
“Wees voorbereid op het onverwachte”

Beveiligers krijgen in hun taakuitvoering 

meer verantwoordelijkheden en staan 

ook steeds meer aan de frontlinie om 

groter wordende dreigingen het hoofd 

te bieden. Om de beveiligers goed 

voorbereid te houden op deze ver-

anderingen is een op maat afgestemd 

oefen- en trainingsprogramma 

noodzakelijk.

Om daadwerkelijk te waarborgen dat 

beveiligers onder alle omstandigheden 

op een juiste wijze handelen, zal er 

geoefend en getraind moeten worden. 

Het boek “Wees Voorbereid op het 

Onverwachte” is een leidraad om te 

komen tot een oefenprogramma voor 

beveiligers en daarmee de vaardigheden 

te trainen die zij nodig hebben om hun 

taken goed uit te kunnen voeren. Het 

oefenprogramma bestaat uit ver- 

schillende “bouwstenen”die on- 

afhankelijk van elkaar kunnen worden 

gebruikt, afhankelijk van de taken 

en verantwoordelijkheden van uw 

beveiligingsteam binnen uw organisatie.

Beveiligingspaspoort

Om de resultaten van de gehouden 

oefeningen vast te leggen en om te 

monitoren in hoeverre de desbetreffende 

beveiligingsmedewerker zich 

Kunt u als security manager 

waarborgen dat uw beveiligers 

het juiste doen, op die momen-

ten dat het ook nodig is? toen ik 

mezelf deze vraag jaren geleden 

stelde, was het antwoord een 

ontwikkeld, heeft Promundo het 

Beveiligingspaspoort ontwikkeld.

Met dit Beveiligingspaspoort kan 

de beveiliger aantonen wat zijn 

mate van geoefendheid is en welke 

herhalingslessen hij heeft gevolgd.

Hoe vaak vraagt een opdrachtgever zich 

niet af of zijn ingehuurde beveiligers 

wel voldoen aan de eisen die hij gesteld 

heeft tijdens de aanbestedingsprocedure 

en of het vereiste kwaliteitsniveau 

voor zijn organisatie wel wordt 

bereikt. 

Gekoppeld aan het paspoort kan de 

desbetreffende beveiliger zich laten 

certificeren. Een ingevuld paspoort 

wordt getoetst door een onafhankelijk 

certificeringsinstituut en schrijft de 

beveiliger bij voldoende behaalde 

punten in het Register in.

De beveiliger mag na inschrijving de 

aanduiding RSO (Registered Security 

Officer) achter zijn of haar naam 

voeren, waarmee wordt aangetoond 

dat de beveiliger voldoende is getraind 

voor de uitvoering van zijn taken.

Indien de beveiliger ook de aan- 

vullende oefeningen voor Highrisk 

objecten heeft gevolgd, kan hij of zij 

dit aantonen met de aanduiding RHSO 

(Registered Highrisk Security Officer).

Een aanduiding is drie jaar geldig. 

Om de drie jaar zal er opnieuw een 

verlenging bij het certificeringsinstituut 

moeten worden aangevraagd aan 

de hand van een actueel ingevuld 

Beveiligingspaspoort.

duidelijk ja. natuurlijk kan ik 

dat. Mijn beveiligers zijn goed 

opgeleid, kennen hun instruc-

ties en procedures en weten ook 

prima de weg op het terrein, de 

gebouwen en de organisatie.

Helaas blijkt uit de praktijk 

dat het vaak anders is. op het 

moment dat een incident plaats-

vindt worden (achteraf gezien) 

onbegrijpelijke fouten gemaakt 

en wordt het doel niet bereikt.
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opzet van Het oefen- en 

trainingsprograMMa

Het opzetten van het oefen- en 

trainingsprogramma bestaat uit de 

volgende stappen:

stap 1. identificeren wat te beoefenen.

aan de hand van bestaande risico- en 

dreigingsanalyses, de taken van de 

medewerkers beveiliging en procedures 

en instructies, wordt vastgesteld welke 

onderdelen (bouwstenen) van het 

oefenprogramma van toepassing zijn. 

stap 2. ontwikkelen oefenbeleidsplan 

en oefenjaarplan

Om ervoor te zorgen dat het initiatief 

om het beveiligingsteam te oefenen niet 

een eenmalige actie is en ook na het 

eventuele vertrek van de initiatiefnemer 

stand houdt, zal het oefentraject 

verankerd moeten worden in een 

oefenbeleidsplan. 

stap 3 Workshop medewerkers 

beveiliging

Om voldoende draagvlak en inzicht ten 

aanzien van het nut en noodzaak van 

het oefenen te verkrijgen, stellen wij een 

workshop voor met de medewerkers 

beveiliging, waarin aan de hand van 

een interactieve presentatie het 

oefenprogramma wordt uitgelegd. 

Het doel van de workshop is om de 

medewerkers te motiveren voor het 

oefenprogramma.

stap 4 train-de-trainer sessie voor 

oefenleider(s)

Om het oefenprogramma zelfstandig 

te kunnen implementeren zal aan de 

hand van een train-de-trainer sessie 

de oefenleider(s) worden voorbereid 

om de oefeningen aan de hand van het 

oefenjaarplan zelfstandig uit te voeren.

Promundo biedt voor oefenleiders een 

2-daagse train-de-trainer sessie aan.

Wat levert dit u op?

u krijgt een team dat niet alleen beter 

is voorbereid op zijn taak, maar ook 

een beter gemotiveerd team met een 

toegenomen alertheid. In de praktijk 

is gebleken dat het oefenen van 

medewerkers een stuk zelfvertrouwen 

geeft, omdat men ervaart gereed te 

zijn voor het onverwachte. Daarnaast 

gaat het oefenen gepaard met het 

nodige plezier en genoegdoening. Je 

bent weer lekker serieus bezig met 

je werk en ervaart dat je collega’s en 

leidinggevende het vraagstuk waar jij 

voor staat ook serieus neemt. Doordat 

je niet weet wanneer er geoefend gaat 

worden en de oefeningen levensecht 

zijn neemt de alertheid toe. Kortom een 

bijdrage aan de motivatie en alertheid.

 

voor wie is dit interessant?

natuurlijk gaat het om de geoefendheid 

van de beveiligers. Echter de insteek 

is dat wij zorgen dat de teamleiders 

of andere leidinggevende via een 

train-de-trainer programma worden 

voorbereidt om met hun team te gaan 

trainen. Het blijft daarmee behapbaar 

en kan plaatsvinden binnen de reguliere 

roostering. Voor leveranciers is het 

interessant om kwaliteit aantoonbaar 

te maken en daarmee te kunnen 

onderscheiden. En voor inkopers 

interessant om een bepaald niveau van 

kwaliteit te kunnen uitvragen.

Wilt u meer weten over het 

oefenprogramma of over de certificering 

van beveiligers, neem dan contact op 

met Jan van twillert via: j.vantwillert@

promundo.nl

Bent u benieuwd welke 

aandachtsgebieden en thema’s 

Promundo nog meer bedient? 

Bel 06-10 789 498


