BEVEILIGING

Assistent Beveiliging B

Barema 3 / functieschaalniveau 5
versie 15 april 2013

Kern van de functie
Beveiliging draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde in de samenleving door het
uitvoeren van veiligheidsmaatregelen rond – door bevoegd gezag aangewezen – personen,
objecten en diensten, in de Rechtbank en cellencomplexen. Beveiliging geeft met name
uitvoering aan de processen Handhaven en Arrestantenzorg in de Tak Uitvoeren, en aan de
takken Voorbereiden en Verbeteren uit het RBP.
De Assistent Beveiliging B draagt bij aan de handhaving van de rechtsorde de uitvoering van
veiligheidsmaatregelen zelfstandig te ondersteunen op toegewezen taakgebieden
(objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registeren van goederen) volgens
gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen. De Assistent Beveiliging B geeft instructies en
handreikingen aan Assistenten Beveiliging A.
Specifieke informatie ten aanzien van de aanduiding van de status (politietaak-ATH), de
aanduiding van werkterrein, aandachtsgebied en/of specifieke functionaliteit, het
opleidingsprofiel en het competentieprofiel zijn opgenomen in koppelingen LFNP en maakt
integraal deel uit van deze LFNP-functiebeschrijving.

Activiteiten en resultaten
Verbetering beveiliging
Het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbeteringen in de ondersteuning van
veiligheidsmaatregelen, zodat de uitvoering van veiligheidsmaatregelen efficiënter en
effectiever wordt.
Werkinstructie
Het geven van instructies en handreikingen aan Assistenten A in de dagelijkse praktijk, zodat
de uitvoeringskwaliteit in/op toegewezen taakgebieden wordt gewaarborgd.
Toezicht Beveiliging objecten – portakabin
• Het uitoefenen van toezicht op (de omgeving van) het te beveiligen object, zodat de
veiligheid rond het object wordt bewaakt.
• Het signaleren en melden van onregelmatigheden, en het uitoefenen van toezicht en
controle op personen en objecten, zodat normoverschrijdend gedrag wordt tegengegaan.
• Het inschatten van de risico’s op escalatie van situaties en gedrag, zodat de dreiging op
escalatie wordt weggenomen.
Handhaving
• Het geven van aanwijzingen, zodat het ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan
en/of zodat de orde in en rond objecten en/of rond personen wordt bewaard of hersteld.
• Het uitvoeren van opgedragen justitiële taken zoals het betekenen van gerechtelijke
stukken en het innen van openstaande boetes, zodat er concrete uitvoering gegeven wordt
aan de opgelegde strafmaatregelen van de rechterlijke macht.
Veiligheidsmaatregelen in de Rechtbank
Het geven van aanwijzingen en het ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie, zodat de orde
in de Rechtbank wordt gewaarborgd.
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Arrestantenverzorging
Het uitvoeren van administratieve handelingen bij insluiting, het uitvoeren van
veiligheidsfouillering, het in bewaring nemen, registreren en onder zich houden van de
goederen die de arrestant bij zich draagt, zodat de arrestant geregistreerd staat en het
ontstaan van onveilige situaties wordt tegengegaan.
• Het optreden als aanspreekpunt, het onderzoeken van en het voorzien in de primaire en
specifieke levensbehoeften van arrestanten, zodat het welzijn en de gezondheid van de
arrestant worden gewaarborgd.
• Het begeleiden van arrestanten naar afspraken en het voorbereiden van arrestanten op
transport, zodat arrestanten tijdig beschikbaar zijn voor bezoek of transport.
•

Geregistreerde gegevens (IGP)
Het documenteren van (overige) eigen waarnemingen in feiten en omstandigheden, zodat
actuele informatie over het taakgebied beschikbaar is en een basis ontstaat voor opvolging en/
of vervolging.
Aanwenden dwangmiddelen
Het aanwenden van strafvorderlijke dwangmiddelen waaronder het staande houden,
aanhouden op en buiten heterdaad, voorgeleiden etc. van verdachten van misdrijven alsmede
inbeslagneming, onderzoek aan en in kleding en aan het lichaam, binnentreden etc., zodat
schenders van de rechtsorde strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.
Hoge Omschakelfrequentie
Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.

LFNP Niveau-indicatoren
Effecten
Resultaten

Belang

Verantwoordelijkheid
Het gewenste effect (outcome) dat met het instellen van deze functie wordt beoogd is:
• de handhaving van de rechtsorde in de samenleving.

De resultaten (output) die in deze functie (zelfstandig op toegewezen taakgebied, routinematig)
moeten kunnen worden behaald, zijn:
• geregistreerde, veilige, ingesloten en verzorgde arrestanten;
• registratie van in bewaring genomen goederen;
• orde in de Rechtbank;
• beveiligde objecten (portakabin);
• processen-verbaal;
• betekende gerechtelijke stukken en geïnde boetes;
• voorstellen tot verbetering in de uitvoering van tot het toegewezen taakgebied behorende
werkzaamheden;
• geïnstrueerde medewerkers.

