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Registratie en bewaking

Herkent u deze situatie?
Als bouwonderneming draagt u de verantwoordelijkheid over alle personen die op uw bouwplaats aan
wezig zijn. De vraag hierbij is hoe u het beheer goed kunt organiseren.

Wie is er aanwezig? Voldoet deze persoon aan de wettelijke criteria? Heeft u wel te maken met bona 
fide (onder)aannemers en hoe voorkomt u ongenode gasten die bewust uit zijn op diefstal of sabotage? 
Inspecties door de overheid op tal van arbeidsrechtelijke zaken neemt de laatste jaren sterk toe. Hoge 
boetes kunnen het gevolg zijn. Maar u kunt dit voorkomen. 

Prisma Beveiliging en Compu Act hebben de handen ineengeslagen, en vanuit de disciplines arbeids
krachtenregistratie en toegangsbeheer gecombineerd met elektronische beveiliging bieden wij u een 
sluitend systeem waarbij u exact weet wie er op uw bouwplaats aanwezig is.

Voldoen aan uw wettelijke verplichtingen met AR Control van Compu Act
Bij inleen/uitleen van arbeidskrachten is een juiste registratie verplicht volgens de Wet Allocatie Arbeids
krachten door intermediairs (Waadi). De registratie en de controle van de gegevens bij de juiste instan
ties zijn een tijdrovende klus. Compu Act heeft hiertoe ARControl ontwikkeld: een passende oplossing 
voor de registratie van arbeidskrachten.

Toegangscontrole en camera-observatie door Prisma Beveiliging
Zelfs als de registratie goed is geregeld blijft het van groot belang om de bouwplaats fysiek af te scher
men van het publieke terrein. Prisma Beveiliging is als elektronisch beveiligingsinstallateur gespeciali
seerd in het beveiligen van bouwlocaties. Prisma levert, installeert, verhuurt en onderhoudt al de nood
zakelijke beveiligingssystemen voor uw bedrijf, projectlocatie of bouwplaats. Denk hierbij onder meer 
aan draaipoorten ofwel tourniquets, al dan niet aangebracht in containers, slagbomen en toegangs
hekken. Al deze zaken kunnen worden voorzien van toegangscontrole.
Ook schade door inbraak, diefstal en vandalisme zijn aan de orde van de dag. Regelmatig worden bouw
ondernemingen geconfronteerd met hoge kosten als gevolg van gestolen koper, stroomkabels, materieel 
of geforceerde hekken en sloten. Naast toegangscontrole en cameraobservatie bieden wij tevens een 
compleet pakket aan inbraakdetectie.
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AR Control in het kort

Uw alles-in-één oplossing
ARControl is een allesinéén oplossing voor de registratie van uw arbeidskrachten. U automatiseert 
het gehele proces en bespaart tijd en kosten. In een veilige online omgeving worden voor aanvang van 
de werkzaamheden alle gegevens verzameld. Ingehuurde arbeidskrachten, onderaannemers, zzp’ers en 
eigen medewerkers worden geregistreerd en gecontroleerd. 

De arbeidskrachten en/of onderaannemers ontvangen een uitnodiging om gegevens in te vullen in onze 
online omgeving. NAWgegevens, KvKnummer, identiteitsdocument, et cetera worden allen eenmaal 
ingevuld door de onderaannemers en zelfstandigen zelf. Zo wordt u veel werk uit handen genomen.

De verzamelde gegevens worden gecodeerd opgeslagen (voor later gebruik) en voldoen aan de Wet 
bescherming persoonsgegevens (Wbp). Pas na volledige controle (Waadi Check), legitimatie, veilig
heidsinstructies en het plaatsen van handtekeningen (bij de locatie) krijgen arbeidskrachten toegang tot 
uw project(en). De gegevens worden 10 jaar lang bewaard. 

Afhankelijk van het project waarvoor u de arbeidskrachten inhuurt kunt u extra opties kiezen: 
	 •	Veiligheidsinstructies	
	 •	Pasfoto	app
	 •	Naambadges	met	of	zonder	pasfoto
	 •	Toegangscontrolesystemen
	 •	Totaaloplossingen	voor	toegang	en	registratie

U voldoet aan de wettelijke verplichtingen en met ARControl beperkt u het risico van boetes.
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Zo kan het ook

Geen administratieve rompslomp op de bouwplaats
Een eigen (papieren) administratie bijhouden op het werkterrein is foutgevoelig, tijdverslindend en verre 
van efficiënt. Op uw werkterrein hebben uw werknemers wel iets anders aan hun hoofd dan adminis
tratie bijhouden. Met ARControl heeft u niet alleen een sluitende administratie maar kunnen uw werk
nemers zich bezighouden met hun echte werk. 

