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VOORWOORD

Techniek en
gedrag kunnen
elkaar versterken
Het thema van deze CommUNICAtie is veiligheid. Dit
onderwerp is steeds belangrijker in onze samenleving
en wij hebben er allemaal dagelijks mee te maken.
Thuis, in het verkeer, op het werk, op school en in
openbare ruimten. Veiligheid is een breed begrip
dat niet altijd objectief meetbaar is. Veiligheid is een
gevoel, van mens tot mens verschillend. Veiligheid
beleef je. Het goede nieuws is dat we in een relatief
veilig land wonen. Zo behoort Nederland tot de top
10 van landen met de meest brandveilige gebouwen.
Ook op het gebied van een veilige werkomgeving
worden belangrijke stappen gezet. Samen met nog veertien toonaangevende bedrijven
in de sector ondertekende Unica de Governance Code Veiligheid in de Bouw.
In de dynamische wereld van safety & security, zoals veiligheid in het Engels heet,
speelt de voortschrijdende technologie een sleutelrol. Auto’s en huishoudelijke apparaten worden steeds slimmer. Internet of Things (IoT) zorgt voor meer interactie tussen
apparaten, wat ons leven gemakkelijker en veiliger maakt. We kunnen gebouwen en
computers steeds beter beveiligen tegen fysieke en digitale indringers. Desondanks is
het een illusie om te denken dat we ooit 100 procent veilig zullen zijn. Criminelen zitten
immers ook niet stil en er kan altijd iets misgaan. Wat wel opvalt is dat ongevallen en
onveilige situaties meestal niet ontstaan door falende techniek. Wij veroorzaken ze in
veel gevallen zelf met ons gedrag.

“ Veiligheid is een gevoel,
van mens tot mens verschillend.
Veiligheid beleef je”
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Een medewerker opent een onschuldig uitziend mailtje. Een tel later liggen alle bedrijfssystemen plat. Je houdt beleefd de deur open voor iemand die, zo blijkt later,
nooit toegang had mogen krijgen tot het pand. We horen over dit soort incidenten
en maken onszelf wijs dat ons zoiets nooit zou overkomen. Ik hoop inderdaad van
harte dat u de veiligheidsrisico’s in uw omgeving (h)erkent, dat u passende veiligheidsmaatregelen neemt en uw gedrag en het gedrag van uw organisatie hierop afstemt.
Want alleen als technologie en menselijk gedrag elkaar versterken, is onze veiligheid
optimaal gewaarborgd.
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Hoe
veilig
zijn
we?
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Prof. dr. Hans Boutellier
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Elke dag verbetert Unica de veiligheid van gebouwen met
slimme, technologische oplossingen voor brand, inbraak en
data. Maar veiligheid is veel meer dan techniek. Naast eten,
drinken en slapen is veiligheid een basisbehoefte van mensen.
Als we afgaan op de cijfers zijn we in Nederland veiliger dan
ooit, maar waarom voelen we ons dan niet veilig? Prof. dr. Hans
Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker
Instituut en bijzonder hoogleraar Veiligheid en Veerkracht
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, legt uit.

VAN DALE:

vei·lig·heid (de; v) 1 het veilig-zijn: iets in veiligheid brengen
vei·lig (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) 1 vrij van gevaar
2 beschermd tegen gevaar

Anno 2016 is veiligheid een zeer actueel thema. Maar waar hebben we het over als we
praten over veiligheid? “Veiligheid is een enorm begrip”, legt de professor uit. “Het is
een woord dat overal op van toepassing is. Wanneer het veilig is, is heel moeilijk te
definiëren. Er kan zomaar iets gebeuren, waar je ook bent. Het is makkelijker om te
praten over onveilige situaties, over mogelijke bedreigingen en risico’s.” Hans benadrukt dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen sociale of maatschappelijke
veiligheid en fysieke veiligheid. “Er is echt een verschil tussen criminaliteit – wat mensen
elkaar aandoen – en een ramp of crisissituatie. Ook is er een verschil tussen objectieve
veiligheid – de cijfers – en subjectieve veiligheid, de veiligheidsbeleving.”
EMOTIONELE BELEVING
De kans dat je slachtoffer wordt van een terroristische aanslag is veel kleiner dan de
kans dat je betrokken raakt bij een verkeersongeval. “Toch maken we ons er drukker om
vanwege het effect. De kans dat er een vliegtuig in de Bijlmer neerstort is heel klein,
maar het effect is enorm groot. De kans dat je fiets gestolen wordt is relatief groot, maar
het effect is gering. Met als gevolg dat je je in een relatief veilige situatie, objectief gezien,
toch onveilig kunt voelen. Deze emotionele ervaring van veiligheid wordt steeds
belangrijker.”

IN CONTROL
Media spelen een enorme rol in ons gevoel van veiligheid, weet Hans. “Zij hebben een
uitvergrotend effect. Als er eindeloos bericht wordt over een incident, dan komt het over
als een gigantische gebeurtenis.” Volgens de professor heeft ook de mate waarin mensen
zelf in control zijn invloed op ons veiligheidsgevoel. “Je maakt zelf een afweging van de
risico’s en de mate waarin je jezelf daaraan blootstelt. Zo kies je er zelf voor om in een
vliegtuig of auto te stappen. Het is een risico dat je zelf aangaat. Hoe minder je in control bent, hoe groter het gevoel van onveiligheid. Als je puur kijkt naar de feiten, dan is
de ‘gewone’ criminaliteit afgenomen in Nederland. Het aantal inbraken neemt al jaren af
en gevangenissen staan leeg. Op het gebied van sociale spanningen, de georganiseerde
misdaad en cybercrime neemt de onveiligheid juist toe.”
>>
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“ Het is een grote vergissing
om te denken dat de overheid
zorgt voor onze veiligheid”
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CYBERCRIME
Online criminaliteit neemt toe de komende jaren, stelt de professor. “De digitale wereld
is zo’n belangrijke tweede wereld aan het worden, met enorm veel nieuwe mogelijkheden.
Die biedt alle ruimte voor anonieme financiële transacties en illegale handelingen. En de
opsporing hiervan is heel lastig, want dat vraagt om specifieke kennis. Het gekke is dat
mensen cybercrime niet als heel bedreigend ervaren. Het is onzichtbaar, waardoor mensen
er meer in berusten. Vooral als kwade intenties zichtbaar zijn, roept het emoties op en
ontstaat er commotie.”
GEBORGENHEID
Zijn we angstiger dan pakweg twintig jaar geleden? “Angst is zeker een grotere factor
in onze samenleving. Dat heeft uiteraard te maken met de aanwezigheid van reële dreigingen. Maar de wereld is ook ongrijpbaarder geworden en dat leidt tot onzekerheid.
Veel mensen missen geborgenheid. De oude sociale verbanden van bijvoorbeeld de
kerk, de woningbouwvereniging en buurten zijn versnipperd geraakt. De individualisering speelt hierin een grote rol. Mensen voelen zich verweesd, hebben het gevoel dat er
niet naar ze wordt omgekeken. In deze open samenleving hebben we alle vrijheid en alle
keus, maar we weten minder waar we aan toe zijn. Er is ongewisheid over de toekomst.
Mensen missen kaders en vanzelfsprekendheden. Zo ben je niet meer zeker van je baan
en dat je relatie voor eeuwig is, is ook niet meer zeker. Alles staat op losse schroeven.
En als de onzekerheid toeneemt, neemt ook het angstgevoel toe.”
TECHNIEK HELPT
Draagt het beveiligen van gebouwen en data bij aan groter veiligheidsgevoel? “Goed
hang-en-sluitwerk, alarminstallaties en rookmelders helpen zeker. De laatste decennia
hebben preventieve maatregelen een hoge vlucht genomen, waardoor de criminaliteit is
afgenomen. Heel veel zit tussen de oren, maar dit soort maatregelen heeft zeker effect.”
Dat we als burgers volledig vertrouwen op de overheid als het gaat om onze veiligheid
ziet Hans als een grote vergissing. “Justitie en het strafrecht maken het echt niet veiliger.
De samenleving is een hoop gedoe van mensen en organisaties. Politie en justitie
bewaken daarvan een klein beetje de grenzen. Dat is het. Veiligheid zit in omgangsvormen, hoe zaken georganiseerd zijn, bepaalde getroffen regelingen, het vertrouwen
dat mensen in elkaar hebben. Veiligheid is écht iets van de burgers zelf. En dat besef
zijn we een beetje kwijtgeraakt.”
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Wie is prof.
dr. J.C.J. (Hans)
Boutellier?
Hans Boutellier (1953) is
wetenschappelijk directeur van het
Verwey-Jonker Instituut en bijzonder
hoogleraar Veiligheid en Veerkracht
aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
In 1980 studeerde hij af als sociaal
psycholoog. Hij houdt zich bezig met
maatschappelijke thema’s vanuit een
moreel perspectief: sociale orde,
veiligheid en leefbaarheid, (jeugd)
criminaliteit en strafrecht. Over deze
onderwerpen schreef hij honderden
publicaties. Verder publiceerde hij
diverse boeken zoals ‘De veiligheidsutopie’ (over het hedendaagse
onbehagen en verlangen rond misdaad
en straf) en ‘De improvisatiemaatschappij’ over de sociale ordening
van een onbegrensde wereld.
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Verwey-Jonker
Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut doet
onafhankelijk onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken: actueel
en richtinggevend. Het instituut doet
onder andere onderzoek naar moeilijk
bereikbare bevolkingsgroepen en helpt
opdrachtgevers grip te krijgen op
sociale dilemma’s. Het volgt nieuwe
ontwikkelingen op de voet. De drie
onderzoeksgroepen zijn Jeugd,
opvoeding en onderwijs, Sociale
vitaliteit en veiligheid en
Maatschappelijke participatie.
Meer informatie: www.verwey-jonker.nl
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Vijftien partijen ondertekenden de code,
met linksonder Daan van Vliet namens Unica

