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1

Inleiding

Sinds medio 2000 besch i kt SBW, opleider voor de i nfrastructuur, over het
u nieke I nfra Opleidingscentrum (IOC) i n Harderwijk: het centrale kennis-,
informatie en oefencentrum voor de i nfra-sector. Het 27-hectare grote com
plex omvat les- en practicumgebouwen, oefenterreinen voor kranen en bull
dozers, een restaurant, café, overnachtingaccom modatie, een conferentie
centrum met hotel en een voorlichtingscentrum .
De huidige stichting SBW is een in 2000 gerealiseerde samenvoeg ing van
meerdere opleiders in de GWW- sector, waaronder het SOMA-Col lege. Een
dergelijke (vooral fysieke) samenvoeging leidt in eerste instantie vooral tot
het oplossen van vragen van h uishoudelijke en organisatorische aard . H et
primair proces, het opleiden en toetsen, dient zo min mogelijk verstoord te
worden.
Nu het samenwonen op één locatie 'gewoon' begint te worden en het primai r
proces loopt, kan er door het management van het opleidi ngscentrum meer
aandacht worden geschonken aan secundaire zaken, waaronder aspecten als
vei ligheid en gastheerschap . Aanleiding om extra aandacht aan deze aspec
ten te besteden zijn de recente wisseling van de externe bevei ligingsdienst
aan de poort, verkeersproblemen en gaten in de bevei liging (zoals het achter
hek) .
Aan DSP-groep u it Amsterdam is gevraagd om een veiligheidsplan op te stel
len voor het I O C . In overleg met het management van het IOC is afgesproken
dat d it veilig heidsplan zich in eerste instantie richt op de twee type gebrui
kers die op dit moment de meeste aandacht vragen, te weten:
1

bezoekers (voorlichti ngscentrum, m useum, open dagen en overige niet

opleiding gebonden activiteiten en evenementen )
2 interne cursisten (SO MA-, BBL- en BOL-leerlingen)
Dit veilig heidsplan besch rijft welke risico ' s deze gebrui kers lopen op het IOC
en m iddels een vei ligheidsscenario geven wij aan hoe deze risico's voorko
men, beperkt of opgelost kunnen worden . Daarbij gaat het om het zoeken
van een juiste balans tussen gastheerschap (het de klant naar de zin make n )
en veiligheid ( d e klant maar ook h e t IOC beschermen ) .
Dit veiligheidsplan i s bewust g lobaal van aard . E r d ient nog een aantal keuzes
gemaakt te worden en daarom spreken wij meer over oplossi ngsrichtingen
dan hele concrete maatregelen . Waar mogelijk geven wij de consequenties
van keuzes aan en als afsluiting bieden wij een overzicht van restrisico ' s
(problemen d i e nog n iet o f onvoldoende gedekt zijn).

Opbouw rapport

De verschil lende stappen die wij hebben doorlopen om tot dit rapport te ko
men, passeren in de versch i llende hoofstukken de revu e . Zo wordt in hoof
stuk 2 de (algemene) stand van zaken beschreven en gaan we in hoofdstuk 3
wat meer de diepte in door te kijken naar de reis en het verblijf van de ge
brui ker en de risico's die daarbij spelen. In hoofdstuk 4 volgt het vei ligheids
scenario en worden de mogelij ke oplossingsrichtingen geschetst .
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2.1

Stand van zaken

Inleiding

Er kunnen verschil lende 'gebrui kers' van het IOC worden onderscheide n .
Afhankelijk van h e t type gebru i ker zal veilig heid en gastheerschap anders
worden i ngevu l d . Met dat er sprake is van een i nternaat en hotelfaci liteiten is
er bovendien sprake van een 24-uurs situatie . Daar d ient de (afgelegen ) lig
ging op een afgesloten kazernecomplex nog bijgevoegd te worden en dan
heb je een voor Nederlandse begrippen redelijk uniek complex waar een vorm
van campus secu rityl nodig i s .
D e i nvulling van gastheerschap en veiligheid hebben behalve op het type
gebrui ker ook betrekking op de fase van iemands reis en verblijf op het IOC
terre i n . Dat betekent eigenlijk dat vei ligheid en gastheerschap i ngevuld moe
ten worden op basis van de 'reis van de gebruiker' 2 .
In dit hoofdstuk gaan wij in op de stand van zaken op het I O C . We beginnen
met een korte schets van de het ontwikkelstadi u m van beveiliging waar het
IOC zich in bevi ndt. Vervolgens kijken wij naar hoe de reis van de gebruiker is
opgeknipt en welke type gebruikers er onderscheiden worden . Afgesloten
wordt met het nader omsch rijven van de twee type gebru i kers waarvoor dit
veiligheidsplan is geschreve n .

2.2

Ontwikkelstadium beveiliging

Een brui kbare schaal om aan te geven op welk n iveau de bevei liging op het
IOC zich bevindt, is de matrix met ontwikkelstadia van beveiliging (zie bijlage
1 ) . De vijf stadia die doorlopen kunnen worden zijn 'onbekendheid', 'ontwa
ken', 'doorbraak', 'wijsheid' en ' zekerheid'.
Toegepast op het IOC is duidelij k dan men, met name op concernniveau, aan
het 'ontwaken' is (stadi u m 2) werkt aan een 'doorbraak' (stad i u m 3) en toe
wil naar 'wijsheid' (stadi u m 4 ) . Het beeld dat wij hebben gekregen op basis
van de door ons ontvangen stu kken en de gesprekken die w ij hebben ge
voerd, ondersch rijft dit. Hoe snel dat gerealiseerd kan worden is afhankelijk
van i nterne processen en de i nterne organisatie waarbij de ervaring leert dat
het eerder een kwestie van één of meerdere jaren is dan enige maanden
voordat het gewenste n i veau is berei kt.
Het besef leeft dat veiligheid meer is dan ad hoc reageren op incidenten en
het i nzetten van een (extra) beveiligingsbeambte of leerlingbegeleider. De
weg naar 'wijsheid' is echter geen eenvoudige en in d it veil i g heidsplan zullen
wij aangeven wat daarbij zoal komt kijken.

Noot 1

Noot 2
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Onder 'campus security' verstaan wij de integrale aanpak van veiligheid en beveiliging van
grootschalige onderwijscomplexen met woonaccommodatie zoals bijvoorbeeld de universiteiten
te Enschede, Nijmegen en Utrecht.
De 'reis van de gebruiker' hanteren wij hier als metafoor voor de bewegingen van de
verschillende type gebruikers van het IOC vanaf het moment dat zij zich melden bij de poort tot
het moment dat zij het IOC weer verlaten.
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2.3

De reis van de gebruiker

Het startpunt voor onze analyse vormde de reis van de gebruiker. Het IOC
kent verschillende gebrui kers die e l k hun eigen reis en verblijf op het IOC
kennen en daarbij versc hillende risico' s lopen . Hoewel er voor is gekozen om
de nadru k te leggen op twee type gebruikers - bezoekers (voorlichtingscen
tru m , museum, open dagen en overige niet-opleiding gebonden activiteiten
en evenementen ) en interne cursisten (SOMA-, BBL- en BOL-leerlingen) hebben wij ervoor gekozen om alle gebruikers in beeld te brengen zodat er
(wat betreft het totaalbeeld) ook geen risico's over het hoofd worden gezien.
O m met de reis van de gebrui ker te beginnen, kni pt het I O C deze op i n 5
fases (met bijbehorende locatie ) . Deze fasering heeft als uitgangspunt gefun
geerd voor het in kaart brengen van 'de reis ' van de versch il lende ' gebrui
kers' .
1

entree (poort)
naar aanbieder van activiteit of faciliteit (receptie aanbieder of faciliteit)
3 naar activiteit (receptie aanbieder of faciliteit)
4 volgen van activiteit ( locatie activiteit)
5 einde activiteit
a) poort (1)
b) vervolgactiviteit (2 of 3)
c ) gebru i k fac i l iteiten (2).

