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De mogelijkheid om in het toegangscontrolesysteem 
nieuwe gebruikers en groepen te kunnen aanmaken, 
had wél prioriteit. Net als de optie om verschillende 
rollen te kunnen toevoegen

De noodzaak voor zwaardere beveiliging

Het duurde niet lang voordat de behoeften 
daadwerkelijk toenamen. Een paar jaar nadat 
verschillende Pro Persona-locaties waren uitgerust 
met AEOS toegangscontrole, ging het team op 
zoek naar een systeem voor extra beveiliging van 
de Pompestichting-kliniek voor forensische zorg. 
Hier worden patiënten behandeld die ontregelend, 
grensoverschrijdend of gevaarlijk gedrag vertonen. 
Het doel is terugkeer naar de samenleving, waarbij 
een balans moet worden gevonden tussen veiligheid 
voor de maatschappij en nieuwe kansen voor de 
patiënt. Ter ondersteuning van dit doel moet een 
toegangscontrolesysteem het personeel, de patiënten 
en de gehele maatschappij veilig houden. Tegelijkertijd 
moet het systeem de patiënten de vrijheid geven om te 
herstellen.

AEOS voldoet aan de eisen van 
justitie 

De Pompestichting-kliniek moet voldoen 
aan de eisen van het Ministerie van 

Justitie en Veiligheid. De kliniek behandelt 
namelijk patiënten die zijn veroordeeld 

voor of worden verdacht van een misdrijf 
en die door een rechter tbs zijn opgelegd. 

Voor de vereiste functionaliteit moet het 
toegangscontrolesysteem kunnen worden 

geïntegreerd met andere technologieën, 
zoals Deister-lockers, intercomsystemen en 

videobeheer.

Nadat het team verschillende oplossingen had 
vergeleken, kwamen ze tot de conclusie dat AEOS als 
geen ander aansloot op de behoeften van zowel de 
Pompestichting-kliniek als de andere locaties van Pro 
Persona.

Gebruiksvriendelijk met ongekende 
beheersbaarheid

Harm Jan Nauta, teamleider Technisch Beheer en 
Onderhoud bij Pro Persona, is zeer tevreden over 
het gebruiksgemak van de AEOS-software. Hij is met 
name erg te spreken over de Graphical Alarm Handler-
functie. Dit is een webtool voor de verwerking van 
alarmen in AEOS, die tegelijkertijd een helder overzicht 
biedt van de beveiligingsstatus van het terrein. Hij 
zegt: “De AEOS Graphical Alarm Handler brengt onze 
gebouwen, plattegronden en alarmpunten in kaart. Het 
is een fluitje van een cent om alarmen te beheren en 
alles in de gaten te houden: van de status van deuren 
tot ingeschakelde inbraakdetectiepunten.”

Vrijheid om zelf installatiepartners te 
kiezen

Voor de AEOS-toepassing binnen de Pompestichting 
gelden uitgebreidere beveiligingseisen  dan voor 
andere locaties van Pro Persona. Daarom is het team 
in zee gegaan met een channelpartner van Nedap. 
Dat is een van de voordelen van Nedaps keuze om de 

Pro Persona biedt geestelijke gezondheidszorg op 
verschillende locaties in Nederland. Eén van hun 
vestigingen is de Pompestichting-kliniek in Nijmegen. 
Hier behandelt Pro Persona mensen die in aanraking 
zijn geweest met justitie en psychiatrische problemen 
hebben. Voor een kliniek als deze gelden andere 
beveiligingsbehoeften dan bij reguliere instanties 
voor geestelijke gezondheidszorg. Daarom heeft deze 
zorgspecialist gekozen voor AEOS toegangscontrole 
voor de nodige flexibiliteit en beheersbaarheid.

Een gebruiksvriendelijk en schaalbaar 
systeem

Toen het Pro Persona-team op zoek ging naar een 
nieuw toegangscontrolesysteem  ter vervanging 
van het bestaande, verouderde systeem, was zware 
beveiliging geen prioriteit. Het team hoefde immers 
alleen de locaties te beveiligen waar reguliere 
geestelijke gezondheidszorg werd geboden. 