“Je werkt
hier veilig
of je werkt
hier niet”
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Veiligheid
in de
bouw

VEILIGHEIDSBEWUST
De code is extern gericht om de samenwerking tussen bedrijven
op het gebied van veiligheid te vergroten. Daarnaast is er een
interne component die minstens zo belangrijk is, vindt Ronald
Velsink, KAM-manager bij Unica. “Veiligheidsbewustzijn is iets
wat we de komende jaren willen verbeteren. ‘Je werkt hier veilig
of je werkt hier niet’ - dat willen we tussen de oren van alle
Unica-medewerkers krijgen.”
GEBRUIKERSFASE
Voor Unica gaat de Governance Code verder dan arbeidsveiligheid alleen. Een veilige bouwplaats is pas het begin.
“De gebruikersfase is voor ons ook erg belangrijk”, zegt Ronald.
“De installaties die wij plaatsen moeten veilig zijn. Leggen wij
een drinkwaterinstallatie aan, dan moet deze beschermd zijn
tegen legionellabesmetting. En elektrotechnische installaties
moeten veilig worden aangelegd om te voorkomen dat kortsluiting ontstaat. Dit zien wij als onze verantwoordelijkheid.”

Meer informatie over de Governance
Code ‘Veiligheid in de Bouw’ op:
www.gc-veiligheid.nl
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Een veilige omgeving hoort de normaalste
zaak van de wereld te zijn. Een bouwplaats
moet veilig zijn, evenals het gebouw nadat
het in gebruik is genomen. In Nederland is
dat gelukkig in de meeste gevallen al zo,
mede dankzij de vele wetten en regels.
Natuurlijk kan regelgeving niet voorkomen
dat er ongelukken gebeuren. Waar mensen
werken, gaat nu eenmaal wel eens iets mis.
Vooral in de bouw zit een ongeluk in een
klein hoekje. De bouwsector heeft daarom
haar verantwoordelijkheid genomen en de
Governance Code ‘Veiligheid in de bouw’
ontwikkeld. Vijftien partijen uit de
installatie-, bouw- en infrasector hebben
deze code ondertekend. Zo ook Unica.

GOVERNANCE
CODE
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Defensie vertrouwt beveiliging
locaties toe aan Thales Unica

Innovatie
centraal bij
beveiliging
170 defensielocaties

Bekijk hier de film

Martijn Delfgou, projectmanager DBBS
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Het consortium Thales-Unica is de komende vijftien jaar verantwoordelijk
voor de elektronische bewaking en beveiliging van 170 defensielocaties.
Uit dit contract, dat afgelopen zomer werd gesloten, blijkt een groot
vertrouwen bij het Ministerie van Defensie. In gesprek met projectmanager
DBBS Martijn Delfgou over de afwegingen die het ministerie heeft gemaakt.
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Thales en Unica zijn samen verantwoordelijk voor de uitvoering van het contract. Gedurende vijftien
jaar gaat het consortium de ontwikkeling, installatie, het beheer en onderhoud van het nieuwe
Defensie Bewakings- en Beveiligingssysteem (DBBS) verzorgen. Daaronder vallen onder meer de elektronische toegang, indringerdetectie en meldkamersystemen voor 170 verschillende defensielocaties
in heel Nederland. Het gaat om een DBfM-contract - Design, Built, Maintain met een beperkte Finance
component – een type contract waarin Unica een stijgende lijn ziet, vooral bij security-projecten.
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Voor het Ministerie van Defensie is het een bijzondere overeenkomst, vertelt Martijn Delfgou,
projectmanager DBBS bij Defensie. Defensie gaat op een belangrijk terrein een vergaande,
langdurige samenwerking aan met het bedrijfsleven, in de vorm van een prestatiecontract.
“Beveiliging is een primaire taak voor Defensie”, vertelt Delfgou. “Bewaking en beveiliging zijn
noodzakelijk voor onze bedrijfscontinuïteit, zodat we altijd onze mensen en ons materiaal over de
hele wereld kunnen inzetten.”

“Het nieuwe DBBS-project is heel omvangrijk en dus
kostbaar. We hebben een systeem nodig dat voldoet
aan de eisen van de tijd en dat kan inspelen op de
nieuwste ontwikkelingen. Defensie maakt zorgvuldige
afwegingen voor dit soort grote uitgaven. Door samen
te werken met marktpartijen kunnen we beter inspelen
op innovaties en wordt de flexibiliteit en doelmatigheid van Defensie vergroot. De doelstellingen en
eisen voor het DBBS zijn in lijn hiermee vastgelegd,
waarbij de uitvoering bij Thales Unica belegd is.
Uiteraard is de risicoverdeling hierop afgestemd.”

Wat zijn de afwegingen,
hoe veilig moet ‘veilig’ zijn?
“Alles 100 procent beveiligen is onbetaalbaar, daarom past Defensie risicomanagement toe: waar willen
we absoluut geen risico lopen, en waar accepteren
we een vastgesteld risico. Het DBBS moet ervoor
zorgen dat alle belangen onder elektronische detectie staan en het de juiste mensen binnenlaat en
anderen buiten houdt. Defensie hanteert het ‘need to
be’- principe: waar je niet hoeft te zijn, daar kom je niet
in. Maar onze medewerkers moeten natuurlijk wel op
een prettige manier met zo min mogelijk hinder hun
werk kunnen doen. Ook dat is belangrijk.”

Wanneer heb je zekerheid dat een
locatie goed beveiligd is?
“Uiteraard maken de elektronische beveiligingsmaatregelen onderdeel uit van een groter geheel. De kracht
zit in het samenspel van maatregelen. Voor het DBBS
betekent dit dat ieder moment van de dag onze
belangen onder elektronische detectie staan en dat
de juiste mensen naar binnen kunnen. Wij hebben
een systeem gevraagd dat zichzelf monitort, waarbij
de ene sensor de andere controleert en waarin wordt
gelogd wie wat doet binnen het systeem. Stel dat een
sensor wel technisch werkt maar niet goed gericht is,
dan moet dat worden opgemerkt. Daarvoor hebben
Thales en Unica een innovatieve oplossing ontwikkeld.”

Vanaf 2016 wordt het DBBS (Defensie Bewakings- en
Beveiligingssysteem) uitgerold over 170 locaties
van Defensie in heel Nederland. Dit project zal naar
verwachting vier jaar in beslagnemen. De fasering volgt
de uitfasering van bestaande contracten: als een oud
contract afloopt neemt het nieuwe systeem van Thales
Unica het over.
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Hoe is de samenwerking in dit contract
georganiseerd en hoe verloopt die?
“Het contract heeft de kenmerken van een prestatiecontract. Defensie was in dit vakgebied gewend om
meer technisch te specificeren. In het nieuwe
contract benoemen we welke eisen moeten worden
ingevuld — functioneel gespecificeerd. Vervolgens is
de technische invulling van de dienstverlening de
verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer, Thales
Unica. Voor Defensie was dit even wennen, omdat
Defensie wel eindverantwoordelijk blijft, maar in de
uitvoering meer moet loslaten. Van Thales Unica
wordt initiatief en vakkennis verwacht om de dienstverlening op een goede wijze invulling te geven.
Thales en Unica zijn twee bedrijven die elkaar
versterken, maar ook verschillen kennen. Dat vraagt
om een investering: ze moeten elkaar goed leren
kennen en begrijpen. Daarin weten Defensie, Thales en
Unica elkaar steeds beter te vinden.”

