‘Afwisseling en spanning: geweldig.’
Na de lts autotechniek
besloot David van Vosseveld zijn beroep in een
totaal andere richting
te zoeken. Hij werd beveiliger in de horeca. Vrij
snel daarna hoorde hij dat
een casino portiers nodig
had. Die job kreeg hij niet,
wel werkte hij vijftien jaar
als croupier. Tot de zomer
van 2002. Toen begon
de beveiliging weer te
trekken. Met één verschil:
dit keer wilde hij aan de
slag in een penitentiaire
inrichting. Een complexbeveiliger aan het woord.
ʻWat me interesseert is
het werken met mensen.
Om te beginnen werk
je met plusminus achthonderd gedetineerden.
Van winkeldief tot zware
jongen tot terrorist. Maar
je hebt ook te maken met
de familie die op bezoek
komt. En ook zij moeten
gecontroleerd worden.
En wat denk je van de
advocaten? Of van al die
leveranciers? Of van een

David over zijn werk als complexbeveiliger

dakbedekker die vergeet
om zijn ladder mee het
dak op te nemen? Ja,
iedere dag is anders.
Meestal heb ik ʼs morgens geen idee wat me
te wachten staat. Dat

houdt je alert. Dat moet
ook, want je hebt hier
een bepaalde druk. Een
gedrag van een gedetineerde kan van het ene
op het andere moment
omslaan. Stuiteren

noemen we dat. Maar als
je tegen stress kunt en
een scherp oog hebt, dan
kun je het zien aankomen.
Je ziet of iemand opgefokt
of relaxed is, hoe iemand
kijkt en beweegt. Daar-

door kun je maatregelen
nemen. Een gedetineerde
die net een vervelend
telefoontje heeft gehad,
haal je niet alleen uit zijn
cel. Als er iets broeit, doe
je dat met zʼn tweeën of
drieën. Op die manier
voorkom je ellende. Voor
iedereen in de inrichting.ʼ
ʻSommige van mijn vrienden hebben oren naar
een baan bij een beveiligingsbedrijf. Mij niet gezien.
Je rijdt dan rondjes op
een industrieterrein om te
checken of er ergens een
deur openstaat. Of je zit in
een hokje een slagboom
te bedienen. Nee, doe
mij maar wat ik nu doe:
complexbeveiliger. Werk
met verantwoordelijkheid.
Echt iets in mijn straatje,
zeg maar. Ik vind het
geweldig.ʼ
Lijkt beveiliger je ook wel
wat? Kijk op www.
werkenmetgedetineerden.
nl. Of bel 0800- 354 33 33
tijdens kantooruren.

