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Een gebouw ijzersterk beveiligen zónder de gastvrijheid te verliezen. Voor veel 
overheidsinstanties is dat het streven. Bezoekers, medewerkers, maar ook gevoelige 
data moeten optimaal worden beschermd. Tegelijkertijd verwachten mensen van een 
overheidsgebouw dat het een open en publiekelijk karakter heeft. Het mag voor bezoekers 
geen plek zijn waar je met argwaan wordt bekeken. 

En toch, die mogelijke indringer met kwade bedoelingen moet worden geweerd. Net 
als hackers die speuren naar gevoelige data, geheime beleidsstukken of vertrouwelijk 
e-mailverkeer. Ook is niet iedereen bevoegd om elke ruimte te betreden. In 
overheidsgebouwen vind je daarom zowel streng beveiligde afdelingen als toegankelijke, 
publieke ruimtes. Die uitersten vragen om meerdere beveiligingslagen binnen het gebouw. 

Unified global access management
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De belangrijkste 
beveiligingscriteria

Vervolgens moeten verschillende beveiligingselementen naadloos op elkaar 
aansluiten. Als een deur wordt geforceerd dan moeten direct de juiste 
beveiligingscamera’s worden geactiveerd. En of een liftdeur voor iemand opent kan 
worden bepaald door gezichtsherkenning. Voor medewerkers of bezoekers mag de 
beveiliging niet omslachtig of hinderlijk zijn. Het systeem moet geruisloos zijn werk 
doen en vooral niet ‘in de weg zitten’. 

Wat ook niet mag worden vergeten is dat fysieke toegangscontrole onderdeel is 
van de IT-infrastructuur van het gebouw. De toegangscontrole is daardoor net zo 
kwetsbaar voor cybercriminaliteit als de overige onderdelen van de IT-infrastructuur. 
Het toegangscontrolesysteem mag niet de zwakste schakel zijn waarlangs hackers 
allerlei gevoelige informatie kunnen onderscheppen. 

Samenvattend zijn er dus enkele belangrijke criteria waaraan beveiliging van 
overheidsgebouwen moet voldoen. Dat zijn:

 L Waterdichte beveiliging zónder verlies van open karakter.

 L Naadloze integratie van verschillende beveiligingsoplossingen.

 L Geruisloos werkend en vrijwel onzichtbaar systeem.

 L Weerbaar tegen cybercriminaliteit.
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Beste van drie werelden
Deze criteria vragen om marktleidende innovaties die worden gebundeld. Om zo een totaaloplossing te bieden 
voor de beveiliging van overheidsgebouwen. Dat is wat Nedap Security Management, Milestone Systems en 
Heijmans Safety & Security hebben gedaan. In een interview vertellen deze partijen op welke manier hun 
samenwerking extra waarde biedt voor IT Managers, Security Managers en Facility Managers die verantwoordelijk 
zijn voor de beveiliging van overheidsgebouwen. Ze schijnen hun licht op de beveiliging van dit soort gebouwen, 
waar de kansen liggen en wat de grootste bedreigingen zijn. 

Marco Schoemaker is Channel Sales Manager bij Nedap Security Management. 
Nedap biedt met AEOS een platform voor fysieke toegangscontrole. Via channel 
partners vindt dit platform de weg naar de markt. Deze partnerschappen worden 
ook benut om gezamenlijk onderscheidende security-oplossingen te creëren. 
Marco is verantwoordelijk voor deze samenwerkingen. 

Paul Dortmans is commercieel verantwoordelijk voor Milestone in de 
Nederlandse markt. Milestone is marktleider in Video Management waarin 
een belangrijke rol is weggelegd voor Milestone XProtect® video management 
software (VMS). Camerabewaking en -observatie is een passende aanvulling op 
AEOS toegangscontrole (en vice versa).  

Gert-Jan van der Plas is Servicemanager bij Heijmans Safety & Security. 
Een business unit binnen Heijmans dat gespecialiseerd is in de toepassing 
en integratie van toegangscontrole, camera-observatie, inbraakdetectie, 
intercommunicatie, IT-systemen en meldkamerinrichting. 

Waarom hebben jullie — als drie 
afzonderlijke bedrijven — de samenwerking 
opgezocht?