Vanuit het buitenland wordt de
ontwikkeling van het nieuwe
DBBS-systeem met interesse gevolgd.
Hoe kijkt Defensie daar tegenaan?
“Nieuw in de branche zijn de vorm waarin de dienstverlening gevraagd wordt, het bijbehorende contract
met betalen voor prestatie en de innovatie op technisch gebied. Aandacht voor deze nieuwe vorm van
uitvragen bij Defensie, mogelijk ook internationaal,
is begrijpelijk. Defensie hecht wel groot belang aan
het zorgvuldig omgaan met informatie. Die spelregels
zijn bekend bij Thales en Unica, die hier goed naar
handelen. Uiteraard zullen elementen uit dit systeem
commercieel doorontwikkeld en vermarkt worden.
Dat hoort erbij als je samenwerkt met marktpartijen.
Het belangrijkste is dat onze specificaties niet naar buiten mogen komen, dus hoe we beveiligen, welke eisen
we stellen en hoe het systeem ontworpen is.”

Technische ontwikkelingen gaan
razendsnel. Hoe kun je daar in een
contract op inspelen?
“Techniek verandert voortdurend en deze snelheid
zal naar verwachting toenemen, denk aan Internet of
Things en Augmented Reality. In het contract staat
onder meer de eis dat het DBBS vijftien jaar in de
vaart moet worden gehouden. Gedurende die periode
mogen Thales en Unica bepalen hoe ze dat efficiënt
en kwalitatief gaan doen, zolang wordt voldaan aan
gestelde eisen. Als zij nieuwe kansen of bedreigingen
zien, kan daar in afstemming met Defensie snel op
ingespeeld worden. We hebben daar vertrouwen in,
omdat de technische expertise van Thales en Unica
precies daar ligt.”
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Waarom heeft Defensie het besluit
genomen om zo’n belangrijke taak
uit te besteden aan marktpartijen?
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De
impact
van
brand

“Dankzij dit prachtige
systeem kan een brand nooit
meer zo groot worden”

“Veel bedrijven onderschatten de impact van brand”, zegt Louis Sciarli.
De directeur van ‘waste-to-product’-bedrijf Vliko heeft zelf zijn portie wel gehad.
Hij was bij de nieuwjaarbrand in ’t Hemeltje in Volendam en kreeg twee keer te maken
met een bedrijfsbrand. Unica legde een hypermodern brandbeveiligingssysteem
aan op het nieuwe Vliko-terrein in Zoeterwoude.
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Op maandagavond 19 augustus 2013 krijgt Louis Sciarli om acht
uur een telefoontje van de brandweer. Er woedt een grote brand
op het terrein van zijn afvalsorteerbedrijf Vliko in Leiderdorp.
Louis stapt meteen in de auto. Als hij komt aanrijden, ziet hij met
eigen ogen hoe erg het is. Twee hallen en een sorteerinstallatie
staan in lichterlaaie en zullen in 48 uur tijd volledig uitbranden.
Bij het hek staan tientallen collega’s, die het nieuws in de media
hebben gehoord en uit eigen beweging zijn gekomen om te helpen.
“Het doet je goed als je op zo’n moment je collega’s ziet staan.
Iedereen was veilig, maar er stonden 55 vrachtwagens op het
terrein naast de brandende hal. Met z’n allen hebben we de
wagens van het terrein afgereden. Als team hebben we dagen
achter elkaar keihard gewerkt. Onze klanten werden dankzij de
hulp van onze zusterbedrijven binnen Shanks Group in de
tussentijd gewoon bediend. Na vier dagen waren we weer volledig operationeel. Daar ben ik enorm trots op.”
MEGA-OPERATIE
“Mensen onderschatten wat er allemaal op je afkomt als er brand
uitbreekt”, zegt Louis. “Het was een mega-operatie met een
enorme nasleep. Er stonden 240 brandweerlieden op het
terrein te blussen. Ik moest direct in overleg met de brandweer,
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het hoogheemraadschap, de omgevingsdienst en het RIVM.
De technische recherche deed onderzoek naar de oorzaak van
de brand. Uit de camerabeelden bleek dat de brand was ontstaan
in het grof huishoudelijk afval, dat zie je vaker bij afvalverwerkingsbedrijven. Een sloopbedrijf moest het dak van de hal slopen
om de brand beter te kunnen blussen. Vrachtwagens reden af en
aan om het afval af te voeren. Ondertussen moesten we de pers
managen en na afloop kwam de verzekeringsmaatschappij langs.
Het ging continu door.”

“ Een goed samenspel
tussen de architect,
constructeur en
Unica was heel
belangrijk”
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Louis Sciarli

Making
more from
waste

TEAM VAN SPECIALISTEN
Louis is een bevlogen ondernemer, die het belangrijk vindt om zijn
kennis en ervaring te delen met andere ondernemers, maar die
vooral ook graag vooruit kijkt. “We zijn op 1 oktober 2016 verhuisd naar een nieuwe locatie in Zoeterwoude. Al in de ontwerpfase zijn we in gesprek gegaan met een team van specialisten op
het gebied van brandbeveiliging. Ik heb Unica Automatic
Sprinkler toen leren kennen als een heel betrouwbare partij die
meteen constructief meedacht. Samen met Unica hebben we
gekozen voor een deluge-systeem met droge blusleidingen,
die in geval van brand worden voorzien van water uit een grote
wateropslagtank op het terrein. Met dit prachtige systeem kunnen
we heel gericht blussen, zodat een brand nooit meer zo groot
kan worden”, vertelt Louis enthousiast. “Het was een lang en
intensief project, omdat het systeem op maat gemaakt moest
geworden. Elke beslissing had gevolgen, bijvoorbeeld voor de
constructie. Een goed samenspel tussen de architect, constructeur
en Unica was daarom heel belangrijk.”
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Vliko is een ‘waste-to-product’-bedrijf in
Zoeterwoude (voorheen Leiderdorp) met circa
120 medewerkers. Het bedrijf is onderdeel
van de beursgenoteerde Shanks Group.
Ruim 93 procent van de door Vliko ingezamelde
afvalstoffen en reststoffen wordt gerecycled en
duurzaam hergebruikt. Vandaar de missie:
‘making more from waste’.

WEES VOORBEREID
Louis wil andere ondernemers op het hart drukken om samen
met een ervaren specialist werk te maken van brandveiligheid.
“Ga in gesprek met meerdere partijen, zoals de brandweer, een
brandveiligheidsspecialist en de verzekering. En ga oefenen.
Veel oefenen! Vroeger hielden we twee keer per jaar een
brandoefening, dat doen we nu één keer in de maand. Tijdens een
brand lopen dingen altijd anders dan je dacht. Dus zorg dat je zo
goed mogelijk voorbereid bent.”
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In de nacht van 17 juli 2016 breekt opnieuw brand uit bij Vliko,
dit keer in een van de recyclinghallen. Mede dankzij de snelle
inzet van de hulpdiensten is deze brand snel onder controle.

25-11-16 16:36

V.l.n.r. Jan Peter Jonkman, Titia Luiten,
Ralph Keuning en Tom Verschoor.
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Hoe beveilig
je het
Guggenheim?
Het beveiligen van een museum levert interessante dilemma’s op.
Dat bleek toen een museumdirecteur, architect, brandbeveiligingsexpert en een inbraakbeveiligingsexpert zich gezamenlijk bogen
over een fictieve casus: hoe beveilig je het Guggenheim Museum
in New York? Verslag van een bevlogen discussie over smart
technology, ‘eng’ water en deuren open of dicht.
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Het gesprek vindt plaats in de ellipsvormige ‘blob’, de karakteristieke bovenverdieping van Museum De Fundatie in Zwolle.
De vraag die centraal staat tijdens deze bijeenkomst is voor
museumdirecteur en gastheer Ralph Keuning allerminst fictief.
Hij is verantwoordelijk voor de veiligheid van 300.000 museumbezoekers per jaar en tal van kostbare schilderijen, waaronder
topstukken van Van Gogh, Mondriaan en Picasso. Titia Luiten is
werkzaam als architect bij JHK Architecten in Utrecht en in die
hoedanigheid deskundig op het gebied van het bouwkundige
aspect van veiligheid. Tom Verschoor, directeur Unica Automatic
Sprinkler, en Jan Peter Jonkman, directeur Unica Security,
zijn uitgenodigd vanwege hun uitgebreide kennis en expertise
van brand-, inbraak- en toegangsbeveiliging.

Ralph vertelt dat zijn museum beschikt over twee ontruimingsplannen: één voor personen en één voor de kunst. “De veiligheid
van mensen is het allerbelangrijkste. We hebben een ‘ranking’
van de belangrijkste kunstwerken, maar je zal scherp aan de wind
moeten varen om deze bij brand op tijd buiten te krijgen. De brandweer zal zeker niet naar binnen gaan om de kunst te redden.”

