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Ferm, doch welkom. Zo laat de handdruk 

van Hans zich het best omschrijven 

als we hem treffen in zijn pand aan de 

Richterlaan in Drachten. Van daaruit 

bestiert hij zijn eigen securitybedrijf. 

Inzetbaar voor evenementenbeveiliging, 

objectbeveiliging en wat al niet meer. 

Zoals zorgbeveiliging. 

Als de cappuccino eenmaal op tafel staat, 

steekt Hans meteen van wal. ‘Het is een 

bijzondere tak van sport, anders dan de 

soorten beveiliging waar mensen meestal 

meteen aan denken. Neem een feesttent. 

Als daar sprake is van agressie, is dat 

meestal het gevolg van alcoholgebruik. 

Maar in de zorg is agressie vaak juist het 

gevolg van onmacht. Dan is het zaak om 

de zorgmedewerker te ondersteunen, 

zodat die zijn of haar werk kan doen. 

Zonder angstig te hoeven zijn.’ 

Hans mag gerust een kenner van de 

materie worden genoemd. Want van alle 

zorginstellingen in Friesland behoort 

naar eigen zeggen 70 procent tot zijn 

klantenkring. ‘En sinds mei van dit jaar 

hoor GGZ Friesland er ook bij’, verwijst hij 

naar de zorgbeveiliging die hij met zijn 

personeel voor zijn rekening neemt in 

de Friese HIC-klinieken. ‘Het is tot nu toe 

prima werken met GGZ Friesland.’ 

Hij verklaart zich nader: ‘Bij bepaalde 

instellingen is het nog wel eens zo dat 

de medewerkers een stap naar achteren 

doen als er een crisissituatie is. In de HIC’s 

werken mensen die dat niet doen, zo is 

onze ervaring inmiddels. De medewerkers 

willen het zelf graag op de goede manier 

oplossen en als dat niet kan, dan samen 

met ons. Wij ondersteunen. Precies zoals 

het bedoeld is. Samenwerken dus.’

Nood aan de man 
Vanuit Security Noord heeft Hans een 

groep van veertien beveiligers beschikbaar 

voor de inzet in de HIC-klinieken. Ze zijn 

speciaal getraind voor het omgaan met 

Zorgbeveiligers, je ziet ze steeds meer en hoort er steeds vaker over. Ook 
GGZ Friesland maakt er gebruik van in de HIC-klinieken in Leeuwarden 

en Heerenveen. Maar hoe ziet de inzet van zorgbeveiligers er in de 
praktijk uit? Op bezoek bij Hans Nieuwenhuis van Security Noord; over 
drijfveren, nut en noodzaak. En: waarom een goed gesprek in crisistijd 

soms meer uithaalt dan fysiek optreden.

SAMENWERKEN IS EEN 
GROOT GOED

ZO R G B E V E I L I G I N G

psychiatrische patiënten. ‘We zijn er niet 

altijd, het is puur op afroep. Als de nood 

aan de man is, komen wij om te helpen. 

Bijvoorbeeld bij een verplaatsing van 

een patiënt of als er gesepareerd moet 

worden. We ondersteunen zodoende 

de ggz-medewerkers en verlichten 

tegelijkertijd de politie. Die kunnen we in 

80 procent van de gevallen vervangen.’ 

Veiligheid staat daarbij voorop. Zowel van 

medewerkers als van patiënten, maar 

ook van de zorgbeveiliger die er op dat 

moment is. ‘De politie wordt natuurlijk 

wel ingeschakeld als het echt niet anders 

kan, de veiligheid mag nooit in het geding 

zijn. Van niemand.’ Om daarin de juiste 

afweging te maken, is samenwerken 

ook hier het toverwoord. 

Waarbij de expertise van de psychiatrie 

voorop staat bij ggz-medewerkers. ‘Wij 

zullen ons nooit daarmee bemoeien, daar 

zijn we niet voor’, beseft Hans. ‘Dat is ook 

een harde afspraak, daar houden we ons 

graag aan.’ 

Gesprek 
Toch kan simpelweg de aanwezigheid 

van een zorgbeveiliger soms ook al een 

heilzaam effect hebben op de patiënt. Niet 

eens per se door fysiek optreden. Hans 

geeft een voorbeeld uit de praktijk, een 

bijzonder verhaal, van mens tot mens. 

‘Er was een patiënt waarbij mijn hulp als 

beveiliger werd ingeschakeld. Ik zag die en 

zei: ‘Luister, mijn naam is Hans. Wat nou 

als we eerst even een luchtje scheppen? 

En ja, toen kwamen de verhalen. 

Er ontstond wederzijds respect en zo 

werd alles alsnog rustig opgelost. Dat 

kan dus ook.’ Hij wil er maar mee zeggen 

dat zorgbeveiligers niet als een olifant 

door de porseleinkast gaan om met fysiek 

handelen iedereen letterlijk of figuurlijk 

op de knieën dwingen. Integendeel. 

‘Maar’, benadrukt hij, ‘agressie wordt niet 

getolereerd. De zorgmedewerker moet zijn 

of haar werk kunnen doen. Zonder angst. 

En wij zijn er om daarbij te helpen, als 

ondersteuning. Want angst mag nooit een 

factor zijn. Wie angstig is, neemt namelijk 

slechte beslissingen. En daar is niemand 

bij gebaat.’ 

Wijze woorden. Angst is een slechte 

raadgever, nietwaar? ‘Zo is het maar net. 

Ook in ons werk’, besluit Hans.  

Zorgbeveiliging

‘Het is een bijzondere tak 

van sport, anders dan de 

soorten beveiliging waar 

mensen meestal meteen 

aan denken’ 

Hans


