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Netwerkbeveiliging van gebouwen
Hoe de voortschrijdende digitalise-
ring en toenemende connectiviteit 
gebouwen veiliger maken
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Wanneer gegevens inzichten worden
Het Internet of Things (IoT) wordt opgevat als een netwerk van fysieke ap-
paraten die door sensoren en software via het internet met elkaar zijn ver-
bonden om gegevens te verzamelen en uit te wisselen. De gegenereerde 
hoeveelheden zijn enorm. 

Met ruwe informatie alleen kom je echter niet ver. Alleen in de juiste context 
kunnen de gegevens de toegevoegde waarde leveren die nodig is voor 
slimme gebruikssituaties. Er worden speciale hulpmiddelen en algoritmen 
gebruikt om de gegevens die in een groot aantal formaten beschikbaar zijn, 
te lezen, te evalueren en visueel voor te bereiden. Kunstmatige intelligentie 
(AI) en machinaal leren geven richting aan ontwikkeling, door de analysepro-
cessen automatisch te trainen, te verfijnen en te verbeteren. 

Uiteindelijk resulteert dit in bruikbare inzichten die, wanneer ze op dash-
boards worden weergegeven, helpen bij het beheer en de (geautomati-
seerde) controle van belangrijke bouwsystemen. En zij bieden de mogelijk-
heid om nieuwe toepassingen, diensten en bedrijfsmodellen te ontwikkelen 
die nu nog niet eens denkbaar zijn.

De digitalisering en netwerk-  
vorming van gebouwen staat nog 
in de kinderschoenen, maar biedt 
nu al nieuwe mogelijkheden voor 
de beveiliging van gebouwen. 
Tegelijkertijd worden exploitan-
ten en eigenaars geconfronteerd 
met nieuwe uitdagingen die zij 
moeten aangaan. 

Enerzijds kunnen genetwerkte 
deur-, toegangs-, rookdetectie- 
en andere slimme IoT-systemen 
de veiligheid van mensen en ma-
teriaal naar een nieuw niveau til-
len. Anderzijds maakt de toene-
mende netwerkvorming en 
samensmelting van IT (informa-
tietechnologie) en OT (operatio-
nele technologie) gebouwen ook 
vatbaarder voor cyberaanvallen, 
waartegen zij moeten worden 
beschermd. 

Bovendien maken de eisen van de 
verzekeraars, de toenemende vei-
ligheidseisen en de toenemende 
complexiteit van de technische 
mogelijkheden de zaken er niet 
bepaald gemakkelijker op. We 
leggen bloot wat belangrijk is, kij-
ken naar wat vandaag al moge-
lijk is en wagen een blik op wat 
morgen mogelijk zal zijn.
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Het IoT vormt de basis voor gedigitaliseerde en in netwer-
ken opgenomen gebouwen. Samen met moderne analy-
se-, controle- en automatiseringstechnologieën maakt dit 
veel slimme en veiligheidsrelevante functies mogelijk. 

Als onderdeel van het IoT verzamelen apparaten en senso-
ren, zoals aanwezigheids- en bewegingsmelders, camera's, 
temperatuursensoren of lichtmeters, talloze gegevens 
zodat gebouwbeheersystemen deze kunnen analyseren en 
met actuatoren gericht kunnen reageren op dynamische 
gebeurtenissen. De individueel adresseerbare apparaten 
communiceren via uniforme normen en protocollen (KNX, 
BACnet, LonWorks, enz.) die gegevens en elektronische 
impulsen overbrengen als op zenuwbanen.

Hoe netwerken en digitalisering de beveiliging van 
gebouwen revolutionair veranderen

Netwerkdeuren voor  
conditiebewaking

En als het IoT de basis vormt voor een alomvattend ge-
bouwbeheersysteem (GMS), dan zijn  
netwerkdeuren daar een belangrijk onderdeel van. Want  
in hun functie als toegang tot het gebouw, nooduitgang of 
beveiligde verbinding met ruimten, leveren zij een 
doorslaggevende bijdrage tot de totale veiligheid van  
het gebouw. Bovendien voldoen zij aan belangrijke 
technische eisen inzake brandbeveiliging, geluidsisolatie 
en toegankelijkheid. 

