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De aanschaf van een toegangscontrolesysteem is een
aanzienlijke investering voor de lange termijn. Wie vooraf
goed nadenkt over de keuzemogelijkheden, kan profiteren
van allerlei voordelen. Maak gebruik van ons 5-stappenplan
om een toegangscontrolesysteem uit te kiezen dat de
ontwikkeling van jouw bedrijf in de komende tien jaar kan
bijbenen.
Uitgangspunt bij het gebruik van het stappenplan is dat je nooit
de uiteindelijke gebruiker van het toegangscontrolesysteem
uit het oog verliest. Wij stellen de mens centraal in alles wat wij
doen. Bij ons draait beveiliging niet alleen om technologie, maar
om mensen en de manier waarop zij hun dagelijkse leven leiden. Wij
zijn ervan overtuigd dat het juiste toegangscontrolesysteem ervoor
zorgt dat mensen niet langer stil hoeven staan bij hun beveiliging
en daardoor het maximale uit hun leven kunnen
halen. Die gemoedsrust noemen wij
Security for life.

Stap 1:
Analyseer
de risico’s
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Veel bedrijven nemen bij een risicoanalyse alleen de wettelijke vereisten onder de loep, maar beveiliging is net zo
belangrijk. Met een goed beveiligingsbeleid bescherm je niet
alleen de belangrijke processen, de omgeving en de middelen
van jouw bedrijf, maar ook de mensen – jouw grootste goed.
Breng de risico’s in kaart die voor jou de grootste bedreiging
vormen. Denk daarbij niet alleen vanuit de technologie die je
nodig hebt om jouw organisatie tegen die risico’s te beschermen, maar probeer je voor te stellen hoe de oplossing voor
jouw organisatie eruit zou zien in een ideale wereld.

Laat bij de risicoanalyse de volgende vragen
aan bod komen:
• Wat moet er worden beschermd? Wil je naast bedrijfskritische informatie en apparatuur ook mensen en gebouwen beveiligen?

• Welke processen gaan ten koste van de winst, als ze
uitvallen? Denk daarbij aan logistieke en productiegerelateerde processen.

• Wat wil je op welke locatie vermijden? Denk aan brand,
overstromingen, oververhitting, inbraak of onbevoegde
toegang.

• Wat moet er gedaan worden bij dat soort calamiteiten om
de schade te beperken?

Stap 2: Stel
een langetermijnvisie op

Er kan tijdens de lange levensduur van een
toegangscontrolesysteem van alles veranderen. Sta dus
niet alleen stil bij je huidige behoeften, maar ook bij die van
morgen.
Door bewust te kiezen voor een lange-termijnperspectief zorg
je ervoor dat jouw toegangscontrolesysteem de juiste mate
van beveiliging biedt en tegelijkertijd jouw medewerkers
helpt hun werk zo goed mogelijk te doen. Dat leidt op de
lange termijn tot een maximaal rendement op de investering.
Houd bij het opstellen van je lange-termijnvisie rekening met
het volgende.
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Toegangskaarten
Werkt je bedrijf met flexibele werktijden of ploegendiensten?
Werken je collega’s vaak op meerdere locaties? Zo ja,
dan vormen toegangskaarten een uitstekende keuze om
de toegang te beheren. Werknemers krijgen dan met
één enkele kaart toegang tot allerlei locaties. Tijdrovend
sleutelbeheer is verleden tijd. Een ander voordeel is dat je
met toegangskaarten kunt controleren wie waar en op welke
momenten toegang heeft.

De mogelijkheden van huidige en toekomstige
technologie
Toegangscontrolesystemen worden steeds vaker aan gebouwbeheersystemen gekoppeld, om zo tot slimme gebouwen te komen die zichzelf aansturen en zuinig met energie

• Kun je zelf de merken kiezen waarvan je hardware wilt
integreren?

• Wat zijn de extra kosten van hardwaretoevoegingen nu?
En over enkele jaren?

gekoppeld worden als ze zijn gebaseerd op open branche-

Samenwerken met betrokkenen binnen de
organisatie

standaarden. Houd daar dus rekening mee.