.©2013 Nationale Politie – Sdu Uitgevers

2

Inspanningsverplichting

Beïnvloeding

BEVEILIGING

Assistent Beveiliging B

Barema 3 / functieschaalniveau 5
versie 15 april 2013

De functionaris neemt, binnen het kader van het behalen van resultaten, aantoonbaar
initiatieven die ook de gewenste (deel)effecten naderbij brengen, zoals:
• oefent zodanig toezicht, controle en handhaving uit dat normoverschrijdend gedrag wordt
tegengegaan, de (openbare) orde wordt gewaarborgd en het risico op escalatie van situaties
en gedrag wordt vermeden;
• voert accuraat administratieve handelingen uit bij insluiting en tijdens verblijf;
• gaat zorgvuldig om bij de verzorging van arrestanten en in bewaring genomen goederen;
• bejegent arrestanten op een correcte wijze bij de veiligheidsfouillering bij insluiting tijdens
het verblijf;
• beïnvloedt in de Rechtbank de situatie op zodanige wijze dat de voortgang van de
rechtsgang niet wordt gehinderd en de orde ter terechtzitting niet wordt verstoord;
• beveiligt het object door preventief en alert te reageren op signalen die een verandering in
de veiligheidssituatie rondom een object kunnen inluiden;
• documenteert eigen waarnemingen zodanig accuraat dat deze als basis voor opvolging
en/of vervolging kunnen dienen;
• instrueert actief medewerkers middels handreikingen en werkinstructies;
• neemt de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit in acht bij de toepassing van
dwangmiddelen;
• voert opgedragen justitiële taken zorgvuldig uit;
• formuleert passende voorstellen tot verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen
taakgebied behorende werkzaamheden.

Bevoegdheden

Voor het behalen van de resultaten mag de functionaris zelfstandig op toegewezen taakgebied,
routinematig:
• arrestantenzorg verrichten;
• administratieve handelingen uitvoeren ter registratie van arrestanten en goederen die de
arrestant bij zich draagt;
• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
• aanwijzingen geven;
• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;
• goederen die de arrestant bij zich draagt in bewaring nemen;
• geweldsmiddelen gebruiken bij de handhaving van de orde in de Rechtbank;
• objectbeveiliging (portakabin) uitvoeren;
• opgedragen justitiële taken uitvoeren, zoals het betekenen van gerechtelijke stukken en het
innen van openstaande boetes;
• voorstellen formuleren over verbeteringen van de uitvoering van tot het toegewezen
taakgebied behorende werkzaamheden;
• dwangmiddelen toepassen;
• werkinstructies en handreikingen geven;
• processen-verbaal opstellen.

Context

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen,
speelt zich af binnen de context van:
• de door criminelen en terreur in haar rechtsordelijke en democratische werking bedreigde
samenleving.

Speelveld

De functionaris past “Bevoegdheden” zodanig toe dat deze de resultaten dienen maar zal (na
overleg) ook afzien hiervan in situaties waar dit averechts kan uitpakken en verantwoordt zich
voor deze beslissingen (het belang van ‘effect’ gaat boven het belang van ‘resultaat’).

De problematiek die met het instellen van deze functie wordt beoogd tot oplossing te brengen,
speelt zich af binnen het kader van:
• het toegewezen taakgebied (objectbeveiliging, veiligheidsfouillering, registreren van
goederen) en op aanwijzing volgens gestandaardiseerde werkwijzen, nauwgezette
richtlijnen en instructies, en bekende oplossingen gelden en waarvoor geen begeleiding
aanwezig is.

Complexiteit

Dynamiek
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De functionaris neemt, binnen het kader van het oplossen van problemen in het speelveld,
aantoonbare initiatieven die ook de problematiek in de context efficiënter en effectiever
aanpakken. De functionaris lost problemen op door deze vanuit een breed perspectief te
benaderen; investeert in interne en externe oriëntatie. Context en speelveld zoals vermeld onder
niveau-indicator Dynamiek/Complexiteit.
In dit kader:
kiest de functionaris binnen aangereikte oplossingen voor de meest effectieve en efficiënte
aanpak bij:
• bij de uitvoering van ondersteunende veiligheidsmaatregelen op toegewezen taakgebieden;
• bij de insluiting en verzorging van arrestanten, de beveiliging van objecten (portakabin) en
bij de uitvoering van beveiligingstaken in de Rechtbank;
• voor het volgen van de procedures voor het insluiten van arrestanten;

Handelingsbekwaamheid

Neemt de functionaris het initiatief tot daadwerkelijke aanpak van problematiek bij:
• het melden van gesignaleerde onregelmatigheden als daarmee naar zijn oordeel
normoverschrijdend gedrag kan worden tegengegaan;
• het inroepen van assistentie als hij inschat dat er risico’s zijn op escalatie van situatie of
gedrag;
• tot ingrijpen bij escalatie van gedrag of situatie die de orde ter terechtzitting verstoort dan
wel de onbelemmerde voortgang van de rechtsgang verhindert;
• tot het vanuit de praktijk formuleren van voorstellen tot verbetering in de ondersteuning
van de uitvoering van veiligheidsmaatregelen;
• het delen van informatie over achtergronden van personen en omgeving wanneer daar naar
zijn oordeel een basis mee ontstaat voor opvolging en/of vervolging;
• het geven van werkinstructies en handreikingen aan medewerkers;
• het in acht nemen van de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit bij de toepassing
van dwangmiddelen,
waarbij de aanpak is gebaseerd op routinematig handelen (gestandaardiseerde werkwijzen en
richtlijnen).