2

2.4

Type gebruikers

De eerste stap was echter het defin iëren van de verschillende gebru i kers. In
een workshop met medewerkers van het IOC 3 zijn 5 type gebrui kers onder
scheiden, die zijn onderverdeeld in 12 sub-typen . Voor elk van deze subtypen
is .een aparte risico-i nventarisatie u itgevoerd .
bezoekers
ouders en open dagen
voorlic hti ng en m useum
hotel
spontane bezoekers
staf IOC
eigen medewerkers
externe opleiders en exam i natoren
huurders
cu rsisten
SOMA en BBL/BOL
dagopleiding en examen kandidaten
externen
gedetacheerd (cateri ng, schoonmaak en bevei liging)
overig (onderhoud materieel en gebouwen en leveranciers)
VIP's
•

•

•

•

2

•

•

•

3

•

•

4

•

•

5

Noot 3
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Deelnemers aan de workshop waren de heren Theo Vulink (SOMA). Fred Post
(leerlingenbegeleiding), John Heijblom (SOMA). Jan de Veer (facilitair management) en mevrouw
Marijke Attema (facilitair management). De workshop heeft zich gericht op het inventariseren van
risico's. Er is dan ook niet gekeken naar concrete oplossingen maar wel naar mogelijke oplos
singsrichtingen.
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3.1

Reis en verblijf van de gebruiker

Inleiding

Ons is gevraagd om voor twee type gebruikers een vei ligheidsscenario uit te
werken:
bezoekers (voorlichtingscentru m , museum, open dagen en overige niet
2

opleiding gebonden activiteiten en evenementen)
interne cursisten (SO MA-, BBL- en BOL-leerlingen)

Met deze twee type gebrui kers is het merendeel van de 'externen' feitelijk
gedekt. De risico's die zij lopen, vormen de hoofdmoot van datgene waar het
IOC rekening mee d ient te houden als het gaat om haar 'externe' gebrui kers.
Daarnaast zijn er u iteraard het eigen personeel en gebrui kers die n iet zozeer
als klant een relatie hebben met het I O C . Deze mensen lopen deels dezelfde
risico's als bovengenoemde gebrui kers en deels andere risico's . Tegelijkertijd
is met name het eigen personeel (mede-)verantwoordelijkheid voor de vei lig
heid en het welzijn van de gasten van het I O C .
T e n aanzien van de twee type gebruikers die centraal staan i n d i t veiligheids
plan, presenteren wij in dit hoofdstuk relevante informatie over h u n reis en
verblijf op het I O C . We beg i nnen daartoe met wat algemene observaties en
wij eindigen met de risico's die zij lopen tijdens hun reis en verblijf en de
prioritering i n risico's waarvoor is gekozen .

3.2

Bezoekers

O nder bezoekers verstaan wij hier de bezoekers van het voorlichti ngscen
trum, het muse u m , open dagen en overige niet-opleiding gebonden
evenementen en activiteiten . Het gaat dus nadrukkelijk n iet om spontane
bezoekers, bezoekers van het hotel of mensen met andere afspraken .

3.2.1

Voorlichtingscentrum4

De bezoekers voor het voorlichtingscentrum zijn vooral afkomstig van de
regionale opleidingscentra (ROe ) . Bezoek aan het IOC i s educatief van aard
en geenszins bedoeld als u itje . De docent is de initiator voor het bezoek en
deze krijgt dan ook van te voren een mailing (Go Infra-pakket) waarin van
hem of haar een stu k voorbereiding wordt gevraagd (voor zichzelf en voor de
leerlingen in kwestie) en waarin hem of haar gewezen wordt op zijn of haar
verantwoordel ijkheid voor de leerli ngen tijdens het bezoe k .
D e docent is dus de schakel tussen voorlichtingscentrum en het ROe. Het
voorlichtingscentrum eist dat de school per 25-30 leerlingen 2 begeleiders
meebrengt. Afhankelijk van de school in kwestie, kan het voorlichtingscen
trum de school vragen om meer begeleiders mee te brengen.

Noot 4
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Wij hebben gesproken met de dames Hannie en Mirjam van het voorlichtingscentrum.
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Het voorlichtingscentrum evalueert h iertoe elke bezoekende school en houdt
verder een zwarte lijst met scholen bij . Jaarlijks gaat het om zo' n 3500 leer
lingen en tot n u toe i s er slechts een maal een school teruggestu urd .
De bus met bezoekers stopt voor het Voorlichtingcentrum en de bezoekers
worden opgevangen in een l eslokaal alwaar ze een i ntrod uctie krijgen. Tijdens
deze i ntroductie wordt aandacht geschonken aan het gedrag van de bezoeker
in het voorlichtingscentrum . Dit verhaal is gericht op het gebru i k van het
materiaal en het voorkomen van vandalisme maar staat n iet op papier. Ko
men de bezoekers buiten dan geldt dezelfde span of control als binnen en
wordt men verzocht bij el kaar te blijve n .
Maxi maal kunnen e r 250 mensen i n het voorlichti ngscentrum waarbij opge
merkt dient te worden dat men nog bezig is met een ontrui m ingsplan is en
een brandinstructi e . Het I O C heeft bezoekers verzekerd voor eventuele scha
de opgelopen door nalatig heid van de organisatie. Voor het overige wordt
verwezen naar de verzekeri ng van de school of betreffende leerli n g .

3.2.2

Overige bezoekersS

Andere vormen van bezoek aan het IOC (museum, open dagen en andere
n iet-opleiding gebonden evenementen) en aanvragen daartoe, worden gro
tendeels centraal afgehandel d . De evenementen en/of activiteiten voor be
zoekers die door het SOMA worden georganiseerd, onttrekken zich aan de
regie van de centrale IO C-organisatie. 6
De aanvrager ontvangt een pakket van enkele pagi na's met daarin o.a. het
veiligheidsprotocol . I n het gunstigste geval wordt d it vei lig heidsprotocol door
enkele deelnemers geleze n . Er worden geen algemene voorwaarden meege
zonden (die hebben vooral betrekking op het aanbieden van opleidingen) en
dat zou i n d it verband ook geen zin hebben want er staat geen verwijzing i n
naar gedragsregels o f vei ligheidsprotocollen.
Er is een d raaiboek voor evenementen in de vorm van een concept checklist.
Deze wordt gebru i kt bij het organiseren van evenementen maar heeft geen
formele status en dient nog verder u itgewerkt te word e n . Wat verzekeri ngen
betreft, blijkt dat het IOC geen specifieke (doorlopende) evenementen
verzekeri ng heeft afgesloten.
Ten aanzien van het museum valt nog op te merken dat deze volledig onder
arbo-verplichtingen valt. Het IOC zou, bij grotere aantallen bezoekers en een
hogere frequentie van bezoek, een briefi ng voor bezoekers moeten organise
ren waarin aandacht wordt besteed aan veilig hei d .

3.3

Interne cursisten

Het IOC biedt voor die cursisten die daar om wat voor reden dan ook gebrui k
van w i l maken, de mogelij kheid tot overnachting . Tijdens de open dagen
wordt door het IOC op deze mogelijkheid geweze n .
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Noot 5

Wij hebben gesproken met Bas van der Wal (SBW)

Noot 6

Hier komen wij op terug in paragraaf 4.3.3 (Specifieke maatregelen voor bezoekers)
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Behalve de SOMA-leerlingen maken ook de BBL- (beroepsbegeleidende leer
weg ) en BOL-leerli ngen (beroepsopleidende leerweg) gebruik van deze moge
lijkhei d . DE SOMA-leerlingen verblijven 3 tot 4 jaar op het I O C . De BBL- en
BOL-leerlingen verblijven korte periodes op het I O C, variërend van twee we
ken tot twee maanden .
Voor de SOMA-leerlingen beschikt het I O C over twee woongebouwen met
elk circa 1 20 bedden (gebouwen 90 en 1 20). Voor de BOL- en BBL-leerlingen
is er een woongebouw met eveneens circa 1 20 bedden (gebouw 1 30 ) . Bij
een gemiddelde bezetting van 90%, kunnen er dus op een zeker moment
bijna 300 cu rsisten in de leeftijd van 1 6 tot 20 jaar aanwezig zijn!
De norm i n alle drie de gebouwen is twee tot drie personen op één kamer. De
woongebouwen hebben primair een fu nctie als nachtverblijf. Alle overige
activiteiten zoals lessen, maaltijden, sport, ontspanning e . d . vinden plaats i n
andere gebouwen e n o p andere locaties .
Met de cursisten en/of hun ouders worden i ndividuele overeen komsten geslo
ten over opleiding en verblijf op het I O C . Iedere cursist krijgt een pas die toe
gang geeft tot de eigen kamer en het IOC probeert op basis van de regio van
herkomst en de eigen voorkeur van cursisten tot een kameri ndeling te ko
men .

Vervangend ouderschap

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de i nterne cursisten wordt op
het IOC vaak gesproken over de term 'vervangend ouderschap'. Hier vallen
met name zaken onder die buiten het lesprogramma vallen zoals (activitei
ten) begeleiding en toezicht. Deze vervangende ouderrol is nergens formeel
vastgelegd maar wordt wel als zodanig mondeling 'verkocht' (vooral tijdens
i ntroductiedagen en ouderdagen) . Voor ouders kan dit reden zijn om hun kind
ju ist een opleiding op het IOC te laten volgen . Voor veel cu rsisten zal het
i mmers de eerste keer zijn dat zij bu iten h u is komen te wonen en qua leeftijd
zijn ze er wellicht nog iet aan toe om volledig zelfstandig te zij n .

Invulling
Het vervangend ouderschap krijgt buiten de lesuren invulling in de vorm van
de leerlingbegeleiders . Deze zijn 's avond met zijn tweeën aanwezig om toe
zicht te houden op de leerlingen. Dit geldt vooral voor na het h uiswerku ur
(van 1 800 tot 1 900 uur) wanneer de c u rsisten zich tot 2300 u u r kunnen
vermaken op het I O C . 7
Het restaurant annex rec reatiegebouw (gebouw 1 40) biedt verschillende
faciliteiten waaronder een bar (tot 22 1 5 u ur), een filmzaal (elke avond film),
een leeszaal en een sportzaal (programma op vaste tijden ) . Na sluiting van de
bar worden de cu rsisten geacht zich richting slaapgebouw te verplaatsen en
tussen 2300 u u r en 0700 u u r worden ze geacht op h u n kamer te verblijve n . a
Om 2400 u u r vertre k ken de twee leerli ngbegeleiders en dragen zij de zorg
voor de leerlingen over aan een zogeheten (tijdelij ke) nachtslaper. Deze
' waakt' gedurende de nachtelij ke uren over de c ursisten .

