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Veiligheid volgens Griffid.
Griffid ontwikkelt met een toegewijd team communicatie- en 
beveiligingssystemen voor onder meer infrastructuur, politie, openbaar 
vervoer en zorg. Alle software wordt door Griffid in eigen huis ontwikkeld 
en gemaakt (Commercial off-the-shelf – COTS). 

Verder hebben we alle expertise om de advisering en dienstverlening 
voor complexe projecten te leveren. Dat betekent: totale controle en 
aantoonbare veiligheid voor de klant, voor de gebruiker, voor Griffid. 

Over Griffid

Griffid is in 2002 opgericht door Xander 

Griffioen. Tot 2015 leverde Griffid met name 

aan projecten in de beveiligingsmarkt. 

Dat jaar ontwierpen we binnen onze 

beveiligingsoplossingen een portfolio dat zich 

volledig richt op infrastructuur in de grond-, 

weg- en waterbouw (GWW). Inmiddels zijn 

onze bouwblokken voor video, audio en 

beveiliging ingezet in toonaangevende en 

veeleisende projecten. Daar is onze expertise 

geboren, gegroeid en doorontwikkeld. Mede 

door deze pragmatische basis ontwikkelt en 

levert Griffid altijd de sterke combinatie van 

product en dienstverlening. Elke dag zijn we 

bezig met het verder ontwikkelen van het 

communicatie- en veiligheidsportfolio.

De mensen achter Griffid

De professionals van Griffid houden van hun 

vak, zijn oplossingsgericht en altijd op een 

positieve manier sterk betrokken bij projecten. 

Daarbij blijft voor Griffid de menselijke maat 

belangrijk. Complexe technische projecten 

vereisen tenslotte daadkrachtig en stabiel 

projectmanagement. Verder is door het lange 

tijdsbestek van infrastructurele projecten 

duurzaam samenwerken een must. Dat doen 

we ook met partners in de GWW-sector 

én binnen onze eigen organisatie: door 

onze professionals en hun kennis aan ons te 

binden. Daardoor kunnen we als Griffid de 

verantwoordelijkheid van grote projecten altijd 

aan.

Wie

Xander Griffioen
Managing director Griffid

“Griffid is er trots op dat het gehele SSIM® 
platform volledig in eigen huis wordt 
geproduceerd en onderhouden.  

Anticiperen op nieuwe wensen en eisen 
op het gebied van technische innovatie, 
functionele eisen en cyber security
conformiteit is voor Griffid de normaalste 
zaak van de wereld.”



Made in NL

De afgelopen decennia is de regelgeving 

voor beveiliging en in de infrastruc-

tuur behoorlijk strenger geworden. De 

Nederlandse regelgeving voor onder 

meer tunnels en zeesluizen behoort tot 

de strengste in de wereld. Strenger dan 

bijvoorbeeld die voor de Gotthard-weg-

tunnel in Zwitserland. Het wil dus nogal 

wat zeggen dat al onze software en 

beveiligingsoplossingen Made in NL zijn. 

Ook omdat we die al hebben ingezet 

in Nederlandse projecten die aan nóg 

strengere regelgeving moeten voldoen. 

Alle Griffid-softwaremodules zijn door 

ons zelf ontwikkeld en zijn Commercial 

off-the-shelf (COTS). Doordat onze 

producten en de bijbehorende dienstver-

lening hand in hand gaan, heeft Griffid 

volledige grip op de techniek van de 

beveiligingsoplossingen. Zodat klanten 

de zekerheid hebben dat die oplossingen 

veilig blijven werken.

Veiligheid volgens Griffid.



Wat doet Griffid?
Griffid bedenkt, maakt, levert, integreert, beheert en onderhoudt 
beveiligingsoplossingen en een uitgebreid portfolio van audio- en 
videoproducten. Met een platform en tools (ogen, oren, mond en handen) 
voor afstandsbediening ondersteunen we de klant bij het uitvoeren van zijn 
veiligheidstaken. In de kern gaat het erom dat we de brug bouwen van het 
medium naar de mens.  Uiteindelijk is het toch de combinatie van mens en 
techniek die veiligheid waarborgt. 

Zichtinformatiesystemen (camera’s)
Griffid levert camerasystemen inclusief 
videosoftware in het kader van toezicht, 
inclusief aansturing, cameraobservatie en 
toegangsbeheer. We zorgen dat operators 
en bedienaars op afstand vanuit een centrale 
live de veiligheid van een omgeving kunnen 
controleren.

Audiocommunicatiesystemen
Griffid levert marifoon-, noodtelefoon-, 
portofoon-, intercom- en omroepsystemen. Zo 
zorgen we dat operators en bedienaar met 
gebruikers kunnen spreken en ze veilig naar 
hun bestemming kunnen loodsen.

Beveiligingssystemen
Griffid levert de beveiligingssystemen van 
de terreinen en gebouwen bij een brug, 
sluis en tunnel. We helpen de beveiliger 
bij het uitvoeren van zijn taken met een 
integraal managementsysteem, camera’s, 
toegangscontrole, inbraakdetectie, omroep 
en intercom. We sluiten aan op de Rijkspas 
en kennen het Handboek Security van 
Rijkswaterstaat goed. Cybersecurity staat bij 
ons hoog in het vaandel. Op alle projecten 
borgen we daarom de informatiebeveiliging.

