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Meer grip op 
beveiliging

Vijfsluizen in Schiedam behoort tot een van de veiligste bedrijventerrei-
nen in Nederland. De afgelopen jaren werd dat gerealiseerd met traditio-
nele mobiele surveillance. Met de ingebruikname medio april van een 
nieuw, innovatief camerasysteem verschuift het zwaartepunt in de beveili-
ging naar cameratoezicht. De verwachting van de Stichting Collectieve 
Beveiliging Bedrijventerrein is hiermee meer grip te krijgen op de beveili-
ging. Arjen de Kort

De ondernemersvereniging op 
het 15 jaar oude bedrijventer-
rein Vijfsluizen in Schiedam 

bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Zolang 
bestaat ook de aan de vereniging geli-
eerde Stichting Collectieve Beveiliging 
Bedrijventerrein (SCBB). Sinds 2 jaar is 
Pieter Sneep, directeur van het op 
Vijfsluizen gevestigde Ultro Internatio-
nal BV, voorzitter van zowel de vereni-
ging als de stichting. In deze periode 
heeft hij zich onder andere ingezet voor 
een verandering van de beveiliging van 
Vijfsluizen. Medio april werd dit afge-
sloten met de officiële ingebruikname 
van All-in View, een nieuw en innova-
tief camerasysteem.

Preventief denken
‘We hebben hier een van de mooiste 
industriegebieden van de regio met 

weinig problemen of incidenten’, is het 
antwoord van Sneep op de vraag of er 
een directe aanleiding of noodzaak was 
voor de keuze voor cameratoezicht. 
‘Maar we hebben als stichting wel al-
tijd preventief gedacht als het gaat om 
beveiliging. Daarom kochten we door 
de jaren heen al mobiele surveillance 
in. Als ondernemers hadden we name-
lijk het gevoel dat het hier ‘s nachts 
niet goed in de gaten werd gehouden 
door de politie. En je wilt als onderne-
mer ‘s ochtends je spullen toch terug-
vinden zoals je ze ‘s avonds hebt ach-
tergelaten.’
Toch was dit voor Sneep niet voldoen-
de. Eenmaal voorzitter vroeg hij zich 

namelijk af of de jaarlijkse uitgave van 
100.000,- euro voor mobiele surveil-
lance wel verantwoord was. ‘We zijn 
het veiligste bedrijventerrein van de 
regio, maar komt dat daadwerkelijk 
door die surveillance? Ik vind het ver-
velend zoveel geld uit te geven voor 
iets waarop ik voor mijn gevoel geen 
grip heb.’

BIZ
Om een einde te maken aan dat gevoel 
ging de stichting op zoek naar andere 
oplossingen, waarbij cameratoezicht als 
volgende stap voor de hand lag. En met 
de inwerkingtreding in 2009 van de Ex-
perimentenwet Bedrijven Investerings-
zone (BIZ) werd het mogelijk deze for-
se investering te doen. Sneep: ‘Sinds de 
inwerkingtreding maken we op Vijfslui-
zen gebruik van de BIZ-regeling. Als 
ondernemersvereniging geven we lei-
ding aan de uitvoering ervan. De BIZ is 
de basis geweest, waarop wij de investe-
ring hebben durven doen in dit nieuwe 
concept met cameratoezicht. Ons fi-
nanciële plaatje is erop gericht om bin-

nen de BIZ-periode die loopt tot eind 
2014 de investering af te betalen. Daar-
na hebben we alleen nog de jaarlijkse 
lasten van onderhoud, verzekering, en 
een contract met de meldkamer voor 
het uitkijken van de beelden en de op-
volging. Maar die zijn met 30.000,- 
euro beduidend lager dan de kosten die 
we in de oude situatie hadden.’