ONTRUIMINGSPLANNEN
Hoewel Ralph geen actueel voorbeeld kent van brand in een
museum, is brandveiligheid het eerste thema dat ter sprake
komt. “Het ontwerp van elk gebouw begint met brandveiligheid.
Al bij het voorlopig ontwerp moet er een veiligheidsplan liggen”,
zegt Titia. “Mensen moeten het gebouw snel en veilig kunnen
ontvluchten. Een heldere, logische routing is cruciaal. Met compartimentering en het gebruik van brandwerende materialen
probeer je te voorkomen dat een brand overslaat naar andere
ruimten. Voor een museum is het natuurlijk van groot belang dat
de kunst gespaard blijft.”

WATER EN KUNST
Tom beaamt dat er nog veel te weinig aandacht is voor het
beperken van de materiële schade. Hij stelt dat smart technology
hier een handje kan helpen. “In een gebouw als het Guggenheim,
maar ook hier in De Fundatie, werkt het atrium als een schoorsteen.
Wanneer de plafonddetectoren een brand opmerken, ben je – zeker
’s nachts als er niemand is – te laat. Ik zou daarom camera’s
installeren die ook rook kunnen detecteren. Daarnaast gekleurde
ledverlichting om de vluchtroute te markeren en een watermist-systeem om een beginnende brand met een minimum aan
water in de kiem te smoren.” Wat is watermist, klik hier >>
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“Bij brand moeten alle
deuren open, maar dat levert
direct een enorm beveiligings
risico op” Ralph Keuning
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“Oh nee, géén water! Water is eng”, stelt Ralph beslist. “Een
sprinklersysteem is prima voor brandgevaarlijke plekken, zoals de
coffee corner en de installatieruimte, maar er is geen museum
ter wereld met een sprinklerinstallatie in de expositieruimten.
Water en kunst gaan niet samen. Ik krijg al de kriebels van de
drinkwater- en verwarmingsleidingen die door het gebouw lopen.
Elke leiding gaat een keer lek. Daarom laten wij ons leidingwerk
elke twee weken controleren door specialisten.” Tom reageert:
“Met de huidige stand van de techniek is de angst voor waterschade achterhaald. Daar ligt een taak voor onze beroepsgroep
om opdrachtgevers en samenwerkende partijen beter te informeren over de huidige en toekomstige mogelijkheden.”
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“De brandweer zal
zeker niet naar binnen
gaan om de kunst
te redden” Ralph Keuning
CAMERADETECTIE
Waar brandveiligheid stap één is voor een veilig gebouw, daar
komt toegangs- en inbraakbeveiliging vaak pas later om de hoek
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kijken. “Gek eigenlijk”, zegt Ralph, “want kunstdiefstal komt veel
vaker voor dan brand. Beveiligingsmaatregelen en -procedures
zijn voor elk museum van levensbelang.”
Jan Peter vertelt dat het beveiligen van een museum begint met
de gebruiksvraag. “Wie komen er in het gebouw en welke maatregelen kun je nemen om de mensen en de kunst te beschermen?
In het geval van een museum wil je het gebouw goed, maar zo
onopvallend mogelijk beveiligen. Je wilt dat bezoekers zich welkom
voelen en optimaal kunnen genieten van de kunst aan de wand.”
“Ik vind zichtbare beveiliging geen probleem. Wij leunen enorm op
cameradetectie”, zegt Ralph. “Er hangen twee grote beeldschermen bij de ingang om bezoekers juist te laten zien dat wij gebruik
maken van cameratoezicht. Veel schilderijen zitten achter ultraveilig glas. Elk kunstwerk dat we in bruikleen krijgen, heeft een
speciaal eisenpakket op het gebied van beveiliging. Het is soms
lastig om aan alle verplichtingen te voldoen. Aan de andere kant
houden we elkaar zo scherp in de museumwereld.”
SOCIALE CONTROLE
Iedereen weet dat een museum het veiligst is als er veel publiek
aanwezig is. “De sociale controle is groot”, aldus Ralph. Aan de
andere kant leveren drommen mensen een direct gevaar op voor
de kunst. Titia herkent dit: “Soms wil je als bezoeker heel dicht
op een kunstwerk kruipen, maar je kunt daarbij natuurlijk per
ongeluk iets beschadigen.” Volgens Jan Peter zijn er veel
manieren om de kunst te beschermen. “Het is verstandig om
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“Door kostbare
kunstwerken te taggen
met een chip, kun je
ze volgen als ze een
ruimte verlaten” Jan Peter Jonkman

aan een simpel haakje moeten hangen. Maar vanuit inbraakoogpunt wil je dat het juist zo lang mogelijk duurt om een schilderij
van de muur te halen.” Jan Peter vertelt dat er innovatieve
methoden zijn om snel te kunnen verifiëren of de persoon die een
schilderij aanraakt daartoe bevoegd is. “Een andere oplossing is
elektronisch toezicht op afstand. Hiermee kun je bij calamiteiten
de beveiliging snel upgraden. Ook is het raadzaam om kostbare
kunstwerken te taggen met een chip, zodat je ze kunt volgen als
ze een bepaalde ruimte verlaten. Je ziet dat het internet of things
en smart technology een steeds grotere rol gaan spelen; je krijgt
steeds meer smart museums.”

bezoekers rugzakken en tassen in lockers te laten plaatsen.
Verder werken licht- en geluidssignalen heel goed. Aanraakdetectie, een soort virtueel gordijn dat voor een kunstwerk wordt
geplaatst, is meestal voldoende om mensen op een veilige
afstand te houden.” Titia vult aan: “Er wordt vaak gewerkt
met paaltjes met touwen, maar die kunnen mensen uit hun evenwicht brengen. Een simpel opstaand plintje kan juist wel heel
goed werken.”

VERBINDING ZOEKEN
Titia concludeert aan het eind van het gesprek dat het goed
zou zijn om gelijk bij de start van een project de bouwkundige,
organisatorische en installatietechnische discipline samen te
brengen. “Ik heb nu al zoveel nieuwe kennis opgedaan dat ik
ervan overtuigd ben dat we veel van elkaar kunnen leren en
elkaar goed kunnen aanvullen.” Tom is het hiermee eens:
“Ontwikkelingen gaan razendsnel. Om hier goed op in te kunnen
spelen, zullen we meer dan nu de verbinding moeten zoeken.”
Titia knikt: “Als partijen die ergens voor staan en die vernieuwend durven te zijn gaan samenwerken, kun je écht mooie
dingen bereiken.”

ERIN OF ERUIT?
Dan komt het ultieme vraagstuk ter tafel: brandbeveiliging versus
diefstalpreventie. “Bij brand moeten alle deuren open, maar dat
levert direct een enorm beveiligingsrisico op”, zegt Ralph.
“Om een schilderij snel te kunnen redden van brand zou je het
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Titia Luiten (links) en
Ralph Keuning
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Lucas Bolsius

Voorspelbaar
gedrag
Elk najaar zie ik hordes middelbare scholieren in het half donker hun
weg banen naar school. Nog los van het feit dat de gemiddelde groep
in rijen van drie oprukt, zie ik dat meer dan de helft van de fietsers
geen verlichting heeft. Elk jaar verzucht ik weer dat daardoor heel veel
kinderen en jongeren onnodig risico lopen. En elk jaar vraag ik me af hoe de
ouders van deze kinderen hun verantwoordelijkheid invullen. Moeten eerst
de harde lessen van een ongeluk worden meegemaakt, of moet eerst een
boete worden uitgedeeld voordat er actie wordt ondernomen? Hoe zit die
psychologie toch in elkaar? We weten het, maar...
Voorspelbaarheid is een interessant gegeven. Voorspelbaarheid wordt steeds
verfijnder, omdat nieuwe technologieën de mens in staat stellen vrij nauwkeurig te anticiperen. Dat is mede het gevolg van snelle computers, die
ook steeds grotere hoeveelheden data kunnen verwerken. En we weten
ook steeds meer. Eigenlijk zijn we dag en nacht te traceren door het feit
dat we een mobiele telefoon bij ons dragen. Wie dertig jaar geleden al
mobiel bereikbaar was, moest zich per auto vervoeren om alleen al het
gewicht van het totale apparaat mee te kunnen nemen. Door het feit dat nu
‘iedereen’ een mobiele telefoon op zak heeft, kunnen we nauwkeurig aangeven
waar en wanneer de koopstromen zich in een stad bevinden.