Voor het oplossen van problemen binnen het speelveld van de functie kan de functionaris de
meest vergaande oplossingen toepassen in relatie tot de zwaarste problemen.
De functionaris kan:
de problemen zelfstandig aanpakken, door het volgen van gestandaardiseerde werkwijzen,
nauwgezette richtlijnen en instructies en bekende oplossingen, die zich voordoen bij:
• het uitoefenen van toezicht en controle op objecten en personen;
• het geven van aanwijzingen;
• het bewaren van orde in de Rechtbank;
• de insluiting en verzorging van arrestanten;
• objectbeveiliging (portakabin);
• het formuleren van voorstellen tot verbeteringen;
op de juiste wijze:
• gesignaleerde onregelmatigheden melden;
• toezicht en controle uitoefenen op objecten en personen;
• risico’s van escalatie van situaties en gedrag inschatten;
• aanwijzingen geven;
• veiligheidsfouillering toepassen bij insluiting van arrestanten;
• administratieve handelingen uitvoeren bij insluiting en tijdens verblijf van arrestanten;
• in bewaring genomen goederen registreren;
• (overige)eigen waarnemingen documenteren en vastleggen;
• instrueren van medewerker;
• zelfstandig afhandelen van situaties op aanwijzing en binnen het kader van
gestandaardiseerde werkwijzen en richtlijnen.
Aan de functie kleeft de Hoge Omschakelfrequentie met externe exposure.
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Kennisontwikkeling
Inspanningsverplichting

Kennisterrein

Nieuwe inzichten binnen en buiten het vakgebied die het vakgebied raken in relatie tot
praktijkinzet.

Basis(vak)kennis

Kennisgerichtheid

Ontwikkelingen in kennis en vaardigheden

Deskundigheid
Nieuwe (toekomstige) inzichten die het vakgebied van deze functie raken komen voor een
belangrijk deel voort uit ontwikkelingen in:
• wet- en regelgeving en beleid met betrekking tot veiligheid;
• methoden en technieken met raakvlakken met beveiliging;
• wetenschap: veiligheids(gerelateerde) wetenschappen.

De kennis en vaardigheden die tot het toegewezen taakgebieden, exclusief begeleiding behoren
en voor deze functie relevant zijn, zijn:
• strafrecht (materieel en formeel);
• richtlijnen, (OM-)aanwijzingen en protocollen met betrekking tot arrestantenzorg;
• arrestantenverzorging;
• veiligheidsfouillering;
• inzicht in gedrag;
• Rechterlijke Organisatie;
• procedures in strafvervolging;
• procedures en omgangsvormen in de Rechtbank;
• geweldsinstructie;
• het geven van instructie.
De functionaris houdt aantoonbaar zijn kennis en vaardigheden van het kennisterrein op peil op
een wijze dat hij daar ook nieuwe kennis en vaardigheden in meeneemt.
De functionaris:
• raadpleegt actief onder handbereik gebrachte kennisbronnen;
• richt zich op het kennen en kunnen toepassen van aangereikte gestandaardiseerde
werkwijzen, richtlijnen en instructies en bekende oplossingen in de uitvoeringspraktijk.
De functionaris:
• heeft vmbo/mbo (niveau 2) werk- en denkniveau;
• heeft een op de aard van strak afgebakende werkzaamheden toegespitste opleiding gevolgd
en/of werkervaring, danwel EVC gelijkwaardig daaraan;
• voldoet aan functiegerelateerde geschiktheids- en vaardigheidseisen, zoals opgenomen in
het opleidingsprofiel;
• heeft een aan de inzet gerelateerde opsporingsbevoegdheid.

Onvermijdelijke verzwarende werkomstandigheden
Fysiek risico

Psychisch risico

Risico op slachtofferschap

Afbreukrisico

.©2013 Nationale Politie – Sdu Uitgevers

Kans op overbelasting van het gestel is in deze functie aanwezig door het
in alle weeromstandigheden buiten verrichten van de werkzaamheden. De
ernst hiervan als zich dit voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk
ingeschat op gering bij een goede conditie.
Kans op trauma bij inzet op arrestantenverzorging is in deze functie
aanwezig bij confrontatie met menselijk leed. De ernst hiervan als dit zich
voordoet is op een schaal gering/aanmerkelijk ingeschat op gering.
Kans op tegen de persoon gericht verbaal en/of fysiek geweld is in deze
functie aanwezig. De ernst hiervan als dit zich voordoet is op een schaal
gering/aanmerkelijk ingeschat op aanmerkelijk.
Niet van toepassing.

5

