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Voordat we dieper op de verschillende technolo-
gische mogelijkheden ingaan, dient een kantteke-
ning geplaatst te worden. Het gebruik van alleen 
techniek is namelijk niet zaligmakend, het dient 
ingebed te zijn in het beveiligingsbeleid van een 
organisatie en het moet integraal onderdeel te zijn 
van verschillende maatregelen. Zoals in veel geval-
len geldt, de inzet van techniek is een hulpmiddel 
en geen doel op zich.
Innovaties ontstaan niet door toevalligheden. In 

het algemeen zijn dienstverlenende organisaties, waarbij de nadruk ligt op de mens, 
niet zo snel geneigd om geld en tijd te investeren in technologische vooruitgang. 
Immers, de techniek kan een bedreiging zijn voor de inzet van medewerkers. Steeds 
meer beveiligingsbedrijven kiezen voor totaalconcepten waarbij mens en techniek 
samenkomen in één oplossing. Samenwerking met de meest vooraanstaande (tech-
nologische) kennispartners in de branche is daarbij onontbeerlijk. Dat komt bijvoor-
beeld tot uiting binnen The Hague Security Delta (HSD), een netwerk waarin 
kennis en kunde van ’s lands meest innovatieve veiligheidspartners is gebundeld.  

Nieuwe concepten
Recent heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het gebruik van 
flexibel cameratoezicht mogelijk maakt. Voortaan mogen gemeenten zelf bepalen of 
ze gebruik willen maken van mobiele camera’s, zoals drones. De inzet van drones 
gebeurt al wel maar niet op grote schaal. Er is namelijk nog een aantal aanvullende 

vraagstukken over de operationele inzet op te lossen. 
Een voorbeeld dichter bij huis zijn de flexibele camera-
masten, de zogenaamde Prof Guards, die Trigion heeft 
ontwikkeld in samenwerking met Boels Rental. 
De plug-and-play-cameramast is een volgende gene-
ratie van flexibel cameratoezicht. De intelligentie in het 
systeem weet relevante zaken te scheiden van irrele-
vante, waardoor het aantal valse alarmmeldingen on-
gekend laag is ten opzichte van eerdere systemen op 
de markt. Zo wordt automatisch rekening gehouden 
met de grootte, snelheid en beweegrichting van een 
object – ongeacht de lichtinval en weersinvloeden. De 
tendens is dat opdrachtgevers steeds meer om flexi-
bele cameratoezichtmogelijkheden vragen. Men ervaart 
het als een goede aanvulling op het palet van beveili-
gingsmogelijkheden om de veiligheid te verbeteren.

Virtueel
Een mooi voorbeeld van het gebruik van heden-
daagse technieken in combinatie met fysieke inzet, is 
het Virtual Close Protection (VPC)-concept. Het 
concept is tot stand gekomen op basis van co-creatie 
met Makro Nederland. Daarbij is gekeken of het 
dagelijkse veilig openen en sluiten van (distributie)
centra verbeterd kon worden. Met als bijkomende eis 
dat het geheel aan maatregelen uiteindelijk moest 
leiden tot lagere kosten.
Het beveiligingsproces, waarbij in het verleden struc-
tureel mobiele surveillanten betrokken waren,  vindt 
nu voor een groot deel virtueel plaats. In een ruime 
omgeving rond een gebouw is een virtueel hek ge-
plaatst, gedefinieerd in het computersysteem. Doordat 
medewerkers worden uitgerust met een GPS-trac-
kingsysteem weet het systeem altijd  waar zij zich 
bevinden. Zodra zij de virtuele afscheiding betreden, 
wordt een controleronde op afstand uitgevoerd door 
een centralist op de AlarmServiceCentrale. 
Afwijkingen worden vroegtijdig, door het systeem of 
de centralist, gesignaleerd waarna een mobiele surveil-
lant naar de plek van alarmering wordt gedirigeerd. 
Fysieke interventie vindt alleen nog plaats als de situ-
atie daar om vraagt. Het concept is inmiddels suc-
cesvol geïmplementeerd bij diverse distributiecentra, 
financiële instellingen, tankstations en andere op-
drachtgevers die worden geconfronteerd met risico-
momenten bij hun dagelijkse activiteiten. Het inte-
grale concept heeft bewezen dat het niet alleen (kosten)
efficiënter is, het voorkomt ook dat mensen (eigen 
personeel of beveiligers) ongemerkt in een 
risicovolle situatie terecht komen. 

