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De vraag of een toegangscontrolesysteem de vertrouwde beveiliger kan 
vervangen komt in menige organisatie met enige regelmaat aan de orde. 
In dit artikel gaat Jan van Twillert in op dit dilemma. Zijn conclusie: om  
te waarborgen dat een beveiliger op zijn taak is voorbereid, zal er niet 
alleen in techniek maar zeker ook in de mens moeten worden geïnves-
teerd. JAN VAN TWILLERT *

Toegangscontrole: 
    de mens als succes 
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Beveiliging en techniek zijn on-
losmakelijk met elkaar verbon-
den. Zoals een vakman niet 

zonder gereedschap kan, zo kan een 
beveiliger niet zonder hulpmiddelen als 
toegangscontrole, inbraakdetectie en 
cctv-systemen. Steeds vaker kom ik 
echter de in mijn ogen verkeerde ver-
onderstelling tegen dat de beveiliger 
door de techniek kan worden vervan-
gen. Natuurlijk hoeft er bij de entree 
geen controle door een beveiliger 
plaats te vinden als er goede toegangs-
controle is aangebracht, waardoor er 
alleen geautoriseerde personen naar 
binnen kunnen. Maar om door de 
techniek gemelde incidenten beheers-
baar te krijgen, zal er altijd door een 
beveiliger op een juiste en adequate 
wijze moeten worden gereageerd. Om 
te waarborgen dat een beveiliger op 
deze taak is voorbereid, zal er niet al-
leen in techniek, maar zeker ook in de 
mens moeten worden geïnvesteerd.

De beveiliger centraal
Bij beveiligingsproblemen wordt al snel 
aan allerlei vormen van technische op-
lossingen gedacht. Op objecten waar 
geen beveiligers aanwezig zijn, is dit 
vaak de enige mogelijkheid. Al zal ook 
daar goed moeten worden nagedacht, 
wat men met de technische oplossin-
gen wil bereiken en of de verwachte 
doelstellingen ook daadwerkelijk wor-
den behaald. Maar al te vaak blijkt in 
de praktijk dat de enige meerwaarde 

van een inbraakmeldinstallatie zonder 
goed geregelde alarmopvolging is dat 
tot op de minuut nauwkeurig bekend 
is hoe laat men is bestolen. Het doel 
van de investering - voorkomen dat 
een dader in zijn opzet slaagt - wordt 
niet behaald.

Bij objecten waar beveiligers op basis 
van 24/7 aanwezig zijn, mag zonder 
meer worden verwacht dat de beveili-
gers weten hoe te handelen in geval 
van alarmmeldingen. Na forse investe-
ringen in een meldkamer, in toegangs-
controlesystemen met de daarbij beho-
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bepalende factor
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rende bouwkundige maatregelen en 
straatmeubilair, in inbraak- en brand-
meldsystemen, en in cctv-systemen 
voor verificatie en observatie heeft de 
beveiliger alle ingrediënten om een in-
cident te beheersen. Immers, als zich 
een incident voordoet, wordt het door 
de aanwezige systemen gedetecteerd 
en gemeld, er vindt verificatie plaats 
en er wordt door bouwkundige maat-
regelen voldoende tijd gewonnen voor 
respons. De wijze van handelen en 
 reageren is vastgelegd in instructies, 
procedures en protocollen en de be-
veiligers hebben in een cursus geleerd 
hoe om te gaan met de aanwe-
zige  apparatuur. 

Kortom, alles is geregeld en het object is 
beveiligd. Was het maar zo eenvoudig!

