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Nieuwe kansen en dreigingen maken een andere 
kijk op beveiliging noodzakelijk. Een integrale 
aanpak van fysieke beveiliging en cybersecurity en 
een sterke informatiepositie zijn belangrijker dan 
ooit. 
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Nieuwe kansen en dreigingen maken een 
andere kijk op beveiliging noodzakelijk. 
Een integrale aanpak van fysieke 
beveiliging en cybersecurity en een sterke 
informatiepositie zijn belangrijker dan ooit. 
Maar wat houdt Het Nieuwe Beveiligen nou 
precies in en vooral: hoe brengt u het in 
praktijk? In deze whitepaper helpen wij u 
op weg.

Hoe krijgt u grip op veiligheid in uw 
organisatie? Wat kan Het Nieuwe Beveiligen 
voor u betekenen? Onderzoek (link) 
toont aan dat veel organisaties worstelen 
met hun veiligheidsbeleid. Hoewel 
beveiligingsprofessionals de noodzaak van 
nieuwe beveiligingsstrategieën inzien, blijkt 
een proactieve en preventieve werkwijze 
moeilijk te implementeren. De grootste 
struikelblokken? Het overtuigen van 
stakeholders en het vrijmaken van budget.

 

Wat is Het Nieuwe Beveiligen? 
Was het klassieke veiligheidsdenken vooral 
gericht op repressie, het inschatten van 
risico’s en maatregelen om incidenten te 
voorkomen; in Het Nieuwe Beveiligen staat 
een proactieve, integrale en gastvrije aanpak 
centraal. Niet langer wordt beveiligd op basis 
van vastgestelde risico’s, maar gemonitord op 
afwijkende signalen vanuit realtime data en 
menselijk gedrag. 

Waarom is een nieuwe strategie nodig? 
Een veranderende maatschappij vraagt om 
nieuwe beveiligingsstrategieën. Nederland 
kampt met nieuwe dreigingen, vooral 
als gevolg van de steeds verdergaande 
digitalisering van de samenleving. 
‘Traditionele’ vormen van criminaliteit nemen 
volgens de cijfers af, maar daar komen nieuwe 
dreigingen voor in de plaats. Insider threat 
en ondermijnende criminaliteit - waarbij de 
onderwereld steeds verder integreert in de 
bovenwereld - zijn voorbeelden. Net als 
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cybercrime dat steeds meer een kat en muisspel 
wordt tussen criminelen en beveiligers. Daarnaast 
lopen organisaties en bedrijven een groter risico op 
economische en politieke spionage.

Informatiepositie centraal 
Organisaties en bedrijven zijn kwetsbaar, zeggen 
veiligheidsspecialisten Mark van den Wijngaard 
en Leo Mulder. ‘Om nieuwe dreigingen de baas te 
zijn, is het noodzakelijk om op een andere manier 
met dreiging om te gaan. In tegenstelling tot het 
klassieke beveiligen is het belangrijk om van buiten 
naar binnen te denken. Het Nieuwe Beveiligen 
is denken door de ogen van een kwaadwillende. 
Daarbij staan een integrale aanpak en de mens en 
zijn informatiepositie centraal.’

3-poorten model 
‘Het centrum van Het Nieuwe Beveiligen is je 
informatiepositie’, zegt Van den Wijngaard. 
‘Daarbij maken we onder andere gebruik van het 
3-poorten model. Dreigingen binnen organisaties 

manifesteren zich volgens deze theorie via 
drie poorten: de fysieke, de menselijke en de 
logische poort. De fysieke poort is de ingang waar 
fysieke maatregelen zoals dikke muren, hekken 
en beveiligers inbrekers buiten de deur moeten 
houden. De tweede poort is de menselijke poort. 
Kwaadwillenden komen deze poort binnen 
door bijvoorbeeld te solliciteren of zich anders 
voor te doen. De derde poort is de toegang die 
kwaadwillenden zichzelf verschaffen door middel 
van ICT.’

Met name de menselijke en logische poort zijn 
kwetsbaar. Informatie- en communicatiesystemen 
liggen steeds vaker onder vuur door 
cybercriminelen. Daarnaast komen insider threat en 
social engineering (een techniek waarbij criminelen 
psychologische trucs gebruiken om vertrouwelijke 
informatie, geld of goederen te ontfutselen) meer 
voor. Het kweken van awareness is dan ook een 
belangrijk onderdeel van Het Nieuwe Beveiligen.
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Afwijkende signalen 
‘Het monitoren van (afwijkende) signalen die naar een mogelijke dreiging verwijzen, is de kern 
van Het Nieuwe Beveiligen’, zegt Mulder. ‘Het plaatsen van informatie in een breder perspectief 
en het bij elkaar brengen en analyseren van alle puzzelstukjes. Een integrale aanpak is belangrijk. 
Verschillende afdelingen moeten informatie met elkaar gaan delen. Het dreigingsniveau kan 
vervolgens worden afgeleid uit de totale informatievoorziening, gebaseerd op (openbare) 
bronnen, contacten met overheidsdiensten en signalen die de organisatie zelf oppikt.’