Vijfsluizen kiest voor intelligent cameratoezicht

thema | cctv

‘Het is een modulair, technisch 
hoogwaardig en flexibel camerasysteem’

Bedrijvenpark Vijfsluizen
Ligging: Schiedam, langs de A4.
Bedrijven: 135.
Ondernemersvereniging: opgericht in 
2000. De Stichting Collectieve Beveili-
ging Bedrijventerrein Vijfsluizen is on-
derdeel van de ondernemersvereni-
ging.
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Evolueren
‘Dat wil overigens niet zeggen dat we 
het de afgelopen jaren met mobiele 
surveillance slecht deden’, nuanceert 
Ron Knaap het beeld dat Sneep schetst. 
‘Maar je moet je als beveiligingsbedrijf 
en als branche wel blijven ontwikkelen, 
omdat ook de crimineel professionali-
seert en zich blijft ontwikkelen.’ Knaap 
is manager van de AlarmServiceCentra-
le van het eveneens op Vijfsluizen ge-
vestigde Trigion en was de afgelopen 
jaren tevens verantwoordelijk voor 
business development. Vanuit die hoeda-
nigheid heeft hij onder andere bijgedra-

gen aan de ontwikkeling van het Trigi-
ACT concept en was daarom ook nauw 
betrokken bij het nieuwe All-in View 
camerasysteem. ‘Ik constateerde keer 
op keer dat als er op een bedrijventer-
rein werd gekozen voor cameratoezicht 
dit gebeurde op basis van het momen-
tum en er niet altijd werd gekozen voor 
een toekomstvaste oplossing, met 
name als je kijkt naar de technische in-
frastructuur. Mijn frustratie was dat we 
daardoor diensten leverden, waarover 
na verloop van tijd discussie ontstond 
met de klant. Daarom wilde ik een mo-
dulair, technisch hoogwaardig en flexi-

bel camerasysteem ontwikkelen, waar-
mee we kunnen voldoen aan de door 
de tijd veranderende vragen van de 
klant.’
Het resultaat van deze ontwikkeling is 
een camerasysteem, waarbij elke ca-
meramast in feite een surveillance-
eenheid is. De camera met daarin in-
telligente video content analyse 
software die ook is toegepast in het 
Beware-concept, gecombineerd met 
het uitkijken van de beelden in de 
alarmcentrale, en de reactie met mo-
biele surveillance of doormelding naar 
de politie zorgt er volgens Knaap voor 

Pieter Sneep (links) heeft zich als voorzitter SCBB Vijfsluizen de afgelopen 2 jaar ingezet voor een verschuiving van mobiele surveil-
lance naar cameratoezicht. Ron Knaap (manager Trigion AlarmServiceCentrale, rechts) was nauw betrokken bij de ontwikkeling 
van het nieuwe camerasysteem zoals dat medio april in gebruik is genomen.
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dat het net zich verder sluit rond de 
criminelen. ‘Maar ook als de camera’s 
straks operationeel zijn, moeten we 
blijven evolueren en nieuwe oplossin-
gen bedenken.’

Betaalbare basisvoorziening
Bij de keuze voor cameratoezicht was 
voor Sneep van begin af aan de hoofd-
doelstelling duidelijk: ‘Nogmaals, die is 
dat we ‘s ochtends onze spullen willen 
terugvinden zoals we ze ‘s avonds heb-
ben achtergelaten. En daar zet ik een 
punt. Vervolgens is het aan Trigion 
hiervoor met een plan te komen.’
Voor een beveiligingsbedrijf is dit ei-
genlijk de ideale situatie: de klant geeft 
aan welk probleem hij heeft en wat zijn 
budget is, waarna hij een beveiligings-
bedrijf benadert en het vraagt een pas-
sende oplossing te bedenken. Knaap: 
‘Dat is inderdaad zoals wij het graag 
zien. Wij willen al in een vroeg stadi-
um erbij betrokken worden. Maar 

doordat wij in risico-oplossingen den-
ken, levert dat wel eens een mismatch 
op tussen de door ons geboden oplos-
sing en de financiële mogelijkheden 
van de klant. Maar normaliter zal er 
altijd een trade off zijn tussen de ultie-
me beveiligingsoplossing en de voor de 

klant financieel haalbare.’
In het geval van Vijfsluizen was dat 
niet anders. Sneep: ‘Het eerste voorstel 
ging – zeker financieel – voor ons te 
ver. Wij wilden een goede, maar ook 
betaalbare basisvoorziening. Dat is nu 
gerealiseerd. Het voordeel van deze op-
lossing is dat het een modulair sys-
teem is. Mocht in de toekomst blijken 
dat er moet worden uitgebreid, dan 
kan dat.’