Noot 7
Noot 8
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Afwezigheid na 2300 uur alleen in overleg met de decaan.
Mits opgenomen in een contract, kan dit verplicht worden.
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Probleem daarbij is dat bij overdracht van de leerlingbegeleiders aan de
nachtslaper n iet d u i delijk is of iedereen aanwezig i s (geen registratiecontrole
of kamercontrole ) .

Formele definitie
Gezien de formele definitie van ' vervangend ouderschap' kan er geen sprake
van zijn dat het IOC voorziet in enigerlei vorm van 'vervangend oudersc hap' .
Het gebrui k van deze term kan daarom bij ouders en leerlingen een verkeerde
indruk wekken van de activiteiten van de school . Wat belangrijker is, is dat
d it in geval van i ncidenten kan leiden tot adm i nistratieve en juridische pro
blemen met betrekking tot de verdeling van de verantwoordelijkheden en
daarmee de aansprakelijkheid . Het moge bovendien d uidelij k zijn dat dergelij
ke i ncidenten , en de afhandeling daarvan, ten koste kunnen gaan van het
i mago van het IOC.
De rechtspositie van een minderjarige wordt bepaald door twee uitgangspun
ten:
elke m i nderjarige staat onder gezag van een ander; dit is een meerderjarig
natuurl ij k persoon of een rechtspersoon die hem in en buiten rechte verte
genwoordigt;
elke m i n derjarige is in beginsel onbekwaam zelfstandig rechtshandeli ngen
te verrichten , dat wil zeggen behoudens toestemming van de wettelijk
vertegenwoordiger.
•

•

In gevallen van ernstige bedreiging van de ontwi kkelings- en opgroei kansen
van een jeugdige tot 1 8 jaar kan de rechter op verzoek van het Bureau
Jeugdzorg en na onderzoekladvies door de Raad voor de Kinderbesc herming
het gezag over de jeugdigen (gedeeltelijk of vol ledig) overdragen aan een
voogdij-instelli ng. Ook i n geval van overlijden van een of beide ouders wordt
de voogd ij opnieuw geregeld .
Al leen in deze situaties (wijziging voogdij) kan gesproken worden over ver
vangend of aanvullend ouderschap . Bij de (gezins)voogd liggen vervolgens
ook de verantwoordelijkheden voor de opvoeding van de jeugdige. De (ge
zins)voogd is hiervoor aansprakelij k . Hier is dus in de situatie van het IOC
geen sprake van: het IOC heeft geen wettel ijke bevoegdheid tot het voeren
van het ouderlijk gezag over de c u rsisten onder de 1 8 jaar en de interne cur
sisten ouder dan 1 8 jaar zijn bekwaam om zelfstandig rechtshandelingen te
plegen en daarvoor kan het IOC geen (wettelijke) verantwoordelij kheid d ra
gen .

Uitwerking vereist
Een du idelij ke u itwerking van verantwoordelijkheden is gewenst, maar de
vraag is tot hoever te gaan. Het komt voor dat een i nternaat in dit verband
omschrijft "een zodanige bijdrage te leveren dat de kinderen straks als zelf
standige jonge mensen de maatschappij ingaan, waarbij goede studieresulta
ten belangrijk zijn maar ook met name teamgeest, vriendschap en een gezon
de geest in een gezond lichaam ".
De i nterne leerlingen van het IOC zijn evenwel maar voor 3 à 4 dagen en
nachten per week te gast bij het IOC en gaan wekelijks naar huis. De rol van
het IOC in de opvoeding is daardoor beperkt. Daarbij komt dat begrippen als
opvoeding en opvoedingskwaliteit moeilijk val len te bekaderen en te meten.
Dat neemt n iet weg dat ook dit deel van het SBW-product zo duidelijk moge
l ijk op sch rift zal moeten worden gesteld .
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Beveiliging

Ged u rende de dag is bij de poort een beveiligingsbeambte aanwezig, behalve
wanneer aanverwante activiteiten moeten worden u itgevoerd, zoals het ope
nen van de achterpoort, een afsluitronde of het afhandelen van een i ncident.
Als de beveiligingsbeambte afwezig is, staan de slagbomen ope n . Op die
momenten kan iedereen ongehinderd het terrein op en af. Van uit het oogpunt
van veiligheid en gastheerschap is dat n iet acceptabel: ongewenste personen
kunnen het terre i n op, gasten komen binnen zonder dat ze i nstructies krijgen,
leerlingen voor wie het IOC verantwoordelijkheid neemt kunnen zonder con
trole het terrei n verlaten, etc . Daar komt bij dat het in geval van een incident
totaal on mogelijk is om te zeggen wie zich op het terrein bevindt, wat bij
permanente bezetting van de poort tenmi nste bij benadering mogelij k i s .
Om 23:00 u u r wordt de grote schuifpoort gesloten en is de bewaking bereik
baar via de telefoon in het wachthuis of, als hij op ronde is, via de mobiele
telefoon (doorgeschakel d ) . Er is geen aparte voetgangerssluis bij de poort
zodat iedereen die na 23:00 uur het terrei n op of af wil via de poort, contact
dient te zoeken met de beveiligingsbeambte .
Nadat omstreeks 24:00 u u r de twee leerlingbegeleiders zijn vertrokken be
vindt zich i n het i nternaatdeel van het IOC ook nog de zogeheten 'nachtsla
per' . Deze zorgt 's nachts voor de veiligheid en het welzijn van de leerlingen
i n, en eventueel d i rect rond de i nternaatgebouwen . I n bijzondere gevallen kan
hij de h u l p van de bevei ligingsbeambte i nroepen .
Samen zijn deze twee fu nctionarissen d u s verantwoordelijk voor d e veiligheid
op het IOC-complex. Dat is bij 200 tot 300 c ursisten, verdeeld over drie ge
bouwen, plus nog eens het hotel met zijn gasten, absoluut te wei nig om bij
een i nc ident van enige omvang, snel en effectief te kunnen optrede n . Het
bevei ligingsplan voor de nachtelijke uren zal derhalve geheel moeten worden
herzien!

3.4

Risico's voor de gebruiker

In een workshop met medewerkers van het I O C is gekeken welke risico ' s de
verschillende gebrui kers lopen . Voor beide type gebrui kers geven wij h ieron
der de belang rijkste risico ' s aan zoals deze i n de workshop zijn beschreve n .
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3.4.1

Bezoekers (voorlichtingscentrum, museum, open dagen en overig)

risico's door de gebruiker
risico's voor de gebrui ker
agressie en irritatie
verdwalen (binnen en buiten)
schade en/of diefstal
schade en/of d iefstal
negeren verkeersregels
verkeersongeval
onbekend met h u isregels (daardoor onbekend met huisregels (daardoor
veroorzaker risico's voor anderen)
veroorzaker risico's voor zichzelf)
incorrect parkeren
onwel worden
vandalisme e.d.
diverse ongevallen binnen en
buiten
(strui kelen, van de trap val len,
uitgl ijden, etc.)
ongeval bij bouwput
ongeval buiten (afhan kelijk van
aard bezoek en activiteit)
onbekendheid met protocollen bij
calamiteiten

3.4.2

Cursist (SOMA-, BBL- en BOL-leerlingen)

risico's voor de gebruiker
verdwalen
parkeergelegenheid (auto en fiets)
diefstal en/of schade
regi stratie aan- en/of aanwezigheid
brand
diverse ongevallen binnen en
buiten
(stru i kelen, van de trap vallen,
u itglijden, etc.)
vervuili ng/hygiëne
onbekendheid met gedragsregels
onbekendheid met protocollen bij
calamiteiten

3.5

risico's door de gebrui ker
buiten gemarkeerde routes komen
incorrect parkeren
diefstal en/of schade
verzuim
brand (door roken, bakken en/of
braden)
vandal isme

vervui l i ng/hygiëne
onbekendheid met gedragsregels
ongewenst gedrag

Totaal risicobeeld

In de workshop zijn de risico ' s voor alle gebrui kers ( 1 2 subtypen) in beeld
gebracht, hetgeen heeft geresu lteerd i n een totaal van 1 5 risico's. De meeste
daarvan zijn in de voorgaande parag raaf genoemd maar om een beeld te krij
gen van het totaal en de prioriteit die deze risico's hebben gekregen 9, bieden
wij hier een totaal risicobeeld.
instructies (44 punten): doorverwijzen, zaken doorgeven, bereikbaarheid
of vervangi ng, wie is de gastheer
2 veiligheidsprotocol (43 punten): kennen en ondersch rijven
3 verdwalen (42 punten): geen duidelijke routering en bewegwijzering (op
terrein en in gebouwen)