Het Nieuwe Beveiligen op de agenda 
Staat een organisatie open voor Het Nieuwe Beveiligen dan werken de beveiligingsspecialisten 
van Securitas met een strak stappenplan aan de transitie van het oude naar Het Nieuwe 
Beveiligen. De belangrijkste voorwaarden om deze te laten slagen zijn: 

1. Het Nieuwe Beveiligen maakt onderdeel uit van de bedrijfsstrategie
2. De belangen, de dreiging en het niveau van de tegenstander zijn helder 

Bij het implementeren van Het Nieuwe Beveiligen is een aantal aspecten belangrijk, maar 
essentieel is draagvlak. Van den Wijngaard: ‘In tegenstelling tot veiligheidsbeleid bestaan er 
voor beveiliging nauwelijks (wettelijke) richtlijnen. Beveiligen is een keuze. Wil je Het Nieuwe 
Beveiligen laten slagen dan dient deze onderdeel uit te maken van de strategie, van de 
richting die je op wilt als organisatie. Met andere woorden: veiligheid moet op de agenda van 
bestuurders en directieleden komen te staan. Lukt dat niet, dan is een goede implementatie 
vrijwel kansloos.’



Stap 1: De contextanalyse 
Staat beveiliging op de agenda? Dan is de eerste stap vaststellen waar de onveiligheid vandaan 
komt, stelt Van den Wijngaard. ‘Bij het implementeren van Het Nieuwe Beveiligen starten we 
met een contextanalyse. We brengen de omgeving in kaart en stellen vast hoe een organisatie 
op dit moment is beveiligd.’

‘Wat wil je beveiligen? Wat zijn de kroonjuwelen? Waar denkt een organisatie zelf dat de dreiging 
vandaan komt? Wie is de tegenstander en wat is zijn niveau? Dit is belangrijk. Je kunt alleen aan 
risicomanagement doen als je alle belangen helder hebt, als je de dreiging helder hebt en als je 
helder hebt wat je op het moment dat je Het Nieuwe Beveiligen introduceert op dat moment aan 
weerstand hebt ingericht.’

‘Deze analyse is voor elke organisatie anders. Verschillen in dreiging en niveaus zijn enorm. 
Een sigarenboer bijvoorbeeld loopt het risico op een overval. Een gelddepot loopt dat ook, 
met dat verschil dat de dadergroep significant afwijkt. Krijgt een sigarenboer te maken met 
gelegenheidsovervallers, bij een gelddepot dient een organisatie zich te wapenen tegen 
professionals. Beide overvallers gebruiken een heel andere methodiek. Kennis van dreiging en 
het niveau van de tegenstander is dus nodig om je gericht te kunnen wapenen.

Stap 2: Ambitie bepalen 
Na het in kaart brengen van de context bepalen we samen met een organisatie het ambitieniveau 
en kijken we hoe we dreigingen aan de voorkant het hoofd bieden op basis van het 3-poorten 
model: toegang via de menselijke, de logische en de fysieke poort. Welke poort is het meest 
interessant? Op basis van de contextanalyse maken we keuzes.

Stap 3: Inrichten team en aansturingsmodel  
Welke human resources maken onderdeel uit van het team? Wat zijn de taken en welke 
competenties heb je daarvoor nodig? Wie stuurt de operatie aan? Binnen Het Nieuwe 
Beveiligen is het belangrijk dat zowel op operationeel, tactisch als op strategisch niveau 
een verantwoordelijke wordt aangesteld. Dit zodat de communicatielijnen helder zijn en de 
informatie telkens centraal bij één persoon binnenkomt. 

Stap 4: Inrichten van processen, bevoegdheden en taken 
Na het samenstellen van het team nemen we toegangsprocessen, toezichtprocessen, 
responsprocessen en rapportageprocessen onder de loep. Wie houdt er toezicht, hoe wordt er 
gereageerd op incidenten? Is er gekozen voor automatisering of controle door beveiligers? Het 
doel is medewerkers gericht verantwoordelijk te maken voor safety- en securitytaken. Taken die 
niet bijdragen aan de beveiligingsopdracht dienen elders te worden belegd.

‘Wat wil je beveiligen? Wat zijn de kroonjuwelen? Waar denkt 
een organisatie zelf dat de dreiging vandaan komt? Wie is de 
tegenstander en wat is zijn niveau?’



Stap 5: Aanpassen technische maatregelen  
Om je informatiepositie te vergroten kan het interessant zijn om techniek te koppelen aan 
databases. Een voorbeeld daarvan is kentekenregistratie. Zo kun je techniek proactief inzetten. 
Hierbij is het te allen tijde belangrijk dat techniek de mens en de beveiligingsorganisatie 
ondersteunt en niet andersom. Een cameraobservatiesysteem waarbij de beelden niet 
realtime worden beoordeeld door een competente medewerker bijvoorbeeld passen niet in de 
strategische keuze van Het Nieuwe Beveiligen.

