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De Persoonsbeveiliger

Leerdoelen
Na het bestuderen van dit hoofdstuk kunt u:

 ĵ Het belang van het bijhouden van het nieuws en ontwikkelingen binnen het vakgebied 
beveiliging beschrijven

 ĵ De consequenties voor het dagelijks leven van de persoonsbeveiliger beschrijven, zoals 
lichamelijke conditie en uiterlijke verzorging

 ĵ Het belang van het waarborgen van de eigen veiligheid, het functioneren in teamverband, 
doortastend optreden en het presteren onder hoge druk beschrijven

 ĵ Beschrijven hoe zorgvuldig moet worden omgegaan met vertrouwelijke gegevens
 ĵ Beschrijven wat de gevolgen van persoonsbeveiliging zijn op het leven van de vip en zijn 

gezin

Inleiding
Een persoonsbeveiliger (PB’er) heeft als doelstelling de te beveiligen persoon een zo optimaal 
mogelijke bescherming te geven. Uiteraard is dit zijn hoofdtaak. Echter, in de praktijk heeft 
de persoonsbeveiliger zowel een beveiligende taak als een dienstverlenende taak. De PB’ers 
moeten bij de uitvoering van beide taken professioneel en nuchter handelen. In dit hoofdstuk 
behandelen we een aantal uitgangspunten bij de uitvoering van het werk van de PB’er en 
gaan we in op een aantal taken die hij tijdens die uitvoering kan hebben.

1.1 Uitgangspunt: Professionaliteit
U hoort een vakman te zijn. U weet precies wat u moet doen en laten. U heeft de kennis 
en zorgt dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Daarnaast zorgt u ervoor 
dat uw houding past bij uw vakmanschap, waardoor u als een professional overkomt. 
Organisatorische aspecten hierbij zijn:

 ĵ De beveiliging wordt uitgevoerd door een vaste groep personeelsleden, die hiervoor 
speciaal worden opgeleid.

 ĵ Het kader zorgt voor de instandhouding van de organisatie en geoefendheid.
 ĵ Het kader en de beveiligers dienen achtergrondkennis te bezitten van de huidige 

spanningen in de maatschappij.
 ĵ Onnodige wisselingen in de samenstelling van het personeel dient voorkomen te worden 

in verband met herkenning van de beveiligers door de te beveiligen persoon.
 ĵ De beveiligers dienen een ingespeelde eenheid te vormen waarbij men elkaars 

vertrouwen geniet en bekend is met elkaars kunnen en grenzen.
 ĵ Elke beveiliger dient allround inzetbaar te zijn.

1.2 Uitgangspunt: Nuchterheidsaspecten
Als u nuchter bent, bent u objectief en laat u zich niet gek maken. Hierdoor laat u zich niet 
snel uit uw evenwicht brengen. Treffend gezegd: u blijft met beide voeten op de grond. 
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 ĵ Elke beveiliging dient met een nuchter karakter te worden benaderd.
 ĵ Het in veiligheid brengen of houden van de te beveiligen persoon en de beveiligers, heeft 

de eerste prioriteit.

1.3 Verdere uitgangspunten voor de PB‘er
Naast de wettelijke eisen die worden gesteld aan een persoonsbeveiliger, vraagt dit soort 
werk ook bepaalde specifieke vereisten, zoals:

Loyaliteit
Er wordt van u als PB’er verwacht dat u loyaal bent ten opzichte van de vip, het bedrijf, de 
collega’s en aan de overeenkomst welke met hem wordt gesloten als persoonsbeveiliger. 
Verschil van mening dient u vooraf of achteraf in alle openheid te bespreken. Er wordt van 
u verwacht dat u tijdens de opdracht de aan u opgedragen taak met volledige inzet zal 
naleven. Ook eventuele conflicten met o.a. collega’s dienen niet geuit te worden als dit 
niet functioneel is ten tijde van de opdracht, maar kunnen achteraf, in alle redelijkheid, 
geëvalueerd worden.

