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Vijf minuten, liefst sneller: als het alarm 
afgaat, zijn de verwachtingen vaak 
hooggespannen. Is de surveillant op 
tijd om kwaadwillenden in de kraag te 
vatten? In deze whitepaper leest u dat 
dát een bijkans onmogelijke opgave 
is, maar ontdekt u de meerwaarde van 
mobiele surveillance als preventieve 
dienstverlening.

Inbrekers weten hun werk vaak in razend 
tempo te voltooien. Enkele minuten zijn al 
voldoende om er met de buit vandoor te 
gaan. Desalniettemin heerst nog altijd het 
beeld van de stoere, daadkrachtige surveillant 
die in no time ter plekke is om in te grijpen, 
vertelt Sebastiaan Bekker, directeur Mobile bij 
Securitas Nederland. De teleurstelling kan dan 
ook groot zijn als een inbraak niet op tijd wordt 
verstoord.

Bekker staat aan het roer van circa 750 
surveillanten die dagelijks met 295 auto’s in 
heel Nederland actief zijn om alarmmeldingen 

af te handelen. Dit in nauwe samenwerking 
met de alarmcentrale, het Securitas 
Operations Center (SOC)

Preventieve dienstverlening 
De markt is nog weinig doordrongen van 
het besef dat het bij mobiele surveillance 
vooral om preventieve dienstverlening gaat, 
vindt Bekker. ‘Als er écht wat aan de hand is, 
worden hulpdiensten via de alarmcentrale 
ingeschakeld’, zegt hij. ‘Hoewel een mobiele 
surveillant regelmatig te maken krijgt met 
(loze) alarmmeldingen is zijn belangrijkste 
taak niet het vangen van criminelen, maar het 
voorkomen van (vervolg) schade. Signaleren, 
rapporteren, alarmeren en bijstaan waar nodig 
zijn de kerntaken van een mobiele surveillant.’ 

Storingen in kaart brengen 
Een alarmmelding kan betekenen dat een 
kwaadwillende probeert binnen te dringen, 
maar geeft vaker aan dat er ergens iets is 
misgegaan in de veiligheidsketen. Zo stelt de 
politie dat het in maar liefst 98 procent van 
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alarmmeldingen gaat om loos alarm. Storingen 
in kaart brengen is daarom cruciaal. De 
meerwaarde van een surveillant ter plekke is 
vaak niet de snelheid waarmee hij aanwezig is, 
maar het feit dát hij poolshoogte komt nemen.

‘De surveillant is een belangrijke schakel in 
het controleproces’, zegt Bekker. ‘Is er iets 
mis, dan moet je vaak terug naar het begin 
van de keten. Naar de installateur die de 
apparatuur heeft geplaatst of de mensen 
die de apparatuur gebruiken. Gaat een alarm 
bijvoorbeeld af nadat iemand is vergeten te 
zeggen dat een object langer open is, dan 
moet je daar iets mee doen.’ 
 
Proactieve werkwijze 
‘Surveillanten zijn getraind in het onderzoeken 
van alarmmeldingen’, vervolgt hij. ‘Een 
proactieve werkwijze kan veel (vervolg)
schade voorkomen. De belangrijkste taak van 
een surveillant is daarom ter plekke bepalen 
of een alarm risico’s met zich meebrengt. En 
ervoor te zorgen dat de impact beperkt blijft. 
Wordt een alarm bijvoorbeeld getriggerd 
omdat er een raam of deur open is blijven 
staan, dan lijkt dat op het eerste gezicht niet 
erg spannend. Toch is het belangrijk dat de 
situatie snel wordt geanalyseerd. Misschien 
is er een voorbereiding getroffen voor een 

inbraak, heeft iemand iets tussen de deur 
gedaan om later ’s nachts naar binnen te gaan. 
Op het moment van de alarmmelding zelf is 
er misschien nog niets aan de hand, maar je 
moet er wel voor zorgen dat de oorzaak wordt 
achterhaald.’

