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Op 23 november 2016 heeft de eerste Live view themadag plaatsgevonden. Live View is voor het eerst in 

Nederland geïntroduceerd in 2012. 

Een dag georganiseerd door Politie en VEBON-NOVB, bedoeld voor centralisten van Particuliere 

alarmcentrales (PAC’s) en centralisten van het Operationeel Centrum (OC’s) van de politie.  In totaal een 

groep van ruim 80 mensen., 94 aanmeldingen. 

 

De Live view themadag stond in het teken van het leren kennen van elkaars wereld om zo de onderlinge 

samenwerking te versterken, meer begrip voor elkaars wereld te krijgen en uiteindelijk de kwaliteit en 

onderlinge processen te verhogen. 

De themadag begon met een plenair stuk met een aantal sprekers welke de werelden van de PAC en Politie 

schetsten, een doorkijk gaven in de technische nabije toekomst en het belang van de onderlinge 

samenwerking onderstreepten.  

Aan het einde van de ochtend werd het plenaire gedeelte opgesplitst en werden gesprekken met elkaar 

gevoerd in 4 groepen onder leiding van gespreksleiders. Hierin werd gesproken over de verschillen en 

overeenkomsten van de twee werelden en getracht wederzijds begrip te krijgen door uitleg van ieders 

werkwijzen en doelen.  

Hieruit kwam één gezamenlijk doel: Boeven vangen! 

 

Belangrijke punten die aan het eind van de dag werden gepresenteerd: 

 De dag heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de beeldvorming over elkaar; 

In de gespreken werd duidelijk dat er soms andere verwachtingen zijn aan de andere kant van de lijn. Met 

name in definities van meldingen en de opvolging hierop.  

 Belang van feedback en communicatie bij het doorgeven van meldingen; 

De centralisten hebben behoefte aan beter overleg  bij het doorgeven van meldingen. (oa Elkaar meenemen 

in het werkproces)  Ook het terugkoppelen van het resultaat van een melding aan de PAC zou een vast 

gegeven moeten zijn. 

 Belang van werkbezoeken bij elkaar; 

De centralisten hebben de wens om werkbezoeken bij elkaar plannen om een vervolg te geven aan de 

themadag en nog beter inzicht te krijgen in elkaars werkwijzen en doelen. Gevolg:  communicatie en 

samenwerking  verbeteren. 

 Maken van landelijke afspraken over doorgifte van meldingen; 

Er bestaan verschillen in terminologie, opvolging en werkwijzen. Er is behoefte aan een landelijke uniforme 

werkwijze in de communicatie tussen PAC en Politie.   

 Gestandaardiseerde video distributie aan de kant van PAC; 

Aan de kant van de PAC’s is behoefte aan een gestandaardiseerde video distributie. Nu hebben PAC’s nog te 

maken met een veelvoud aan systemen en manieren waarop beelden binnen komen.  

 Belang van communicatie met installateurs; 

Tijdens de dag werd ook duidelijk dat PAC’s te maken hebben met veel partijen en verschillende werkwijzen 

van deze partijen waarbij de rol van de installateurs op de kwaliteit van werken een belangrijke is. Zij hangen 

camera’s en inbraaksystemen op en geven voorlichting aan de klanten over datgene wat er is geleverd en de 

consequenties van een eventueel alarm. Denk hierbij ook aan het “zo maar” aansluiten van paniek en overval 

alarmen, zonder dat de keten hier weet van heeft dan wel de processen op heeft afgestemd. 
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Voor particulieren moeten overvalalarmen  bijvoorbeeld aan eisen voldoen, voor bedrijven niet.  

 

Aan het eind van de bijeenkomst gaf Jeroen Lemereis nog een samenvattende beschouwing  in 7 

punten, die naar zijn mening richtinggevend kan zijn voor verdieping en uitwerking binnen de 

deelnemende partijen: 

1. Wat ons bindt is veiligheid. We werken allemaal, weliswaar vanuit verschillende rollen, aan 
het vergroten van de preventiekracht, heterdaadkracht (boeven vangen) en bewijskracht; 

2. We werken allemaal in dezelfde keten (waaronder bedrijven en particulieren, installateurs, 
aanbieders en afnemers van beveiligingsdiensten en Nationale Politie) 

3. Samenwerken moet ! Samenwerken is randvoorwaardelijk voor succes. 
4. We kennen elkaars werelden (nog) niet goed genoeg. Het loont om hierop te investeren. 
5. We hanteren binnen deze keten (soms) nog verschillende taal en begrippen. Ook dit is een 

uitnodiging om elkaar beter te leren kennen. 
6. Het is belangrijk om verbinding in de keten te zoeken op strategisch, tactisch en operationeel 

niveau. Voorbeeld: er komt een nieuw (landelijk) convenant alarmopvolging. 
7. Live View is een katalysator om de samenwerking binnen de keten te verstreken. 


