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We moetenvoorbereidzijn

Bron: BSRIA, Workplaces of the future, 2016 Bron: www.brandveiliger.nl

Constant nieuwe omgeving Schade door brandWerknemers behoeften

Bron: BSRIA, Workplaces of the future, 2016

Externe Markt Realiteit

In 2030 is generatie Y  

75%
van de werkenden. Generation Y wisseld van werkgever

iedere 3 jaar.

60%
Ongeveer Jaarlijkse schade,



Een dag in een slim gebouw.

Naar het kantoor waar je voor werkt…

Op weg naar werk
De snelste weg naar je werk wordt
gecalculleerd en voorgesteld

Parkeren
Reserveren van een parkeerplek voor fiets of auto via een
app. Toegangsverlening via kenteken of tag.

Probleemloze toegang
Toegangsverlening zonder problemen, ook
voor bezoekers. Het system weet dat je er
bent.

Vind en boek een bureau
Boek een buro op basis van je voorkeuren, 
dagprogramma en beschikbaarheid.

Vind en boek een ruimte
Boek een passende vergaderruimte gebruikmakend van 
de informatie uit je agenda

Geintergreerde diensten
Integratie van informatie en diensten, ook van 3rd-party,
zoals restaurantmenu, openbaar vervoer, fitness en meer

Gepersonificeerde instellingen
De door jouw gewenste temperatuur en lichtcondities
worden door het system onthouden en toegepast waar je 
bent. 

Rapporteer gebreken
Werkt er iets niet zoals verwacht? Rapporteer het snel direct aan de 
facility manager

Vind collega’s
Vind collega’s en ontvang hun locatie waar ze vandaag
werken.

Notificaties
Ontvang notificaties op je smartphone over evenementen, incidenten
en meer.

Op weg naar huis
rVoorstel over meest passende vertrektijd, 
reisschema op bais van je agenda.

Pick up kids at 
6:00 p.m



Sjaak Taal

Portfoliomanager Fire Safety– Siemens Smart Infrastructure

56 jaar

34 jaar actief in de brandmeldtechniek

10 jaar brandweer Den Haag (Haaglanden)

24 jaar Siemens NL

Vertegenwoordiger SNL in de branche organisatie FVN

Namens FVN Lid van NENcommissie NC 351086 

Brandmeldsystemen

Security Brandmeld Comfort



Een slim gebouw, waarom

Op weg naar werk Parkeren Het system weet dat je er bent
BMI gaat in Dag organisatie

.

Vind en boek een bureau. 
BHV wordt verspreidt in gebouw
Toezicht krijgt direct de locatie op 

Vind en boek een ruimte
Solderen = minder gevoelig

Verlaten ruimten is gevoeligere melder

Overzicht van werkvergunningen
Akkoord geven op uitschakelingen

Voldoende BHV’ers

Gepersonificeerde instellingen

Rapporteer gebreken
Meldingen komen direct in service portal
Meldingen komen direct in eLogboek
Service technicus krijgt opdracht en logt in

Vind collega’s
Bij brandmelding worden de dichtsbijzijnde BHV’ershet eerst

opgeroepen
Geofencing

Notificaties
Brandmeldingen

Storingen
Ontruiming

.

Op weg naar huis

Pick up kids at 
6:00 p.m



Klant uitdagingen

• Optimaliseer de systeembeschikbaarheid en 

minimaliseer ongewenste meldingen

• Zorg voor hoge betrouwbaarheid van de 

omgeving en de apparatuur

• Ontlast de huurder en gebruiker

• Informeer de gebruiker zo duidelijk en efficient 

mogelijk over mogelijke incidenten

“Ik wil controle hebben over alle systemen. 

Branddetectie en ontruiming moeten altijd werken. 

Ik ben verantwoordelijk voor de veiligheid van 3000 

medewerkers in deze gebouwen. Ik ben gedurende

een dag overal en wil online volgen wat de status is 

van de veiligheid die ik aanbied”.



Monitoring and 

event response

Verhoogde veiligheid door bewaking en reactie op afstand –

Brandmeld systeem heeft een stroomstoring

Digital Service Center
• Event is geregistreerd

• Informatie is doorgestuurd naar de 

lokale service organisatie

Lokale service organisatie
• Informatie is gecontroleerd:

Backup accu voorziet het systeem

min. 24h

• Facility manager is geïnformeerd

om 07:30 om het system on-site te

controleren

Service technicus lost samen (remote) met 

Facilty dienst het probleem op

Resultaat; Systeem is volledig operationeel om 

11:00, geen verdere inventie is nodig.

05:00 storingsmelding“230 fault”
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Regelgeving versus technologie

Branddetectie

Regelgeving

Technologie 

Trends



Wat stelt de                        2654-1

Voor alle werkzaamheden speelt een rol:

- Toestemming van de gebruiker

- Kennis van uitvoerend personeel

- Soort verbinding en de beveiliging daarvan

- Procedures voor de toegang op afstand

Niveau bediener op afstand:



Voorwaarden voor remote

• Nooit strijdig met NEN2654-1

• Fysieke controles conform NEN2654-1 moeten ter plaatse worden uitgevoerd

• Alle activiteiten dienen in het logboek te worden genoteerd

• Toestemming beheerder voor activiteiten blijft

• Controle van wijzigingen dienen ter plaatse te worden gecontroleerd

• Afdoende security dient van toepassing te zijn

• Beheerder dient bij uitschakelen, wijzigingen, update/ upgrade’s ter plaatse 

(object) aanwezig te zijn

• Afspraken vastleggen Zie E4 blz. 68/69



- 2 richtingssverkeer, mogelijk als ‘alleen BMI op

management systeem wordt afgehandeld’.

- 1 richtingsverkeer, onbeperkt mogelijk



Onderhoud, controle en beheer op afstand

Zie NEN2654-1:2018 E.2 blz. 66

Voor alle werkzaamheden speelt een rol:

- Toestemming van de gebruiker

- Kennis van uitvoerend personeel

- Soort verbinding en de beveiliging daarvan 

- Procedures voor de toegang op afstand

Niveau bediener op afstand: 

Conform tabel E.1 blz. 67



Hoe: - Koppeling naar een (cloud) server

- Geo-fencing

Kan het: - Het wordt al gerealiseerd 

Systeem

Beschikbaarheid: - Kan toenemen

- Hoe zit het met de kwaliteit van de routers

Cybersecurity: - Nen geeft aan, afspraak maken met gebruiker, maar stelt (nog) 

geen eisen. Benoemt NEN-ISO/IEC 27033-5



Waar nu aan denken

Zijn het persoonlijke devices

• Updates, App development

• In- / uitschakelbaar

• Akkoord voor alle privacy aspecten

Indien in gebruik voor ontruiming

• Aanvullend  of in plaats van ?  

• In plaats van => Gelijkwaardigheid !, kwaliteit apparatuur

NEN commissie brand, heeft werkgroep om plaats te geven aan 

innovaties in de betreffende NEN’s



Bedankt voor uw aandacht!

Heeft toch nog vragen over dit onderwerp die niet behandeld zijn:

sjaak.taal@siemens.com 06-21211145

mailto:Sjaak.taal@siemens.com