Veiligheid. Ook als je het niet ziet.
Iemand die in een tunnel rijdt, in de tram 
zit of op straat loopt, denkt bijna nooit aan 
veiligheid en hoe dat allemaal werkt. En dat 
is prima. Als veiligheid optimaal geregeld 
is, merk je er namelijk helemaal niets van. 
Griffid werkt graag en hard mee aan die 
onzichtbare veiligheid. Wat ons betreft 
hoeft de gemiddelde Nederlander Griffid 
niet te kennen. Als u als klant ons maar 
weet te vinden. Want met die betrouwbare 
beveiligingsoplossingen zorgen we ervoor 
dat het verkeer overal in Nederland veilig 
en vlot blijft doorstromen. Zodat mensen zich 
veilig voelen op plekken waar dat niet altijd 
vanzelfsprekend is. Dat is alles wat telt.

Wat

Jeroen Geurts
Commercial director Griffid

“Missie: op een aantoonbare manier 
en met robuuste oplossingen 
bijdragen aan een veilig en vlot toe-
gankelijk Nederland.”



Safety Security Incident 

Management

Met SSIM® (Safety Security Incident 

Management) kunt u als organisatie de 

veiligheid, beveiliging, communicatie 

en technische installaties effectief 

beheren. Met dit platform monitort, 

rapporteert en legt u gebeurtenissen 

en incidenten vast. De weergave van 

trends en voorspellingen zijn eenvoudig 

te ontwerpen en implementeren. SSIM® 

is te gebruiken op werkstations of als 

‘platform as a service’ in de Griffid 

SSIM® Portal.

Support and Security 

Operations Center

Met ons Support and Security 

Operations Center (SSOC) ondersteunen 

we u 24/7. Als het nodig is ondersteunt 

een Griffid-engineer u op afstand of op 

locatie. Vaak is regelmatig onderhoud 

van uw systeem voldoende om 

problemen voor te zijn. Via een Service 

Level Agreement regelen we dit. Hierbij 

leggen we de beschikbaarheid en 

respons- en hersteltijden vast.

Wat doet Griffid?



Techniek is bij beveiliging essentieel. Maar die werkt alleen optimaal als de 
juiste mensen deze techniek aansturen. En als het proces om die techniek 
in te zetten op de goede manier is ingericht. Griffid zorgt dat de techniek 
precies doet wat nodig is binnen de tijd die is afgesproken. Omdat we 
begrijpen wat we moeten doen en wat er moet gebeuren voor optimale 
veiligheid. En dat doen we pragmatisch, gedreven en betrouwbaar.

Vier stappen voor volledige integratie 
van product en dienstverlening
Het proces om te komen tot de juiste 
communicatie- en beveiligingstechniek voor 
het juiste project of object bestaat altijd uit 
vier stappen: ontwerpen, integreren, leveren 
en onderhouden. Griffid heeft alles voor die 
vier stappen in eigen hand. Als klant heeft u 
daarom alleen met Griffid te maken en niet met 
andere externe partijen.

1. Ontwerpen
Griffid heeft op basis van eigen ontwikkeling 
een platform ontwikkeld voor het regelen van 
audio-, video- en beveiligingscommunicatie. 
Dat platform is COTS (Commercial Of The 
Shelf). Onze professionals modelleren de 
software naar de eisen die voor een project 
zijn gesteld.

2. Integreren
We hebben de expertise in huis om onze 
techniek en onze bouwblokken te integreren in 
diverse projecten, hoe complex of omvangrijk 
ook. 

Dat kan bij de start van een project zijn, maar 
worden we om welke reden dan ook op een 
ander moment bij een project betrokken, 
dan gaan onze professionals daadkrachtig, 
pragmatisch en betrouwbaar aan de slag.

3. Leveren
Griffid levert en configureert zelf de camera’s 
en audiosystemen, met daarbij het vereiste/
gewenste softwareplatform, onder meer Safety 
Security Incident Management (SSIM®), voor 
het beheer ervan. 

4. Onderhouden
Door het juiste onderhoud zorgen we ervoor 
dat onze systemen probleemloos blijven 
werken. Dat onderhoud kunnen we regelen 
in een SLA, met ons Support and Security 
Operations Center dat 24/7 ondersteuning 
biedt.

De Griffid-aanpak.

Hoe

“Wie vandaag alleen denkt aan morgen 
vergeet altijd iets belangrijks.

Veiligheid, verbeteren en kwaliteit zijn onze 
drijfveer om innovatieve oplossingen te be-
denken en uit te voeren. Samen met een team 
slimme collega’s vooruit denken, omdenken, 
en risicogestuurd denken leidt naar overzicht 
en eenvoud in de meest complexe situaties.”