Niet alleen het topmanagement, ook allerlei andere betrok-

omspringen. Dit soort systemen kunnen alleen efficiënt

kenen binnen de organisatie hebben ideeën voor een betere
Een aantal voorbeelden van dit soort open branchestandaar-

beveiliging. Realiseer je we dat deze ideeën jouw beveili-

den:

gingsbudget kunnen oprekken.

•
•
•
•

Java, voor gebruiksinterfaces
SQL, voor databases

Het is zeker de moeite waard om jouw plannen te bespreken

BAC-net, voor gebouwenbeheer

met collega’s van andere afdelingen, zoals bijvoorbeeld:

TCP/IP, voor netwerkcommunicatie

• Bedrijfsbeheer en Facilitair Management

Toegangscontrolesystemen worden steeds vaker uitgebreid

Deze afdelingen houden vaak het budget in de gaten en

met biometrische technologie, zoals vingerafdrukherkenning.

hebben een helder zicht op het dagelijks gebruik van het

Ook als die technologie op dit moment voor jouw organisatie
nog geen concrete voordelen biedt, is het prettig om in ieder
geval de mogelijkheid tot uitbreiding te hebben.

Nieuw bedrijfsbeleid
Komen er binnenkort aanpassingen op het interne bedrijfsbe-

toegangscontrolesysteem.

• Beveiliging
Het is cruciaal om met de afdeling Beveiliging toe overleggen. Dit team kent als geen ander de risico’s en relevante
wet- en regelgeving voor het bedrijf.

• ICT

leid? Is het bijvoorbeeld de bedoeling dat bezoekers over drie

De afdeling ICT ondersteunt het netwerk waarvan het

jaar alleen nog maar toegang krijgen via een toegangskaart?

toegangscontrolesysteem deel uitmaakt. Bespreek hoe

Gaat de papieren bezoekersregistratie op de schop? Als je op

toegangskaarten kunnen worden versleuteld en hoe

dat soort zaken anticipeert, weet je zeker dat je het nieuwe

veilig de apparatuur in het netwerk, zoals IP-camera’s

beleid gemakkelijk en kosteneffectief kunt uitvoeren.

en controllers, precies is. Doe daarnaast navraag naar

Nieuwe wetgeving die van invloed is op jouw
organisatie
Nationale en internationale wetgeving staat nooit stil. Dat

beveiliging met ICT-technologie, zoals een toegangskaart
waarmee gebruikers niet alleen toegang krijgen tot het
gebouw, maar ook tot hun computer.

• HRM

betekent dat je regelmatig aanpassingen aan je toegangscon-

Jouw HRM-collega’s weten precies hoe gegevens van

trolesysteem moet doen. Je kunt tijdrovende en dure aan-

werknemers worden vastgelegd en aangepast. Vraag ze

passingen voorkomen door voor een schaalbaar systeem te

hoe jij de systemen voor de opslag van werknemersgege-

kiezen.

vens kunt inzetten om efficiënt toegangskaarten aan te
maken en toegangsrechten te beheren.

Relevante overwegingen met betrekking tot de schaalbaar-

• Inkoop

heid van het systeem zijn:

De afdeling die bij de aanschaf van een nieuw toe-

• Hoe modulair is het toegangscontrolesysteem?
• Kun je gemakkelijk onderdelen toevoegen, zoals een extra

gangscontrolesysteem uiteindelijk de knoop doorhakt.

camera of kaartlezer?

Deze afdeling controleert of de fabrikant van het systeem
de juiste schaal en langdurige ondersteuning kan bieden.

• Communicatie
Het nieuwe toegangscontrolesysteem kan pas echt goed
worden gebruikt als jouw medewerkers er voldoende
over zijn geïnformeerd en precies weten hoe zij met het
systeem moeten werken. De communicatieafdeling steekt
daarbij graag een helpende hand uit.