Noot 9
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4 registratie (32 punten): registeren, verzuimcontrole, klanten kennen dan
wel laten legitimeren, weten wie er op het terrei n aanwezig is
5 gedragsregels (23 punten): ongewenst gedrag (waaronder roken), ontbre
ken uniforme regels
6 ongeval en afhandeling ( 1 8 punten): d iverse ongevallen (trap, glad, m use
u m, hotel, bouwput, etc . ) en hoe te handelen daarna
7 vervuiling ( 1 7 punten): properheid en hygiëne woongebouwen en
opleidin gsgebouwen
8 onbekendheid van staf met details IOC ( 1 5 punten): wie-wat-waar vragen
en vragen over verantwoordelijkheden
9 misbruik faciliteiten ( 1 4 punten): ongewenste toegang tot en gebru i k van
gebouwen en facil iteiten ( b . v . copier)
10 verkeer ( 1 1 pu nten): het zich n iet houden aan de verkeersregels i n het
algemeen en gevaarlijk verkeersgedrag in het bijzonder
1 1 vandalisme (9 punten): schade als gevolg van vernieling (gebouw en ander
materieel)
1 2 parkeren (4 punten): onduidelijkheid over parkeren, m isbruik van parkeerplaatsen (verworven rechten) en schade aan auto op parkeerplaats
1 3 agressie (2 p unten): als gevolg van i rritatie
1 4 diefstal (1 punt): verschillende gelegenheden, daders en slachtoffers
1 5 brand (0 punten)
Daarmee is het risicobeeld echter n iet com pleet. O p basis van onze eigen
kennis en e rvaring, noemen wij i n bijlage 2 nog e n kele risico 's (en mogelijke
maatregelen) die hier ontbreken .
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4

4.1

Veiligheidsscenario

Inleiding

Zoals i n de i nleiding is aangegeven, zal het n iet mogelijk zijn om alle risico's
te voorkomen, te beperken of op te losse n . Er dienen keuzes gemaa kt te
worden, n iet alleen in wat wel of n iet wordt aangepakt maar ook in welke
maatregelen gekozen worden hoeveel m iddelen daa rvoor besc h i kbaar zij n .
I n d it hoofdstuk geven wij achtereenvolgens aan met welke wet- en regelge
ving het IOC rekening d ient te houden (verplic ht basisniveau) en wat het IOC
daar naar ons idee aan zou kunnen toevoegen (veiligheidsscena rio) i n de
vorm van oplossingsrichtingen. Waar mogelijk geven wij wat de keuzes zijn
en wat daar de consequenties van zij n . Wij sluiten af met een overzicht van
onderwerpen die nog open staan .

4.2

Verplicht basisniveau

Het verplic ht basisniveau op basis van wet- en regelgeving is allereerst vast
gelegd in de Woning wet, het Bouwbesluit, de Regeling Bouwbesl uit, de Mo
del Bouwverordening ('Gebrui ksvergu n n i ng'), de Arbowet samen met de ge
bou wgebonden arbo-verplichtingen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het
Arbobesluit (hoofdstuk 3 : In richting Arbeidsplaatsen ) . Concreet betekent dit
dat het gehele IO C-terrein, dus zowel gebouwen als buiten, valt onder de
definitie a rbeidsplaats en daarmee onder bovengenoemde wet- en regelge
vin g .
Voorts zijn i n relatie tot veilig heid en beveilig i ng van belang de Wet Particulie
re Beveiligingsbed rijven en Rechercheburea u's, de Wet Bescherming Per
soonsgegevens en de Wet op de Identificatieplicht. In bijlage 3 is het voor
gaande meer in detail aangegeve n .

4.3

Aanvullende maatregelen

Aanvullend op het verplichte basisniveau adviseren wij het IOC om een aantal
aanvullende maatregelen te treffen . Deze zijn onder te verdelen i n algemene
maatregelen en specifieke maatregelen .

4.3.1

Algemeen
Poort

Zoals al eerder aangegeven, achten wij het n iet acceptabel dat er momenten
zijn waarop er geen controle is bij de poort en iedereen het terrein op en af
kan. Overdag is dit het geval als de achterpoort geopend moet worden of de
beveiligingsbeambte om andere redenen van zijn plek af is. 's Avonds als er
sluitrondes gelopen moeten worden en er verder nauwelijks toezicht aanwe
zig is, is het echter een groter probleem .
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Overdag zou het problemen enigszins ondervangen kunnen worden door de
centrale receptie de mogelijkheid te bieden om op afstand de poort te bedie
n e n . Dat vereist dan wel beeld- en spraakcontact met de poort vanuit de
receptie. O m de problemen 's avonds en 's nachts op te lossen zijn meerdere
oplossingen mogelij k .
De eerste optie is o m i n plaats van één beveiligingsbeambte er twee i n te
h u re n . Nummer twee kan dan in een ambulante rol op het terrein d iverse
werkzaamheden vervullen (achterpoort, controlerondes, aanspreken op ge
drag , e . d . ) en i n geval van calamiteiten hoeft de man bij de poort niet van zijn
plek. Het nadeel hiervan zijn de aanvullende personele kosten die dit met zich
meebrengt. 1o
De tweede optie zou zijn om de poort 's avonds eerder te sluiten . De conse
quentie hiervan is dat als personen het terrein op of af willen, zij de beveili
gingsbeambte moeten bellen . Het nadeel hiervan is irritatie als men lang moet
wachten met als risico dat men op andere manieren het terrein op of af gaat.
De derde optie is om de beveiligingscapaciteit ged u rende specifieke perioden
u it te breiden of afspraken te maken over specifieke werkzaam heden . Vooral
's avonds en 's nachts is de bezetting op het IOC mini maal is (respectievelijk
2 leerl ingbegeleiders of 1 nachtslaper) . Voor de sl uit- en controlerondes zou
den afspraken gemaakt kunnen worden met het bedrijf dat ook de bezetting
aan de poort regelt. Bijvoorbeeld dat er in bepaalde periodes iemand extra
komt voor de sluit- en controlerondes . Het probleem hierbij is dat het per dag
kan verschillen op welk moment een sluitronde kan worden gelopen .
Een andere optie is om deel te nemen aan een collectief bevei ligingscontract
en zodoende 'verzekerd te zijn' van en kele controlerondes en bac k-up bij
calamiteiten. Het nadeel van deze constructie is dat het in een slecht geval te
lang kan d u ren voor de back-up arriveert.
Een vierde mogelijkheid is het creëren van een voetgangerspoort en een
scooter/fiets-poort. Met een persoonsgebonden pas zou die bediend kunnen
worden en m iddels een camera kunnen beelden gemaakt worden van degene
die er gebru i k van maakt (ter controle achteraf ) . Zou de poort helemaal 'zelf
standig' moeten functioneren dan zou ook een voertuigsluis nodig zij n . Be
halve dat de kosten van deze voorzieningen hoog zij n (met name de voertuig
sluis), vormt de controle op inzittenden van auto's (aantal en identiteit) een
problee m .
Los van de bezetting, verdient ook de situatie tijdens dru kke momenten d e
aandacht. Zoals het nu is, worden de bezoekers vaak doorverwezen naar de
receptie (gebouw 1 0) . Als het druk is, is er i m mers onvoldoende tijd om de
bezoeker in te sch rijven of uitgebreide i nstructies mee te geve n . Zeker n iet
als er zich een file begint te vormen. Ter voorkoming hiervan zou overwogen
kunnen worden om de entree voor auto's te verbreden zodat mensen die een
pasje hebben door kunnen rijden (pasje bedient hefboom ) . Op die manier is er
meer tijd voor registratie en i nstructie aan de poort. Dat is n iet alleen klant
vriendelij ker voor iemand die de eerste keer op het IOC komt maar zorgt te
vens voor een goed begi n van de rei s .

Noot lO

Er zijn geen wetmatigheden wat betreft het aantal beveiligingsbeambten op het aantal personen
op een complex. Afhankelijk van het takenpakket van de beambte, de aard van de locatie en de
mensen die er verblijven en datgene wat de opdrachtgever zelf doet aan veiligheid, kan een
beveiligingsbedrijf bij benadering een indicatie geven. Gezien de huidige situatie is 1 man (die
regelmatig weggaat) bij de poort in ieder geval onvoldoende.
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Tot slot kan men zich nog afvragen of het verstandig is om de
beveiligingstaken in eigen hand te houden of deze i n te huren. Aan beide
keuzes zijn voor en nadelen verbonden . I n bijlage 4 hebben wij een aantal
u itspraken toegevoegd u it een kwalitatief onderzoek onder een twintigtal
i ndustriële gebruikers van bewaking en beveiliging. 1 1 Deze kunnen
behul pzaam zijn bij het maken van een afweging. Het i s i n ieder geval van
belang om te kijken naar de regionale dekking die een beveiligingsbed rijf kan
bieden aangezien dat iets zegt over eventuele bac k-up bij incidenten .