Surveillant als human sensor 
Door de toename van slimme technologieën 
zoals sensoren, melders, camera’s en 
verlichting die aan moderne alarminstallaties 
zijn gekoppeld, fungeren mobiele surveillanten 
steeds vaker als human sensor. Bekker: 
‘Er wordt meer van hen verwacht. Slimme 
apparaten komen niet in actie. Ze lossen het 
probleem niet op en repareren niets. Slimme 
apparatuur is in dat opzicht redelijk dom. De 
mens is getraind, kent de situatie, de locatie, 
de klant en kan inschatten of er wel of geen 
risico is. En wat er vervolgens moet gebeuren.’

Beetpakken aan de voorkant 
‘Het beetpakken van de problemen aan de 
voorkant is vaak de enige oplossing om 
(vals) alarm te voorkomen’, vervolgt hij. ‘Hoe 
betrouwbaarder de sensoren, hoe minder 
alarmmeldingen. Wij zien een alarmmelding 
daarom ook eerder als een verstoring van het 
proces. Het liefst rijden we helemaal geen 
alarmopvolging, dat betekent dat het allemaal 
goed werkt.’

Hoe voorkomt u een vals alarm in uw bedrijf? 
Het merendeel van de alarmmeldingen is vals. Gelukkig maar. Toch is het telkens even schrikken. Met deze 
tips beperkt u het aantal valse alarmen en bespaart u tijd en geld.

• Weet waar het fout kan gaan. Controleer bijvoorbeeld batterijen en omgevingsfactoren zoals grote    
 planten, ramen en deuren.
• Leer uw alarmsysteem kennen. Oefen en stel een duidelijke handleiding op voor (nieuwe) medewerkers.
• Houd uw procedures up to date en controleer deze regelmatig.
• Informeer en train uw personeel voldoende en tijdig zodat zij weten hoe te voorkomen dat bij het    
 openen en sluiten van uw panden het alarm geactiveerd wordt.
• Kies bij installatie voor een professionele installateur en zorg voor het juiste onderhoud.



Taken van mobiele surveillanten: 
• Alarmopvolging en -verificatie  
 Komt er een alarmmelding binnen bij het SOC, dan wordt zo snel mogelijk bepaald of er een  
 surveillant ter plaatse nodig is. Doordat surveillancewagens voortdurend in verbinding  
 staan met het SOC kan worden berekend welke surveillant het dichtst bij een alarmmelding is.  
 Afhankelijk van het type melding voert de surveillant een externe en interne controleronde uit  
 en zorgt hij ervoor dat het alarmsysteem wordt hersteld.

• Interne rondes 
 Een interne ronde bestaat uit een fysieke controle van de binnenkant van een gebouw. De  
 surveillant let op brand- en inbraakgevaarlijke situaties. Zo worden onder andere ramen,  
 deuren en machines gecontroleerd. 

• Externe rondes  
 Aan een interne ronde gaat vaak een externe ronde vooraf. Tijdens zo’n ronde wordt de  
 buitenkant van het gebouw geïnspecteerd. Er wordt gekeken of ramen, deuren en hekken  
 goed zijn afgesloten en of er geen verdachte omstandigheden zijn. 

• Openings-, brand- en sluitrondes 
 Veel controles vinden voor en na kantoortijden plaats. Locaties worden toegankelijk gemaakt  
 en/of afgesloten. Surveillanten stellen het alarm in, lopen de verlichting, verwarming en  
 machines na en stellen vast dat er niemand achterblijft in het pand.  

Surveillanten over de praktijk:  
‘Overdag, maar vooral ’s avonds en ‘s nachts 

lopen bedrijven risico’s. Dan is het een 

geruststellende gedachte dat wij als mobiele 

surveillanten onze klanten ontzorgen door een 

oogje in het zeil te houden.’

