te kunnen afhandelen. De coördinator kan dit structureel
toetsen bij de beveiligers maar kan ook oefeningen inplannen zodat de beveiligers de afhandeling
van een in scene gezet incident kunnen oefenen. Daarna is van belang dit goed te evalueren en
eventuele tekortkomingen bij te stellen.

Tijdens een echt incident kan de coördinator ondersteunen in werkzaamheden en daar waar nodig
(op afstand) eventuele vragen van de beveiliger beantwoorden.

Na een echt incident is het van belang dat de coördinator onderzoekt of het incident juist is
afgehandeld. Dat betekent dat hij kijkt of alles is gegaan zoals afgesproken met de opdrachtgever.
Indien nodig evalueert de coördinator met de opdrachtgever over de afhandeling van het
incident.Waar dat nodig is koppelt hij dit weer terug naar de beveiligers.

Ook controleert de coördinator of er op de juiste wijze is gerapporteerd. Indien dat nodig is geeft
hij aanwijzingen ter verbetering van de rapportage.

Ook heeft hij oog voor het welzijn van de beveiliger die het incident heeft meegemaakt.
Voor zowel de opdrachtgever als de beveiligers is de coördinator het aanspreekpunt als het gaat
om procedures en werkafspraken.

Naast de algemene taken organiseren en leidinggeven heeft de coördinator de volgende belangrijke
taken.

Toezicht, coördinatie en evaluatie van uitgevoerde werkzaamheden
Een coördinator beveiliging levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van de dienstuitvoering.
Hij controleert regelmatig of medewerkers zich aan gemaakte werkafspraken en procedures houden.
Dit kan hij incidenteel doen maar ook door middel van een periodiek werkoverleg. Hiermee kan
hij controleren of de afspraken die gemaakt zijn met de opdrachtgever op de juiste wijze worden
uitgevoerd door de opdrachtnemer (het beveiligingsbedrijf en de beveiligers).
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Hij ziet er ook op toe dat er een juiste informatieoverdracht plaatsvindt van het werk. Dat betekent
dat de beveiliger die een dienst heeft gedraaid aan de volgende beveiliger de juiste informatie
overdraagt en zorgt voor de juiste hulpmiddelen hiervoor.

Om de dagelijkse werkzaamheden juist te kunnen uitvoeren, zorgt de coördinator dat de
communicatiemiddelen die hiervoor nodig zijn altijd op orde zijn. Denk hierbij aan de beschikbare
communicatiemiddelen, zoals een portofoon, pda en een telefoon. Hij zorgt er ook voor dat de
beveiligers voldoende kennis hebben om op de juiste wijze met deze communicatiemiddelen te
kunnen werken.

Bijdrage leveren aan de kwaliteit en de veiligheid van de beveiligers
Naast de kwaliteit van de werkzaamheden is de coördinator ook verantwoordelijk voor de kwaliteit
en de veiligheid van de beveiligers. Dat kan de coördinator doen door mee te kijken met diensten
die de beveiligers draaien. Hij kan daarmee controleren of de beveiligers in staat zijn om de
werkinstructies toe te passen in hun werk. Hij houdt daarbij wel rekening met specifieke eisen en
instructies van de opdrachtgever.

Ook zorgt hij ervoor dat de beveiligers zich houden aan de voorgeschreven veiligheidsvoorschriften
en, indien dat gevraagd wordt, gebruikmaken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen.

Hiermee kan de coördinator controleren of gemaakte werkafspraken nog steeds worden nageleefd
en dat ze door de beveiligers op de juiste wijze worden overgedragen.

Naast de kwaliteit en de veiligheid van de werkzaamheden dient de coördinator ervoor te zorgen
dat de beveiligers legitiem aan het werk zijn. Dat betekent dat hij er zorg voor draagt dat de
beveiliger altijd in het bezit is van het grijze legitimatiebewijs of het groene legitimatiebewijs als
hij in opleiding is (voorwaarde in de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus).

Bijdrage leveren aan de beveiligings- en veiligheidsplannen
De coördinator zal samen met de opdrachtgevers periodiek bekijken of de gemaakte werkafspraken
die in het beveiligingsplan staan nog steeds up-to-date zijn. Het beveiligingsplan dient als leidraad
voor het maken van de instructies voor de beveiligers.

Daarnaast wordt door het beveiligingsplan bepaald hoeveel beveiligers per dienst nodig zijn voor
het juist uitvoeren van de afgesproken werkzaamheden. Ook worden de beveiligingstaken uitgezet
in functies en taken. Al deze gegevens bepalen wat de personeelssterkte voor het object moet zijn
en aan welke opleidingseisen de beveiligers moeten voldoen. Voor receptietaken is bijvoorbeeld
geen beveiligingsdiploma nodig, terwijl dit voor beveiligingstaken wel het geval is.

Zorgen voor juiste en actuele instructies
De coördinator zorgt ervoor dat de instructies waarin de beveiligingswerkzaamheden staan vermeld,
altijd op orde zijn.

Om hiervoor te zorgen heeft de coördinator periodiek overleg met de opdrachtgever. In dit overleg
wordt gekeken of de gemaakte werkafspraken die zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer nog steeds op de juiste wijze worden uitgevoerd.
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