Column

En zo geldt voor steeds meer gegevens dat de voorspelbaarheid wordt
vergroot. Als gemeente Amersfoort kunnen we zien wanneer inbraken in
bepaalde delen van de stad plaatsvinden. Met moderne communicatiemiddelen kunnen we onze inwoners daarover informeren, waardoor de
heterdaadkracht flink toeneemt. Immers, de 150 agenten leveren maximaal
300 ogen op. Als we de mensen die aangesloten zijn op Burgernet bereiken, dan hebben we 30.000 ogen. En die zijn min of meer 24 uur per dag
inzetbaar!
Voorspelbaarheid en het beperken van risico's raken steeds meer met
elkaar verbonden. Maar de factor mens houdt daar niet altijd rekening
mee. Het gedrag van mensen laat zich over het algemeen niet zo sturen
door nieuwe informatie. Dat blijkt ook wel uit verschillende studies.
Sterker nog, het overgrote deel van ons gedrag komt voort uit automatisme. En dus kan ik nu al voorspellen dat ik volgend jaar in de herfst
weer dezelfde verzuchtingen zal hebben. Ook mijn gedrag is voorspelbaar.
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LUCAS BOLSIUS IS SINDS 2010 BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT.
OP 30 AUGUSTUS 2016 IS HIJ BEËDIGD VOOR EEN TWEEDE AMBTSTERMIJN.
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Fire Safety
Engineering
valt tussen
wal en schip
Ruud van Herpen

“Brandveiligheid komt in geen
enkele opleiding voor. Zelfs de
overheid heeft haar bezorgdheid
hierover uitgesproken”

Nederland behoort tot de top 10 van brandveilige landen ter wereld. Toch is het aantal
grote industriële branden fors toegenomen,
branden gebouwen vaker tot de grond toe
af (total loss) en heeft een bedrijfsbrand een
ontregelend effect op de eigen bedrijfscontinuïteit en de hele keten (supply chain). Dat
kan beter en vooral slimmer, stelt Ruud van
Herpen, fellow Fire Safety Engineering aan
de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e).

Op welke manieren wordt momenteel de
kennis over brandveiligheid vergroot?

Wat is uw kritiek op het fire safety onderwijs op
Nederlandse hogescholen en universiteiten?

Waarom werkt de samenwerking tussen
bedrijfsleven en onderwijs zo goed?

“Het thema brandveiligheid van gebouwen is nauwelijks verankerd
in bouwgerelateerde opleidingen aan hogescholen en universiteiten. Onderwerpen als duurzaam en energiezuinig bouwen zijn
populair onder studenten, brandveiligheid is dat veel minder.
Daar moet verandering in komen, want het is belangrijk dat
toekomstige bouwkundige ingenieurs kennis hebben van brandpreventie. Bij de Brandweeracademie (IFV), waar ik ook lesgeef,
is de bouwkundige en installatietechnische kant van brandveiligheid een ondergeschoven kindje. Fire Safety Engineering komt
dus in geen enkele opleiding voor en valt tussen wal en schip.
Zelfs de overheid heeft een paar jaar geleden haar bezorgdheid
hierover uitgesproken.”

“Als fellow is het mijn taak om de verbinding te leggen tussen
de universiteit en de ingenieurspraktijk. Ik zie met eigen ogen
dat de verschillende partijen elkaar kunnen aanvullen en versterken. Wetenschappelijk onderzoek kost geld. Voor de universiteit
is het goed dat er partijen zoals Unica zijn, die de brandveiligheid van gebouwen belangrijk vinden en bereid zijn te investeren in kennisontwikkeling. Studenten vinden het leuk om in
de keuken te kijken van de koplopers in de fire safety markt.
En het bedrijfsleven worstelt met vragen, die we met gericht
wetenschappelijk onderzoek kunnen beantwoorden. Daarnaast
zijn technische bedrijven altijd op zoek naar goed opgeleide
>>
medewerkers.”
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“Om de kennis over brandveiligheid bij Bouwkunde-docenten en
-studenten te vergroten, heeft de Saxion Hogeschool in Enschede
mij als lector Brandveiligheid in de bouw aangesteld. Hiervoor
werkt de hogeschool sinds kort samen met de Brandweeracademie. De TU/e heeft mij in 2013 als fellow (praktijkhoogleraar)
Fire Safety Engineering aangesteld. Daarin word ik ondersteund
door de stichting Fire Safety Engineering - wetenschappelijk
onderzoek en onderwijs (FSE wo2). Deze stichting financiert
wetenschappelijk onderzoek van studenten op het gebied van
fire safety met hulp van sponsors uit het bedrijfsleven.”

25-11-16 16:36

Ruud van Herpen

“De regels zijn niet altijd
even slim. Ze zijn gericht
op effectbeheersing en
niet op risicobeheersing”

Ruud van
Herpen
Ruud van Herpen (1962) is afgestudeerd civiel ingenieur
aan de Technische Universiteit Delft (1987). Daarna volgde
hij diverse postacademische opleidingen. Ruud is docent in
diverse bachelor- en masteropleidingen en cursuscoördinator
van de PHBO FSE-FSM (Fire Safety Engineering & Management;
SKB i.s.m. IFV Brandweeracademie). Tevens is hij lector
Brandveiligheid in gebouwen (Saxion University of applied
sciences) en fellow bij Institution of Fire Engineers (IFE).
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Wat houdt risico aangestuurde regelgeving in
en waarom is dat wenselijk?
“Oplossingen op het gebied van brandveiligheid worden steeds
innovatiever. De huidige voorschriften zijn prescriptief van aard
en ingevuld met concrete grenswaarden. Dat werkt innovatie-remmend. We hebben in Nederland niet goed vastgelegd
wat we voldoende veilig vinden. Dat betekent dat we continu
met elkaar in discussie moeten over de vraag of een oplossing
wel voldoet aan het wettelijke veiligheidsniveau. Ik vind dat niet
de voorschriften maar het bovenliggende doel – persoonlijke
veiligheid – leidend zou moeten zijn. Het is mogelijk om aan alle
voorschriften te voldoen en toch een brandgevaarlijke situatie te creëren. Daarnaast is het niet mogelijk om met concrete
voorschriften op veranderende randcondities te anticiperen.
Ouderen die zelfstandig wonen lopen bijvoorbeeld een groter
risico om gewond te raken bij brand, omdat zij signalen minder
goed waarnemen, langzamer vluchten en gevoeliger zijn voor
gezondheidsschade. Prescriptieve voorschriften kunnen hierop
niet anticiperen. Met het expliciet maken van veiligheidsdoelen
en door de bijbehorende acceptabele faalrisico’s vast te leggen, kan dat wel. Daarmee geef je bovendien veel meer vrijheid
in de manier waarop die doelen gerealiseerd kunnen worden.
Dat biedt perspectieven voor innovatieve en installatietechnische
oplossingen die in onze bouwregelgeving niet voorkomen.”
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Brandbeveiliging moet in uw ogen dus
vooral slimmer?
“Dat klopt. Nederland doet het heel goed op het gebied van
brandveiligheid, maar daar betalen we dan ook fors voor.
Onze regels zijn niet altijd even slim. De voorschriften zijn gericht op effectbeheersing en niet op risicobeheersing. Soms zijn
er bouwkundig zware voorzieningen vereist om een gebouw
volgens de wet brandveilig te maken, terwijl je hetzelfde resultaat
kunt bereiken met slimme installatietechnische of organisatorische oplossingen.”

Wat hebben brandbeveiliging en
duurzaamheid met elkaar te maken?
“In de publiekrechtelijke bouwregelgeving draait het om persoonlijke veiligheid en de veiligheid van het buurtperceel.
Het voorkomen en beperken van brand vind je hierin maar
beperkt terug. Dat betekent dat een gebouw volgens de wet
mag instorten of afbranden als iedereen veilig is. Dat is lang niet
altijd wenselijk. Een ziekenhuis, bloedbank of productiebedrijf
met unieke machines wil in het geval van brand de schade
natuurlijk zo beperkt mogelijk houden. En een duurzaam gebouw
tot de grond toe laten afbranden is bepaald niet duurzaam.
Brandbeveiliging is dus meer dan voldoen aan de letter van de
wet. Er komt gelukkig steeds meer aandacht voor duurzame
brandveiligheid en property protection. Ook verzekeraars beginnen serieus na te denken over schadebeperking.”

Heeft u een advies voor bedrijven?
“Zet in op doelgerichte brandveiligheid. Dat vraagt om openheid.
Bedrijven zijn bang om informatie te delen uit angst voor de concurrentie, maar transparantie is de enige manier om brandbeveiligingsoplossingen geaccepteerd te krijgen. Geslotenheid zorgt
juist voor wantrouwen bij vergunningverleners. Scherm jezelf dus
niet af, want de nadelen zijn groter dan de voordelen. De markt
heeft een gezamenlijk belang dat nu niet van de grond komt.
Verder roep ik marktpartijen en verzekeraars op om vooral mee
te denken, mee te praten en mee te doen. Als je brandveiligheid
serieus neemt, dan zorg je dat je erbij bent. Bewijs dat het thema
écht hoog op de agenda staat.”
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“Durf het gesprek
aan te gaan met
de verzekeraar”
In zijn lange carrière in de verzekeringsbranche heeft Marcel alles meegemaakt.
Bedrijven die voldoen aan alle wet- en regelgeving op het gebied van brandbeveiliging,
maar geconfronteerd worden met aanvullende eisen van de verzekeringsmaatschappij
of een hoge verzekeringspremie. Ondernemers die hun bedrijfspand tot de grond
toe zien afbranden. – “Life safety staat op één. De brandweer is er niet om je
bedrijf te redden.” – En talloze bedrijven die de gevolgen van een brand niet
meer te boven komen en binnen enkele jaren failliet gaan.

