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BEVEILIGEN OP 
AFSTAND

Snel ingrijpen van de politie als de nood écht aan 
de man is? Met professioneel cameratoezicht 
vergroot u die kans.



Beveiligingscamera’s zijn populair. In 
Nederland zijn naar schatting meer dan 
een miljoen camera’s geïnstalleerd. Toch 
maken deze lang niet altijd deel uit van 
een integrale beveiligingsoplossing. 
Een gemiste kans, want professioneel 
beveiligen op afstand vergroot de veiligheid 
en kan veel schade voorkomen. 

‘Cameratoezicht als dienstverlening is voor 
veel organisaties en bedrijven nog onbekend 
terrein’, zeggen Jan Paul van der Wallen en 
Marc van Lier, beveiligingsspecialisten bij 
Securitas. Hoewel vaker voor professionele 
apparatuur wordt gekozen, wordt de stap 
naar daaraan gekoppelde professionele 
dienstverlening - waaronder het inregelen en 
positioneren van camera’s en het uitkijken van 
camerabeelden - veel minder vaak gezet.

‘Camera-installaties worden veel gekocht bij 
installateurs die zich richten op de installatie 
en de techniek. Vervolgens wordt ervoor 
gekozen om zelf de beelden uit te kijken, 

alarmmeldingen te verifiëren en indien nodig 
hulpdiensten in te schakelen. Van der Wallen: 
‘Dit alles levert regelmatig onverwachte en 
ongewenste situaties op. En dat is jammer, 
want een professioneel vangnet kan zowel 
camerabezitters als hulpdiensten ontlasten.’

Zelf beelden uitkijken? 
De huidige manier waarop camerabeveiliging 
wordt toegepast, is volgens Van der Wallen 
vooral te wijten aan gebrek aan kennis. Zo 
wordt er onvoldoende aandacht besteed aan 
de risico’s die kleven aan het zelf uitkijken van 
camerabeelden. ‘Wie kijkt er naar de beelden 
als je zelf ligt te slapen? Wie onderneemt 
actie? En stel dát je ziet dat er iets gebeurt ’s 
avonds laat of ’s nachts. Wat doe je dan? Weet 
je de juiste weg te bewandelen die voorkomt 
dat de situatie uit de hand loopt? Ben je bereid 
zelf gevaar te lopen door zelf in de auto te 
stappen?’
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‘Camera’s en alarmfuncties moeten goed 
worden ingeregeld, willen ze hun doel 
bereiken’, zegt Van Lier. ‘Gebeurt dat niet dan 
bestaat de kans dat om het minste geringste 
alarm wordt geslagen. Als er een auto voorbij 
rijdt bijvoorbeeld of een kat naast de camera 
gaat zitten. Is een camera niet goed ingesteld 
dan kan een beetje schaduw, zon of regen al 
een melding genereren. Gebeurt dit vaak, dan 
verslapt de aandacht of zetten mensen het 
alarm helemaal uit.’ 

Altijd bereikbaar zijn, is sowieso een zware 
verantwoordelijkheid, vindt Van der Wallen. 
En vaak niet haalbaar. ‘Een verbinding kan we-
gvallen en soms is er helemaal geen netwerk 
beschikbaar. Als je een weekend weg bent op 
een plek met slecht bereik bijvoorbeeld. Dan 
is er geen garantie dat een melding binnenk-
omt. De kans dat dit gebeurt bij een systeem 
dat op een meldkamer is aangesloten, is veel 
minimaal.’

Snelle follow-up 
‘Een van de belangrijkste voordelen van 
professionele alarmverificatie is misschien 
wel de mogelijkheid van een snelle follow-up 
waarmee vervolgschade wordt beperkt of 
helemaal wordt voorkomen’, zegt Van Lier. ‘Bij 
een camera-installatie die is gekoppeld aan 
de meldkamer komen centralisten onmiddel-
lijk in actie als er een melding binnenkomt. Zij 
zijn getraind in het herkennen van afwijkend 
gedrag en kunnen snel schakelen met hulp-
diensten waardoor tijdig de juiste interventie 
wordt toegepast.’

Een andere reden om te kiezen voor profes-
sionele beveiliging op afstand is het feit dat 
ondernemers niet zélf rechtstreeks in con-
tact mogen staan met de meldkamer van de 
politie. Van Lier: ‘Beelden doorzetten naar de 
meldkamer van de politie kan alleen via een 
professionele meldkamer oftewel een Particu-
liere Alarmcentrale (PAC). Deze treedt als een 
soort ‘poortwachter’ op richting de politie. In 
noodsituaties kunnen zij videobeelden via Live 
View rechtstreeks doorzetten.’

‘Een van de belangrijkste voordelen van professionele 
alarmverificatie is misschien wel de mogelijkheid van een 
snelle follow-up waarmee vervolgschade wordt beperkt of 
helemaal wordt voorkomen’
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https://www.politie.nl/themas/live-view.html
https://www.politie.nl/themas/live-view.html


Loos alarm 
‘In geval van nood, maar zeker ook in geval van loos alarm, is professionele beveiliging op afstand veel 
waard’, zeggen Van Lier en Van der Wallen. Zo stelt de politie dat het in 98 procent van alle alarmmeldingen 
gaat om loos alarm. Onnodige oproepen voor politie en brandweer zijn uitgegroeid tot een enorm probleem. 
Niet alleen voor de hulpdiensten, maar voor iedereen die in actie moet komen. 