Marco: “Een security-oplossing bestaat uit meerdere 
disciplines. Elke discipline is een expertise. Om die 
expertise te kunnen bieden zul je als fabrikant 100% 
focus moeten hebben op dát domein waarin je de 
beste wilt zijn. Voor Nedap is dat toegangscontrole. 
Toch komt er meer kijken bij beveiliging van terreinen 
of gebouwen. Dat geldt natuurlijk zeker ook voor 
overheidsgebouwen. Daarom zoeken we ‘technische 
partnerships’ met andere best-in-class fabrikanten die 
weer sterk gespecialiseerd zijn in hun eigen domein. 
Milestone is daar een perfect voorbeeld van.” 

En hoe kom je dan tot elkaar?

Marco: “Door een sterke ‘factory approved’ integratie 
laten we XProtect van Milestone en AEOS als één 
systeem functioneren. Zo krijgt de gebruiker het 
beste van beide werelden. Heijmans kun je zien als 
de verbinder: de ‘system integrator’ die ervoor zorgt 
dat de integratie probleemloos functioneert bij de 
gebruiker.” 

Paul: “Heijmans is inderdaad een sleutelfiguur in het 
leveren van Milestone-producten en geïntegreerde 
oplossingen zoals XProtect in combinatie met AEOS. 
En als marktleider in Video Management verwachten 
klanten kwaliteit van ons. Dat wil zeggen: veiligheid, 
gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid. Daarom 
zoeken wij partners die voor de lange termijn achter 
ons product staan en bereid zijn om doorlopend te 
investeren in kennis van ons product. 
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Zoals Marco al aangaf heeft het geen zin om je 
daarbij te beperken tot je eigen product. De klant wil 
beveiliging over de hele linie. Ons open platform maakt 
het mogelijk om met de beste partijen uit de markt 
integraties te maken. Voor toegangscontrole hebben 
wij daarom een uitstekende samenwerking met 
Nedap.” 

Gert-Jan: “Wij van Heijmans zijn Platinum Partner van 
Milestone en Expert Partner van Nedap. Dat betekent 
ook dat we samenwerken om doorlopend kennis, 
trends en ontwikkelingen met elkaar te delen. Dat is dé 
manier om overheidsinstanties het beste te bedienen 
met safety- en security-oplossingen.”

Hoe werkt zo’n partnerschap in de praktijk? 

Gert-Jan: “Samenwerking begint natuurlijk met de 
klantvraag. Door de korte lijntjes weten we Nedap en 
Milestone snel te vinden en we spreken dezelfde taal. 
Ook na implementatie van het beveiligingssysteem 
blijven we samen de klant helpen. Dat doen we 
met een gezamenlijke, actieve supportdesk. Ook 
spreken we periodiek af om te kijken of onze 
beveiligingsoplossingen nog passen bij de klantvraag. 
Door op zo’n manier in contact te blijven houd je een 
partnerschap levendig en relevant.” 

Marco: “Partnerschap betekent ‘blijven investeren’. 
We doen dit voor de lange termijn en dat betekent 
dat je te maken gaat krijgen met een marktvraag die 
verandert. Het aanbod van Heijmans evolueert en dat 
van Milestone en Nedap natuurlijk ook. 

Paul: “Video Management en toegangscontrole 
gaan goed samen. Daarom zijn Milestone en 
Nedap een samenwerking gestart om deze twee 
beveiligingsaspecten ook ‘op softwareniveau’ op één 
lijn te krijgen. De klant heeft dan geen afzonderlijke 
platforms nodig voor het beheer van toegangscontrole 
en Video Management. En Heijmans investeert in 
kennis van de producten van Milestone en Nedap, 
zodat zij de totaaloplossing kunnen leveren aan de 
klanten.”

Op welke manier bieden jullie extra waarde 
voor overheidsinstanties?

Marco: “Die meerwaarde zit toch vooral in de 
integraties van de verschillende technieken.”

Paul: “Inderdaad. Via naadloze integraties kom je tot 
betrouwbaarheid, veiligheid en functionaliteit. Dat zijn 
waarden die de sector overheid belangrijk vindt. Door 
veelvuldig met overheidsinstanties in contact te zijn 
weten we wat er speelt en passen we onze producten 
hierop aan.”

Gert-Jan: “Het gaat inderdaad om de totaaloplossing. 
Als Heijmans integreren we systemen en 
functionaliteiten. We gaan met de klant om tafel en 
kijken naar het totale proces. Van advies tot ontwerp 
en van implementatie tot beheer en onderhoud. Een 
beveiligingssysteem moet natuurlijk in de eerste plaats 
beveiligen, maar je wilt als overheidsinstantie ook 
grip op de TCO (Total Cost of Ownership, red.) en een 
effectief MJOP (Meerjarenonderhoudsplan, red.). 
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Hoe staat beveiliging binnen de overheid er 
momenteel voor?

