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OPDRACHT 1: BEVEILIGINGSPLAN 
 
Let op: 

 U heeft 45 minuten voor het maken van onderstaande vragen. 
 Geef beknopt antwoord. Overbodige, irrelevante informatie leidt tot maximaal 5 

punten aftrek. 
 U mag niet meer antwoorden geven dan het aantal dat wordt gevraagd. 

Meer antwoorden geven leidt tot maximaal 5 punten aftrek. 
 Uw uitwerking moet in foutloos Nederlands zijn. Fouten leiden tot maximaal 5 

punten aftrek. 
 De lay-out moet overzichtelijk zijn. Een onoverzichtelijke lay-out leidt tot 

maximaal 5 punten aftrek 
 Uw uitwerking moet een logische volgorde hebben. Een onlogische volgorde 

leidt tot maximaal 5 punten aftrek. 
 Deze opdracht kan maximaal 25 punten opleveren. 

 
Opdracht 
SAFE BV, een beveiligingsorganisatie gespecialiseerd in het beveiligen van personen, 
wordt belast met de beveiliging van mevrouw De Graaf. Vanwege de maatschappelijke 
status en de soms bedreigende situatie bij zowel mevrouw De Graaf als haar partner, de 
heer Dekker, is gekozen voor beveiliging.  
 
Het team beschikt over alle relevante middelen om de beveiligingsopdrachten goed te 
kunnen uitvoeren binnen de wettelijke kaders. Het team wordt geïnformeerd over allerlei 
relevante zaken (zoals programma’s, dreigingsanalyse, safe-houses, et cetera). Er wordt, 
indien nodig, nauw samengewerkt met een bedrijfsbeveiligingsdienst en de politie. 
 
U werkt als persoonsbeveiliger bij beveiligingsorganisatie SAFE BV. De heer Van 
Oppijnen, securitymanager van het bedrijf waar Mevrouw De Graaf werkt (THE 
FACTORY), is verantwoordelijk voor executive protection. Hij heeft contact opgenomen 
met uw werkgever met het verzoek om een preventieve observatieopdracht uit te voeren 
ten behoeve van mevrouw De Graaf. Uw werkgever heeft u verzocht om aan de hand van 
onderstaande gegevens deze opdracht voor te bereiden. 
 
De directe reden van dit verzoek is dat de heer Oppijnen beschikt over informatie dat de 
bekende actiegroep WIEWIE een actie aan het voorbereiden is waarbij mevrouw De Graaf 
doelwit is. Deze actie zou tot doel hebben aandacht te trekken omdat het bedrijf van 
mevrouw De Graaf actief is in een land waar de mensenrechten worden geschonden. 
 
De actiegroep WIEWIE staat bekend als een goed georganiseerde organisatie met relatief 
hoog opgeleide, fanatieke aanhangers. Hun acties worden over het algemeen goed 
voorbereid en zijn bedoeld om angst in te boezemen bij de personen die verantwoordelijk 
zijn voor het beleid van het bedrijf.  
Acties uit het verleden waarbij WIEWIE de verantwoordelijkheid heeft opgeëist, zijn 
gericht tegen de personen die het beleid maken en verdedigen. Hierbij werd geweld niet 
geschuwd. De actiegroep WIEWIE is bekend bij de politie. 
Een voorbeeld van een goed voorbereide actie van WIEWIE is het in brand steken van 
voertuigen van mededirectieleden van mevrouw De Graaf. Dit gebeurde telkens op het 
parkeerterrein van het bedrijf waar mevrouw De Graaf werkzaam is, THE FACTORY. Ter 
voorbereiding van deze acties werden de bewegingspatronen van de betrokken 
directieleden in kaart gebracht.  
 
Er heeft een intakegesprek plaatsgevonden tussen uw leidinggevende en mevrouw De 
Graaf. Tijdens dit gesprek zijn de volgende onderwerpen besproken: wie de betrokken 
beveiligers zijn, de voertuigen waarin zij rijden, communicatielijnen en telefoonnummers.  
Uw leidinggevende is contactpersoon van de securitymanager.  
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 De agenda van mevrouw De Graaf voor de komende week ziet er als volgt uit: 
 
Week 37 tijd Agendapunten 
Maandag 
12-09-2011 

09.00 uur 
12.00 uur 
14.00 uur 
16.30 uur 
19.30 uur 

Kantoor 
lunch met dhr. Koster bij La Provence in Driebergen 
Kantoor 
Vermoedelijk vertrek vanaf kantoor naar huis 
Ouderavond 

Dinsdag 
13-09-2011 

09.00 uur 
10.00 uur 
 
16.00 uur 

Kantoor 
Vergadering met de accountants ivm publicering 
jaarcijfers 
Vermoedelijk vertrek vanaf kantoor naar huis van 
dhr. Dekker 

Woensdag 
14-09-2011 

09.00 uur 
14.00 uur 
16.00 uur 
21.00 uur 

Kantoor 
Aandeelhoudersvergadering in de RAI te Amsterdam. 
Vermoedelijk vertrek naar huis 
Goede Doelen gala in de Jaarbeurs te Utrecht 
(Beatrixgebouw), samen met dhr. Dekker. 
Aansluitend vertrek naar huis van dhr. Dekker 

Donderdag 
15-09-2011 

09.00 uur 
16.00 uur 
 
17.30 uur 
22.00 uur 
24.00 uur 

Kantoor 
Voorbereiding op de uitzending van Pauw & 
Witteman door PR-manager (kamer mevr. De Graaf) 
Vermoedelijk vertrek vanaf kantoor naar huis 
Gast tijdens de live-uitzending van Pauw & Witteman 
Vermoedelijk vertrek naar huis 

Vrijdag 
16-09-2011 

09.00 uur 
16.00 uur 

Kantoor 
Vermoedelijk vertrek vanaf kantoor naar huis 

Zaterdag 
17-09-2011 

09.00-12.00 uur  
20.00 uur 

Golfen in Hilversum 
Diner met dhr. Dekker en een bevriend echtpaar bij 
restaurant Will’s in Nieuwegein 

Zondag 
18-09-2011 

  Nog geen programma bekend 

 
Er moet een beveiligingsplan voor mevrouw De Graaf gemaakt worden. Uw 
leidinggevende heeft aanvullende informatie nodig voor een aantal onderdelen van dit 
plan.  
 
