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Beveiliging (TBMB) en Beveiliger.
Het CIBV hoopt door middel van het 
register op een eenvoudige wijze de 
kwaliteiten van beveiligingsprofessionals 
helder en aantoonbaar te maken. Na 
inschrijving mogen de beveiligingspro-
fessionals zich tooien met titels zoals 
Register MBV, Register TBV, Register 
TBMB of Register Beveiliger. Ook mogen 
ze de hiertoe aangewezen beeldmerken 
gebruiken om zich te profileren.

Eisen Het vreemde is dat het register 
reglement geen eisen stelt aan zaken 
zoals integriteit, vertrouwelijkheid en 
professioneel gedrag van de geregis-
teerde vakbekwame. Kwaadwillenden 
in het bezit van een MBV, TBV of TBMB 
diploma kunnen eenvoudig na een dagje 
bijscholing in het register worden opge-
nomen. Het register reglement biedt hier 
geen bescherming tegen. Voor klanten 
en opdrachtgevers is er geen klachten-
procedure, de ‘cowboys’ en ‘doe-het-
zelf’-beveiligers kunnen dankzij een 
dagje bijscholing rustig doorgaan met 
hun malafide praktijken. De toekomst zal 
moeten uitwijzen of CIBV dan voldoende 
‘ballen’ heeft om op te treden tegen 
dergelijke personen.
Veel vakbekwaamheid registers zijn 
gebaseerd op de NEN-EN ISO17020. Dit 
is de internationale norm voor persoons-
certificering, De belangrijkste kenmerken 
van deze norm zijn onder meer betrok-
kenheid van belanghebbenden bij het 

opstellen en onderhouden van de 
beroepseisen, vastleggen van de 
beroepseisen en de wijze waarop de 
conformiteit bepaald wordt in een 
certificatieschema, onafhankelijkheid bij 
de beoordeling of iemand aan de 
beroepseisen voldoet (conformiteits-
bepaling), betrouwbaarheid van de 
conformiteitsbepaling, vertrouwelijkheid 
van informatie, openbaarheid van 
certificatieschema en beroepsregister en 
de mogelijkheid van bezwaar en beroep. 
Het zou mooi zijn als CIBV het register in 
lijn kan brengen met de NEN-EN 
ISO17020. Hierdoor kan extra meerwaar-
de worden verkregen.

Waarde Worden beveiligers van de 
vermelding in het register daadwerkelijk 
betere professionals? Het is maar de 
vraag en hoe je het bekijkt. Iedereen kent 
wel iemand die goed examens kan afleg-
gen, maar de materie niet snapt en vice 
versa. Professionaliteit zit toch echt in 
andere eigenschappen dan een diploma 
en bijscholing. De echte waarde van een 
vermelding in een dergelijk register is 
dat geregisteerde personen laten zien 
serieus met hun vak bezig te zijn. Zij hou-
den ontwikkelingen op hun vakgebied bij 
door middel van permanente educatie, 
door meer te willen leren. Daarnaast is 
de vermelding in het register een signaal 
dat je als professionals dezelfde taal 
spreekt. Een veelgehoorde vraag onder 
beveiligingsmonteurs is of inschrijving 
in het register ook een hoger salaris 
betekent en of zoiets is te regelen in de 
CAO? Op dat punt blijft het aantonen 
van meerwaarde door vermelding in het 
register een lastig verhaal.
Meerwaarde is er zeker voor klanten en 
opdrachtgevers, die immers eveneens 
kunnen kijken of iemand is vermeld in 
het register. Vermelding in het register is 
natuurlijk van commercieel belang en 
kan soms de doorslag geven om 
bepaalde opdrachten te krijgen.
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Meer informatie is te vinden op 

https://cibv.nl/register-vakbekwaamheid

Achtergrond - Hoeveel waarde heeft vermelding in register?

 D
e beveiligingsbran-
che is continu aan 
verandering onder-
hevig. Technische 
beveiligingsmiddelen 

worden steeds geavanceerder. Crimi-
nelen veranderen hun werkwijze en 
maken steeds meer gebruik van mo-
derne aanvalsmiddelen zoals internet. 
Dit maakt aanpassing van de beveiliging 
noodzakelijk. Maar ook de wet- en regel-
geving en de eisen van klanten zijn aan 
het veranderen. Al deze veranderingen 
vragen van de beveiligingsprofessional 
dat hij of zij goed geschoold is en op de 
hoogte is van de laatste ontwikkelingen 
en eisen binnen het vakgebied. Klanten 
en opdrachtgevers verwachten dat ook.

Opleiders Beveiligingsprofessionals 
kunnen in het Register Vakbekwaamheid 
worden geregistreerd wanneer zij op 
de hoogte zijn van de actuele normen, 
reglementen en ontwikkelingen bin-
nen het vakgebied en hiertoe bijscho-
ling hebben gevolgd. Hiervoor heeft 
CIBV een aantal opleiders aangewezen 
waar beveiligingsprofessionals kunnen 
worden bijgeschoold. Na het bijwonen 
van de bijscholing en het voldoen en 
aanvaarden van de voorwaarden in het 
register reglement kunnen de volgende 
vakbekwaamheden worden geregis-
treerd: Monteur Beveiligingssystemen 
(MBV), Technicus Beveiligingsinstallaties 
(TBV), Technisch Beheerder Mechanische 

Register Vakbekwaamheid
Afgelopen jaar heeft CIBV (Certificatie Instelling voor Beveili-

ging & Veiligheid) een Register Vakbekwaamheid geïntrodu-

ceerd. Dit register is online voor iedereen te raadplegen en er 

zijn inmiddels zo’n 120 personen in opgenomen. Hoe werkt 

het register en wat is de waarde van een vermelding hierin?