Afwijkingen signaleren
Dat innoveren ook samenwerken 
betekent, blijkt onder meer uit het 
succes van The Hague Security Delta. 
Concrete successen van samenwerking 
tussen technologiebedrijven en beveiligingsbedrijven 
kunnen we ook optekenen. Een toonaangevend voor-

beeld daarvan is het BeWare-concept dat tot stand 
kwam met partners als onder meer Dysi (Dynamic 
Systems Intelligence) de TU Delft, TNO en Trigion. 
In 2009 werd het concept onderscheiden met een Asis 
Accolades innovation award en inmiddels biedt het 
concept een basis voor diverse andere concepten. 
Wellicht ten overvloede, BeWare is een intelligent 
platform dat, op basis van externe sensoren en bron-
nen, in staat is om (openbare) situaties te beoordelen 
en afwijkingen te signaleren. Dat resulteert in een 
waarschuwing en in advies aan de dienstdoende 
centralist op de AlarmServiceCentrale, die op zijn 
beurt heel gericht interventies kan plegen en beveili-
gers en hulpverleners ter plekke kan dirigeren.
Het systeem analyseert op basis van big-datatechnie-
ken alle informatie uit aangesloten externe bronnen 
zoals meldpanelen, alarmsystemen, hekwerkdetecto-
ren, beveiligingscamera’s, openbare bronnen en zelfs 
politieregisters. Maar ook door actuele data te verge-
lijken met historische informatie. Daarmee is het voor 
een deel een autodidactisch systeem. 
Uniek is dat de BeWare ook kan worden gebruikt voor 
oefeningen en trainingen. Werkelijk elke calamiteit 
kan op elke willekeurige locatie worden gesimuleerd, 
zonder veel kosten te hoeven maken en dat produc-
tieprocessen of het verkeer stil gelegd hoeft te worden.

Robotica in security 
Daar waar robots in andere branches, zoals in de 
manufacturing industry en offshore, niet meer weg 
te denken zijn, doen robots ook steeds meer hun in-
trede in de security branche. Op de Asis Conferentie 
werd de bewakingsrobot SAM (Secure Autonomous 
Mobile) voor het eerst aan het brede publiek getoond. 
Deze security and surveillance robot is ontwikkeld met 
Robot Security Systems en observeert, detecteert en 
rapporteert volledig autonoom op normafwijkende 
situaties. Het is beveiligd tegen externe aanvallen 
zoals hacking, obstructie en vernieling. 
In onze visie moet robottechnologie leiden tot een 
hogere efficiëntie waarbij mens en techniek gecombi-
neerd worden tot nieuwe concepten. Fysieke interven-
ties of toezicht zullen nooit verdwijnen, maar de mens 
krijgt meer en nieuwe zintuigen tot zijn beschikking.
Het succesvolle verloop van de recente evenementen 
in het Worldforum in Den Haag is mede te danken 
aan de technologische ontwikkelingen van de afgelo-
pen jaren. Oplettende bezoekers van de Asis Interna-
tional Security Conference & Exhibition hebben een 
voorproefje gekregen van de allernieuwste technolo-
gie die in de nabije toekomst niet meer weg te denken 
is uit de security wereld.  fmi
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De beveiligingsbranche innoveert. Traditionele man-

bewaking wordt steeds vaker gecombineerd met tech-

nologie waardoor veiligere én efficiëntere oplossingen 

ontstaan. De Nucleair Security Summit (NSS) en de Asis 

International Security Conference & Exhibition, die 

onlangs in het World Forum in Den Haag werden ge-

houden, waren prachtige gelegenheden om de stand 

van zaken op dit gebied eens onder de loep te nemen.
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