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Deze whitepaper geeft u een overzicht van 
verschillende geavanceerde beveiligingsmethodes 
die in het bijzonder goed werken bij de beveiliging 
van bedrijventerreinen.



Kentekencamera’s, driedimensionaal 
beveiligen, smart light en social media. 
Het zijn maar enkele voorbeelden van 
mogelijkheden die bedrijventerreinen 
omtoveren in smart business parcs. Hoe 
gaat geavanceerd beveiligen in zijn werk? 
In deze whitepaper leest u er alles over.

‘Honderd jaar geleden staken de nachtwakers 
lantaarnpalen aan met vuur. Ze waren op 
de fiets’, zegt Bert den Hartog, Business 
Developer bij Securitas. ‘Als we ze toen 
verteld zouden hebben dat we een eeuw later 
licht kunnen ontsteken door slechts langs 
te lopen, dat we massaal in auto’s rijden en 
bedrijventerreinen beveiligen door middel 
van camera’s, dan hadden ze ons vast glazig 
aangekeken.’

Business communities 
De techniek heeft een enorme vlucht 
genomen. In de beveiliging in het algemeen, 
maar zeker in de beveiliging op bedrijventer-
reinen waar geavanceerd beveiligen dé trend 
is. Steeds vaker worden bedrijventerreinen 
die investeren in beveiliging aangeduid als 
‘smart business parcs’ of ‘social business 
communities’.

Geavanceerd beveiligen op bedrijven-
terreinen vereist investering in:

• Techniek (waaronder bijvoorbeeld  
 kentekencamera’s, smart light, het  
 driedimensionaal in kaart brengen van  
 bedrijventerreinen, opleiding door middel  
 van serious gaming)

• Automatiseren (het inschakelen van 
 computers en programma’s om bijvoor- 
 beeld snel en efficiënt trends te  
 voorspellen uit informatie)

• Datamining (het zoeken naar verbanden  
 tussen gegevens uit verschillende bronnen  
 om zo een duidelijk (dader)profiel op te  
 kunnen stellen)

• Samenwerking (bijvoorbeeld in collectief  
 verband met private en publieke partijen,  
 Keurmerk Veilig Ondernemen) 
 Informatie delen (via social media,  
 zakelijke netwerken en applicaties)
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‘Investeren in techniek is een van de belang-
rijkste kenmerken, maar ook de andere 
aspecten zijn belangrijk’, zegt Den Hartog. 
‘Het gaat ‘m vooral om de juiste combinatie. 
Samenwerking met politie, brandweer en 
lokale en provinciale overheden bijvoorbeeld. 
En informatie delen met andere ondernemers. 
(Sociale) netwerken en internet spelen 
ook in de beveiligingsbranche een steeds 
belangrijkere rol.’

Kentekencamera 
Het gebruik van kentekencamera’s is een 
goed voorbeeld van geavanceerd beveiligen. 
Kentekencamera’s beveiligen toegangswegen 
en scannen het kenteken van elke auto die 
een bedrijventerrein opkomt. Door middel van 
software in de camera en het achterliggende 
systeem, wordt gezien of een kenteken 
afwijkt. De camera geeft in dat geval een 
signaal.

‘Kentekencamera’s hebben toegang tot een 
schat aan informatie, data en referentielijsten’, 
zegt Den Hartog. ‘Gegevens van gestolen 
auto’s bijvoorbeeld, maar ook de nummer-
borden van ladingdieven, inbrekers of hennep-
kwekers zijn vaak bij de politie bekend.’

‘Het doel van kentekenregistratie is 
voorkomen dat er criminaliteit plaatsvindt. 
Dat je vroegtijdig wordt gewaarschuwd en 
tot actie over kunt gaan nog voordat er wordt 
ingebroken.’ In een kentekencamera kunnen 
veel parameters worden ingevoerd. Zo kun je 
bijvoorbeeld instellen dat de camera buiten-
landse kentekens herkent, dubbelgeklapte 
kentekens en auto’s die geen kenteken 
hebben.

Driedimensionaal beveiligen 
De volgende stap in geavanceerd beveiligen 
is volgens Den Hartog het driedimensionaal in 
kaart brengen van bedrijventerreinen. 

‘Dat is de toekomst. Op zo’n kaart worden alle 
gebouwen, goederen en gevaarlijke stoffen 
vastgelegd en driedimensionaal in beeld 
gebracht. Aan de hand van deze beelden is 
het mogelijk om van buitenaf bij een bedrijf 
naar binnen te kijken en snel en gericht 
informatie te krijgen. Zo is in één oogopslag 
te zien waar de rookmelders hangen, de 
camera’s en de vluchtwegen zijn.

 

‘Bij geslaagd 
geavanceerd 
beveiligen kan een 
bedrijventerrein waar 
het ooit ieder voor 
zich was veranderen 
in een echte ‘social 
business community.’