DE GEVOLGEN VAN OVERTREDING VAN DE WAADI ZIJN GROOT: 
BOETES VARIëREN VAN € 12.000,- TOT € 36.000,- PER ARBEIDSKRACHT.

Uitvoerders houden 
zich graag bezig 
met hun werk. 

En administratie is 
niet hun werk.
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Zo uitgebreid als nodig is

De arbeidskrachtenmodule van Compu Act kan naadloos worden gekoppeld aan de M3000software 
van Prisma Beveiliging. Met deze koppeling worden noodzakelijke gegevens één op één uitgewisseld om 
de combinatie tussen beheer en fysieke beveiliging sluitend te maken. Met de onderstaande modules 
kunnen per project naar wens nog specifieke wensen worden ingevuld.

Digitale handtekening
Onze digitale handtekeningen

module is speciaal gebouwd om 
handtekeningen zeer precies  

op te slaan.  
Zo zijn uw formulieren altijd  

officieel ondertekend.
Uiteraard worden de  

handtekeningen versleuteld  
opgeslagen.

KvK-controle
Controleer direct bij de Kamer van 

Koophandel of de ingevoerde  
bedrijfsgegevens wel kloppen.  

Gemakkelijker kan het niet, zowel 
voor u als uw bedrijfsrelaties.

Toegangspoorten 
In bepaalde situaties is het van groot 
belang dat het precies duidelijk is wie 

zich op uw terrein bevinden. 
Door het plaatsen van toegangspoor
ten komt u nooit voor verrassingen 

te staan. De tourniquets worden vrij
gegeven met toegangspassen. Er zijn 
vele variaties denkbaar, onder meer in 
cabines voorzien van een portiersloge.

Veiligheidsinstructies 
Voordat arbeidskrachten uw terrein 
betreden moeten ze aantonen dat ze 
o.a. de veiligheidsregels begrijpen en 
noodzakelijke PBM’s bij zich hebben. 

Dit registreert ARControl voor u. 

Toegangspassen
Als het van belang is dat men zich 
snel en te allen tijde kan identifice
ren is het van belang dat iedereen 

een toegangspas heeft. 
Zo zijn van alle arbeidskrachten 
de belangrijkste gegevens gelijk 

zichtbaar. In bepaalde situaties kan 
gezichtsherkenning ook een uitste
kend middel zijn ter identificatie.

Paspoortcontrole
Persoonsgegevens verzamelen door 
middel van een paspoortscan zorgt 
voor een snel registratieproces en 

echtheidscontrole.  
Dit kan zowel on als offline.
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De werkwijze

Stap 1: starten van een project
Als het project in uitvoering komt wordt de gebruikelijke informatie toegevoegd in de database van 
ARControl (naam, projectnummer, locatie, et cetera). Ook wordt bepaald welke van uw werknemers 
toegang hebben tot het project. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een werkvoorbereider en uitvoerders.

Stap 2: contact leggen met onderaannemers
De verantwoordelijke voor het uitnodigen van de bij het project betrokken onderaannemers voegt deze 
onderaannemers toe in het systeem. Vanuit ARControl wordt een email gestuurd naar de onderaan
nemer of zzp’er. Via deze email kunnen de onderaannemers inloggen in uw ARControl omgeving.

Stap 3: online indienen van arbeidskrachten door onderaannemer
De onderaannemer voegt vervolgens zelf alle betrokken arbeidskrachten toe in het systeem. Op de 
ingevulde gegevens worden meteen diverse controles uitgevoerd: klopt het BSN, zijn identiteitsdocu
ment, BHV en VCA nog geldig et cetera. De gegevens die de onderaannemer invult zijn ook voor andere 
projecten te gebruiken. Voor de start van het werk zijn dus de medewerkers van de onderaannemer of 
zzp’ers bekend.

Stap 4: controle op de bouwplaats op de eerste werkdag
Als de bouw daadwerkelijk is gestart melden de arbeidskrachten zich persoonlijk op de bouwplaats. De 
procedure die op de eerste werkdag moet worden doorlopen is eenvoudig en snel. Na het controleren 
van de juistheid van de vooraf online ingevulde gegevens zet de arbeidskracht zijn digitale handtekening 
en is vervolgens klaar om met zijn werkzaamheden te beginnen. Vanaf dit moment heeft de arbeids
kracht toestemming om de bouwplaats te betreden. Mocht de keuze zijn gemaakt om gebruik te maken 
van een pasjessysteem dan kan er op dit moment een toegangspas worden afgedrukt. In bepaalde  
situaties kan gebruik worden gemaakt van gezichtsherkenning. Dit heeft een hoger beveiligingsniveau 
en kan in bepaalde situaties voordelen bieden. 