Centrale receptie

De receptie in gebouw 1 0 vervult nu geen d uidelijke centrale functie terwijl
het daar wel de u itgelezen plek voor is. In onze visie zou de receptie van
gebouw 1 0 de plek moeten worden waar:
bezoekers naar toe kunnen voor meer i nformatie;
het overzicht van alle bezoekers wordt bijgehouden (opgave via een beperkt aantal decentrale recepties ) ; 1 2
een overzicht van locaties wordt bijgehouden (idem ) ;
incidentele bezoekers worden opgevangen en opgehaald;
camerabeelden kunnen worden u itgelezen (incl usief beelden van de poort ) ;
de slagbomen bij de poort kunnen worden bediend (en zo mogelij k de toe
gang tot de achterpoort) ; 13
brand- en inbraak meldingen ook binnenkomen . 14

•

•

•

•

•

•

•

Dit vereist dat de centrale receptie als zodanig beter herkenbaar wordt (van
buiten) en een vaste bezetting krijgt die dergelijke taken van vervu llen . Verder
dient de i n richting van de hal zodanig gewijzigd te worden dat het bezoekers
qua routing verplicht dicht langs de balie te gaan . Los van de centrale recep
tie dienen er in ieder geval receptiefuncties vervuld te worden bij het IVC en
het SOMA.
Feitelijk zou je per bezoekerstype de reis en de behandeling willen definiëre n .
Daarbij geldt voor mensen die voor het eerst o p het IOC komen en die n iet
deelnemen aan een groepsactiviteit (bezoek voorlichti ngscentrum, museum
of open dag) dat die, tenzij daar een goede reden voor is, altijd bij de centrale
receptie langs gaan .
Mensen die een uitnodiging toegestuurd krijgen, zou uitdrukkelijk gevraagd
moeten worden om de u itnod iging mee te nemen als ze op bezoek komen .
De u itnodiging zou vergezeld moeten gaan van een duidelijk kaartje met
daarop aangegeven de centrale receptie en de parkeerplaats . Aan de om me
zijde van het kaartje zouden bijvoorbeeld de gedragsregels passen (zie ook
verder in deze paragraaf onder het kopje 'Veilig heidspromotie ' ) .
Tot slot zou per type bezoeker een ander soort/kleur badge u itgereikt kunnen
worden, die de status van de bezoeker en diens ' privileges' aangeeft. 15

Noot 11
Noot 1 2

Noot 13
Noot 14
Noot 15
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Bron: P.van Soomeren en H.Stienstra, 'Beveiliging van gebouwen' deel 5: 'Bedrijfsgebouwen en
terreinen', hoofdstuk 4, Stichting Bouwresearch (SBR) te Rotterdam.
Dit overzicht dient on-line toegankelijk te zijn voor de beveiligingsbeambte aan de poort. Officieel
is het IOC op basis van de Arbowet verplicht om bij te houden wie op het terrein aanwezig is
maar in de praktijk is dit alleen bij benadering mogelijk. Dat neemt echter niet weg dat het IOC
haar best moet doen om dit bij te houden en daar hoort controle aan de poort bij.
Bij afwezigheid van de beambte bij de poort.
De centrale voor brand en inbraak bevindt zich in het poortgebouw. Als de beambte buiten of
onderweg is, kan de receptie als back-up fungeren.
Iemand die bijvoorbeeld voor een museumbezoek op het IOC komt, hoeft in principe maar naar
één locatie (het museum) en behoort (uiterlijk) aan het eind van de dag het terrein te hebben
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Controle van de controle ronde

Als er controle rondes worden u itgevoerd door de beveiligingsbeambte dan
moet dit ook controleerbaar zij n . Dit kan door middels van een systeem van
i n logplekken verspreid over het terrein (en n iet al leen bij de voordeur van een
gebouw maar ook in het gebouw) waar de bevei ligingsbeambte op moet i n
logge n .
Het is i n ieder geval wenselijk dat de bevei l igingsbeambte zich e l k u u r meldt
bij de eigen meldkamer of de PAC (particuliere alarmcentrale) om te voorko
men dat deze tijdens een ronde of in het wachtgebouw onwel wordt en
n iemand daarvan iets merkt .
Dit systeem zou ondersteund k u n nen worden door bewegingsdetectoren op
het terrei n . Dat zou bovendien de beveiligi ngsbeambte kunnen ondersteunen
bij de controle van bewegingen op h et terrein .

Cameratoezicht

Op dit moment heeft de beveiligingsbeambte bij de poort een monitor met
daarop de entree van het hote l . Wij stellen voor om daar i n ieder geval beel
den van de centrale receptie aan toe te voegen (dat moet de draaischijf van
het IOC worden), beelden van de poort zelf en zo mogelijk (m its de toegang
van afstand bed ienbaar is) beelden van de achterpoort. Afhankelijk van de
besch i kbare m iddelen zouden daar nog beelden u it het recreatiegebouw en
van de i ngang van de logiesgebouwen aan toegevoegd kunnen word e n .

Algemene gedragsregels

Het verdient aanbeveling Algemene Gedragsregels in een wat strak (juridisch)
kader op te stellen. I n de Algemene Voorwaarden zou er - voorzover van
toepassing ('zich op het I O C-terrein bevindend ' ) - naar verwezen kunnen
worden .
Als praktisch hanteerbare u itwerking e n i n aanvu lling op die Algemene Ge
dragsregels kunnen naar gebrui ksdoel sub-gedragsregels worden opgesteld.
Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van het nu gebrui kte 'Veiligheidsprotoco/
activiteiten, evenementen, promoties en excursies op het IOC van SBW'.
Maar dat kan ook in de 'Voorwaarden onderwijso vereenkomst SOMA' of de
h u u rovereenkomst voor een kamer worden opgenomen. In de beoogde sub
gedragsregels dient daartoe i n de i n leiding te worden toegevoegd dat de Al
gemene Gedragsregels van toepassing zijn, waarna die inleiding wordt aan
gevuld met specifieke gedragsregels naar gebrui ksdoel (de verschil lende soor
ten gebrui kers/bezoe kers ) . Eventueel k u n nen daarin ook sancties worden
opgenomen (boetes, schorsing, verwijdering, etc . ) .

verlaten. Aan diens badge zou voor IOC personeel t e zien moeten zijn dat het museumbezoeker is
en dat die niks te zoeken heeft in gebouw 120.
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Veiligheidspromotie

De eerste kennismaking met ' gewenste veiligheid en gedrag op het 10C
complex' is essentieel en dat is bij het verzenden van uitnodigingen en/of het
zich melden aan de poort . Uit de gedragsregels zou een tiental basisregels
kunnen worden opgesteld . Deze zouden aan de poort of bij de receptie kun
nen worden verstrekt i n de vorm van bijvoorbeeld een kaartje in creditcard
formaat, met 1 0 gedragsregels aan de ene kant en aan de andere kant de
verwijzing naar bijvoorbeeld de plattegronden op het terrein, de BHV-palen en
belangrijke telefoonnummers . Die basisregels zouden ook onderdeel van een
campagne voor veiligheid en gedrag kunnen zijn. Daarbij zou overwogen
k u n nen worden een ' I nfra-ventje' te i ntrod uceren, dat (zoals ooit het ' b rand
preventje met de 3 ' O ' -s) i n die rol bij voortduring aandacht vraagt voor een
beter gedrag . Dit ventje zou i n een aantal gevallen mogelijk ook onderdeel
k u n nen zijn van aanverwante lesprgramma's.

Bewegwijzering, verkeer en parkeren

Dit is in principe één samenhangend onderwerp waarbij in ieder geval aan
dacht geschonken d ient te worden aan toelaatbare loopafstanden . Er kan
voor worden gekozen om eisen te form u lere n , een grove u itwerking neer te
leggen en dan een deskundige in te schakele n . Het alternatief is om het zelf
te doen maar de complexiteit van deze materie is g roter dan op het eerste
oog lijkt.

Verantwoordelijkheden

Het IOC moet toe naar een zakelijker relatie met beide type gebrui kers 16•
Enerzijds dient het IOC in haar algemene voorwaarden aan te geven waar zij
voor staat, wat van haar verwacht mag worden en hoe de relatie met de
klant is u itgewerkt (verwijzing naar h u u rcontract, gedragsregels, veiligheids
protocol e . d . ) en anderzijds dient het IOC duidelijk richting de klant te com
m u n iceren dat deze gehouden zal worden aan deze algemene voorwaarde n .
De klant moet d uidelij k zijn wat van hem o f haar wordt verwacht (eigen ver
antwoordelij kheid) en dat geldt in het bijzonder voor de i nterne cursisten (zie
ook parag raaf 4 .3 .2).

Organisatorische randvoorwaarden

De g rootste problemen op het I O C waren volgens de deelnemers aan de
workshop dan de staf van het I O C slec ht is i n het geven van instructies
( klanten goed doorverwijzen, zaken doorgeven, zorgen voor berei kbaarheid of
vervanging, bekendmaken wie de gastheer is) en onbekendheid met het vei
ligheidsprotocol (ken nen en ondersch rijve n ) . Bij het eerste punt hoort tevens
onbekendheid van staf met details IOC (geen antwoord weten op w ie-wat
waar vragen en vragen over verantwoordelijkheden). Enerzijds dus een ge
brek aan kennis en anderzijds een gebrek aan commun icatie .

Noot 1 6
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Zie als voorbeeld van algemene voorwaarden e n uitwerking daarvan voor interne cursisten het
campusmodel in Dronten van de Christelijk Agrarische Hogeschool.
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I n algemene zin d ient al het IOC-personeel (inclusief h uurder en externe exa
minatoren en opleiders) zich betrokken te voelen bij het I O C en een zekere
focus op de klant hebben. Het welzijn van de klant - en daarmee het voort
bestaan van het I O C - is ieders verantwoordelijkhei d .