Integriteit
Vooral van een PB’er wordt verwacht dat hij integer is, dus onkreukbaar en onomkoopbaar. 
Hij moet stevig in zijn schoenen staan en goed doordrongen zijn van het belang van de 
werkzaamheden waar hij mee bezig is. Hij dient ten tijde van zijn opdracht slechts één doel 
na te streven, namelijk de bescherming van de vip.

Oud-beveiliger Wilders krijgt zeven 
maanden cel voor lekken informatie
Faris K., een voormalige politieman die deel uitmaakte van het beveiligingsteam van Geert 
Wilders, krijgt zeven maanden cel voor het lekken van informatie. Hij vertelde onder 
meer over de persoonlijke beveiliging van de politicus, bijvoorbeeld in welk type auto hij 
vervoerd werd.

De rechtbank in Den Haag heeft de man ook verboden om de komende vijf jaar een 
publiek ambt uit te oefenen.

Bron: Nu.nl

Zelfdiscipline
Van de PB’er wordt verwacht dat hij actief meedenkt en meewerkt aan de hem opgedragen 
taak. Het spreekt haast vanzelf dat u daarbij over een sterke zelfbeheersing beschikt en een 
goed voorbeeld bent voor anderen. Ook voor wat betreft de lichamelijke conditie wordt van u 
verwacht dat u die op een voldoende peil houdt.
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Zelfstandigheid
Van de PB’er wordt een hoge mate van zelfstandigheid verwacht. Bij de voorbereidingen 
van een beveiliging komen tijdens de risicoanalyse en het beveiligingsplan alle mogelijke 
risico- en/of knelpunten aan de orde. Toch bestaat er altijd de mogelijkheid dat men in de 
praktijk voor onvoorziene situaties komt te staan. Op die momenten wordt er van de PB’er 
verwacht dat hij vanuit zijn vakbekwaamheid, ervaring, kennis van procedures en instructies 
in staat is om zelfstandig te kunnen optreden. Het is dan ook van het grootste belang dat de 
standaardprocedures deel uitmaken van uw parate kennis, waardoor u, indien nodig, kunt 
improviseren

Verantwoordelijkheidsgevoel
Verantwoordelijkheidsgevoel betekent dat u niet wegkijkt, ook wanneer u een fout hebt 
gemaakt of wanneer u bepaalde zaken verkeerd hebt ingeschat. Verantwoordelijk zijn om 
een bepaalde taak tot een goed einde te brengen is iets anders dan u verantwoordelijk voelen 
voor deze werkzaamheden. Als u verantwoordelijkheidsgevoel hebt, bent u bereid om u te 
verantwoorden en kunt u uitleggen waarom u bepaalde keuzes hebt gemaakt, meldt u de 
voortgang of eventuele knelpunten. U weet ook draagvlak en commitment bij uw collega’s 
en andere betrokkenen te creëren. U bent aanspreekbaar op uw verantwoordelijkheid en uw 
bevoegdheden.

Incasseringsvermogen
U moet zowel mentaal als fysiek over een goed incasseringsvermogen beschikken om de u 
opgedragen taak goed te kunnen uitvoeren. U dient dan ook voortdurend over voldoende 
conditie te beschikken en altijd goed op de hoogte te zijn van ontwikkelingen die mogelijk 
veranderingen met zich kunnen meebrengen in de uitvoering van uw taak. Uit de praktijk 
blijkt namelijk dat wanneer iemand een goede lichamelijke conditie heeft en zich goed 
mentaal voorbereidt op de hem opgedragen taak, hij minder snel in een stresssituatie zal 
terechtkomen. Bovendien kan de uitstraling van rust en zekerheid ook preventief werken.

Ongeschoolde beveiliger klapt uit de 
school: ‘Ik hield dit mensonterende werk 
niet meer vol’
Bron: kro-ncrv.nl

Discretie
Het spreekt vanzelf dat een PB’er de nodige discretie in acht neemt. Het kan namelijk 
voorkomen dat er tijdens de beveiliging door de vip vertrouwelijke of intieme zaken worden 
besproken. Er wordt dan discretie en professionaliteit van u verwacht. Men moet erop 
kunnen vertrouwen dat u deze vertrouwelijke of intieme informatie niet naar buiten brengt 
en daar heel terughoudend mee omgaat.
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