Optioneel bij gebruik van toegangspassen
Bij het gebruik van toegangspassen zijn er diverse mogelijkheden op het gebied van veiligheid en regis
tratie, waaronder: 
	 •	Tijdregistratie
	 •	Mandagenregister
	 •	Aanwezigheidscontrole	bij	calamiteiten
	 •	Et	cetera

Uw wensen kunnen per project verschillen. Daarom is ARControl zo gebouwd dat deze instellingen 
projectafhankelijk zijn. 



6

Stap 5: gedurende de loop van het project
De voordelen van ARControl behaalt u in de opstartperiode van het project. Maar ook tijdens de duur 
van het project kan informatie worden weergegeven die belangrijk is voor de veiligheid op de bouw. Het 
systeem genereert vroegtijdig meldingen over het verlopen van verblijfsvergunningen of andere vergun
ningen en certificaten.

Stap 6: materieel
Vanzelfsprekend kunnen tijdens de verschillende fases beveiligingstechnische maatregelen worden ge
nomen door afsluiting van de bouwplaats en aanwezigheidsregistratie. 

Stap 7: na afloop van het project
Het project is succesvol afgerond, u heeft uw werk gedaan. Het project wordt afgesloten, er zullen geen 
nieuwe	arbeidskrachten	meer	worden	toegevoegd.	Toch	kan	het	zijn	dat	u	nog	bij	de	gegevens	wilt.	Ook	
kan de Belastingdienst of Inspectie SZW inzage eisen tot deze gegevens.

Daarom worden alle ondertekende gegevens voor de wettelijk vereiste duur van tien jaar veilig en 
versleuteld digitaal opgeslagen. Dan kunt u voldoen aan opvraagverzoeken van de overheid en kunt u 
managementrapportages maken.

De voordelen ten opzichte van de traditionele werkwijze
 P Alle gegevens vooraf online digitaal ingevuld
 P Nooit meer half ingevulde formulieren
 P Minimale administratie op de bouw, tijdwinst bij start werkzaamheden
 P Geen papieren administratie meer
 P Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 P	Tien	jaar	lang	veilig	digitaal	voor	u	bewaard
 P Altijd klaar voor controle of inspectie
 P Kans op boetes tot een minimum beperkt
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Bewaking op de bouwplaats

Eén systeem
Het toegangscontrolesysteem M3000 van Prisma Beveiliging is een systeem waarbij integratie met 
onder liggende installaties als inbraakdetectie, toegangscontrole en cameraobservatie sluitend is. Ook 
de integratie met ARControl is simpel en tegelijkertijd ingenieus. 

Computer op de bouwplaats
Op de bouwplaats staat een computer met randapparatuur. Met deze randapparatuur print u onder 
meer de toegangspassen, maakt u foto’s en activeert u de toegangspassen. De computer staat in ver
binding met de tourniquet, slagboom of het meldpaneel. 

Centrale veilige opslag
Arbeidskrachten worden geregistreerd via ARControl en de noodzakelijke gegevens belanden in de 
centrale database van de M3000. De gegevens van de arbeidskracht en zijn rechten worden via een 
veilige internet verbinding centraal opgeslagen op onze M3000 server. Deze server kan bij ons of extern 
worden gehost. Een veilig idee! 

Meerdere locaties en zones
Door de centrale opslag is het mogelijk om met één pas toegang te krijgen tot meerdere locaties. De 
centrale M3000 server kan in verbinding staan met meerdere systemen verspreid over het land en hierbij 
kunnen ook autorisaties worden toegepast op basis van bloktijden.

Rapportage
Het online ARControl systeem is gekoppeld aan het hart van de beveiligingssoftware die de registratie/
toegang op de bouwplaats verzorgd, zodat deze als één systeem functioneren. Door deze koppeling 
hebt u volledige controle en rapportagemogelijkheden op de bouwplaats. U bepaalt zelf welke extra’s u 
wilt toevoegen aan welk bouwproject.

Persoonsgegevens 
worden veilig 
opgeslagen.
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Fysieke maatregelen

Fysieke maatregelen 
Sprekend over de fysieke maatregelen welke gewenst zijn op uw project, verhuurt Prisma Beveiliging 
een volledig assortiment aan fysieke barrières. Onze (tourniquet)containers worden volledig in eigen 
beheer gebouwd en zo kan maatwerk over inhoud en indeling een optie zijn. Wilt u de cabine in uw be
drijfskleur en uitstraling dan passen wij dat aan. De gebruikte materialen als tourniquets en aandrijving 
zijn van hoogwaardige kwaliteit en geschikt voor veelvuldig gebruik in elke omstandigheid.