‘Avonddiensten bestaan uit het uitvoeren van 

preventieve dienstverlening. We lopen brand- 

en sluitrondes en controleren brandmeld- 

en ontruimingsinstallaties. We rijden van 

pand naar pand, kijken of iedereen het 

gebouw heeft verlaten, controleren ruimtes, 

prullenmanden en gaan na of er nergens meer 

licht brandt. Pas als alles in orde is, dan gaat 

het slot erop.’

‘Na een overdracht van onze collega’s van de 

avonddienst begint tegen middernacht de 

nachtdienst. We lopen om de panden heen, 

kijken of er deuren open staan, de ramen intact 

zijn en inspecteren op onregelmatigheden. 

Tegen 5.00 uur gaan de meeste panden open. 

Dan doen we het licht aan en gaat het slot 

eraf.’

‘Voordat we op pad gaan, krijgen we een 

duidelijke briefing. Zo hebben we een PDA 

(personal digital assistant) bij ons met daarin 

de tijden, routes, adressen en bijzonderheden 

waar we rekening mee moeten houden. Zo 

kunnen we bijvoorbeeld zien of er mensen 

overwerken.’

Het Nieuwe Beveiligen 
Voor Securitas staat vast dat veiligheid op een nieuwe manier moet 
worden ingericht. Niet alleen is een integrale aanpak van fysieke 
beveiliging en cybersecurity belangrijk, in Het Nieuwe Beveiligen staat een 
proactieve, integrale en gastvrije aanpak centraal. Niet langer beveiligen 
we op basis van vastgelegde risico’s maar monitoren en acteren we op 
afwijkende signalen vanuit realtime data en menselijk gedrag. 

https://hetnieuwebeveiligen.nl/


Bedankt voor het lezen van deze whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere 

plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een 

digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie 

tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 

Nu en in de toekomst.
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Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Meer lezen? 
In geval van nood, maar zeker ook in geval van loos alarm, is professionele beveiliging veel waard. 
Dankzij videoverificatie, slimme software (VCA) en gerichte aansturing van mobiele surveillanten 
kan veel schade worden voorkomen.  
Bent u benieuwd wat beveiligen op afstand  
voor u kan betekenen? 
Lees dan onze whitepapers. 

• Wat kan het SOC voor u betekenen?
• Video Content Analyse: slim en innovatief
• Beveiliging op afstand

‘Als surveillant maak je veel mee. Van 
technische meldingen, tot daadwerkelijke 
inbraak- en brandmeldingen. (Loze) 
inbraakmeldingen komen regelmatig voor, 
vooral in de donkere maanden. Soms gaat het 
om kattenkwaad, een ingegooide ruit, maar 
het gebeurt ook dat er bij een inbraak een 
spoor van vernieling is achtergelaten.’

‘Bij aankomst is een eerste visuele controle 
belangrijk. Het is van belang om een 
totaalbeeld te krijgen en afwijkingen in 
een vroeg stadium te (h)erkennen zodat 
we in staat zijn proactief te acteren en bij 
grote risico’s snel kunnen schakelen met 
hulpdiensten. Zien we geen afwijkingen, dan 
zullen we altijd het pand betreden en kijken 
waar het alarm vandaan komt.’

‘Problemen met alarmsystemen komen 
veel voor. Het is fijn om klanten daarbij te 

helpen en ze bewust te maken van de risico’s 
van bijvoorbeeld een niet goed werkend 
alarmsysteem of openstaande ramen. De 
verlichting schakelen wij ook vaak uit. Zo 
behoeden wij onze klanten voor een hoge 
energierekening.’

‘Wanneer je aankomt bij een alarmmelding 
is het belangrijk eerst een visuele controle 
te lopen rondom het gebouw. Voor een 
surveillant is het belangrijk om een totaal 
beeld te krijgen en afwijkingen in een vroeg 
stadium te (h)erkennen en daar proactief op 
de acteren.

Zo kunnen we bij grote risico’s ook gelijk 
schakelen met eventuele hulpdiensten. Zien 
wij geen afwijkingen zullen wij altijd het pand 
betreden en kijken waar het alarm vandaan 
komt.’
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