Als de toegangssystemen via interfaces (Application 
Programming Interface, API) in het automatiseringssys-
teem van het gebouw worden geïntegreerd, komen daar 
nog veiligheidsvoordelen bij: 

• Deuren kunnen op afstand worden bewaakt en bediend.
• Door middel van zogenaamde conditiebewaking kunnen 

zij onafhankelijk en proactief waarschuwings- en 
statusberichten verzenden.

• Prestatie-analyses kunnen in real time worden  
uitgevoerd.

• Voorspellend onderhoud beperkt de uitvaltijden tot een 
minimum en verhoogt de veiligheid.

• Gebreken die de veiligheid van gebouwen in het gedrang 
brengen, kunnen worden voorkomen door op afstand in 
te grijpen of beter onder controle worden gehouden 
door snellere reactietijden.

Voorspellend onderhoud voor 
toekomstbestendige planning

Moderne bewakingssoftware zorgt er dus voor dat er 
minder defecten optreden - of die nu te wijten zijn aan 
materiaaldefecten, storingen of slijtage. Vooral het 
voorspellend onderhoud dat hierdoor mogelijk wordt, 
speelt een doorslaggevende rol in de veiligheid van 
gebouwen: door potentiële problemen te kunnen verhelpen 
nog voordat zij acuut worden, kunnen uitvaltijden 
doelgericht tot een minimum worden beperkt.

Bestuurders kunnen gemakkelijk de onderhoudsstatus van 
elke deur volgen en op tijd reserveonderdelen bestellen. 
Het onderhoud is ook beter gecoördineerd en 
tijdbesparend dankzij de digitale aanpak. Bovendien is er 
het grote voordeel dat in tijden van een toenemend tekort 
aan geschoolde arbeidskrachten de inzet van diensten en 
personeel daadwerkelijk tot een minimum wordt beperkt.
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Een actuele blik op de toegenomen eisen op het gebied 
van hygiëne en infectiebeheersing laat ook zien hoe 
belangrijk het is om de mensenstroom en het gebruik van 
ruimten in de dagelijkse exploitatie van gebouwen te behe-
ren. Betrouwbare controle is ook belangrijk bij grote evene-
menten of de evacuatie van gebouwen. Het netwerkbe-
heer van activa speelt hier in zijn voordeel, omdat het 
mogelijk is in real time te reageren op bijzondere omstan-
digheden en op een gecontroleerde manier in te grijpen.

Bovendien speelt de naleving van normen een belangrijke 
rol bij de exploitatie van gebouwen. En als er historische 
gegevens beschikbaar zijn, bijvoorbeeld voor veiligheids- 
audits, worden deze des te efficiënter digitaal verwerkt. 
Wie zich altijd aan de voorschriften houdt of met digitale 
oplossingen een veiliger exploitatie van gebouwen kan 
aantonen, bespaart bovendien kosten door gunstigere  
verzekeringspolissen.

Beheer van de mensenstromen en benutting van de ruimte

Natuurlijk dienen toegangssystemen ook voor de beveili-
ging van gebouwen. Aangezien de respectieve rechten 
meestal op afstand kunnen worden toegekend en inge-
trokken - bv. via een digitale smartphone-sleutel via 
Mobile Access - worden zij ook in een netwerk opgeno-
men. En ze kunnen maar zo goed beveiligd zijn als de hui-
dige veiligheidsnormen, die voortdurend veranderen. Dus 
of het nu gaat om elektronische toegangscontrole, het 
verzamelen van tijd- en bedrijfsgegevens of het volledige, 
onderliggende besturingssysteem - de hoogste IT-
beveiliging kan alleen worden bereikt als deze voortdurend 
wordt ondervraagd, gecontroleerd en bewaakt. 

Het belangrijkste punt kan niet vaak genoeg worden her-
haald: Alleen wie zijn software regelmatig bijwerkt, profi-
teert van de laatste bevindingen en van de uitgebreide in-
terne en externe tests van de IT-beveiliging van 
toegangsoplossingen, die wij ook regelmatig uitvoeren. 

Natuurlijk biedt de technologie zelf veel aanvalspunten. 
Maar wat veel mensen vergeten is dat de zwakste schakel 
in de veiligheidsketen vaak de mens is. Daarom is het net 
zo belangrijk om uw eigen werknemers en klanten bewust 
te blijven maken van de mogelijke gevaren.