Investeren in beveiligers
Waar vaak niet bij wordt stilgestaan, 
is dat er naast investeren in techniek, 
ook moet worden geïnvesteerd in de 
beveiligers. Als een incident plaats-
vindt, heeft de beveiliger altijd te ma-
ken met een tegenstander. Deze te-
genstander is in het 
algemeen 

goed voorbereid, mogelijk gewapend en 
heeft met de beschikbare informatie 
het zorgvuldig geplande scenario diver-
se malen doorlopen en beoefend.
Voor de beveiliger begint het scenario 
vaak volkomen onverwacht, op het 
moment van alarmering. De tegen-
stander heeft daardoor al een voor-
sprong, die door zeer adequaat en cor-
rect handelen door de beveiliger moet 
worden ingelopen. Er mag geen tijd 
verloren gaan met nadenken hoe de 
procedures ook alweer waren, want dat 
geeft de tegenstander extra tijd om zijn 
daad met succes te voltrekken.
Om de beveiliger goed voor te berei-
den op onverwachte incidenten, zal er 
met grote regelmaat geoefend moeten 
worden. De brandweer oefent weke-
lijks vaardigheden, om met inachtne-
ming van de eigen veiligheid mens en 
dier te redden en de brand te blussen. 
Zo zal de beveiliger van een object de 
benodigde vaardigheden moeten beoe-
fenen om een incident, veroorzaakt 
door een kwaadwillende, te kunnen 
beheersen.
Dat deze bewustwording bij de brand-
weermensen goed aanwezig is, illu-
streert het volgende voorbeeld. Een 
hoofdbrandwacht werd ziek na een 
 vakantie van vier weken en was pas na 
drie weken volledig hersteld. Toen hij 
zich na zeven weken weer meldde op 
de kazerne, gaf hij bij zijn bevelvoerder 
aan dat hij in geval van een uitruk niet 
op de tankautospuit zou plaatsnemen. 
Door zijn langdurige afwezigheid was 
hij onvoldoende geoefend om effectief 
en veilig te handelen.
Vreemd dat het overgrote deel van de 
beveiligers nog nooit de benodigde 
vaardigheden heeft beoefend. Soms 
wordt wel een scenario geoefend, maar 
zodanig oefenen dat routinematig kan 
worden gehandeld bij een incident 
komt niet of nauwelijks voor.
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Afspraken met politie
Om te komen tot goed geoefende be-
veiligers die voorbereid zijn op hun ta-
ken in geval van incidenten, moet hel-
der zijn wat er van hen wordt 
verwacht. Overleg en afstemming met 
politie en andere hulpdiensten is hier-
bij van essentieel belang. Maar al te 
vaak wordt door beide partijen onte-
recht aangenomen dat men van elkaar 
weet wat ze van elkaar kunnen ver-
wachten. Spreek daarom naar elkaar 
uit wat de verwachtingen zijn in geval 
van een incident en maak hierover 
heldere afspraken. Duidelijkheid over 
de verwachtingen die de politie heeft 
van de beveiligers is samen met de ver-
wachting van de opdrachtgever input 
om de taken van de beveiliger vorm te 
geven. Hieruit wordt tevens duidelijk 
welke vaardigheden nodig zijn om de 
taken goed te kunnen uitvoeren.

Oefenbeleidsplan
De volgende stap is de ontwikkeling 
van een oefenbeleidsplan. Afhankelijk 
van het risicoprofiel en de hoeveelheid 
aanwezige mensen en middelen wor-
den doelen, kaders en de benodigde 
 financiële middelen in een oefenbe-
leidsplan geformuleerd.
Met het oefenbeleidsplan als uitgangs-
punt kan vervolgens het oefenjaarplan 
worden opgesteld. Een keer een scena-
rio oefenen met de aanwezige beveili-
gers is een prima start om vast te stellen 
waar de aandachtspunten en leermo-
menten liggen. Met deze leermomenten 
volgen specifieke trainingen om de be-
nodigde vaardigheden onder de knie te 
krijgen. Houd in het oefenjaarplan re-
kening met het onderhoud van de vaar-
digheden. Vooral incidenten/scenario’s 
die niet of zelden voorkomen, maar wel 
reëel voorstelbaar zijn, verdienen de 
aandacht en zullen met regelmaat moe-
ten worden herhaald.