Stap 3: Kijk
welke voordelen
het systeem
écht biedt

Het efficiënter gebruikmaken van werkruimte
Met een toegangscontrolesysteem krijg je veel inzicht in het
gebruik van een ruimte. Stel, op vrijdag worden zes verdiepingen altijd maar voor de helft gebruikt. Dan kun je net zo goed
drie verdiepingen sluiten. Het toegangscontrolesysteem kan
werknemers laten zien waar nog werkruimte is. Daarnaast is
het geen slecht idee om in ongebruikte delen van het gebouw
de verlichting en airco uit te schakelen zodat het hele gebouw
minder stroom verbruikt. Als je het toegangscontrolesysteem
aan het gebouwbeheersysteem koppelt, kun je dat soort
mogelijkheden in de praktijk brengen.

Het optimaliseren van bedrijfsprocessen
Met een toegangscontrolesysteem kun je, net zoals bij een
SAP- of ERP-systeem, bedrijfsprocessen optimaliseren.
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Als je het systeem aan een HRM-systeem koppelt, hoef je
werknemersgegevens slechts één keer in te voeren. Als een
werknemer vertrekt of een nieuwe functie krijgt, worden
de toegangsrechten automatisch aangepast of ingetrokken
zodra HRM de personeelsbestanden bijwerkt. Dat scheelt

Voor een maximaal rendement op de investering in een nieuw

een hoop administratie en maakt het geheel een stuk veiliger.

toegangscontrolesysteem is het van belang om de potentiële

Voor zo’n koppeling heb je een toegangscontrolesysteem

voordelen niet alleen in kaart te brengen, maar deze ook te

nodig dat met open standaarden werkt.

toetsen op hun daadwerkelijke bijdrage.
In hoeverre helpt het toegangscontrolesysteem bij:

Het verhogen van het gebruiksgemak voor
werknemers
Het leven wordt zoveel makkelijker als je met één kaart
toegang krijgt tot allerlei deuren, tourniquets, poorten
en lockers. En het wordt nog mooier als je met diezelfde
toegangskaart je computer kunt opstarten, printopdrachten
kunt uitsturen en in de kantine kunt afrekenen. Met de juiste
kaarttechnologie is dat geen fantasie maar werkelijkheid. Een
fabrikant, installateur of integrator helpt je graag de juiste
keuze te maken.

Het verwelkomen van gasten
Als je het toegangscontrolesysteem automatisch bezoekerskaarten laat aanmaken, neemt de administratiedruk bij de
receptie af en hoeven bezoekers minder lang te wachten.
Daardoor kun je alle gasten van de organisatie een warm en
efficiënt onthaal bieden.

Stap 4: Stel
een plan van
vereisten op
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Heb je stappen één, twee en drie gevolgd en weet je inmiddels wat je nodig hebt? Dan kun je nu een plan van vereisten

Voorbeelden van fysieke beveiligingsmaatregelen

opstellen voor het nieuwe toegangscontrolesysteem.

• Een hek, beplanting of water om het bedrijfsterrein te
Hanteer de volgende aanpak en opbouw om het plan van

beschermen.

vereisten zo specifiek mogelijk te maken:

• Leg uit waarom je het huidige systeem wilt vervangen.
• Noteer de voordelen van het huidige systeem die het
nieuwe systeem ook moet bieden.

• Een slagboom met kaartlezer bij de ingang van de
parkeergarage, om misbruik te voorkomen.

• Een draadloze kaartlezer bij buitendeuren die met
een toegangskaart kunnen worden geopend en een
pincode waarmee inbraak en onbevoegde toegang

• Maak duidelijk wat je van het nieuwe toegangscontro-

worden voorkomen.

lesysteem verwacht en welke problemen je wilt vermijden.

• Tourniquets bij de receptie en op kantoren, zodat
mensen zonder geldige kaart geen toegang krijgen.

• Vermeld hoe je met het systeem de prestaties, efficiëntie,
flexibiliteit en schaalbaarheid van de toegangscontrole

• Lockers waarin werknemers waardevolle spullen

wilt verbeteren. Als je vooraf de meetbaarheid van je plan

kunnen bewaren. Bezoekers kunnen in diezelfde

van vereisten duidelijk definieert, kun je achteraf makke-

lockers hun mobiele apparaten kwijt, zodat ze

lijker controleren of het systeem aan de vereisten voldoet.

binnen afgeschermde bedrijfsgebieden geen foto’s of
opnamen kunnen maken.