Up-to-date houden van toegangssystemen

Ook op het gebied van preventieve brandbeveiliging gaat 
de technische ontwikkeling vooruit. Autonome rookmelders 
worden steeds minder belangrijk. Ze worden vervangen 
door in een netwerk opgenomen draadloze rookmelders 
die communiceren met zogenaamde gateways, alarmen 
rechtstreeks doorsturen naar bepaalde locaties en snellere 
reacties mogelijk maken. Een andere factor zijn de 
vastzetinrichtingen: 

• Om deze veilig te kunnen sluiten in geval van een alarm, 
moeten installateurs en exploitanten ervoor zorgen dat 
zij zijn uitgerust met branddetectoren en knoppen voor 
handmatige ontgrendeling.

• De bedrading die hiervoor nodig is, is echter vaak een 
inflexibele oplossing.

• Moderne draadloze vastzetinrichtingen, die onafhanke-
lijk van de bovenbouw functioneren en geen ingrepen in 
de constructie van het gebouw vereisen, zijn veel 
handiger.

Zo kunnen vastzetinrichtingen worden uitgebreid met de 
mogelijkheid om meerdere draadloze deelnemers aan te 
sluiten op de alarmingang van vrijgave-inrichtingen. In 
geval van nood sluiten de deuren dan automatisch om de 
verspreiding van rook en vuur te voorkomen.

Als we verder in de toekomst kijken, zullen rookmelders 
waarschijnlijk niet alleen steeds meer met elektronische 
systemen communiceren, maar ook met mensen. Zij zullen 
dan hun respectieve status op een begrijpelijke manier 
aangeven en de bediening vereenvoudigen. Door een con-
stante zelfdiagnose zal er misschien ook een ding minder 
zijn om u zorgen over te maken, omdat u geen onderhoud 
hoeft te plegen. Althans ook hier zal predictief onderhoud 
het mogelijk maken de veiligheid pro-actief te verhogen en 
het aantal personeelsleden dat nodig is voor service-op-
roepen te verminderen.

Radiogestuurde rookmelders en in een netwerk opgenomen vastzetsystemen
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Het IoT herstructureert dus vele aspecten van een ge-
bouw. De toenemende netwerkvorming van slimme ge-
bouwen verhoogt echter ook het risico op bedreigingen. 
Dit is in de eerste plaats te wijten aan het feit dat de toe-
genomen connectiviteit van een grote verscheidenheid van 
systemen met verschillende interfaces met het internet 
ook het aanvalsoppervlak vergroot. Simpel gezegd, hac-
kers hebben gewoon meer opties en doelwitten om aan te 
vallen. 

Het wordt bijzonder precair wanneer niet alleen particu-
liere of commerciële gebouwen steeds meer in netwerken 
worden opgenomen, maar ook veiligheidsgevoelige voor-
zieningen zoals ziekenhuizen, luchthavens of andere open-
bare gebouwen slimmer worden. Naast gegevensverlies 
en gemanipuleerde systemen kunnen hier ook mensenle-
vens in gevaar komen.

Beveiliging van interne waarden van buitenaf
Het belangrijkste aspect van cyberbeveiliging is dus de be-
veiliging van de buitenkant:
• Virtual Private Networks (VPN's) en toegangspoorten 

kunnen ervoor zorgen dat het netwerk van het gebouw 
over de hele infrastructuur is beschermd en dat alle 
verbindingspunten beveiligd zijn.

• Bovendien voorkomt de virtuele beveiligingslaag van het 
VPN dat afzonderlijke IoT-componenten van buitenaf 
zichtbaar zijn en dus kwetsbaar zijn voor gerichte 
aanvallen.

• Om te voorkomen dat malware die het netwerk is 
binnengedrongen zich verder verspreidt, wordt micro-
segmentatietechnologie gebruikt om afzonderlijke 
gebouwsystemen te groeperen in subnetwerken die 
afzonderlijk worden beveiligd met extra barrières.

• Het is ook van essentieel belang om de gebruikersrollen 
duidelijk te definiëren en de toegang te verifiëren. Het 
principe is enigszins vergelijkbaar met toegangscontrole, 
maar dan in virtuele vorm.

Goed nieuws is in ieder geval dat ook de fabrikanten van 
technologieën voor de automatisering van gebouwen zich 
steeds meer met dit onderwerp gaan bezighouden: 
Moderne versleutelingstechnologieën worden reeds geïn-
tegreerd in de hardware van afzonderlijke componenten 
voor beschermde gegevensoverdracht. .