Van Lier: ‘Videoverificatie is bijzonder krachtig instrument om het aantal onnodige alarmmeldingen terug te 
dringen. Het verbaast me eigenlijk dat het nog zo weinig wordt benut, terwijl dáár volgens mij de kracht zit 
om de hele alarmketen veel effectiever en efficiënter te maken.’ Van der Wallen: ‘Dankzij goede videoveri-
ficatie is het mogelijk om protocollen en processen te optimaliseren. Blijkt bijvoorbeeld na videoverificatie 
dat een bepaalde manier van afsluiten problemen oplevert, dan kun je op basis daarvan nieuwe afspraken 
maken waardoor je de werkwijze aan de bron kunt verbeteren.’ 

‘Door loos alarm rijden hulpdiensten als politie, ambulance en brandweer onnodig vaak uit. Dat zijn 
maatschappelijke kosten die we met z’n allen moeten voorkomen. Denk aan verkeer, uitstoot, risico’s en de 
kosten. Beter is het om in beweging komen als het er écht toe doet.’

Tip van de politie
‘Op de meldkamer kunnen wij via Live View terug- en meekijken. Wij weten dan gelijk wat ons te 
doen staat én wat het signalement is van de dader(s). Het is wel belangrijk dat camera’s op de juiste 
plek hangen. Bevestig ze niet alleen op een ‘handige’ plek voor de bedrading. En controleer elke dag 
of de camera’s nog steeds goed gericht staan.’  Peter Schoevaars (operationeel specialist)

https://www.politie.nl/themas/live-view.html
https://www.youtube.com/watch?v=yMhLh2kuE08
https://www.youtube.com/watch?v=yMhLh2kuE08


Beveiligen op afstand. Wat zijn  
de mogelijkheden? 
De voordelen van videobeveiliging op 
afstand zijn groot. Door het snel signaleren 
van afwijkende situaties kunnen incidenten 
snel worden opgevolgd en blijft de schade 
beperkt. Daarnaast draagt alarmverificatie 
bij aan een vermindering van het aantal loze 
meldingen. Bijkomend voordeel van beveili-
gen op afstand is dat er minder beveiligers op 
locatie nodig zijn. 

Bij Remote Alarm Verification staat vroegtij-
dige signalering van afwijkende situaties cen-
traal. Camera’s in combinatie met intelligente 
analysesoftware zorgen ervoor dat er alleen 
een alarmtrigger in de alarmcentrale komt als 
er daadwerkelijk iets afwijkends gebeurt. Bij 
verdachte bewegingen bijvoorbeeld. Maar 
het is ook mogelijk het systeem te koppelen 
aan systemen die overstroming of glasbreuk 
meten.

Met Remote Perimeter Protection wordt een 
gebied op afstand gemonitord en beveiligd. 
In het Grieks betekent peri ‘om’ en meter 
‘maat’. Perimeter verwijst dan ook naar de 

omtrek van een tweedimensionale vorm. 
Slimme camera’s gebruiken afwijkingen in 
dit profiel om ongewone situaties te kunnen 
melden. Camera’s signaleren beweging, kun-
nen zien hoe druk het ergens is, of er sprake 
is van bumperkleven en kunnen zelfs mensen 
tellen.

Remote Patrol Services staat voor surveillan-
ce op afstand. Voor deze vorm van surveillan-
ce worden vaste- en beweegbare IP-camera’s 
gebruikt. Met name op grote terreinen is 
camerasurveillance efficiënt. Zeker als deze 
plaatsvindt in combinatie met fysieke bevei-
liging.  

Met Remote Entry/Exit Management oftewel 
toegangsverlening op afstand worden de 
juiste personen binnengelaten en kwaadwil-
lenden de toegang ontzegd. Dit gebeurt op 
afstand. IP-camera’s, detectiesoftware en 
sturing spelen daarbij een belangrijke rol.

Remote Employee Assistance betekent 
persoonlijke begeleiding op afstand. Dat kan 
op elk gewenst moment. Bijvoorbeeld buiten 
kantooruren om schoonmaakpersoneel of 
medewerkers te begeleiden die overwerken. 

https://nieuws.securitas.nl/2015/03/02/remote-alarm-verification-real-time-beveiliging/
https://nieuws.securitas.nl/2015/05/04/remote-perimeter-protection-slimme-detectie/
https://nieuws.securitas.nl/2015/05/18/remote-perimeter-protection-de-detectiemethodes/
https://nieuws.securitas.nl/2015/10/14/audio-geeft-rvs-toepassingen-persoonlijk-tintje/
https://nieuws.securitas.nl/2015/11/09/een-slimme-portier-op-afstand/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/remote-video-solutions/remote-employee-assistance/


• Het is duur. Veel mensen denken dat professionele beveiliging op afstand veel geld kost. In  
 werkelijkheid valt dat mee. Voor nog geen tien euro per keer kijken professionals beelden uit en  
 verifiëren zij een alarmmelding binnen een paar tellen na het alarm, zonder dat er naar de locatie  
 gereden hoeft te worden.

• Het is ingewikkeld. Het is een misverstand om te denken dat het moeilijk is om een  camera op  
 een meldkamer aan te sluiten. Met de huidige techniek is dat niet meer zo  complex en zeker geen  
 project van weken of maanden. Een gekwalificeerde installateur,  ondersteund door de technici van  
 de meldkamer, kan het proces aan de hand van een  duidelijke checklist prima begeleiden.

• Het is veel regelwerk. Door efficiënte samenwerking tussen installateur, dienstverlener  en klant  
 is professioneel cameratoezicht snel geregeld. De driehoek installateur, dienstverlener, klant werkt  
 inmiddels goed. Zowel installateurs als de beveiligingsdienstverleners kunnen u alles over vertellen  
 over cameratoezicht als dienstverlening.

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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