Ron van Beek

Technical director en CISO Griffid



Veiligheid en regelgeving
Sinds een aantal ernstige incidenten 

rond de eeuwwisseling (Tauerntunnel 

in Oostenrijk, Mont Blanctunnel tussen 

Italië en Frankrijk, Gotthard-wegtunnel in 

Zwitserland) is in Europa de regelgeving 

voor tunnels en andere infrastructuur 

fors aangescherpt. Binnen Europa heeft 

Nederland de strengste regelgeving. 

Griffid biedt beveiligingsoplossingen 

volgens die strengst denkbare regels.

Cybersecurity
Naast de eisen waaraan onze producten 

en dienstverlening zelf voldoen, is 

cybersecurity uiteraard van groot 

belang. De tijd dat organisaties werkten 

met standaard-gebruikersnamen en 

-wachtwoorden ligt al even achter ons. 

Daarom is onze informatiebeveiliging 

ISO 27001-gecertificeerd. Binnen Griffid 

heeft onze security officer inmiddels 

alle bouwblokken ISO-gecertificeerd. 

We sluiten met onze Cybersecurity 

oplossingen aan op de Cybersecurity 

Implementatierichtlijn Objecten van 

Rijkswaterstaat. Omdat hierin de 

ontwikkelingen niet stil staan, heeft ook 

deze vorm van veiligheid elke dag onze 

aandacht.

De Griffid-aanpak.



Product-Diensten Catalogus Griffid

CCTV en mobiele
surveillance

Audio Video
Management Systeem

CCTV-beeldschermen 
en CCTV-controller

Joystick, toetsenbord,
Muis

Multifunctioneel Audio
Paneel of Audio-

controller

CCTV-beeld in GIS

Overzichtsbeeld

Automatische
doelvolging

Security Management
Systeem

Opslag van beeld, 
geluid en handelingen

Video Exchange

Cybersecurity

Eisenanalyse

Ontwikkeling
R&D

Co-creatie
Ontwerp

Integratie en 
Uitvoeringsontwerp

Levering en
Inbedrijfstelling

Support & Security
Operations Center

SLA, beheer en 
onderhoud

Omroep

Telefoon Marifoon en Portofoon

Intercom en 
Noodtelefoon

Toegangscontrole en
Inbraakdetectie

Installaties

Product-Diensten 
Catalogus Griffid

Diensten

WerkplekkenSystemen



De praktijk.

Nautische Centrale 
Heerhugowaard, Provincie 
Noord-Holland

Tunnelveiligheid 
Schiphol

Koningstunnel, 
Hubertustunnel, 
Victory Boogie Woogie-
tunnel (Rotterdamsebaan) 
en Bediencentrale
Gemeente Den Haag

Politie meldkamer en 
Stadstoezicht centrale 
Noord-Holland

Modernisering 
Beveiliging 
Oosterscheldekering, 
Rijkswaterstaat (werk in 
uitvoering)

Sluiscomplexen Weurt en 
Heumen, Rijkswaterstaat 
(werk in uitvoering)

Prinslandsebrug, 
Manderssluis, Roode 
Vaart en 
afstandsbediening 
Sasdijk, Waterschap 
Brabantse Delta

Afsluitdijk 
Rijkswaterstaat, LevveL 
(werk in uitvoering)

Nieuwe Sluis 
Terneuzen Rijkswaterstaat, 
Sassevaart 
(werk in uitvoering)

Reeve Sluis Complex 
Rijkswaterstaat, Isala 
Delta

Wantijbrug, 
Rijkswaterstaat

Bruggen en Water-
wolftunnel, Provincie 
Noord-Holland

Nieuwe Zeesluis 
IJmuiden Rijkswaterstaat, 
OPENIJ

iCentrale en VMaaS voor 
multidomein- en 
verkeersmanagement, 
Provincie Noord-Holland
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Telefoonnummer 
+31 (0)36-767 60 10 

Website 
griffid.com

©Fotografie Jurriaan Brobbel: Tunnel, (pag. 1, 5 en 9) en Boorinstallatie (pag. 4)

Griffid Product Roadmap 2022-2023
•April Minor Release
•September user meeting
•September Major Release Candidate
•Oktober Major Release

Minor Release X update
• MAP update
• Nieuwe bijgewerkte drivers div. fabrikanten
• VMS security patches
• Audio en Video Werkplekcontrollers
• SSOC updates
 (Dienstverlening Operations)
 - Performance
 - Cyberbeveiliging en Security

Build XI Release Candidate
• Release voor externe testers
• Ondersteuning stopt voor releases ouder dan Build X
•  Video Exchange en Stitching beschikbaar voor integratie met 

partners
• Publicatie van de release notes

Build XI Release
• Webclient Video
• Camera Asset Management Module
• Beta van Cross Platform functionaliteit
• LBS 4.0 compliancy
• LTS LFV Omroep upgrade voor tunnels
• Alarm Loadbalancing voor meldkamers
• Telefoonboekfunctie voor MAP
• Video Exchange Service
• Overzichtsbeeld grote objecten
• Interfaces Bouwblokken Audio, Video en Werkplek
• Cross platform als voorbereiding beschikbaar
• Cross platform volledig beschikbaar in Minor Release XI   
 update, april 2023


