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12.1 Werken in de veiligheidsbranche

Als je wilt werken in de veiligheidsbranche kun je veel kanten op. Het is een brede richting.
Je kunt bij een beveiligingsbedrijf gaan werken, bij de politie of bij de brandweer. Je kunt
militair worden of buitengewoon opsporingsambtenaar en misschien vind je wel een baan
bij de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst).
In de veiligheidsbranche ben je altijd bezig met de veiligheid van mensen en goederen.
Denk maar aan omgaan met uitgaansgeweld, de aanpak van overlast, de beveiliging van
een bedrijfspand, branden blussen, parkeerboetes uitdelen, terroristen opsporen of
deelnemen aan een vredesmissie in het buitenland.

Het werk heeft vaak grote invloed op het leven van mensen. Mensen die in de
veiligheidsbranche werken, moeten daarom over veel kennis en een aantal belangrijke
eigenschappen en vaardigheden beschikken.
Natuurlijk moet je weten hoe je de taken in het beroep moet uitvoeren. Maar je moet ook
over een aantal eigenschappen beschikken. Je moet bijvoorbeeld niet snel in de war raken,
en rustig kunnen blijven in moeilijke situaties. Verder heb je een goede conditie nodig. Het
werk in de veiligheidsbranche vraagt vaak veel van je op lichamelijk gebied.

Bij werk in de veiligheidsbranche moet je mentaal (geestelijk) stabiel zijn en lichamelijk
fit.
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12.2 De fysieke vaardigheidstoets

De Fysieke vaardigheidstoets is een lichamelijke test die je aflegt over een vooraf klaargezet
parcours. De Fysieke vaardigheidstoets (FVT) wordt ook wel de sporttest genoemd.
Fysiek betekent lichamelijk.

Tijdens het afleggen van de FVT wordt gekeken naar snelheid, kracht, behendigheid en
uithoudingsvermogen. Er is aandacht voor het snel schakelen tussen sprinten, wenden,
bukken en omhoogkomen.

Het parcours dat je aflegt bestaat uit vijf rondjes. Het parcours en wat je daar moet doen,
is afgeleid van het dagelijkse werk bij bijvoorbeeld de politie of bij de krijgsmacht. Het
gaat om bewegingen die je in het werk moet kunnen maken. Bijvoorbeeld bij het aanhouden
van een verdachte of als je in een levensbedreigende situatie terechtkomt.

12.3 Conditie

Als je in de veiligheidsbranche aan de slag gaat, moet je ervoor zorgen dat je fit bent. Als
je wilt weten hoe fit je bent, kijk je onder andere naar je conditie.

Conditie zegt iets over hoe fit je bent. Als je een goede conditie hebt, kun je inspanningen
langer volhouden dan met een slechte conditie. Je bent dan sterk, snel en/of lenig.

JE CONDITIE VERBETEREN
Door te sporten en te bewegen, verbetert je conditie. Een goede conditie heb je nodig om
gezond en sterk te zijn en te blijven. Daarom is het belangrijk om voldoende te bewegen.
Je longen, spieren en hart blijven zo gezond. Als jij je gaat inspannen, kan dat op
verschillende manieren. Je kunt een zware inspanning leveren, een gemiddelde of een
lichte inspanning. Je conditie kun je aflezen aan de hand van je hartslag.
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12.4 Je hartslag meten

Als jij je conditie wilt meten, kun je dat doen aan de hand van je hartslag. Het meten van
je hartslag doe je als volgt:

• Plaats de toppen van twee vingers op je slagader (hals of pols). Als je het via je pols
doet, voel je op de plek waar de duim overgaat in de pols. Je voelt dan het bloed door
de slagader gaan.

• Tel de slagen gedurende vijftien seconden.
• Vermenigvuldig dit aantal met vier en je hebt de hartslag per minuut.

JE HARTSLAG VERLAGEN
Je kunt je hartslag in rust verlagen door veel te sporten. Als je veel traint, wordt je hart
groter en gaat het beter werken. Je hart hoeft dan minder vaak te kloppen en dit zorgt
ervoor dat je gemiddelde hartslag daalt.

Je kunt je conditie bepalen aan de hand van je hartslag. Hiervoor moet je eerst je maximale
hartslag weten. Er zijn enkele methodes om die te berekenen. De snelste, maar een
onbetrouwbare berekening van je maximale hartslag gebeurt op basis van je leeftijd:
maximale hartslag = 220 – je leeftijd

Een meer precieze maximale hartslag krijg je door het volgende te doen:
• Meet je hartstand in rust.
• Span je één minuut maximaal in. Ga bijvoorbeeld één minuut heel hard rennen. Daarna

meet je weer je hartslag. Dit is je maximale hartslag.
• Na de volledige inspanning van één minuut, wacht je drie minuten. Als je hartslag na

drie minuten weer op het oude niveau is, heb je een goede conditie. Zo niet, wacht dan
nog twee minuten.