Stap 6: Inrichten informatiepositie 
Het centrum van Het Nieuwe Beveiligen is de informatiepositie van je organisatie. Dit is het 
allerbelangrijkste. Uiteindelijk wil je via het 3-poortenmodel dreiging ondervangen en inzicht 
krijgen in data die afwijkt van een bepaalde norm. Je wilt weten wat zich bij de menselijke, 
logische en fysieke poort afspeelt. Of er rare telefoontjes binnenkomen bijvoorbeeld. Maar 
ook een overheidsrapport over de toename van rechts-extremistisch geweld kan waardevol 
zijn. Deze dreiging kun je koppelen aan veel bedrijven, bijvoorbeeld Joodse of Islamitische 
scholen. Een verhoogde dreiging betekent dat vaker met ketenpartners informatie uitgewisseld 
dient te worden, met de wijkagent, bedrijven om je heen, branchegenoten. Internet speelt 
een belangrijke rol in het versterken van de informatiepositie. Op het internet is veel 
overheidsinformatie te vinden, en informatie uit andere bronnen (open source intelligence 
(OCint). 

Stap 7: Opleiden en trainen  
Opleiding en training neemt een belangrijke plek in binnen Het Nieuwe Beveiligen. Zowel 
training in predictive profiling, het inrichten van een permanent educatieprogramma, als het 
inrichten van een Red Teaming programma. Trainingsonderdelen zijn bijvoorbeeld awareness, 
social engineering en het werken met systemen. Binnen Het Nieuwe Beveiligen is het belangrijk 
dat medewerkers zijn voorbereid op het onverwachte en leren hoe ze moeten reageren 
bij incidenten. Het doel is de zelfredzaamheid van medewerkers en de veerkracht van de 
organisatie te versterken. Daarbij is het opnieuw belangrijk de context in het oog te houden. Als 
er op een locatie bijvoorbeeld geen dreiging is van een overval, dan is een overvaltraining niet 
nodig. 

Tip: durf te evalueren  
Met goed doordachte maatregelen is niets 
mis, maar hoe ver ga je met het doorvoeren 
van preventieve maatregelen? Is er nog sprake 
van veiligheid of gaat het om schijnveiligheid? 
Veiligheidsspecialist Leo Mulder tipt: ‘Durf te 
evalueren. Elke maatregel die je  

 
preventief instelt, is voor een tegenstander te 
observeren en die kan zijn verhaal vervolgens 
op aanpassen. Pas daarom op met te snel 
vanuit emotie een maatregel nemen. Kijk  
naar de oorzaak en durf met elkaar vanuit 
verschillende invalshoeken te evalueren.’



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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Van reactief naar proactief beveiligen 
‘Het Nieuwe Beveiligen gaat over 
cultuurverandering’, zeggen Mulder en Van den 
Wijngaard.  Dat maakt het complex. De werkwijze 
is anders. In Het Nieuwe Beveiligen zetten we 
beveiligers proactief in. Proactief beveiligen 
betekent letterlijk: iets doen vóórdat er iets 
gebeurt. In de huidige praktijk hebben beveiligers 
daar vaak geen tijd voor. Ze zijn te veel tijd kwijt aan 
zaken zoals het verwerken van post, het inschrijven 
van mensen en het bijhouden van de uitgifte van 
pasjes.’

Top down en bottom up 
In Het Nieuwe Beveiligen gaat de beveiliger terug 
naar zijn kerntaak. Dat betekent dat de beveiliger 
meer verantwoordelijkheid krijgt. Maar in feite 
geldt dat voor iedereen in de organisatie’, vindt Van 
den Wijngaard. ‘Het streven binnen Het Nieuwe 
Beveiligen is de gehele organisatie te betrekken 
en meer medewerkers gericht verantwoordelijk te 
maken voor safety- en securitytaken. Alle lagen 

van de organisatie, van schoonmaker tot directie, 
dienen hierbij te worden ingeschakeld. Beveiligen is 
een taak van iedereen.’

Informatiegestuurd beveiligen 
Om een proactieve en preventieve werkwijze 
écht tot een succes te maken is daarnaast 
waakzaamheid aan de ‘achterkant’ nodig, weet 
Mulder. ‘Het is van belang dat organisaties een 
meld- en informatiestructuur inrichten waarin 
afwijkende situaties makkelijk kunnen worden 
gemeld en opgevolgd en trends en dreigingen 
worden geanalyseerd. 

‘Uiteindelijk wil je al die informatie aan elkaar 
koppelen en daar dreiging en trends in herkennen. 
Dat betekent dat je aan analyse móet doen. Data 
krijgt pas waarde als je het analyseert en er een 
handelingsperspectief aan koppelt. Door op deze 
wijze met veiligheid om te gaan, kan het aantal 
incidenten flink afnemen’, aldus Mulder.

Meer lezen? 
 

Waar staat u in Het Nieuwe Beveiligen? 
 

Whitepaper Social Engineering  
Whitepaper Wat kan het SOC voor u betekenen?

Doe in circa 5 minuten de benchmark en ontvang 
een persoonlijk rapport waarin u ziet waar uw 
organisatie staat op de as van het traditionele 
beveiligen naar Het Nieuwe Beveiligen. 

START BENCHMARK
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