Marco: “Het marktsegment overheid heeft security 
zeker hoog in het vaandel staan. Veel gebouwen 
combineren de publiek toegankelijke ruimtes met 
afgesloten zones. Dat vraagt om oplossingen die ‘high 
security’ combineren met gemak. Een bezoeker krijgt 
immers andere mogelijkheden dan een werknemer 
binnen zo’n gebouw.”

Gert-Jan: “Best moeilijk om daarop een eenduidig 
antwoord te geven. Er zijn veel verschillende 
stakeholders die met elkaar ‘de overheid’ vormen. 
Over het algemeen moet ik zeggen dat de beveiliging 
goed geregeld is binnen overheidsinstellingen. Er 
wordt duidelijk prioriteit gegegeven aan kwaliteit 
en bedrijfszekerheid. Dat zie je ook terug in goed 
uitgewerkte visiedocumenten en veiligheidskaders 
waarin beschreven staat hoe de beveiliging in 
hoofdlijnen moet worden georganiseerd.” 

Paul: “Zoals Gert-Jan ook zegt: de overheid is een 
brede sector. Dat vraagt om verschillende vormen van 
beveiliging in de diverse gebouwen. Vooral op het vlak 
van cyber security zien we dat de overheid een beroep 
doet op externe adviseurs en consultants. Dat is zeer 
positief. 

Er is dus volop bewustzijn, maar waar 
liggen de kansen voor overheidsinstanties 
en hoe kunnen ze deze pakken?

Marco: “Met een prettige bezoekbeleving valt 
een overheidsinstantie natuurlijk in positieve zin 
op. Heijmans biedt met onze oplossing AEOS en 
met XProtect van Milestone een breed scala aan 
producten en diensten waarmee die bezoekbeleving 
geoptimaliseerd wordt. Daarnaast nodigen wij 
overheden vooral ook uit om inspiratie op te doen bij 
de fabrikanten zelf. 

Paul: “We hebben bij Milestone niet voor niets een 
Experience Center. Daar laten we ook onze visie op 
de toekomst zien. Onze markt ontwikkelt zich immers 
razendsnel en in de oriëntatiefase is het prettig om 
al wat verder vooruit te kunnen kijken. Welke trends 
zijn er en wat is er met Video Management nog meer 
mogelijk naast de inzet van camera’s voor veiligheid? 
Daarover gaan we graag in gesprek met Security 
Managers, IT Managers of andere professionals binnen 
overheidsinstanties.” 

Gert-Jan: “Je ziet best wat verschillen tussen de 
instanties. De kwaliteit is daardoor niet altijd even 
consistent. Dat is het gevolg van uiteenlopende 
wensen en eisen die niet altijd even duidelijk 
zijn vanuit wet- en regelgeving. Een eenduidig 
visiedocument voor overheden, eventueel met wat 
aanpassingen per deelgebied of type gebruiker, 
zou helpen. Zodat je op hoofdlijnen weet wat de 
advies- en implementatievereisten zijn en hoe 
beheer en onderhoud zou moeten plaatsvinden. Dan 
wordt er binnen overheden een wat meer uniform 
beveiligingsbeleid gehanteerd, eventueel onder 
toezicht van certificerende instanties. Zeker met 
het oog op informatiebeveiliging en andere actuele 
dreigingen. Die vragen om een Rijksbrede visie met een 
duidelijk normenkader. Eigenlijk zoals met de Rijkspas 
ook is gedaan.” 
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Wat zijn die actuele bedreigingen die van 
invloed zijn op de sector overheid?

Gert-Jan: “Bedoelde en onbedoelde ontvreemding van 
bedrijfsgevoelige informatie is een concrete dreiging 
van deze tijd. Voor een system integrator als Heijmans 
is het daarom onze taak om kritisch te kijken naar 
producten en de fabrikanten achter deze producten. 
Potentiële dreigingen nemen we op in de — nog 
steeds conventionele — risicoanalyses. Wij vinden dat 
cybermaatregelen minstens zoveel aandacht verdienen 
als de OBE-maatregelen. Oftewel, de organisatorische, 
bouwkundige en elektronische maatregelen.”