Is je hartslag nu weer op niveau? Dan heb je een redelijke conditie. Duurt het nog langer?
Dan is je conditie niet goed.
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12.5 Grondvormen van bewegen

Met de grondvormen van bewegen worden alle vormen bedoeld die je lichaam bij het
sporten gebruikt.
De meest voorkomende grondvormen zijn: springen, landen, rollen, duikelen, draaien,
zwaaien, werpen, vangen, hoogspringen, balanceren, heffen, tillen, ritmisch verplaatsen,
klimmen en zwemmen. Deze grondvormen worden ook wel fysieke vaardigheden
genoemd. Als je fit wilt zijn, moet je deze vaardigheden beheersen.

Om je bewegingen gedurende een week te volgen, kun je gebruikmaken van een
bewegingsthermometer. Je kijkt dan naar je inspanningen.

Voor een goede conditie moet je elke dag minimaal een uur een middelzware inspanning
doen. Dit zijn heel normale dingen, zoals naar school fietsen, de trap oplopen en de hond
uitlaten. Voor een goede conditie moet je twee keer in de week een zware inspanning doen.
Denk aan activiteiten als voetballen, tennissen, zwemmen of hardlopen. Te veel inspanning
is daarentegen niet goed voor je. Het is belangrijk dat je lichaam soms in rust is. Bijvoorbeeld
door televisie te kijken, te lezen en te slapen.
De beweegthermometer is een hulpmiddel om te ontdekken hoe vaak jij je inspant.

ORANJE THERMOMETER
Voor een goede conditie moet je iedere dag een uur een middelzware inspanning doen.
Kleur de thermometer oranje als je een of meer middelzware inspanningen hebt geleverd.

RODE THERMOMETER
Het is goed om je lijf ook zwaar in te spannen. Kleur de thermometer rood als je een zware
inspanning hebt geleverd.

8 Bronnenboek Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid



GEEN GEKLEURDE THERMOMETER
Als je geen middelzware inspanning of zware inspanning hebt gedaan, kleur je de
thermometer niet in.

12.6 Voeding en gezondheid

Bij een goede conditie en sporten hoort ook goed eten. Door gezond te eten krijg je genoeg
calorieën binnen die je nodig hebt om energie te verbruiken tijdens het trainen.

De energie die je verbruikt, heet kilocalorie (kcal). Als je slaapt, gebruik je ongeveer 20 tot
40 kcal aan energie. Als je zit gebruik je al 25 tot 55 kcal. Bij lopen en fietsen stijgt dit naar
80 tot 160 kcal. Bij sporten kan dit oplopen tot 300 kcal per uur.

Door te eten, krijg je calorieën binnen. Op de verpakkingen kun je lezen hoeveel kcal je
binnenkrijgt als je de inhoud opeet.
Een hamburger bijvoorbeeld geeft ongeveer 500 kcal. Een glas melk ongeveer 100 kcal.

Het verstandigst is natuurlijk gezond te eten. Je krijgt dan goede vetten binnen en geen
gifstoffen zoals suiker. Bij gezond eten kun je kijken naar de Schijf van Vijf.

Je hebt dagelijks ongeveer 200 gram groente en 200 gram fruit nodig. Ook moet je
voldoende graanproducten, zoals brood en pasta, eten. Verder niet te veel rood en bewerkt
vlees. Wel enkele porties zuivel per dag en elke week vis. Vanzelfsprekend moet je matig
zijn met alcohol, zout en suiker. Een beetje peulvruchten en ongezouten noten zijn wel
heel goed voor je.

De Schijf van Vijf.
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12.7 Trainen

Conditie kun je opbouwen. Je gaat dan aan de slag met een combinatie van kracht-, duur-
en intervaltrainingen.

Je hebt verschillende soorten trainingen. Krachttrainingen richten zich op kracht. Je
traint met weerstand. Bijvoorbeeld met het heffen van een gewicht. Duurtrainingen richten
zich op een rustig tempo. Je sport rustig, maar voor een langere tijd. Bij intervaltrainingen
neem je korte momenten van rust tussen je inspanningen. Je bent bezig met
tempowisselingen. Je sport dan vaak met een hoge intensiteit.

Sporten zoals voetbal en handbal, hebben een duidelijke combinatie van de soorten
trainingen. Door bijvoorbeeld alleen aan fitness te doen of te fietsen, bereik je niet de
vereiste conditie voor de sporttest. Als jij je conditie wilt opbouwen, moet je drie basiseisen
voor ogen houden:

• aantal
Train drie maal per week als je je uithoudingsvermogen wilt opbouwen. Trainen kan
van alles zijn: joggen, voetballen of zwemmen.

• duur
Train minimaal dertig minuten per keer.

• intensiteit.

Je hoeft geen bovenmenselijke inspanningen te leveren om resultaat te behalen. Je kunt
beter aan duurtraining doen met een lage intensiteit. Als je wilt weten of je niet te hard
traint, moet je jouw hartslag controleren. Gemiddeld zit je goed als je onder de 150
hartslagen per minuut blijft. Ga je veel hoger dan verzuren je spieren door zuurstoftekort.
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