Verwachtingen
Met de implementatie van het nieuwe 
camerasysteem is een belangrijke wens 
van Sneep gerealiseerd. Gevraagd naar 
zijn verwachtingen geeft hij echter 
blijk van Rotterdamse nuchterheid: ‘Ik 
vind het belangrijk dat de veiligheid 
– zowel het gevoel bij mijn achterban, 
als het kwaliteitsniveau – zoals die de 
afgelopen jaren is gerealiseerd, zal 
worden gecontinueerd. Niet meer, 
maar zeker niet minder.’ Tegelijkertijd 
toont hij zich een ware ondernemer 
als hij stel ‘dat er natuurlijk een forse 
besparing wordt gerealiseerd doordat 
er geen mobiele surveillance meer 
hoeft te worden ingehuurd, waar bo-

Experimentenwet Bedrijven Investeringszones (BIZ)
In april 2009 werd het startsein gegeven voor de Experimentenwet Bedrijven Investe-
ringszones (BIZ). De BIZ werd gelanceerd op het bedrijventerrein Vijfsluizen in Schie-
dam, waar de plaatselijke ondernemers een uitvoeringsovereenkomst sloten met de 
gemeente Schiedam.
De BIZ maakt het voor ondernemers makkelijker om samen te investeren in een veili-
gere en aantrekkelijkere bedrijfsomgeving. Het gaat daarbij om extra activiteiten ten 
opzichte van de diensten die de gemeenten al leveren, zoals gezamenlijke inhuur van 
surveillancediensten, camerabewaking of de verbetering van de bewegwijzering. De 
wet is bedoeld voor bedrijven gevestigd op een bedrijventerrein, winkelgebied of ho-
recagebied en loopt tot 1 juli 2015.

vendien tegenover staat dat we meer 
beveiliging krijgen in de vorm van 
24/7 cameratoezicht.’

Tendens
Maar ondanks zijn nuchtere kijk op de 
zaken, stopt Sneep op één punt niet on-
der stoelen of banken dat hij hoge ver-
wachtingen heeft van de nieuwe aan-
pak. En dat betreft de afhandeling van 
de rapportages. ‘Je kunt als klant na-
tuurlijk alles gerapporteerd krijgen, van 
het kleinste tot het grootste incident. 
Maar ik wil niet dagelijks dertig A4’ tjes 
met incidentmeldingen ontvangen, ei-
genlijk interesseren die mij niet. Waar 
ik wel in geïnteresseerd ben, en wat ik 
dus van mijn beveiligingsleverancier wil 
horen, is wat de tendens is. Ik wil daar-
om dat Trigion zelf die rapportages be-
kijkt, het probleem ligt dus eigenlijk bij 

hen. Vervolgens moet ik blind kunnen 
varen op hun analyses, waarmee wij 
dan weer iets kunnen.’
Knaap: ‘Dat is een wens waarin wij ons 
helemaal kunnen vinden. Het geeft ons 
de verantwoordelijkheid, en we kunnen 
meedenken met de klant.’

Kansen
Voor Knaap en Trigion liggen de ver-
wachtingen op een ander vlak. ‘We 
hebben hier in onze achtertuin nu een 
mooie showcase staan, waarmee we 
kunnen laten zien wat het systeem is 
en hoe het werkt. Bovendien is het een 
voorbeeld van “practice what you pre-
ach”: dat wat we verkopen gebruiken 
we ook zelf.’
Maar er liggen ook kansen in nieuwe 
markten, zoals in de verhuur en bij eve-
nementen. ‘Het is een mobiel systeem, 
en we hebben met ons consortium de 
beschikking over de gehele keten: de 
camera’s, de software, het netwerk, de 
alarmcentrale, we hebben alles in één 
hand, waardoor we het overal in Ne-
derland kunnen uitrollen zonder dat 
we er nieuwe, lokale partners bij moe-
ten zoeken.’ ‹‹

All-in View
Concept: TrigiACT - Alarmering, Cen-
trale, Toezicht - is een totaalconcept 
voor beveiliging, waarvan intelligent 
cameratoezicht een belangrijk onder-
deel uitmaakt.
All-in View: is een nieuw camerasys-
teem gebaseerd op intelligent video-
datamanagement, met 360 graden ca-
merabereik, PTZ-functionaliteit, video 
content analyse en is onderdeel van 
TrigiACT.
Partners: Trigion, in samenwerking 
met A. Hak Telecom en Dysi.
Vijfsluizen: 11 vaste masten, met aan 
elke mast 1 camera.

‘Je wilt als ondernemer ‘s ochtends je 
spullen terugvinden zoals je ze ‘s avonds 
hebt achtergelaten’