Pentests en Beveiligings Operatie Centrum
Een van de meest doeltreffende strategieën tegen cy-
beraanvallen zijn de zogenaamde penetratietests, kort-
weg pentests. Onafhankelijke IT-deskundigen testen in 
opdracht van bedrijven de beveiliging van hun soft-
waresystemen. De partners die in dergelijke aanvallen ge-
specialiseerd zijn, werken met dezelfde middelen en me-
thoden die cybercriminelen zouden gebruiken om 
bijvoorbeeld oplossingen met ongeoorloofde toegang bin-
nen te dringen. Pentests kunnen dus helpen om snel te re-
ageren op nieuwe aanvalspatronen en mogelijke kwets-
baarheden in een vroeg stadium op te sporen.

Wie over het nodige budget of over bijzondere beveili-
gingseisen beschikt, kan ook een Security Operations 
Centre (SOC) oprichten, waar alle beveiligingsactiviteiten 
van zowel de informatietechnologie als de operationele 
technologie samenkomen. Hier werken veiligheidsanalisten 
samen met geselecteerde instrumenten en processen om 
te allen tijde een volledig beeld te hebben van de bedrei-
gingssituatie en dienovereenkomstig te kunnen reageren.

Cyberbeveiliging voor slimme gebouwen

Het voordeel van digitale gebouwconnectiviteit ligt vooral 
in de toegenomen transparantie, die realtime inzicht 
biedt in prestatiegegevens, statussen en andere gebie-
den. Op het gebied van cyberveiligheid is er sprake van 
een verhoogde zichtbaarheid, die meer dan ooit moet 
worden gegarandeerd voor gebouwen die in een netwerk 
zijn opgenomen.

IoT-oplossingen en de onderliggende gegevensanalyses 
maken volledig nieuwe interacties en dus toepassingen 
mogelijk. De voordelen variëren van eenvoudiger onder-
houd tot meer controle en energie-efficiëntie en meer vei-
ligheid in het gebouw. Om dit te bereiken moeten digitaal 
genetwerkte oplossingen voor gebouwen niet alleen de 

opeenstapeling van exploitatie- en prestatiegegevens ver-
zamelen, maar deze ook analyseren, visueel voorbereiden 
op duidelijke dashboards en bruikbaar maken voor de 
eindgebruiker. Niet alleen op de plaats van het evene-
ment, maar in het beste geval ook op afstand via de 
cloud, onmiddellijk over meerdere locaties of zelfs over 
een langere periode. Hiervoor bestaan vandaag reeds 
praktische oplossingen - en zij ontwikkelen zich snel.

Als zich dan digitale ecosystemen ontwikkelen, waarin mis-
schien niet alleen individuele gebouwen, maar hele wijken 
of zelfs smart cities met elkaar in een netwerk zijn verbon-
den en transparantie de heersende voorwaarde is, zijn de 
meest uiteenlopende toepassingen denkbaar. Wij denken 
er in ieder geval over na.

Uitgebreide transparantie voor meer veiligheid 
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Wilt u gebouwen veiliger maken? 

Of heeft u nog vragen? Neem contact met ons op voor 
alles wat te maken heeft met de exploitatie en de toe-
gang tot gebouwen en zalen vanuit één enkele bron. 

Over dormakaba

dormakaba Nederland B.V. biedt een uitgebreide portfolio 
van producten, oplossingen en diensten voor deuren en 
beveiligde toegang tot gebouwen en ruimtes uit één hand. 
Dit omvat sluitsystemen, volledig in een netwerk opgeno-
men elektronische toegangsoplossingen, fysieke toegang 
en automatische deursystemen, deurscharnieren, beslag, 
deurdrangers en deurstops, tijdregistratie en aanwezig-
heidsregistratie, gegevensverzameling voor bedrijven, 
sluitsystemen voor hotels en sloten met een hoge veilig-
heid.

Met meer dan 15.000 medewerkers en talrijke samenwer-
kingspartners staan wij ter plaatse in meer dan 130 lan-
den aan uw zijde. Zo profiteert u wereldwijd van toe-
komstbestendige producten, oplossingen en diensten die 
u een duurzaam gevoel van veiligheid geven.
.
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