4.3.2

Specifieke maatregelen voor interne cursisten
Verantwoordelijkheden leerlingbegeleiding en beveiliging

Ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor de i nterne cursisten kan ge
steld worden dat de opleider verantwoordelij k is voor de leerlingen tussen
0730 uur en 1 900 uur. Daarna val len de c u rsisten onder verantwoordelij k
heid van het faci l itair bedrijf van het IOC, in casu de leerli ngbegeleid i n g .
H et recreatiegebouw en bijbehorend recreatieaanbod en de slaapgebouwen
zijn van het faci litair bedrijf. De c u rsisten zijn de gebrui kers en tussen eige
naar en gebrui ker is een overeenkomst gesloten . De leerlingbegeleider heeft
als verlengstuk van het faci litair bedrijf daarom een duale rol : enerzijds (onder
andere) toezicht op de leerling tussen 1 900 en 0730 uur en anderzijds de
zorg voor het eigendom het I O C .
Echter ook de bevei ligingsbeambte heeft e e n verantwoordelijkheid voor het
eigendom van het I O C . Dat kan resulteren in een span ni ngsveld tussen de
leerlingbegeleider en de beveiligingsbeam bte: wanneer is iets een taak voor
de een en wanneer voor de ander? Ons advies zou zijn om de leerli ngbegelei
der verantwoordelijk te maken voor de leerling en diens gedrag en de beveili
gingsbeambte te beschouwen als degene die ingeschakeld wordt bij calami
teiten en die een leerling de toegang tot het IOC weigert of een leerling
(fysiek) van het IOC verwijdert. 17
G ezien deze scheiding van verantwoordelij kheden, kan het n iet zo zijn dat er
een gat zit i n het toezicht van leerlingbegeleiding op de cursiste n . Op hoogtij
dagen overnachten er bijna 300 cu rsisten op het IOC en dat kan niet alleen
de verantwoordelijkheid zijn van de man bij de poort. Weliswaar is d it gat
tijdelijk i ngevuld door een uitzend kracht (nachtslaper) maar het behoort ge
vuld te worden door de leerlingbegeleiding of door iemand met een d uidelij k
profiel.

Vervangende ouderrol

Het is d uidelijk dat de activiteiten van het IOC niet onder de noemer 'vervan
gend ouderschap' kunnen val len . Dit is een begrip dat voorbehouden is aan
bijvoorbeeld de pleegzorg . Het dringende advies is om een andere term te
gebrui ken voor deze activiteiten. Het kan benoemd worden als een soort van
'(zeer uitgebreide) buitenschoolse opvang' waarvoor ouders extra betalen
waarbij het feitel ij k om '24-uurs opvang' gaat.

Noot 1 7

Een extra reden voor deze scheiding van taken is het opleidingsniveau van een
beveiligingsbeambte en diens relatie met het IOC (eigen personeel of ingehuurd). Vooral bij inge
huurd personeel zal het opleidingsniveau doorgaans laag zijn waardoor je het takenpakket niet te
ingewikkeld wilt maken. Gezien de (tijdelijke) contractsituatie is er verder nauwelijks een (weder
zijdse) basis om een (vertrouwens-)relatie met de leerlingen op te bouwen.
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Hoe het IOC vervolgens de leerling begeleiding wil invullen i s een tweede en
daar passen versch i llende profielen bij . Is er alleen sprake van toezicht dan
kan volstaan worden met een beperkt profiel. Wordt er gekozen voor een rol
zoals een groepsleider i n de kinderopvang dan zijn pedagogische vaardig
heden vereist. Zoals het nu is, is er sprake van begeleiding, verzorging en
opvoeding en dat past bij een breder profie l .
Zolang de term vervangend ouderschap maar verd wijnt. Je k u n t w e l zeggen
dat er buiten schooluren toezicht en begeleiding is en er 24 uur per dag ie
mand aanspreekbaar en aan wezig is voor de leerlingen maar die personen
nemen n iet de opvoedingstaak van de ouders over.
In de u itwerking van de rol van de leerli ngbegeleiding verd ient verder de rela
tie met de ouders en de school wel de aandac ht . Als de leerlingbegeleider
een soort vertrouwenspersoon is, naar wie stapt h ij of zij dan als een leerling
problemen heeft: naar de ouders of naar de school?
Wat het profiel en de rol van de leerli ngbegeleiding ook moge zijn, in een
verblijfscontract/overeenkomst zullen afspraken gemaakt moeten worden
tussen de school en de leerlingen en/of ouders (afhankelij k van de leeftij d ) . I n
zo'n contract verklaren de jongere en/of zijn o f haar ouders z i c h akkoord met
de h uisregels en andere verplichtingen. Uit een dergelijk contract moet blij ken
wie verantwoordelij k is en welke sancties er zijn bij overtreding (zoals na 23
uur thuiskomen of het complex verlaten ) . Ook brengt een dergelijk contract
voor de school duidelijkheid met zich mee over de verplichtingen waaraan
men zelf moet voldoen (bijvoorbeeld altijd weten waar een leerling zich be
vindt, dus registratie ) .
Vervolgens kan de kwestie van aansprakelijkheid en verzekering geregeld
worden. Die zal - zoals i n elk schoolverband - i ngewikkeld zijn omdat er zo
veel partijen bij betrokken kunnen zijn: leerli ng, ouders, school, medewerkers
en derden . Voor de risicobeoordeling van de ' bu itensc hoolse opvang' zijn op
schrift gesteld kader voor buitenschoolse opvang, op schrift gestelde onder
wijsvoorwaarden, een begeleidingsplan, h uisregels en vei ligheidsmaatregelen
dan ook noodzakelijk.
Bij verdere u itwerking van een dergelijk contract en huisregels zou een verge
l ijking kunnen worden gemaakt met bijvoorbeeld een schippersi nternaat of
18

een kamertrai ni ngscentrum (zie bijlage 5 voor en kele verwijzingen ) . Aan het
eind van het spectrum zijn er de justitiële jeugdinrichtingen als de Glenn Mills
school waar ' probleemkinderen ' heen gestuurd worden en dus strenge regels
en afspraken gehandhaafd moeten worden.
Tot slot zal i ntern moeten worden vastgelegd 'hoe te handelen bij een inci
dent'. Daarbij dient nadru k kelijk op de i nstructies van verzekeraars te worden
gewezen, zoals het n iet aanvaarden van aansprakelijkheid , het n iet doen van
toezeggingen over mogelijke schadevergoeding, etc .

Noot 1 8
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Verantwoordelijkheden bewoners

Zakelijk bezien hebben de SOMA-, BBL- en BOL-leerlingen een contract met
het I O C . O p basis van dat contract hebben zij rechten maar zeker ook plich
ten en dat d ient expliciet gemaakt te worden . H iertoe dienen gedragsregels
gedefinieerd te worden (zowel algemeen als ten aanzien van de accomoda
tiehuur) waarbij tevens d uidelijk gemaakt dient te worden wat de consequen
ties zijn van het niet naleven van deze regels.
De bewoners dienen ook verantwoordelijkheid te dragen voor hun woonom
geving en voor hun medecursisten , hetgeen vastgelegd kan worden in hun
contract of i n het 'Handboek O nderwijs SOMA-college'. Denk daarbij niet
alleen aan schoonmaak en corvee maar ook het betre kken van c u rsisten bij
het opstellen van regels en het fungeren van cursisten als kameroudste,
gangoudste of BHV-er. 19

Samenleven en samen leven

Het over langere periode samen op één (vrij ' kale ' ) kamer moeten leven van
jongeren in een moeilij ke leeftijd zal niet altijd van harte gaan . In principe kan
men 24 uur per dag met el kaar opgescheept zitten en behalve dat dat ten
koste gaat van de privacy kan het ook ongewenste gevolgen van groepsvor
m i ng met zich meebrengen.
Een overweg ing voor de toekomst zou dan ook kunnen zijn om over te gaan
tot individuele of tweepersoons kamers in plaats van de nu gangbare 3persoons kamers.

Aanwezigheidsregistratie

Overwogen zou kunnen worden om vaste gebru i kers van het I O C (waaronder
i n ieder geval de staf van het IOC en de i nterne cursisten) een persoonsge
bonden pasje te geve n . Voor de c ursisten zou een dergelijk pasje dienen voor
toegang tot de eigen kamer en voor registratie of men op het terrein is of
n iet . Door bij aankomst en vertrek bij de poort of elders in- en uit te loggen,
is een automatische registratie van aanwezigen mogelij k .

4.3.2

Specifieke maatregelen voor bezoekers

Zoals in paragraaf 3 . 2 .2 is aangegeven, gaan niet alle evenementen via een
centraal punt. Evenementen die door het SOMA worden georganiseerd ont
trekken zich aan controle. Zowel vanuit een oog punt van organisatie als van
uit een oogpunt van aansprakelij kheid is dat een ongewenste situatie die zo
snel mogelij k opgelost d ient te worden.