• Benoem welke groepen mensen met het systeem gaan
werken. Welke handelingen moet een receptionist wel of

• Draadloze sloten die de gebruiker met een

juist niet verrichten? Hoe gaat de gebouwbeheerder met

toegangskaart kan ontgrendelen en die toegang

het systeem om? Wie houdt de alarmen in de gaten?

bieden tot kasten en voorraadkamers.

• Benoem welke fysieke beveiligingsmaatregelen je moet
treffen om werknemers, bedrijfsmiddelen en bedrijfs-

• Biometrische lezers of camera’s, voor extra beveiliging
van afgeschermde gebieden.

processen te beschermen tegen de risico’s die je in kaart
hebt gebracht.

• Controllers die alarm slaan zodra de temperatuur
stijgt of daalt.

baarheid die je bij stap 4 hebt geformuleerd, hoe jullie gaan

Stap 5: Zoek
de juiste
leverancier
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vaststellen of het systeem succesvol is geïmplementeerd en
hoe het de komende jaren kan worden verbeterd. measure
the success of your system so you can continue to refine and
optimise it over the years.

In een notendop
Een toegangscontrolesysteem is een aanzienlijke investering
waarop je de komende tien jaar wilt kunnen vertrouwen.
Daarom is het belangrijk dat je de aankoop goed voorbereidt
en alle overwegingen meeneemt. Sta bij elke fase in het proces stil bij de gebruiker van het systeem, vraag je af op welke
manier het toegangscontrolesysteem het dagelijks leven van
die gebruiker makkelijker kan maken. Begin met het definiëren van de risico’s die je wilt uitsluiten en leg deze vast in een
risicoanalyse. Laat je daarbij niet alleen leiden door de be-

Heb je het plan van vereisten opgesteld, dan kun je dit voor-

schikbare technologie en wettelijke vereisten, maar ook door

leggen aan fabrikanten, installateurs en integrators. Al die

je eigen wensen (stap 1). Stel daarna een lange-termijnvisie

partijen bieden net weer een andere service.

op (stap 2) en houd daarbij rekening met het volgende:

• Een fabrikant kan advies geven over de technologische

• Het gebruik van toegangskaarten;
• De mogelijkheden van huidige en toekomstige technolo-

trends en mogelijkheden die voor jou het meest interessant zijn. Daarnaast kan een fabrikant meedenken
over het maken van primaire technologische keuzes met
betrekking tot een nieuw toegangscontrolesysteem en
passende beveiligingsoplossingen.

gie;

• Veranderingen in bedrijfsbeleid;
• Nieuwe wetgeving die van invloed is op je organisatie;
• Andere bedrijfsafdelingen die raakvlakken hebben met
het nieuwe toegangscontrolesysteem of die je kunnen

• Een installateur of integrator zorgt ervoor dat het nieuwe

helpen bij het aankoop- en implementatieproces.

toegangscontrolesysteem en alle aanverwante systemen
op de juiste manier worden geïmplementeerd, geïnte-

Stel vast welke meerwaarden een toegangscontrolesys-

greerd en onderhouden.

teem je organisatie kan bieden (stap 3). Maak een plan van
vereisten (stap 4) en benader op basis daarvan een geschikte

Denk vooraf na over wat je wilt bereiken met de samenwer-

leverancier (stap 5).

king met een fabrikant of leverancier. Kijk bij de keuze voor

Als je op deze manier te werk gaat, weet je zeker dat je een

een installateur of integrator vooral naar de manier waarop

toegangscontrolesysteem kiest dat aan je eisen voldoet,

die het systeem in de komende jaren gaat bijhouden en ver-

duidelijke meerwaarden biedt en niet al binnen een paar jaar

beteren. Bepaal uiteindelijk samen, op basis van de meet-

achterhaald raakt.

Meer weten?
Neem dan gerust contact met ons op.
Nedap Security Management
Parallelweg 2
7141 DC Groenlo
+31 (0)544 471 111
info@nedapsecurity.com
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