Paul: “Cyber security is inderdaad zeer belangrijk. 
Omgaan met persoonsgegevens heeft een direct 
verband hiermee. Het is aan ons om zorg te dragen 
voor een goed privacybeleid en vervolgens in zee te 
gaan met bedrijven die de kennis en ervaring hebben 
om de systemen op de juiste manier te installeren.”

Gert-Jan: “Wij merken dat het belang van beheer, 
onderhoud en actueel houden van risicoanalyses 
soms wordt onderschat. Dat terwijl risico’s rondom 
het primaire proces van de klant kunnen veranderen. 
En met de toenemende externe risico’s van vandaag 
de dag kan ik eigenlijk nog wel stelliger zijn: de 
risico’s zúllen veranderen. Op die veranderende 
risico’s zul je doorlopend moeten anticiperen 
met je beveiligingsmaatregelen. Erkenning én 
investeringsbereidheid van directietafels is nodig om 
deze dreiging te mitigeren.”

Marco: “Zo is ‘t. We beseffen allemaal wel dat 
hacking een groeiend risico is dat niet gauw zal 
afnemen. Daarom is het van belang dat je jouw 
beveiligingssysteem beveiligt tegen deze dreiging van 
buitenaf. ‘Bescherm je beschermer’ zeggen we daarom 
ook wel bij Nedap. Het is dus de kunst om fysieke 
security te laten samenkomen met cyber security. 
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Hoe doe je dat?

Marco: “Fabrikanten moeten zich actief weren tegen 
cyber crime. Nedap doet dat door de IT-standaarden 
te omarmen. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat het 
802.1x protocol wordt ondersteund op onze IP-
deurcontrollers. Deze identificeren zich op het netwerk 
via dit gestandaardiseerde protocol. Daarnaast is het 
voor overheden ook verstandig om consultants met 
verstand van zaken te laten adviseren. Heijmans is daar 
een goed voorbeeld van. Zij hebben de kennis in pacht 
om ook op het gebied van cyber security te adviseren. 
Zo leer je als overheidsinstelling al snel waaraan je 
moet denken en wat er kan worden verbeterd.”

Gert-Jan: “Juist op dit gebied zijn actuele 
risicoanalyses van groot belang. Goed dat ze gemaakt 
worden aan de ontwerptafel, maar daarna mogen 
ze natuurlijk niet in een lade verdwijnen. Ook kijken 
we kritisch naar de beveiliging van de toegepaste 
producten. Hebben deze end-to-end security? Wat is 
de update-cyclus?”

Paul: “Andersom werkt dat net zo. De partij die het 
systeem binnen organisaties installeert moet de 
juiste kennis en ervaring hebben. Dus ook wij toetsen 
system integrators hieraan. We laten onze producten 
alleen door gecertificeerde partners bij onze klanten 
installeren. Daarnaast zorgen we dat deze producten 
alle tools hebben om ze AVG-proof te kunnen 
instellen.”

Heeft elke overheidsinstantie hetzelfde 
beveiligingsniveau nodig?

Gert-Jan: “In de basis wel. Voor overheden zouden 
dezelfde criteria moeten gelden. Tegelijkertijd zal er op 
deze basis altijd een stuk maatwerk worden gebouwd. 
Elke instantie is nou eenmaal anders en kent andere 
risico’s. Voor deze afwijkingen moet altijd oog zijn.”

Paul: “Mee eens. De insteek voor elk systeem is 
natuurlijk dat dit ‘cybersecure’ wordt neergezet. 
Milestone heeft hiervoor een ‘hardening guide’ die 
de richtlijnen aangeeft. Hoe meer verschillende 
technieken en innovaties worden gebruikt, hoe breder 
en complexer de cyber security zal worden.”

Marco: “Je moet altijd nagaan wat de impact is van 
iemand die ergens kan komen waar hij niet mag zijn. In 
elk overheidsgebouw zijn er verschillende ruimtes die 
verschillende gradaties van beveiliging nodig hebben.”

Maar waar begin je als verantwoordelijke 
voor de beveiliging van een 
overheidsgebouw?

Gert-Jan: “Er is natuurlijk altijd een bepaalde behoefte. 
Wat die behoefte is horen we graag. Vervolgens is 
het onze taak om deze wat meer uit te kristalliseren 
en neer te zetten als functionele vraagstelling. Deze 
vraagstelling vertalen wij vervolgens naar een voorstel 
voor een technische oplossing. Dat is in grote lijnen de 
weg die we bewandelen. Dus geïnteresseerden kunnen 
zeker contact met mij opnemen. 
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