Noot 1 9

Gezien het grote aantal leerlingen en het beperkte toezicht 's avonds en 's nachts lijkt het
onvermijdelijk dat een aantal leerlingen BHV-taken op zich nemen. Anders is het immers niet
mogelijk om aan de Arbowet te voldoen.
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4.4

Openstaande punten

In de voorgaande paragrafen van d it hoofdstuk zijn vele onderwerpen de re
vue gepasseerd . Veiligheid en gastvrijheid omvat echter veel meer onderwer
pen maar doordat onze opdracht zich heeft gericht op de risico's voor een
klein deel van de gebrui kers, is de opsom ming noodgedwongen beperkt .
Voor de vol ledigheid noemen wij daarom hier de onderwerpen die naar ons
idee nog aandacht behoeven als we het hebben over een totaalaanpak van
veiligheid en gastvrijheid:
incidentenregistratie
sleutelbeheer-systeem
lockers, safes en overige afsluitbare compartimenten (bergi n g )
tec hnische (eventueel ' mensgebonden') toegangscontrole
identificatie/ I O-kaarten
registratiesysteem (aanwezigheid)
i n richting / h u lpmiddelen portiersloge en balie receptie
hekwerken en poorten
check op i n braakwerendheid gevelelementen (hang- en sluitwerk, g las)
sociaal veilige verlichting (beleidsplan OV)
docu menten beheersysteem (papier + digitaal)
informatiebeveiliging
profiel voor 'bewaker' aan de poort
communicatiesysteem voor gasten (terrein + entree)
' c rowd control' bij grote aantallen bezoekers
brand- en i n braakbeveiligingssystemen
systeem i ntegratie
verzekeringen (gebouwen, i n houd, evenementen, aansprakelijkheid)
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pagina 22

DSP-groep - Amsterdam

eindconcept

Veiligheid e n gastvrijheid op het IOC Harderwijk

Bijlagen
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Matrix ontwikkelstadia beveiliging

Bijlage 1

houding management

status van beveiliging

probleemaanpak
Men gaat problemen te lijf als ze zich

stadium 1:

Beveiliging is bewaking en target

Beveiliging is losse, uitvoerende

onbekendheid

hardening. Beveiliging is zaak van

eenheid.

voordoen.
Onvoldoende probleemdefiniëring

beveiligers.

stadium 2 :

Men erkent dat e r beveiligingslacu-

Beveiliging wordt versterkt, maar

Problemen worden iets gerichter aange-

ontwaken

nes zijn, maar is niet bereid er

nadruk blijft op uitvoerende taken

tijd/geld in te steken.

(bewaking) en target hardening.

pakt, maar naar lange termijn oplossingen
wordt niet gezocht.

Men leert meer over veiligheidsproblemen en begint in te zien dat een
andere aanpak van beveiliging

Er ontstaat direct contact tussen
beveiliging en management. Beveiliging komt in de portefeuille van

Beveiliging wordt systematisch aangepakt. Problemen worden rationeel benaderd en opgelost.

nodig is.

één van de topmanagers.

Men formuleert actief een beveiligingsbeleid. Men past waar nodig

Beveiliging is een stafaangelegen-

Beveiligingsproblemen worden in een

heid geworden. Beveiliging wordt
betrokken bij andere zorggebieden

vroeg stadium gesignaleerd. Alle

(Arbo, milieu, kwaliteit en welzijn).

verbeteringssuggesties.

stadium 3 :
doorbraak

stadium 4:
wijsheid

de bedrijfsvoering aan. Men zoekt
naar raakpunten met andere zorg-

afdelingen/functies staan open voor

gebieden.

stadium 5 :

Men ziet veiligheid als een geïnte-

Een directielid is beveiligingsma-

Beveiliging wordt geïntegreerd en pro-

zekerheid

greerd onderdeel van de bedrijfs-

nager. Beveiliging is een continu

actief aangepakt. Bewaking en target

voering en de bedrijfscultuur.

aandachtspunt geworden.

hardening zijn sluitpost geworden.
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Bijlage 2

Risico-inventarisatie DSP-groep

A. Bezit
1 Bedrijfsmiddelen (gebouwen, i n houd, werkmaterieel)

2 Kennis en ervaring
3 I mago, rechten, plaats in de markt (relaties)
4 Overig (financieel)
B . Activiteiten
1

Exploitatie als ' hét kenniscentrum voor de GWW-sector' (algemeen)
2 Kennisoverdracht (theorie- en praktijkopleidingen)
3 Examens (theorie en praktijk)
4 G astheerschap t . b. v . gebrui kers SBW-Iocatie
(het streven naar comfort en veilig gevoel )
5 SBW-activiteiten buiten d e SBW-Iocatie t e Harderwijk

c . Risico's
1 Brand, blikseminslag (inductie), storm, wateroverlast
2 Inbraak, d iefstal, insluipi ng, insluiting
3 Brandstichting, vernieling, vandalisme
4 Interne d iefstal, 'lekkage', fraude
5 Ongevallen, letsel
6 Onveilig gevoel
7 Aanspra kelijkheid
8 Bedrijfsschade ( i n d i recte-), reconstructie
9 I mago-schade
D . Maatregelen
1

2
3
4
5
6
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Bijlage 3

Verplicht basisniveau

Het onderstaande betreft relevante delen uit wet- en regelgeving ter verdui
delijking van het verplic hte basisniveau van vei ligheid op het IOC-complex.
Het gaat hier om delen uit Woningwet, Bou wbesluit, Regeling Bouwbesluit,
Model Bouwverordening en de gebouwgebonden verplichtingen uit Arbowet
en Arbobesluit .

•

Won i n gwet e n Bouw bes l u it

Woningwet

I , Artikel 1
Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde wordt verstaan
onder:
c. g ebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte geheel
of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt,
Hoofdstuk
1.

Hoofdstuk 11 , Afdelin g 1 , Artikel 2
1.

B ij of krachtens a l g emene maatreg el van bestu u r worden u it het oogpunt
van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energ iezu inigheid en milieutech
n ische voorsch riften gegeven omtrent het bouwen van won ingen, woonke
ten, woonwagens en andere gebouwe n . ('Bouwbeslu it')

Hoofdstuk 11, Afdelin g 2, Artikel 8

D e gemeenteraad stelt een bouwverordening vast, die uitsluitend de voor
schriften , bedoeld in het tweede tot en met zesde lid, bevat.
2. De bouwverordening bevat voorschriften omtrent:
a. het g ebru i k van woningen, woonketen, woonwagens, andere gebouwen,
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en standplaatsen, waaronder in elk
geval zijn begrepen voorschriften met betrekking tot:
4° . de brandveili g heid
1.

Bouwbesluit ,

Hoofdstu k 1 Algemene bepal ingen, Begripsbepalingen, Artikel 1 . 1
Voor de toepassing van de bij of krachtens dit besluit gegeven voorschriften
wordt verstaan onder:
- g ebruiksfu nctie: de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel
of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een
gebruikseenheid vormen;
Verder zijn van toepassing :
Hoofdstuk 2 Voorschriften uit het oogpunt van veiligheid
Hoofdstuk 3 Voorschriften uit het oogpunt van gezondheid
Hoofdstuk 4 Voorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid
Hoofdstuk 5 Voorschriften uit het oogpunt van energiezu inigheid
Hoofdstuk 6 Voorschriften uit het oogpunt van milieu
1.

Regeling Bouwbesluit

Hoofdstuk 3 Brandveiligheidsvoorschriften voor een te bouwen bouwwerk
Afdeling 3 . 1 Opvang- en doorstroomcapaciteit van een vluchttrappenhuis
,

Artikel 3.1

Een ruimte waardoor een rookvrije vluchtroute voert h eeft afhankelij k van de op
pervlakte van de daarop aangewezen ruimten en van de bezettingsgraadklasse
van die ruimten een zodanige opvang- en doorstroom-capaciteit dat in geval
van brand snel en veilig kan worden gevlucht. Daarbij kan rekening worden ge
houden met gefaseerde ontruiming.
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•

M odel Bouwverorden i n g

Model-bouwverorden i n g

Hoofdstuk 6, Bra n dveili g g ebru i k
Paragraaf 1 , Gebui ksverg u n n i n g

6.1 .1 Verg unning g ebruik bouwwerk
Het is verboden zonder of i n afwijking van een gebruiksvergunning van bur
gemeester en wethouders een bouwwerk in gebruik te hebben of te houden,
waarin :
a meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig zullen zij n, anders dan in
een één- of m eergezinshuis;
b bedrijfsmatig de stoffen zullen worden opgeslagen die in de Regeling
Bouwbesluit 2003 zijn omschreven als brandbaar, brandbevorderend
en bij brand gevaar opleverend;
c aan meer dan tien personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging
nachtverblij f zal worden verschaft;
d aan meer dan tien kinderen jonger dan twaalf jaar, of aan meer dan tien
lichamelij k en/of geestelijk gehandicapten dagverblijf zal worden ver
schaft.
Burgemeester en wethouders kunnen aan de gebruiksvergunning slechts
voorwaarden verbinden in het belang van het voorkomen, beperken en be
strijden van brand, het beperken van brandgevaar en het voorkomen en be
perken van ongevallen bij brand. H ieronder worden begrepen voorwaarden
met betrekking tot:
- stoffering en versiering;
- uitgangen en vluchtwegen;
- installaties;
- standbouw, podia, kramen e.d.;
- verbrandingsmotoren;
- verbod voor open vuur en vuurwerk;
- bewaking en controle;
- ventilatie en werkzaamheden;
- brandbare, brandbevorderende en bij brand gevaar opleverende stoffen;
- opstellingsplannen;
- afval ;
- doorlopend toezicht;
- brandveiligheidsinstructie en ontruim ingsplan uitgaande van de bestaande interne organisatie;
- het maximaal toelaatbare aantal personen in een ruimte van een ge
bouw of in een gebouw met het oog op de brandveiligheid;
- de plaats van, alsmede het aantal en het type draagbare blustoestellen
en/of minihaspels;
- vluchtwegaanduidingen.
Indien het belang waarvoor de vergunning is verleend dit vereist op grond
van een verandering van de inzichten en/of verandering van de omstandig
heden gelegen buiten het bouwwerk, opgetreden na het verlenen van de
vergunning, kunnen burgemeester en wethouders aan de vergunning nieu
we voorwaarden verbinden en gestelde voorwaarden wij zigen of intrekken.

