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OPDRACHT 3: PLAN VAN AANPAK 

Let op: 
 U heeft 90 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 50 punten opleveren.

Opdracht 
Mevrouw Barendrecht is woensdag 14 september samen met de heer Veddema te gast 
geweest bij het Goede Doelen gala in de Jaarbeurs te Utrecht. Het gala werd verstoord 
door een vertegenwoordiger van de actiegroep GOGO. De man wist tijdens de uitreiking 
van de award in het bezit te komen van de microfoon en vroeg aandacht voor de 
schending van de mensenrechten. Hij beschuldigde met name mevrouw Barendrecht als 
vertegenwoordiger van haar bedrijf bij het ondersteunen van de leiders van betreffende 
landen. 
Op het moment dat de man werd verwijderd van het podium riep hij naar mevrouw 
Barendrecht: “Ik ben nog niet klaar met je!” 
De man is blank, heeft grijs haar, is tussen de 45 en 55 jaar oud en tussen de 175-185 
cm lang.  

Ten behoeve van het maken van een aangepast plan van aanpak heeft u de beschikking 
over de volgende bijlagen:  

• bijlage 1: achtergrondinformatie.
• bijlage 2: plattegrond woning en werk.
• bijlage 3: aanvullende achtergrondinformatie.
• bijlage 4: de voertuigen- en signalementenlijst.
• bijlage 5: plattegrond uitstapprocedure.

Vragen en antwoorden 
1. Op dinsdag 13 september merkt u op dat een voertuig met een inzittende met

kenteken 76-PP-QL in de directe omgeving van de woning van mevrouw
Barendrecht geparkeerd staat. Welke acties onderneemt u?
Noem vier acties en motiveer waarom deze acties.
1. Nakijken op voertuigformulier, voertuig blijkt gisteren al op 2 verschillende locaties

opgevallen, dus is bij deze als verdacht/opvallend te beschouwen. (2 punten)
2. Onopvallend te voet langs het voertuig om te kijken of er aanwijzingen voor een

actie te vinden zijn of dat de bestuurder alleen staat te posten, tevens om een zo
volledig mogelijk signalement van de bestuurder te krijgen. (2 punten)

3. Bij aanstaand vertrek van de VIP tevens deze in kennis stellen en vragen nog  even
te wachten met vertrek totdat ze van mij toestemming heeft gekregen. (2 punten)
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4. Bij geen aanwijzingen voor een mogelijke actie een onopvallende positie met het 
eigen voertuig innemen en observeren en documenteren wat zijn reactie is bij het 
vertrek van de VIP. (2 punten) 

 
2. De actievoerder op het gala wordt verwijderd door de reguliere beveiligers. 

Op het moment van het incident bent u werkzaam als preventief observant. 
Wat voor direct gevolg heeft het incident het Goede Doelen gala op dat 
moment ten aanzien van uw werkzaamheden?  
Direct gevolg is het overgaan in close protection i.p.v. pre-obs. (3 punten) 

 
3. De volgende dag wordt u ingezet als enige beveiliger met de functie 

beveiligingschauffeur. Welke afspraken dient u te maken ter voorbereiding 
van de aankomst bij het kantoor van de mevrouw Barendrecht?  

 Noem drie werkafspraken. 
1. Afspraak met VIP over de sleutel voertuig en het klaarzetten van het voertuig. (2 

punten) 
2. Afspraak met huismeester/conciërge/receptionist over kort telefonisch contact op 5 

minuten voor aankomst. (2 punten) 
3. Afspraak met VIP over het openhouden deur om op deze manier fysiek bij haar te 

zijn ter bescherming en meer overzicht op de situatie ter plekke zonder dat VIP al 
blootgesteld is. (2 punten) 

 
4. Het incident heeft vanaf nu gevolgen voor de wijze van beveiligen van 

mevrouw Barendrecht: de inzet wordt uitgebreid en aangepast tot close 
protection. Uw leidinggevende heeft aanvullende informatie nodig om een 
plan van aanpak te kunnen maken.  

    Welke vier belangrijke aanpassingen, buiten de onderdelen inzet van 
personeel en voertuigen, zijn nodig in het beveiligingsplan? Werk deze 
aanpassingen uit. (4 + 4 punten) 

 1. Dreigingscenario`s (punt 5 en 6 huidig plan) dienen verhoogd te worden. (1 punt) 
2. Info bedreiger met foto´s e.d. toevoegen om team te informeren. (1 punt) 

 3. Meer hulpmiddelen (1 punt) 
 4. Communicatieplan uitbreiden met verbindingsprocedures tussen de teamleden 

onderling. (1 punt) 
opmerking: hier zijn niet de volledige punten gegeven omdat de aanpassingen niet zijn 
uitgewerkt.  
 