Voorbeeld alarmopvolging
Om te illustreren welke vaardigheden 
nodig zijn voor een centralist in een 
centrale meldkamer en voor een bevei-
liger belast met alarmopvolging, volgt 
hier een voorbeeld uit de praktijk.
Met de politie is afgesproken dat 
 tijdens een incident de aanwezige be-
veiliging tot taak heeft informatie te 
verzamelen, deze informatie te com-
municeren aan de Regionale Meldka-

van collega’s. Naast de mate van geoe-
fendheid worden in het beveiligingspas-
poort de gevolgde opleidingen, waar 
nodig de gevolgde herhalingslessen en 
de ervaringen van daadwerkelijk meege-
maakte incidenten bijgehouden. Kort-
om: met het beveiligingspaspoort kan 
de leidinggevende samen met de mede-
werker gestructureerd werken aan de 
professionalisering van het handelen.
Door oefeningen worden niet alleen 
de vaardigheden van de beveiligers ge-
optimaliseerd, maar wordt ook helder 
of de aanwezige techniek en de beoog-

de bouwkundige weerbaarheid aan de 
verwachtingen voldoen. Door oefenin-
gen worden zwakke plekken in de inte-
grale beveiliging zichtbaar, wat moge-
lijkheden biedt voor verbetering en 
verdere professionalisering.
Met de mate van geoefendheid van de 
brandweermensen als uitgangspunt 
kunnen de beveiligers in het land een 
flinke slag slaan ten aanzien van het 
kunnen beheersen van incidenten en 
het voorbereid zijn op het onverwach-
te. Investeringen in toegangscontrole- 
en inbraakmeldsystemen renderen pas 
optimaal als er ook wordt geïnvesteerd 
in de beveiligers. De combinatie van 
investeren in techniek en de mens is 
dan ook de succesbepalende factor in 
beveiliging. ‹‹
*  Jan van Twillert RSE is consultant / 

interim manager bij Promundo Safety 
& Security

»  Een beveiliger kan niet zonder technische hulpmiddelen als toegangscontrole. 
Daarom zijn beveiliging en techniek onlosmakelijk met elkaar verbonden.

»  Om door de techniek gemelde incidenten beheersbaar te krijgen, zal er door een 
beveiliger op een adequate wijze moeten worden gereageerd.

»  Door niet alleen in techniek, maar ook in de mens te investeren kan worden 
 gewaarborgd dat een beveiliger op deze taak is voorbereid.

Samenvatting

Door oefeningen wordt helder of aanwezige 
techniek aan de verwachtingen voldoet

mer en voor zover mogelijk de daders 
die binnen zijn, binnen te houden tot-
dat de politie is gearriveerd. Om dit te 
bereiken moet zowel de centralist als 
de beveiliger de benodigde vaardighe-
den routinematig beheersen om in 
nauwe samenwerking met de politie 
een kans te maken het incident te be-
heersen. Denk aan vaardigheden zoals 
bewust observeren, objectkennis, com-
municeren, coördineren en anticipe-
ren, waarborgen van de eigen veilig-
heid, sporen herkennen en veiligstellen 
en het bedienen van de aanwezige 

techniek. Tijdens het incident moeten 
de zogenaamde W-vragen (wie, wat, 
waar, wanneer en waarom) worden 
beantwoord om een helder geformu-
leerd rapport op te kunnen leveren.
Door afgesproken procedures en in-
structies in de praktijk te oefenen 
 komen leermomenten naar voren, 
 zoals: Hoe waarborg je je eigen veilig-
heid? Wanneer doe je de externe 
 melding? Hoe krijg je de benodigde 
 informatie naar voren? Tevens wordt 
getoetst of procedures in de praktijk 
werken en hoe deze door middel van 
ervaringen in de praktijk kunnen wor-
den verbeterd.

Persoonlijke verbeterpunten 
en leermomenten

Het beheersen van de vaardigheden is 
voor iedere beveiliger in een team van 
beveiligers anders. Door de leermomen-
ten en verbeterpunten in een persoon-
lijk beveiligingspaspoort te registreren, 
kan de beveiliger zelfstandig werken 
aan het verbeteren van zijn of haar 
vaardigheden, eventueel met behulp 