Artikel

1.

2

3
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•

Arbowet en Arbobesluit

Arbowet, Hoofdstuk 1 , Defi n ities en toepassingsgebied
Artikel 1
3 g . arbeidsp laats : iedere plaats die in verband met het verrichten
van arbeid wordt of pleegt te worden gebru i kt;
Arbobes l u it, Hoofdstuk 3, I n richting Arbeidsplaatsen
Afdeling 1 Algemene voorschriften

§ 2 Algemene verplichtingen van de werkgever
Artikel 3 . 1 b Gebrui ksvoorschrift
Een arbeidsplaats in een gebouw als bedoeld in artikel 1 , eerste lid, onder c,
van de Won ingwet wordt slechts gebru i kt ind ien het gebouw voldoet aan de bij
of krachtens het Bouwbesluit 2003 gegeven voorschriften met betrekking tot
de van toepassing zij nde g ebru i ksfunctie in de zin van dat beslu it.
Artikel 3.2 Algemene vereisten
Artikel 3.3 Stabiliteit en stevigheid
Artikel 3.4 Elektrische installaties
Artikel 3.5 Elektrotechn ische, bedien ings- en andere werkzaamheden aan of
nabij een elektrische installatie
•

•

•

•

•

§ 3 Voorzieningen in noodsituaties
Artikel 3.6 Vluchtwegen en nooduitgangen
Artikel 3.7 Veilig gebruik van vluchtwegen en noodu itgangen
Artikel 3.8 Brand m elding en brandbestrijding
Artikel 3.9 Noodverlichting
Artikel 3. 1 0 Redden van drenkelingen
•

•

•

•

•

§ 4 I n richtingseisen
Artikel 3 . 1 1 Vloeren, muren en plafonds van arbeidsplaatsen
Artikel 3 . 1 2 Ramen en bovenlichtvoorzieningen van de ruimten
Artikel 3 . 1 3 Deuren, beweegbare hekken en andere doorgangen
Artikel 3 . 1 4 Verbindingswegen
Artikel 3. 1 5 Markering gevaarlijke plaatsen
Artikel 3 . 1 6 Voorkomen valgevaar
Artikel 3. 1 7 Voorkomen gevaar van bewegende voorwerpen
Artikel 3. 1 8 Specifieke maatregelen voor roltrappen , rolpaden en
laadplatforms
Artikel 3. 1 9 Afmetingen en luchtvolume van ru imten; bewegingsruimte op de
arbeidsplaats
•

•

•

•

•

•

•

•

•

§ 5 Ontspanningsruimten en andere voorzieningen
Artikel 3 .20 Ontspanningsruimten
Artikel 3.21 Nachtverblijven
Artikel 3.22 Kleedruimten
Artikel 3.23 Wasgelegenheden en doucheru imten
Artikel 3.24 Toiletten , urinoirs en wasbakken
Artikel 3.25 Eerste-hulpposten
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Overi ge relevante wetgevi ng :

•

Wet PBR

Wet Particuliere Seveiligingsbedrijven en Recherchebureau's.
Manbewaking, PAC, beveil igingsinstallateurs, visitatie, etc.
•

Wet Bescherm ing Persoonsgegevens

N ieuwe privacy-wetgeving, EU Richtlijn nr.95/46/EG, College bescherm ing per
soonsgegevens (CSP), etc.
•

Wet op d e Identificatieplicht

Strategisch accoord 2002, wijziging Wet op de Identieficatieplicht, etc.
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Bijlage 4

Wel of niet uitbesteden van beveiligingsdiensten

Voordelen van zelf doen:
Klantvriendelijkheid van bewaking
" Wij hebben met zoveel i n en u itgaande bezoekers te maken en vaak zijn dat
klante n , dat wij geen bewa kers moeten hebben die politieagentje spele n . "
" De bewa kers v a n externe firm a ' s zijn z o sta r e n rechtlijnig, bovendien
hebben ze wei nig ken nis van de gang van zaken bij ons bedrijf . "

Continuïteit van bewakingspersoneel
" De bewakers van externe firma ' s vera nderen van maand tot maand. Iedere
keer zie je weer een nieuw gezicht, dat dan weer helemaal opnieuw
i ngewerkt moet worden . Dat zou voor ons een groot bezwaar zijn . "
Voordelen van uitbesteding:
Objectiviteit
" De externe bewaker heeft geen band met ons eigen personee l . Dat werkt
veel preventiever. "
" De externe bewaker is veel beter i n staat om uit te zoeken wat er aan de
hand is. H ij heeft geen last van bedrijfsblindheid . "

Gemak
" H et scheelt enorm veel kopzorgen om te weten dat de zaak le kker voor je
geregeld is. Dat i s gewoon een prettig gevoel . "
" I k zou personeel moeten selecteren e n werve n , daa rna opleidingen
verzorgen . Naast de organisatie hiervan komen natuurlijk ook de kosten
kijken voor salarissen en emolu menten . "

Risico
" Als er wat zou gebeuren, moet i k er n iet aan denken dat je eigen mensen
gevaar lope n . I k zou die verantwoordelijkheid voor mijn personeel niet durven
neme n . Het is beter beveiliging over te laten aan speciaal opgeleide en
deskundige mensen . "
Deze c itaten werden door d e respo ndenten spontaan genoem d . Men moet
deze meningen, gezien de onderzoeksopzet en het geringe aantal
respondenten, zien als indicaties van de motieven die i n de pra ktijk een rol
kunnen spelen . In ieder geval blijkt dat voor het al dan n iet uitbesteden van
bewaking geen zwart/wit redeneringen gelden .
Of men nu als bedrijf de bewaking zelf in huis heeft of deze uitbesteedt aan
een particuliere bewakingsdienst, het feit blijft dat er drie essentië taken
bestaan o p bevei ligi ngsgebied:
•
(toegangs) controle;
•
signaleren en/of waarschuwen;
opvolgen .

•
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Bijlage 5

Bijzondere buitenschoolse opvang

http://www.fbg . n l /cat/9 26
Een overzicht van i nternaten voor schippersjeugd en kermisexploitanten .
http: //www .schuttevaer. n l /2000/ 1 1 /24u u r . htm
Over schippersinternaten die door het teruglopend aantal schipperskinderen
h u n capaciteit inzetten voor 24-uurs opvang van andere kinderen.
http://www .sensis . n l
Een woon- e n dagcentrum in Breda gekoppeld aan een onderwijsvoorziening
voor slechtziende en blinde ki nderen . Biedt 24-u u rs opvang met logeerop
vang, weekendopvang, naschoolse opvang en activiteiten voor de vrije tijd.
http: //www .xs4a l l . nl/ - advocare/folder80 . htm
Over begrippen als ouderlijk gezag , voogdij e . d .
http://ww w . spdgeldersepoort . n l/folders/pleegzorg . htm
Als het om deeltijd wonen gaat (denk aan weekendopvang) dan kunnen de
ouders de zorg en de opvoeding van h u n kind delen met de pleegouders . Er
wordt dan gesproken over ondersteunend aanvul lend oudersc hap. Als het
voltijd wonen in een pleeggezin betreft, kan dit van tijdelijke aard zijn,
b . v . als een ouder ziek is en moet herstellen . Het kind gaat dan later weer
naar zijn ouders .
Er zijn echter ook situaties waarbij een kind n iet meer terug kan naar zijn
ouders en dan blijft het wonen bij zijn pleegouders . Dan is er sprake van ver
vangend ouderschap .
Glenn Mills school
De Glenn Mills school is één van de bekendere justitiële jeugdinrichtingen die
er in Nederland zij n . I n dergelijke inrichtingen gelden strenge regels en afspra
ken voor de echte probleemgevallen. I n sommige gevallen is er sprake van
vervangend ouderschap maar doorgaans is er sprake van een plaatsing op
basis van een rechterlijke u itspra a k . U iteraard betreft het een extreem voor
beeld maar hoe deze instel lingen omgaan met h u n ki nderen kan desalniette
m i n leerzaam zijn voor het I O C .
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