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VAN EEN REACTIEVE 
NAAR PROACTIEVE 
BEVEILIGINGS-
STRATEGIE

Met de pijlers Proactief, Gastvrij, Effectief en 
Flexibel rekent Securitas af met het klassieke 
beveiligen.



Dé herdefinitie van beveiliging; dat is waar 
de beveiligingsstrategie 4D Beveiligen voor 
staat. Met de pijlers Proactief, Gastvrij, 
Effectief en Flexibel rekent Securitas 
af met het klassieke beveiligen. In deze 
whitepaper leest u waar 4D Beveiligen voor 
staat en zetten we de vier pijlers op een 
rijtje.

4D Beveiligen staat voor een totaaloplossing 
waarbij proactief beveiligen met een 
flexibele en efficiënte inzet van mens, kennis 
en techniek leidt tot een hoge mate van 
gastvrijheid en veiligheid. De strategie is 
ontstaan door huidige beveiligingsstrategieën 
kritisch te beoordelen. De huidige 
veiligheidsmarkt is vooral gericht op repressie, 
het inschatten van risico’s en maatregelen om 
incidenten te voorkomen. Bij 4D Beveiligen 
wordt continu gemonitord op afwijkende 
signalen die wijzen op een mogelijke dreiging.

Incidenten vóór zijn ‘Tijd is een belangrijke 
factor binnen 4D Beveiligen’, zegt  

Mark van den Wijngaard, veiligheidsspecialist 
bij Securitas. ‘Tijd is de 4e dimensie in 
4D Beveiligen. In de beveiliging wordt – 
bijvoorbeeld voor het beveiligen van een 
gebouw – vaak de kubusmethodiek gebruikt. 
We denken driedimensionaal: in lengte, 
breedte en diepte. In 4D Beveiligen voegen 
we daar de dimensie tijd aan toe. Omdat we 
niet willen acteren als een incident al heeft 
plaatsgevonden, maar omdat we incidenten 
vóór willen zijn.’

‘Incidenten kun je voor zijn door informatie 
te vergaren aan de voorkant’, vervolgt hij.  
‘In tegenstelling tot het klassieke beveiligen 
denken we niet van binnen naar buiten maar 
van buiten naar binnen. We kijken door de 
ogen van een kwaadwillende. Daarbij maken 
we onder andere gebruik van het driepoorten 
model. Dreigingen binnen organisaties 
manifesteren zich volgens deze theorie via 
drie poorten: de fysieke, de menselijke en de 
logische poort.’

Van een reactieve naar proactieve 
beveiligingsstrategie

‘4D Beveiligen is een innovatieve manier van proactief beveiligen 
waarbij de factor mens en zijn informatiepositie centraal staat’



Van een reactieve naar proactieve 
beveiligingsstrategie

Communicatiesystemen zijn kwetsbaar 
De fysieke poort is de ingang met 
maatregelen zoals dikke muren, hekken 
en beveiligers om indringers buiten te 
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. 
Informatie- en communicatiesystemen 
zijn kwetsbaar. Daarnaast delen 
bedrijven en medewerkers regelmatig 
bedrijfsgevoelige informatie via social 
media.’

‘Het driepoorten model is niet nieuw. 
Wat wel nieuw is dat we deze poorten 
beveiligen vanuit de vier pijlers van 4D 
Beveiligen’, zegt Van den Wijngaard. 
‘We plaatsen informatie in een breder 
perspectief en brengen puzzelstukjes 
bij elkaar. Belangrijk aspect van 4D 
Beveiligen is dat de hele organisatie bij 
de strategie is betrokken. Afdelingen 
delen meer informatie met elkaar. Het 
dreigingsniveau leiden we vervolgens 
af uit de totale informatievoorziening, 
gebaseerd op openbare bronnen, 
contacten met onder andere 
overheidsdiensten en signalen die de 
(veiligheids)organisatie zelf oppikt.’

‘4D Beveiligen is een 
innovatieve manier van 
proactief beveiligen waarbij 
de factor mens en zijn 
informatiepositie centraal 
staat’

Mens en informatiepositie centraal 
Volgens Ruben van Berg, operationeel 
directeur bij Securitas, is een van 
de redenen voor het succes van 4D 
Beveiligen het centraal stellen van de 
mens. Van Berg: ‘In 4D Beveiligen staan 
de mens en zijn informatiepositie centraal. 
Niet langer wordt alleen beveiligd op basis 
van van tevoren vastgelegde risico’s, maar 
voortdurend gemonitord op afwijkende 
signalen.’ 