Ten behoeve van het maken van een beveiligingsplan heeft u de beschikking over de 
volgende bijlage: 

• bijlage 1: achtergrondinformatie. 
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Vragen en antwoorden 
1. Beschrijf de operationele voorbereiding van de drie meest relevante 

onderdelen van het beveiligingsplan (3 punten). 
1. Buurtinventarisatie: contact wijkagent, internet voor plattegrond en informatie 

met betrekking tot criminaliteit in de buurt en de indirecte omgeving, voertuigen 
in de directe omgeving in kaart brengen en documenteren, toegankelijkheid 
woning cq. terrein/erf bekijken. 

2. “Daderinformatie”: info bij politie halen, internet afspeuren naar info en manier 
van werken. Indien mogelijk namen en foto´s van de leden verzamelen. 

3. Lijst van te gebruiken hulpmiddelen.  
 

2a. U moet ter plaatse onderzoek doen ten behoeve van de buurtinventarisatie 
bij het werkadres van mevrouw De Graaf (2 punten). 
Welke twee hulpmiddelen heeft u nodig om dit onderzoek uit te voeren? 

 1. Camera. 
 2. Plattegrond. 
 
2b. Welke twee verschillende informatiebronnen gaat u raadplegen? (2 punten). 
 1. Internet. 

2. Wijkagent. 
 
2c.  Als u bij  het werkadres van mevrouw De Graaf bent, wat zijn dan de 

specifieke aandachtspunten die u moet noteren in relatie tot de 
buurtinventarisatie?  
Noem er twee (2 punten)  

 1. Toegankelijkheid van het object. 
2. Aard van de omliggende objecten. 

 
3. Indien u 24 inzeturen tot uw beschikking heeft, op welke tijden gaat u de 

preventieve observant dan inzetten? Ga uit van de agenda voor week 37. 
Geef per persoon en locatie aan welke tijden de preventieve observant 
aanwezig moet zijn (2 punten).  
• doordeweekse dagen 07.30 bij kantoor, route, begeleiden en weer eindigen bij 

kantoor om 09.30, = 10 uur; 
• maandag 16.00 beginnen bij kantoor, einde 18.00 bij de woning, is 2 uur; 
• dinsdag 16.00 beginnen bij kantoor, einde 18.00 bij woning dhr. Dekker, = 2 uur; 
• woensdag 13.00 beginnen bij kantoor, mee naar de RAI, 17.00 eindigen bij de 

woning = 4 uur; 
• donderdag 21.00 beginnen bij de woning, begeleiden P&W, 01.00 eindigen bij de 

woning = 4 uur;  
• zaterdag 08.30 beginnen bij de woning, 10.30 eindigen bij de golfbaan = 2 uur. 

 
4. Op welk dreigingsniveau schat u de situatie in? Welke overwegingen spelen 

hierbij een rol?  
 Noem er twee (2 punten).  

Het dreigingsniveau is substantieel. 
1. Er is concrete informatie dat er een actie met de VIP als doelwit wordt voorbereid. 
2. Er zijn al meerdere acties geweest tegen het bedrijf en met name tegen de mede- 
  directieleden. 
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5a. Als voor deze opdracht een beveiligingschauffeur wordt ingezet, wat zijn 

dan zijn taken?  
      Noem er twee (2 punten). 
 1. Veilig vervoeren van de VIP. 
 2. Bewegingen rondom de VIP en haar locaties waarnemen en rapporteren. 

 
5b. Aan welke twee beveiligingsaspecten moet het voertuig in dit geval 

voldoen? (2 punten). 
 1. Slagwerende beglazing. 
 2. Uitgebreid alarmsysteem. 
 
5c.  Over welke hulpmiddelen dient de chauffeur dan te kunnen beschikken? 
 Noem de twee meest relevante (2 punten). 
 1. EHBO set met alle relevante spullen. 
 2. Camera. 
 
6. Noem drie vormen van persoonsbeveiliging. Geef bij elke vorm een voor- en 

een nadeel vanuit het oogpunt van de beveiligingschauffeur (3 + 3 punten). 
 1. Close Protection  
 voordeel is dat de chauffeur bij de VIP in het voertuig zit tijdens de verplaatsingen. 

nadeel is dat bij in- en uitstappen de chauffeur het voertuig moet bedienen. 
 2. Preventieve observatie 

voordeel is dat de chauffeur altijd in de directe omgeving van de VIP en haar locaties 
is. 
nadeel dat de VIP bij hem in het voertuig zit en hij dus niet altijd volledig kan 
waarnemen en dit kan documenteren. 

 3. Inzet beveiligingschauffeur 
voordeel is dat hij binnen een persoonsbeveiligingsteam kan werken. 
nadeel dat hij als chauffeur wordt ingezet en zich derhalve zich niet continue in de 
directe en indirecte omgeving van de VIP kan begeven. 
 