In de toekomst is het zelfs mogelijk om mensen in verschillende ruimtes te onderscheiden door 
middel van warmtesensoren.’ Met name voor politie, hulpdiensten en beveiligingsbedrijven 
zijn driedimensionale beelden interessant. Volgens Den Hartog zal het echter nog wel even 
duren voordat het fenomeen écht van de grond komt en veelvuldig wordt toegepast. ‘Om dit te 
realiseren heb je producenten nodig, fabrikanten, partners en ontwikkelaars. Daarnaast moeten 
de bedrijven op een bedrijventerrein zelf informatie aanleveren.’  
 
Trends voorspellen 
Een bijzonder kenmerk van geavanceerd beveiligen is het voorspellen van trends. Den Hartog: 
‘Dat kan door het automatiseren en analyseren van informatie uit verschillende bronnen.’

‘Als je een trend hebt ontdekt, dan kun je daar handig op inspelen. Stel dat je kunt aantonen dat 
er op een bedrijventerrein in de wintermaanden op andere tijdstippen wordt ingebroken dan in 
de zomermaanden, omdat het eerder donker is, dan kun je daar actie op ondernemen.’

‘Door middel van informatieanalyse is het tevens mogelijk om (dader)profielen te maken’, zegt 
Den Hartog. ‘Zo hebben we tussen 2010 en 2013 meegewerkt aan een onderzoek naar het 
gedrag van ladingdieven. Het bleek dat ze bepaald gedrag vertoonden. De ladingdieven reden 
parkeerplaats op en af, en deden dat op het hele traject tussen Venlo en Rotterdam. In de 
camera is toen als voorspellende waarde ingevoerd dat elke vrachtauto die twee keer binnen 
een bepaalde tijd een parkeerplaats opreed, verdacht was. Dat werkte. In twee jaar tijd was het 
aantal van 74 ladingdieven gereduceerd tot nul.’ Met name op bedrijventerreinen is het maken 
van trendanalyses nuttig. Den Hartog: ‘Criminelen verkennen van tevoren. Ze rijden niet op de 
bonnefooi naar een bedrijventerrein en nemen vervolgens een vrachtwagen mee. Dat bereiden 
ze goed voor.’  

‘Hoewel technische mogelijkheden groter worden, blijft 
beveiliging mensenwerk. Er blijven altijd mensen nodig die 
over de processen moeten waken.’



Integreren van social media 
Bij geslaagd geavanceerd beveiligen kan een 
bedrijventerrein waar het ooit ieder voor zich 
was veranderen in een echte ‘social business 
community’. ‘Daarmee wordt bedoeld dat 
bedrijven steeds meer manieren vinden om 
informatie met elkaar te delen. Bijvoorbeeld 
door middel van sociale en zakelijke net-
werken.

Het integreren van social media in informatie-
voorziening is een belangrijke ontwikkeling en 
kan veel succes opleveren. Een recent 
voorbeeld vond onlangs plaats op bedrijven-
terrein De Rietdijk. Daar werd een vracht-
wagen gestolen die kort daarna werd 
teruggevonden via een oproep op Facebook. 
Den Hartog: ‘De vrachtwagen is niet alleen 
teruggevonden, ook blijkt dat een werk-
nemer die zijn hond uitliet op het bedrijven-
terrein een signalement van de daders kon 
opgeven. De volgende stap is door middel 
van kentekenregistratie te kijken of de daders 
zijn terug te vinden in het systeem. Dit is een 
typisch voorbeeld van geavan-ceerd 
beveiligen. Alle elementen, van social media, 
kentekenregistratie en het delen van 
informatie op het bedrijventerrein zelf, komen 
in deze case bij elkaar.’ 

Drones en serious gaming 
Als Den Hartog een blik in de toekomst werpt, 
voorspelt hij dat serious gaming en drones een 
rol zullen gaan spelen in de beveiliging van 
bedrijventerreinen. 

‘Bij de politie zien we al dat mensen onder 
andere worden opgeleid door middel van 
serious gaming. Niet gek want hoe meer 
mensen met techniek gaan werken, hoe beter 
mensen moeten worden opgeleid. Hoewel 
technische mogelijkheden groter worden, 
blijft beveiliging mensenwerk. Er blijven altijd 
mensen nodig die over de processen moeten 
waken.’ 

Een drone op een bedrijventerrein is volgens 
hem vooralsnog toekomstmuziek. Toch ziet 
Den Hartog zeker mogelijkheden. ‘Drones 
zouden in theorie zelfs de taak van een 
surveillant kunnen overnemen. Het is geen 
science fiction. Drones worden al ingezet 
door de overheid en de politie. Ook in de 
landbouwsector worden ze veelvuldig 
gebruikt. In de beveiliging is het gebruik ervan 
niet toegestaan, maar ik voorzie dat dat nog 
best eens kan veranderen.’

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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