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De veiligheid is één van de grote
bekommernissen van de facili-
ty manager. Ze heeft immers te

maken met de bescherming van de
gebouwen tegen brand, diefstallen en
inbraken. Als de technologie er zich
mee gaat moeien, zijn het allemaal elek-
tromechanische, elektronische en bio-
metrische systemen die gebruikt worden
om de gebouwen, het personeel en het
patrimonium te beschermen.
De toegangscontrole is één van de vei-
ligheidselementen in een bedrijf. De
technologische evoluties spelen hier
een grote rol. Bij Automatic Systems
in Waver bijvoorbeeld is één van de
topproducten van het voorbije jaar de
SmartLane, een automatische klapdeur
voor toegang tot een gebouw. “Het is
een jaar geleden ontwikkeld, met bij-
zondere nadruk op het uitzicht, om van
een niet beveiligde naar een beveiligde
zone te gaan,” aldus Dominique Gilbart,
woordvoerder van de onderneming.
Daarbij komt nog het gamma slagbo-
men, waaronder de zgn. “universele”
BL229. Die combineert de functionali-
teit van meerdere bestaande modellen:
snelle, vloeiende en geruisloze bewe-
gingen...

Holistische benadering
De vernieuwingen slaan op een andere
sector waarmee de facility manager
rekening moet houden, nl. de veilig-
heid en de bewaking. “In het voorbije
jaar is er veel veranderd. Er zijn ver-
nieuwingen geweest op wettelijk vlak,
maar ook in de fiscaliteit,” zegt
Stéphane Bocqué, marketing manager
van Group 4 Securicor (G4S). “Bij G4S
gaan wij meer en meer naar een holis-
tische benadering, waarin wij de vei-
ligheid vanuit een globaal gezichtspunt
aanpakken. Wij koppelen producten
aan diensten om een volledige oplossing
uit te werken. Wij houden rekening met
drie componenten. De veiligheid in de
eerste plaats. Die van het gebouw en
het patrimonium. Dan is er nog het
aspect “safety”, dat op brand en het
personeel slaat. En ten slotte is er wat
wij de ‘compliancy’ noemen, wat slaat
op de controle van de toepassing van de
regels door de gebruikers van het
gebouw,” zegt de woordvoerder.

Het dagelijks leven 
van de agenten
Wat eveneens is geëvolueerd, is het
dagelijks leven van de agenten die

Veiligheid en beveiliging
liggen aan de oorsprong
van de ontwikkeling van
de functie facility
manager. In een rijd
waarin de diensten meer
en eer uitbesteed worden
en er een versterkte
reglementering inzake
veiligheid en milieu wordt
ingevoerd, is de functie
van facility manager op
de voorgrond getreden. 

Stéphane Bocqué (G4S) : “De bewaking evolueert meer
naar een vorm van deling.”

Veiligheid en beveiliging: twee g

Pro-Building

De
veiligheidsagent
en krijgen meer

en meer met
technologie te

maken. 
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steeds meer technologie moeten gebrui-
ken. “Het bewakingspersoneel overdag
heeft functies van onthaal en toegangs-
controle. ‘s Nachts is het veeleer een
combinatie van technologische midde-
len: detectie van inbraak en brand, toe-
gangscontrole om de toegang tot het
gebouw voor bepaalde mensen  24u/24
toe te laten enz.” onderstreept de mar-
keting manager van G4S.

Preventieve en 
reactieve acties
Bewaking evolueert bovendien meer en
meer naar een gedeelde vorm (met ande-
re ondernemingen en mobiele agenten
die hoofdzakelijk ‘s nachts op ronde
zijn) met preventieve acties (rondes en
controles op willekeurige tijdstippen) en
reactieve ingrepen (na de werking van
het alarm). De technologische middelen
die de agenten ter beschikking hebben,
lopen uiteen: mogelijkheid de beelden
van op afstand te bekijken, uitgekiende
communicatiemiddelen voor de agenten
of communicatie met de klant, bijvoor-
beeld dankzij een website die het rap-
porteren van de gebeurtenissen verge-
makkelijkt. De afstandsbewaking om
de werkplekken en -ruimtes te contro-

leren, is eveneens geëvolueerd. Ze is
dikwijls gekoppeld aan een systeem
van menselijke controle en gaat voor-
taan in de zin van numerieke oplossin-
gen.

Brandpreventie
Als het aspect beveiliging ter sprake
komt, is ook brand een gegeven waar-
mee je rekening moet houden. Zeker
als je weet dat de opslagplaatsen, de
handelslokalen en talrijke bedrijven die
een verwarmingssysteem hebben
(cementfabrieken, glasfabrieken enz.)
bijzonder betrokken zijn. Vandaar ook

het belang van het uitwerken van pre-
ventie-elementen en beveiliging van de
plaatsen, met het oog op de bescher-
ming van het personeel. Doel is dan
elke definitieve of tijdelijke sluiting,
maar ook eventuele exploitatieverlie-
zen als er brand zou uitbreken te 
voorkomen. Zeer interessant is in dit

opzicht de internetsite van de ANPI
(Nationale Vereniging voor Brand- en
Diefstalbestrijding), die al meer dan
50 jaar veel ervaring heeft in de actieve
en passieve bescherming tegen brand 
en diefstallen. De vereniging is 
opgericht op initiatief van de verzeke-
ringsmaatschappijen, kort na de brand
van de “Innovation” in de Brusselse
Nieuwstraat. De ANPI is ook een certi-
ficeringsorganisme.
Vermeldenswaard is ook dat het kop-
pelen van de “veiligheidsaanpak” met
de “brandbenadering” vanzelfsprekend
is, omdat beide elementen nauw ver-

bonden zijn. Een rookuitlaat bijvoor-
beeld, op het dak van een bedrijf, kan
een kwetsbaar punt zijn voor inbraken.
Vandaar dus het belang van de holisti-
sche benadering...

Eva DEUZER �

De wetgeving speelt uiteraard een zeer
belangrijke rol in het dagelijks leven van
een facility manager. In maart 2007 werd
bijvoorbeeld de zgn. “camerawet”
goedgekeurd. Die regelt het gebruik van
bewakingscamera‘s, o.a. om het
privéleven van de burgers te
beschermen. De wet voorziet o.m. het
respect van een principe van
verhoudingsgewijsheid, wat betekent dat
er geen camera geïnstalleerd mag
worden als andere controlemiddelen, die
het privéleven minder aantasten,
volstaan.
In 2009 wordt overigens een andere wet
van kracht. De regering heeft een hele
reeks maatregelen voor fiscale steun
uitgevaardigd, die gelden voor
investeringen en diensten op het vlak van
veiligheid. Die wet zal gelden voor
particulieren en KMO’s en is dan ook een
mooie kans, o.a. voor bedrijven die 
zouden kiezen voor gedeelde bewaking.

Twee nieuwe wetten

“Een rookuitlaat kan een kwetsbaar punt 
zijn voor inbraken. Vandaar dus het belang van

de holistische benadering.”

Veiligheid / Beveiliging

grote prioriteiten van het FM

Onlangs is de zgn. “camerawet”, die het gebruik van bewakingscamera’s
regelt, van kracht geworden.