TOTAL LOSS
Door meer risicobewustzijn en duurzaam bouwen valt veel leed
te voorkomen, stelt Marcel. “Steeds meer gebouwen branden
volledig af. Het behouden van een bouwwerk en het voorkomen
van schade is géén doelstelling van het Bouwbesluit. Ook staat
het Bouwbesluit risicovol bouwen toe. Er wordt helaas nog vaak
gekozen voor goedkoop en snel (ver)bouwen, waarbij onder andere brandbare materialen worden gebruikt. Dat vergroot de
kans op een total loss, bedrijfsstilstand en gevolgschade aan derden.
Verzekeraars reageren hierop door extra eisen te stellen. Voldoe
je daar niet aan, dan zie je dat terug in je verzekeringspremie en/
of de voorwaarden en clausules. Dit alles werkt een claimcultuur
in de hand. Dat lijkt mij ongewenst. Het is beter voor alle partijen
als wordt geïnvesteerd in brandveiligheid en duurzaam bouwen
en daarmee in een langere levenscyclus van een gebouw.”
ONDERHANDELEN
Volgens Marcel zou risk finance management bij elk bedrijf hoog
op de agenda moeten staan. “Grote ondernemingen nemen gemiddeld vaker structureel maatregelen om de kans op brand en

Marcel
Hanssen
Marcel Hanssen was tot voorkort werkzaam als directeur
Property Risk Control & Engineering bij verzekeringsmakelaar
Aon. Tegenwoordig adviseert hij bedrijven op het gebied van
risicomanagement en het vernieuwen van verzekeringscontracten.
“Door tijdig en open het gesprek aan te gaan met de risicodrager
haal je het maximale rendement uit je verzekering.”

het effect ervan te verkleinen. Hiermee gaan zij onderhandelen
met de verzekeraar: what’s in it for me? Kleinere bedrijven
kunnen op die manier ook een lager brandrisico realiseren en een
lagere verzekeringspremie en betere voorwaarden bedingen.
Mijn advies is: wees moedig, leg je kaarten op tafel, ga het
gesprek aan. Ga vooral ook shoppen, want verzekeraars komen
het niet brengen.”

Unica stimuleert onderzoek
en kennisontwikkeling

Unica is lid van de adviesraad van het voorgezette lectoraat brandveiligheid
van de Saxion Hogeschool in Deventer.
—
Unica sponsort de stichting FSE wo2. De stichting FSE wo2 is verbonden aan
de fellowship Fire Safety Engineering aan de TU/e.
—
Unica sponsort de Verenigde Brandveiligheid Experts (VBE).
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Het vergroten van de kennis over Fire Safety Engineering
is een belangrijk speerpunt voor Unica Automatic Sprinkler:
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Carlos Fischer

“Een drone kan
eenvoudig ergens
naar binnen vliegen
en geluidsopnamen,
foto’s of filmpjes
maken”
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Dronedetectie
gaat
spionage
tegen
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Carlos Fischer bouwde voor Unica Security een dronedetectiesysteem.
Het prototype bevat een camera met bewegingsherkenning die de
omgeving 360 graden scant en de beeldcoördinaten in de computer
omzet naar 3D. Het systeem kan op die manier zelfs de kleinste drones
herkennen. “Dit product is vanwege het risico op spionage potentieel
interessant voor heel veel partijen; van overheden en bedrijven tot
publieke personen.”

ÉÉN LEK IS GENOEG
Er bestaat toch wet- en regelgeving om het
gebruik van drones in goede banen te leiden?
“Jawel”, zegt Carlos, “maar dat betekent niet
dat we ons geen zorgen hoeven te maken.
Het is namelijk niet de vraag of iets mág,
maar of iets kán. Als wij een nieuwe toepassing
bedenken voor een drone, heeft een kwaadwillend persoon die ook allang bedacht.
Op het kantoor van de Japanse premier Abe
landde vorig jaar een drone met radioactief
materiaal. Je kunt natuurlijk ook een bom
onder een drone hangen en laten vallen in een
menigte. Een bekend gezegde is: een beveiliger
moet alle lekken vinden én dichten, maar een
aanvaller hoeft maar één gat in de beveiliging
te vinden en te misbruiken.”
ONGEMERKTE DIEFSTAL
Een gat kan in dit geval letterlijk een raam zijn
dat op een kier staat. “Een drone kan eenvoudig
ergens naar binnen vliegen en geluidsopnamen,
foto’s of filmpjes maken. Bijvoorbeeld van
een computerscherm of ontwerptekeningen
op het bureau van een architect of een ontwerper van kluizen. Een drone hoeft alleen
maar even voor het raam van het huis van een
bankdirecteur te hangen om die persoon te
bespioneren en vervolgens met gevoelige
informatie te manipuleren of chanteren. Het
gevaar zit dus vooral in het feit dat een drone
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ongemerkt informatie kan vergaren. Je merkt
niet eens dat je wordt bestolen, omdat informatie wordt gekopieerd en niet fysiek wordt
weggenomen. Houd dat maar eens tegen.”

“Als je de kleine drones
kunt detecteren, pak je
de grote vanzelf mee”
TEGENHOUDEN
Dat is precies wat Carlos hoopt te bereiken
met zijn ontwerp voor een prototype van
een drone-detectiesysteem.“Dronedetectiesystemen die op radiogolven werken, zijn niet
waterdicht en radarsystemen zijn duur. Unica
vroeg mij om een systeem te ontwerpen met
360 graden zicht, dat ook kleine drones kan
herkennen. Als je kleine drones kunt detecteren, pak je de grote vanzelf mee.”
Carlos begon zijn afstudeeropdracht met een
camera met bewegingsherkenning. “De camera
signaleert meteen als er iets in de omgeving
beweegt, maar dan weet je natuurlijk nog niet
of je te maken hebt met een drone of bijvoorbeeld een vogel. Ik moest dus een manier
vinden om het 2D-beeld van de camera in de
computer om te zetten in een 3D-coördinatiesysteem. Dat was een hele klus, maar het is
gelukt”, vertelt Carlos.
VERDER ONTWIKKELEN
“De volgende stap is om het systeem verder
te ontwikkelen om daarna een drone-melding
te kunnen koppelen aan een concrete actie,
bijvoorbeeld de gordijnen of luxaflex dichtdoen. Dit kan interessant zijn voor heel veel
partijen. Denk aan overheden, bedrijven en
publieke of vermogende personen. Zelf ben ik
al tevreden als dit ontwerp in de toekomst
een paar incidenten kan voorkomen.”
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Sinds zijn afstudeeropdracht bij Unica Security
kijkt Carlos Fischer, voormalig student aan de
opleiding Security Technology aan de Hogeschool Utrecht, met heel andere ogen naar
drones. “Drones zijn overal. Ze komen steeds
vaker in het nieuws en iedereen kan er een
kopen. Ze kunnen overal en op allerlei manieren worden gebruikt zonder dat je ze ziet of
hoort. Er komen in de nabije toekomst waarschijnlijk gecamoufleerde en geluidsstille
drones op de markt en dat brengt risico’s met
zich mee. Want je kunt je niet beveiligen
tegen iets wat je niet ziet.”
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Cybercrime
serieuze
criminaliteit
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Niet alleen consumenten, maar ook bedrijven zijn steeds vaker het
slachtoffer van een cyberaanval. De impact van een hack, phishing mail of
uitval van ICT-systemen is even groot als de schade na een grote brand,
maar serieuze bescherming tegen cybercrime staat nog niet overal op
de agenda. Het is belangrijk om in actie te komen, maar hoe beveilig je
je systemen en voorkom je dat data gestolen wordt?