Naast de (tourniquet)containers leveren en verhuren we tal van schuifhekken, poorten, portiersloges 
en slagbomen al dan niet op maat gemaakt. Hierbij verzorgen wij tevens de aanleg van zuilen voor 
de kaartlezers, intercominstallaties en zaken als uitrijlussen in het terrein. Ook het graafwerk wordt 
verzorgd door Prisma Beveiliging waarmee we u een volledige installatie desgewenst turnkey kunnen 
verhuren of eventueel verkopen als we met lange termijnen te maken hebben.

Wilt u flexibel zijn of heeft u te maken met een nevenlocatie dan kan gebruik worden gemaakt van 
onze registratiekoffer of een separaat meldpaneel. Met deze koffer/paneel heeft u de mogelijkheid 
om bedraad of draadloos een verbinding op te bouwen met de M3000 server. Op deze wijze kunnen 
werknemers zich registeren bij aanvang van de werkzaamheden. Het controlepaneel kan feitelijk overal 
geplaatst worden waar dit gewenst is. Denk hierbij aan bestaande toegangen waar personeel het terrein 
of gebouw kan betreden en waar geen stroom of internetverbinding beschikbaar is.

Ook oplossingen 
voor nevenlocaties.
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Het beste op het gebied van 
hardware en software

Samengevat kunnen we de voordelen van het gehele systeem als volgt omschrijven:

Registratie voor aanvang van de werkzaamheden
	 •	Online	registreren	

Controle van de ingevulde gegevens
	 •	Diverse	online	controle-opties	waaronder	inschrijving	bij	Kamer	van	Koophandel

Identiteitscontrole bij start werkzaamheden
	 •	Reference	scanner	met	diverse	controle-opties	ter	controle	echtheidskenmerken	identiteitsbewijs

Uitgifte passen / inlezen gezichten
	 •	Ten	behoeve	van	paslezers	of	gezichtsherkenning	bij	de	tourniquet,	et	cetera
	 •	Webcam	voor	foto	op	toegangspassen
	 •	Werkstation	met	pasprinter	en	paslezer

Toegangscontrole 
	 •	Paslezer	of	gezichtsherkenning
	 •	Tourniquet(container)	/	poorten	/	slagboom	/	registratiekoffer/meldpaneel
	 •	Camerabewaking

Rapportage
	 •	Aanwezigheid	personen	op	de	bouwplaats
	 •	Calamiteitenlijst	ten	behoeve	van	een	bouwplaatsontruiming
	 •	Persoonskaarten
	 •	Aanwezigheid	zoekfuncties	op	persoon,	periode	en	project
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De extra mogelijkheden

Modulaire opbouw
Buiten de standaardomgeving is het systeem uit te breiden met diverse opties zoals:
	 •		Een	concernmodule	voor	grotere	organisaties	met	meerdere	werkmaatschappijen	en	bouw-

combinaties (interessant vanaf 6 werkmaatschappijen of bouwcombinaties)
	 •	Paspoortscanner	+	check
	 •	Pasfoto-apparatuur
	 •	Controle	gegevens	Kamer	van	Koophandel	(KvK)
	 •	Veiligheidsinstructie	film	+	multiplechoicevragenlijst
	 •	Koppeling	met	toegangscontrolesystemen	van	beveiligingsbedrijven
	 •	Koppeling	externe	databases
	 •	Rapportages	ten	behoeve	van	urenregistratie
	 •	Et	cetera

De precieze invulling van dergelijke uitbreidingen is afhankelijk van uw wensen en al aanwezige mate
rialen en/of software. 

Maatwerk
Natuurlijk staan onze programmeurs klaar om bedrijfsspecifieke oplossingen te ontwikkelen voor uw 
organisatie. Koppelingen met diverse boekhoudsystemen zijn mogelijk. We gaan graag met u in gesprek 
over de mogelijkheden.

Prisma Beveiliging kan indien gewenst, projecteringsdeskundigen inzetten voor de advisering van de 
noodzakelijke beveiligingssystemen op uw bouwplaats.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over ARControl en/of over het toegangscontrolesysteem M3000? Dan laten 
we u graag de mogelijkheden zien. In een korte presentatie lichten we toe welke specifieke zaken voor 
u van belang zijn. En indien er vragen zijn over koppelingen met bestaande systemen kunnen we een 
prijs indicatie afgeven.
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Via onderstaande gegevens kunt u ons bereiken voor een afspraak.

Prisma Beveiliging 
Stammerkamp 19
1112 VE  Diemen (Industrieterrein Stammerdijk)
T		 +31	(0)20	-	416	50	20
E  info@prismabeveiliging.nl 
I  www.prismabeveiliging.nl

Compu Act Software
Wilhelminastraat 33
2011 VJ  Haarlem
T		 +31	(0)23	-	551	34	09
E  info@compuactsoftware.nl
I  www.arbeidskrachtenregistratie.nl