5. Er is overgegaan tot close protection. Beschrijf de instapprocedure bij het 

kantoor van mevrouw Barendrecht vanaf het moment dat de beveiligers nog 
in het gebouw zijn tot en met het wegrijden. Maak voor het aangeven van de 
posities van alle voertuigen en personen gebruik van de plattegrond (bijlage 
5). (5 punten) 
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1. VIP chauffeur zit gereed in VIP voertuig, nabijbeveiliger is bij VIP, beveiliger staat 

bij het VIP voertuig en zijn auto daar vlak achter. 
2. Nabijbeveiliger geeft over de porto aan dat ze naar buiten komen, beveiliger 

bevestigt dat alles veilig is en zet deur VIP open. 
3. Nabijbeveiliger begeleidt VIP in voertuig, beveiliger staat vlakbij en houdt omgeving 

in de gaten, VIP chauffeur observeert ook de omgeving. Nabijbeveiliger stapt ook 
in, sluit de deuren. 

4. Beveiliger stapt pas in eigen voertuig als VIP-voertuig gesloten is en sluit 
vervolgens als backup aan door de trechter. 

 
Opdracht 
Door de relatie van mevrouw Barendrecht met de heer Veddema bij het gala heeft het 
incident ook gevolgen voor het risicoprofiel van de heer Veddema. Uit nadere informatie 
inzake de agenda van mevrouw Barendrecht blijkt dat mevrouw Barendrecht op 
donderdag 15 september samen met de heer Veddema naar de live-uitzending van Jinek 
gaat. Het is de bedoeling dat er vertrokken wordt vanuit het woonhuis van mevrouw 
Barendrecht, daarna wordt de heer Veddema opgehaald en vertrekken zowel mevrouw 
Barendrecht als de heer Veddema naar Amsterdam. 
 
Vragen en antwoorden 
6. Stel op basis van de beschikbare informatie een draaiboek op voor 15 

september. Let hierbij op het volgende. 
1. Het draaiboek moet in lijn zijn met het aangepaste beveiligingsplan. (11 
punten) 
2. Beschrijf stapsgewijs de informatie. (7 punten) 
3. Geef aan welke aanvullende informatie u nodig heeft. (2 punten) 
4. Neem geen exacte routetijden op (een indicatie volstaat). 
5. Neem geen (deel)afstanden op (een indicatie volstaat). 
6. Zorg ervoor dat uw uitwerking niet langer wordt dan 3 A4-tjes. 

 
Opmerking bij de uitwerking van vraag 6: 
In dit draaiboek dient bijvoorbeeld een aantal onderdelen die behoren in een 
beveiligingsplan uitgewerkt te worden. Vergeet hierbij niet aan te duiden welke gegevens 
ontbreken.  
 
Een onderdeel is het tijdschema waarbij in het kort wordt aangegeven wie wat doet. Zie 
voorbeeld hieronder. De uitwerking dient naar eigen inzicht uitgebreid te worden. 
 
Donderdag 15 september 
07.30 team samen voor briefing. 
08.00 VIP voertuig gereed voor vertrek bij de woning, beveiliger controleert trechter. 
08.15 vertrektijd VIP richting kantoor, beveiliger sluit aan als backup en gaat bij nadering 
trechter kantoor vooruit. 
09.00 aankomsttijd kantoor, VIP chauffeur en nabijbeveiliger standby in en om kantoor, 
beveiliger controleert omgeving. 
16.00 beveiliger verkent route naar huis en retour. 
17.00 gereed voor vertrek. 
17.30 vertrektijd VIP richting huis, beveiliger sluit aan als backup, bij nadering trechter 
voor woning vooruit. 
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18.15 aankomsttijd woning VIP, 1 voertuig blijft onopvallend in directe omgeving van 
woning en bestuurder observeert omgeving. Team zorgt afwisselend voor maaltijd en 
eventueel aanpassing tenue t.b.v. avondprogramma. 
19.45 gereed voor VT bij woning, beveiliger controleert trechter. 
20.00 vertrektijd VIP richting Zeist (ophalen dhr. Veddema), beveiliger sluit aan als 
backup, bij nadering woning dhr. Veddema vooruit. 
20.45 aankomsttijd Zeist en gelijk vertrektijd richting Amsterdam. 
21.45 aankomsttijd studio Amsterdam voor live uitzending, VIP-chauffeur operationeel in 
voertuig, nabijbeveiliger en beveiliger in directe omgeving VIP gedurende opnames. 
24.00 vertrektijd studio Amsterdam, retour Zeist of Laren, nader te bepalen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