De feiten op een rijtje
Bij Pro Persona:
• 4500 medewerkers
• 96 online deuren
• 82 draadloze deuren
• 	1500	identifiers
• 13 softwaregebruikers
• 17 inbraakdetectiesensoren

Bij Pro Persona Pompestichting:
• Integratie met videobeheer, lockers en intercomsystemen
• Beveiliging op hoog niveau
• Geimplementeerd door Nsecure

AEOS voldoet aan strenge    
beveiligingseisen van klinieken voor 
geestelijke gezondheidszorg
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installatie van AEOS over te laten aan anderen. Het 
netwerk	van	Nedap	bestaat	uit	gecertificeerde	AEOS-
installateurs. Dat zijn de zogenaamde channelpartners. 
Klanten krijgen de vrijheid om zelf een geschikte 
channelpartner te kiezen voor een project.

In dit geval heeft channelpartner Nsecure AEOS 
geïnstalleerd bij de Pompestichting. Nsecure host 
de AEOS-server zelf, voor een aanzienlijk sterkere 
beveiliging tegen hackers. Channelpartner Winkels 
Techniek heeft AEOS geïnstalleerd op de andere Pro 
Persona-locaties. Daar wordt het AEOS-systeem op 
dezelfde server gehost als de andere kantoorsystemen, 
aangezien zware beveiliging daar geen prioriteit is.

Geschikt voor gebruik op elke 
overheidsinstantie

AEOS voldoet aan alle eisen van het Ministerie van 
Justitie en Veiligheid en van klinieken voor geestelijke 
gezondheidszorg. Zoals de Pompestichting. Dat 
betekent dat dit systeem geschikt is voor alle locaties 
die onder de jurisdictie van de overheid vallen. Van 
kantoren tot gevangenissen.

De flexibiliteit om te voldoen aan 
verschillende behoeften

De flexibiliteit van AEOS, de mogelijkheid om de 
instellingen en integratiemodules naar wens aan te 
passen	en	de	verscheidenheid	van	identifiers.	Dat	
zijn verschillende belangrijke voordelen die zowel 
Pro Persona als de Pompestichting uiteindelijk voor 
AEOS deden kiezen. Bij de Pompestichting dragen 

tbs’ers bijvoorbeeld een ID-badge met een foto. Op 
andere locaties, waar minder zware beveiliging nodig 
is,	dragen	patiënten	een	simpele	tag	als	identifier.	Net	
zoals de medewerkers van beide instellingen. 

Adrie Ijzermans, sales manager bij Nedap, zegt: “Dit 
zijn twee hele andere installaties voor dezelfde klant. 
Dat benadrukt alleen maar dat AEOS kan worden 
aangepast aan elke situatie. Of een organisatie nu op 
zoek is naar een geavanceerd autorisatiesysteem voor 
meerdere locaties of een eenvoudig systeem voor 
slechts één locatie, AEOS biedt de uitkomst. En AEOS 
is bovendien zeer gebruiksvriendelijk, hoe complex de 
behoeften ook worden.”

Schaalbare en toekomstbestendige 
beveiliging

Harm Jan Nauta is van mening dat de flexibiliteit 
ook in de toekomst waarde zal creëren. Hij zegt: 
“Onze organisatie is erg dynamisch. Onze behoeften 
veranderen voortdurend, dus wie weet hoe onze 
beveiligingsbehoeften er in de toekomst uit zullen 
zien. Daarom is het zo belangrijk dat we een 
toegangscontrolesysteem hebben dat flexibel is en met 
ons meegroeit. We hebben bovendien een geweldige 
relatie opgebouwd met de channelpartners van 
Nedap: Winkels Techniek en Nsecure. We waarderen 
het enorm dat we op hen kunnen vertrouwen voor 
toekomstige installaties, aanpassingen en integraties 
met andere systemen. En toch, mochten we dat willen, 
kunnen we er ook nog voor kiezen om samen te werken 
met een andere channelpartner van Nedap.”
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