Het is een beroepsgroep geworden, de cybercrimineel. Het beeld
van tieners die op zolderkamertjes uit pure verveling grote bedrijven
hacken, klopt allang niet meer. Cybercrime is serieuze criminaliteit geworden, waar tegenwoordig meer geld in omgaat dan in
drugshandel. Voor bedrijven is het risico enorm, ook al ziet nog
niet elk bedrijf de kwetsbaarheden in. Juist het gedigitaliseerde
Nederland, dat qua internetgebruik tot de wereldwijde koplopers
behoort, is kwetsbaar voor digitale aanvallen. Dat stelt het Nationaal
Cyber Security Centrum (NCSC) in haar onderzoek ‘Cybersecuritybeeld Nederland 2016’. Volgens de onderzoekers komt dat
door een combinatie van factoren. Software is vaak onbewust
onveilig ontwikkeld en daardoor kwetsbaar, terwijl steeds meer
apparaten van software worden voorzien en met internet worden
verbonden (Internet of Things). Daarnaast blijkt dat veel bedrijven
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de risico’s onderschatten en daardoor onvoldoende beveiligingsmaatregelen nemen, terwijl het bedrijfsleven steeds afhankelijker
is van ICT en de cybercriminaliteit juist toeneemt.
KROONJUWELEN
Dat is geen rooskleurig uitgangspunt, zo beseft ook Dennis van
Hoof. Als Risk & Compliance Officer bij Unica Schutte ICT helpt
hij klanten met het opstellen van maatregelen om cybercrime te
voorkomen. “Het is allereerst belangrijk dat bedrijven zich
bewust worden van de risico’s. Wat zijn de kroonjuwelen van
het bedrijf? Wat is belangrijk voor de organisatie, welke zaken
moet je beschermen en op welke punten ben je kwetsbaar?
Breng de (digitale) risico’s in kaart. Wees daarbij eerlijk en onderschat de risico’s beslist niet”, waarschuwt hij. Veel bedrijven den-
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Gelukkig zijn er oplossingen om de kans op cybercriminaliteit fors
te verminderen, en in ieder geval de gevolgen van een eventuele
aanval de baas te blijven. Beveiliging tegen cybercriminaliteit leunt
volgens Dennis op drie pijlers: technische maatregelen,
organisatorische maatregelen en bewustwording binnen de
organisatie. “Voor de technische maatregelen is vaak de meeste
aandacht; een sterke virusscanner, firewall en spamfilter is bij
elk bedrijf wel ingericht. Maar als je bijvoorbeeld denkt aan de
back-up oplossing, komen we al op een gebied waar niet elk
bedrijf goed over heeft nagedacht. Een goede back-up kan je
binnen korte tijd van ransomware afhelpen.”
BEVEILIGINGSBELEID
Minstens zo belangrijk als de technische maatregelen zijn volgens
Dennis de organisatorische maatregelen. “Voor een structurele
bescherming tegen beveiligingsincidenten en cybercrime is het
belangrijk om de benodigde beleidskaders over onder meer
informatiebeveiliging op te stellen. Daarin leg je vast welke
specifieke risico’s en afhankelijkheden er zijn binnen jouw bedrijf,
maar leg je bijvoorbeeld ook de gedragsregels voor de medewerkers vast. Technische maatregelen zijn het startpunt, maar daar
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moet ook beleid omheen worden vastgesteld. Audit-trailing,
waarmee inzichtelijk is wie er wanneer heeft ingelogd, mag bijvoorbeeld niet ontbreken. Zeker in het geval van cybercrime is
het essentieel dat er voldoende en gedetailleerde bewijslast
voorhanden is. Belangrijk zijn ook nauwkeurige afspraken over
het beheer van accounts, wachtwoorden en welke medewerkers
geautoriseerd zijn om hierin wijzigingen te doen”, geeft Dennis
als voorbeeld.

“Juist het gedigitaliseerde
Nederland is kwetsbaar
voor cybercrime”
De derde pijler om je te wapenen tegen cybercrime is het creëren
van bewustzijn onder medewerkers. Dat is misschien wel de
lastigste component. “Een inbraak in het ICT-systeem wordt niet
altijd veroorzaakt door een hacker. Sterker nog, de meeste
incidenten ontstaan door menselijke fouten en onzorgvuldigheid.
Een niet-versleutelde USB-stick of laptop in de trein laten liggen,
onbewust op een mailtje klikken dat een foute website met virussen
activeert of per ongeluk een mail versturen aan de verkeerde persoon; het zijn allemaal vormen die cybercriminaliteit kunnen activeren. Iedereen kan dus met cybercrime of een datalek te maken
>>
krijgen. Zorg daarom dat je voorbereid bent, beleid maakt en de
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ken nog altijd dat hun ‘bedrijfsgeheimen’ niets waard zijn voor
criminelen, of beseffen onvoldoende dat hun bedrijfsactiviteiten
volledig stil komen te liggen als de ICT uitvalt. “Als het hele
ICT-netwerk plat ligt en alle activiteiten stil liggen, ben je al snel
bereid om een paar duizend euro te betalen aan criminelen om
de ransomware weer weg te halen”, vermoed Dennis.
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Dennis van Hoof

Cybercrime
Steeds meer bedrijven zien de risico's
die de digitale wereld met zich meebrengt. Met welke cybercrime gevaren
kun je te maken krijgen?

Malware
Verzamelnaam voor virussen,
wormen en Trojaanse paarden die
computersystemen infecteren

Ransomware
Type malware dat systemen of informatie blokkeert en tegen betaling
weer toegankelijk maakt

Phishing
Verzamelen van persoonlijke informatie
om die te misbruiken voor fraude

Hacken
Binnendringen van een netwerk door
de beveiliging te kraken en gegevens
te stelen of openbaar te maken

DDos
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Een aanval op een website of webshop met als doel om die zo fors te
belasten dat die onbereikbaar wordt
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“Beveiliging tegen
cybercriminaliteit leunt op
drie pijlers: technische
maatregelen, organisato
rische maatregelen
en bewustwording”
opvolging daarvan bewaakt. Zorg voor voorlichting van medewerkers, zodat ze de signalenvan mogelijke cybercriminaliteit
vroegtijdig herkennen”, zegt Dennis.
MELDPLICHT DATALEKKEN
Wie de bedrijfscontinuïteit alleen niet voldoende reden vindt om
maatregelen te treffen tegen cybercriminaliteit, wordt door de
overheid aangepakt. Sinds de invoering van de nieuwe Wet
Bescherming Persoonsgegevens op 1 januari 2016 zijn bedrijven
verplicht om incidenten te melden waarbij mogelijk persoonsgegevens gelekt zijn. Alleen een verplichte melding aan de
slachtoffers van een datalek kan op zichzelf al reputatieschade
opleveren. Maar als blijkt dat een bedrijf onvoldoende procedurele en technische maatregelen heeft genomen om het datalek te
voorkomen, kan de Autoriteit Persoonsgegevens ook nog eens
een forse geldboete opleggen. In oktober 2016 kondigde de waakhond aan dat er ‘tientallen’ onderzoeken lopen naar gemelde
datalekken.
“Als ondernemer wil je dat natuurlijk voorkomen. En dat kan,
zolang je niet je kop in het zand steekt en je je verantwoordelijkheid neemt”, zegt Dennis. “Er bestaat geen technische oplossing
of beleidsmaatregel die garandeert dat je nooit te maken krijgt
met cybercriminaliteit of de gevolgen daarvan, maar de combinatie van techniek, beleid en bewustwording zorgt wel voor de
structurele bescherming die ook de wetgever nastreeft. Structurele
bescherming is dus echt een samenspel van technisch specialisten,
beleidsdeskundigen en vooral… uw eigen organisatie.”
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Het spanningsveld
tussen veiligheid
en privacy
Het recht op privacy is een fundamenteel recht van mensen, vastgelegd
in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1953). Daarnaast
verwachten we van de overheid en bedrijven dat zij ervoor zorgen dat we
in veiligheid kunnen leven en werken. Maar gaan die twee wel samen?
Vooral nu er een tendens ontstaat waarbij veiligheid voorrang lijkt te krijgen
op onze privacy. Het is een spanningsveld waarmee veel branches te maken
hebben. Directeuren van een school en een bedrijventerrein vertellen hoe
zij hiermee omgaan.