Volgens Van Berg en Van den Wijngaard 
zijn veranderingen in de maatschappij 
een belangrijke reden voor het 
ontwikkelen van 4D Beveiligen. De 
manier waarop veiligheidsmaatregelen 
zijn ingericht, past niet meer in deze 
tijd. Van Berg: ‘De dreiging neemt toe 
en de veiligheidsbehoefte verandert. 
Uitgangspunt van 4D Beveiligen is het 
uitgaan van dreiging. Dit stelt ons in staat 
om flexibel en efficiënt om te gaan met 
de maatregelen die we inzetten. Een 
extra meerwaarde is dat 4D Beveiligen 
naadloos aansluit op de groeiende 
vraag naar gastvrijheid in bedrijven en 
instellingen.’

De vier pijlers van 4D Beveiligen



1. Proactief beveiligen: ingrijpen vóórdat er iets gebeurt

Proactief beveiligen betekent 
letterlijk: iets doen vóórdat er iets 
gebeurt. In de huidige praktijk 
hebben beveiligers daar vaak geen 
tijd voor. Ze zijn veel tijd kwijt aan 
zaken zoals het verwerken van 
post, het inschrijven van mensen 
en het bijhouden van pasjes. Met 
4D Beveiligen gaat de beveiliger 
terug naar zijn kerntaak.

‘De beveiliger moet weer vroegtijdig 
gevaar signaleren, hierop acteren en 
waar nodig alarmeren’, zegt Ruben 
van Berg. ‘Dat betekent dat de 
beveiliger binnen een andere context 
van normen gaat acteren en meer 
verantwoordelijkheid krijgt.’ 

Volgens Van Berg is zeker 75 tot 80 procent van de beveiligers in staat om afwijkend 
gedrag te herkennen en proactief te werken. Mits ze in de juiste setting werken en 
goed worden aangestuurd. Het gestructureerd inrichten van informatiestructuren 
binnen organisaties is daarbij essentieel.

‘Om proactief beveiligen tot een succes te maken is waakzaamheid aan de ‘achterkant’ 
minstens zo belangrijk als een proactieve instelling van beveiligers’, zegt hij. Onderdeel 
van de strategie is dan ook de hele organisatie te betrekken en medewerkers gericht 
verantwoordelijk te maken voor safety- en securitytaken.

Proactief beveiligen is:

• Vroegtijdig gevaar signaleren

• Medewerkers gericht verantwoordelijk maken voor safety- en securitytaken

• De organisatie betrekken



2. Gastvrij beveiligen: écht contact maken met mensen

Hoewel gastvrijheid niet snel aan beveiliging wordt gekoppeld, is het een 
belangrijk onderdeel van 4D Beveiligen. In een proactieve beveiligingsstrategie 
ontkomen beveiligers er niet aan om meer op de voorgrond te treden. Een 
gastvrije opstelling is daarom noodzakelijk. 

‘Als je afwijkend gedrag constateert, wil je weliswaar achter de intenties van iemand 
komen, maar wel op zo’n manier dat de interactie als prettig wordt ervaren als de 
intenties goed blijken te zijn’, zegt Van Berg. 

‘Het is de toon die de muziek maakt’, 
vervolgt hij. ‘Als je iemand voor een 
pand ziet dwalen, dan kun je op 
de persoon afstappen en zeggen: 
‘Wat doet u hier?’, maar je kunt 
ook vragen: ‘Goh ik zie dat u hier 
al een tijdje heen en weer loopt, 
wacht u soms op iemand?’ Als hij 

of zij vervolgens zegt op een collega te wachten, dan kun je vragen: ‘Wie is dat dan 
wel niet?’, maar je kunt iemand ook uitnodigen binnen te wachten, aanbieden de 
desbetreffende collega te bellen en een kop koffie aanbieden. Klopt het verhaal, dan 
geef je iemand een fantastische klantbeleving, heeft iemand kwade bedoelingen dan 
komen deze snel boven tafel.’ 

‘Gastvrij zijn is meer dan een kop koffie schenken of een vast scenario uitvoeren’, zegt 
Van Berg. ‘Het gaat erom écht contact te maken met mensen. De kennis en informatie 
die je daarmee vergaart, is van belangrijke toegevoegde waarde in de veiligheidsketen.’

Gastvrij beveiligen is:

• Écht contact maken met mensen

• Streven naar een prettige interactie

• Intenties van mensen doorgronden

• Feitelijk luisteren, afrekenen met vooroordelen en aannames



3. Effectief beveiligen: inzichtelijk maken wat er gebeurt

De pijler Effectief is voor zowel 
de kwaliteit van de beveiliging 
als voor de klant belangrijk. Het 
grote vraagstuk in beveiliging 
is altijd: ‘Hoe effectief is het? 
Blijven incidenten achterwege 
dankzij een goede beveiliging? 
Zou er wel iets zijn gebeurd als er 
geen  beveiliging was geweest? En 
natuurlijk: zijn de maatregelen de 
investering waard?’

‘4D Beveiligen geeft antwoord op deze vragen’, zegt Van Berg. ‘Door een

proactieve- en gastvrije werkwijze kunnen we het effect van beveiliging aantonen. 
Door aan de voorkant te acteren en te letten op afwijkend gedrag zijn we incidenten 
voor. Daarnaast kunnen we - door het documenteren van afwijkingen en vervolgacties 
– inzicht geven in situaties en acties die daadwerkelijk niet in orde waren.’

Training is een voorwaarde om de effectiviteit van 4D Beveiligen te garanderen. Van 
Berg: ‘Als er een incident plaatsvindt, verwacht je dat beveiligers weten hoe ze moeten 
handelen. Daar zijn ze immers voor ingehuurd. Maar daar moeten ze wel voor zijn 
opgeleid. Zonder training bestaat het risico dat beveiligers zoveel druk voelen dat ze in 
een fight, flight en freeze modus schieten.’

‘Door middel van permanente training tijdens het werk en het oefenen van scenario’s 
zijn beveiligers beter voorbereid. Dat maakt 4D Beveiligen effectief. Vergelijk het met 
hulpdiensten als de politie, brandweer en ambulance. Deze trainen ook voortdurend 
om onder druk efficiënt te kunnen handelen.’

Gastvrij beveiligen is:

• Gerichte, permanente training en het oefenen van scenario’s

• Incidenten voorkomen door middel van een proactieve- en gastvrije werkwijze

• Inzicht in afwijkingen en effectiviteit van de beveiliging door goed documenteren



4. Flexibel beveiligen: meebewegen met de situatie

De pijler Flexibel staat voor 
meebewegen met de situatie. 
Het dreigingsniveau kan op 
het ene moment totaal anders 
zijn dan het volgende. Flexibel 
beveiligen betekent dat je op 
basis van actuele dreiging je 
beveiliging op- of afschaalt en 
maatregelen neemt die op dát 
moment nodig zijn.

‘Flexibiliteit hangt nauw samen met proactief beveiligen’, zegt Van Berg: ‘In plaats 
van het maken van een klassieke risico-inventarisatie vergaren we informatie aan de 
voorkant. We proberen het dreigingsbeeld helder te krijgen. Op basis daarvan nemen 
we maatregelen.’

De kunst van flexibel beveiligen ligt in het vinden van relevante maatregelen. ‘Op basis 
van onze informatiepositie en specifieke dreiging kunnen we real time een inschatting 
maken van de beveiliging die nodig is. Dat kan het inzetten van mensen en techniek 
zijn, maar het kan ook om organisatorische maatregelen gaan.’

Een voorbeeld van flexibel beveiligen is het instellen van extra toezicht in een 
omgeving waar veel inbraken plaatsvinden. Andere voorbeelden zijn het plaatsen van 
tijdelijke cameramasten of het inzetten van extra manschappen bij een evenement bij 
een bepaalde dreiging.

Bij een organisatorische maatregel kan het gaan om het vergroten van de awareness 
binnen een organisatie of het aanpassen van de werkwijze. Van Berg: ‘Een flexibele 
maatregel is bijvoorbeeld het sluiten van een of meer ingangen als je beter zicht wilt 
hebben op de bezoekersstromen in je pand of bij een evenement.’

Flexibel beveiligen is:

• Maatregelen op- en afschalen op basis van actueel dreigingsbeeld

• Real time een inschatting maken van de beveiliging die op dat moment nodig is

• Vinden van relevante maatregelen



Kortom: 4D Beveiligen staat voor een totaaloplossing waarbij proactief beveiligen met 
een flexibele en efficiënte inzet van mens, kennis en techniek leidt tot een hoge mate van 
gastvrijheid en veiligheid. 

Bekijk hier de animatie over 4D Beveiligen :

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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