Marc Otto, voorheen directeur van het
Deltion College in Zwolle, nu directeur van
LMC Voortgezet Onderwijs in Rotterdam

“In Zwolle was ik directeur van een mbo-scholengemeenschap
met 15.000 studenten en 1.200 medewerkers. Bij de bouw van
de campus was er veel gedoe over toegangspoortjes. Is het echt
nodig? Na veel discussie vroegen we het aan de studenten.
En wat bleek: zo’n tachtig procent gaf aan toegangspoortjes wel
prettig te vinden. Ze voelden zich daardoor veiliger, hoe subjectief ook. Dus de toegangspoortjes zijn geplaatst. Alleen met een
pasje kom je het gebouw in. Hiermee registreren we of je geautoriseerd bent het gebouw binnen te gaan, verder niets.Waar ik
nu werk, zijn er geen toegangscontroles. Het gaat om kleinere
scholen op verschillende locaties. De mensen kennen elkaar,
conciërges en leraren houden zelf een oogje in het zeil.
Als er niks gebeurt, is er niks aan de hand. Zijn er regelmatig
incidenten, dan is de roep om beveiliging groter. In Zwolle
hebben we een keer een serieuze schietdreiging gehad. Dan bieden
die toegangspoorten een uitkomst. En een week lang vonden er,
op noodverordening van de politie, tassencontroles plaats.
Je begeeft je dan in de persoonlijke levenssfeer. Vanwege de
dreiging is de afweging gemaakt om toch de tassen te controleren.
Uiteraard beveiligen we ook onze informatiesystemen, zodat
>>
gegevens niet zomaar op straat komen te liggen.”
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Wat doet uw organisatie op het gebied
van veiligheid?
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“Als school weet je
veel over studenten,
die gegevens moet
je beschermen”
Hoe gaat uw organisatie om met privacy?
“Als school heb je veel gegevens over studenten. Over cijfers en
voortgang, maar bijvoorbeeld ook de thuissituatie. Alles is
digitaal vastgelegd. Die gegevens moet je goed beschermen.
Daarom investeren we in de beveiliging met goede firewalls en
ook met beleid dat ten koste gaat van het gebruiksgemak. Voor elk
systeem heb je een ander wachtwoord nodig. Dat leidt soms tot
irritatie, maar daar kiezen we bewust voor. Daarnaast wegen we
ook telkens af: wie krijgt toegang tot welke informatie? Als een
student wisselt van school, welke informatie deel je dan met de
nieuwe school? We kiezen daarom bewust voor het scheiden
van informatiesystemen. Zo zijn de cijfers en voortgangsverslagen voor alle leraren in te zien. De persoonlijke gegevens zitten
in een ‘kluisdossier’ waar alleen de mentor in kan. Het blijft telkens een afweging welke informatie je met wie deelt.”

Ervaart uw organisatie een spanningsveld
tussen de veiligheid en de privacy?
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“Natuurlijk, maar elke omgeving is anders en vraagt om andere
dingen. Wees je bewust van je kwetsbaarheid en speel daarop
in. Er zullen altijd mensen zijn die het leuk vinden om in te breken
in systemen. Daar kun je je ogen niet voor sluiten. En moet je
regels maken over het uitlenen van laptops door docenten aan
studenten? In de praktijk gebeurt het, maar als een docent
vergeet uit te loggen kan de student overal in.
Ook sociale media zijn op school niet meer weg te denken.
Zo wordt Facebook als contactmiddel ingezet tussen docenten
en studenten. Scholen gebruiken het ook als pr-middel. Maar niet
iedereen wil dat. Daarom hebben we nu als regel: als er mensen
zichtbaar in beeld zijn, dan plaatsen we die niet zonder toestemming online. In het kader van digitaal pesten was er in Zwolle één
medewerker die alle sociale media individueel in de gaten hield.
Gebeurde er online iets geks, dan werd er meteen ingegrepen.
Dit bracht soms een schrikreactie teweeg van ‘jullie zien wat ik
doe’, maar ook gevoelens van ‘waar bemoeien jullie je mee’.
Dat leidt tot discussie, maar dat hoort erbij. Maar dat we
adequaat reageerden op posts, ook op klachten, werd vooral
als buitengewoon positief ervaren.”
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Ruud van Heugten, directeur van het
ontwikkelbedrijf Greenport Venlo,
ontwikkelaar en beveiliger van bedrijventerreinen

Wat doet uw organisatie op het gebied
van veiligheid?
“Onze eerste opdracht was het ontwikkelen van de Greenport
Venlo, inclusief het voormalige Floriadeterrein, tot een aantrekkelijk gebied voor bedrijven en kennisinstellingen uit de agrarische en logistieke sector en de maakindustrie. Ook verzorgen
we het parkmanagement van dit vrij grote bedrijventerrein inclusief de security. Op verzoek van de gemeente Venlo waken we
nu ook over de veiligheid in de openbare ruimte van bestaande
bedrijventerreinen. Zo’n 460 bedrijven zijn hierbij aangesloten.
Onze beveiliging van het openbare gebied is aanvullend op de
beveiliging die bedrijven op het eigen terrein organiseren, zoals
bijvoorbeeld eigen toegangscontrole, alarmopvolging, surveillance
en brandbeveiliging. De bijdrage die een onderneming betaalt
voor de openbaar-gebied-beveiliging, hangt af van de omvang
en het type bedrijf. Een organisatie die handelt in computers
betaalt meer dan een bakstenenleverancier.
Vandaag de dag kunnen we echt alles zien en in de gaten houden,
de techniek is er. Met slimme software kunnen we niet alleen
voertuigen herkennen en registreren, maar ook geautomatiseerde
analyses maken en voertuigbewegingen volgen. Technieken die
de pakkans vergroten.”

Hoe gaat uw organisatie om met privacy?
“De gemeente Venlo vroeg ons om ook het openbare gebied op
de bedrijventerreinen ter hand te nemen. Dan heb je te maken
met andere regels en wetten. Op eigen terrein bepaalt het bedrijf
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wat er wordt geregistreerd, maar in openbaar gebied
heb je je te houden aan de privacywet. Met als gevolg
dat we bijna driekwart jaar hebben gediscussieerd
over wat wel en niet mag zonder dat mensen zich
bespied voelen. Vragen als ‘wat doen we met de
gegevens’, ‘hoelang bewaren we ze’, ‘wie heeft
toegang tot de data’, ‘waarvoor mogen ze gebruikt
worden’ en ‘hoe worden de data vernietigd’ passeerden de revue. Zo heeft de burgemeester persoonlijk
toestemming moeten verlenen om in het openbare
gebied camera’s op te hangen. De voorwaarden die
ervoor zorgen dat de privacy wordt gewaarborgd,
zijn flink bediscussieerd. Inmiddels is er een helder beveiligingsprotocol vastgelegd, waarvan de uitvoering
nu start.”

Ervaart uw organisatie een spanningsveld
tussen de veiligheid en de privacy?
“Natuurlijk is er een spanningsveld. Het is niet voor
niets dat we zo lang gesproken hebben over wat wel
en niet geregistreerd mag worden in het openbare
gebied. Onze taak is het beveiligen en bewaken van
bedrijven, we moeten dan ook de ruimte krijgen om
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“Het bedrijfsleven
wil gewoon goed
beveiligd zijn”
ons werk goed te doen. Uiteindelijk ligt er een beveiligingsprotocol dat voor ons bruikbaar is. Hier houden
we ons strikt aan.
Aan de andere kant merken we heel duidelijk dat het
bedrijfsleven behoefte heeft aan maximale veiligheid.
De privacy van klanten is voor hen geen issue. Hoe
beter de beveiliging als het gaat om inbraak en brand,
hoe lager de verzekeringspremie uitvalt. Dat kan duizenden euro’s per jaar aan kosten schelen. En al die
preventieve maatregelen helpen ook echt. Van onze
klanten krijgen we nooit vragen over hoe het zit met
de privacy van hun klanten, ze willen gewoon goed
beveiligd zijn. En feit is: met 99,9 procent van de
registratiedata doen we uiteindelijk helemaal niks.”

Unica is met 14 technisch beheer vestigingen,
3 projectenbedrijven, 10 gespecialiseerde bedrijven
en circa 2.000 medewerkers de grootste zelfstandige
technisch dienstverlener van Nederland. Unica biedt
integrale, duurzame oplossingen voor veiligheid,
comfort, energie en communicatie.
Unica Groep
Postbus 202
3870 CE Hoevelaken
T 033 - 247 80 80
info@unica.nl
www.unica.nl

VOLG UNICA OP:

REAGEREN OP DIT MAGAZINE?

linkedin.com/company/unicanl
twitter.com/unicanl
facebook.com/unicanl

Stuur uw e-mail naar info@unica.nl o.v.v. Communicatie.
youtube.com/unicanl1
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Unica heeft dit magazine met zorg samengesteld en is
op geen enkele wijze aansprakelijk voor onjuistheden.
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen zonder
schriftelijke toestemming van Unica.
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Kinderhospice Binnenveld

Het gevoel
dat je
veilig bent

Een
huis
net als
thuis

Kinderhospice Binnenveld in Barneveld is er voor kinderen die voor
korte of langere tijd complexe zorg nodig hebben. Het hospice koos
voor een hogedruk watermistinstallatie geïnstalleerd door Unica om
te voldoen aan de eisen op het gebied van brandveiligheid.
Omdat het kinderhospice liever geen sproeikoppen aan het plafond
wilde in de leefruimtes – die passen niet in een huiselijke situatie
– is de installatie weggewerkt in de wanden. Daar zie je nu, tussen de
fleurige muurdecoraties en alleen zichtbaar voor de kritische kijker,
een metalen sproeikopje uitsteken. Nu is dit huis niet alleen huiselijk,
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maar ook duurzaam veilig voor de toekomst.
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Lees het volledige interview met
Wilma Stoelinga van Kinderhospice Binnenveld >>
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