
4  Samenvatting en conclusies 
 
 
 
 
4.1 Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet 
 
4.1.1 Onderzoeksvragen 
 
Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) heeft het ITS opdracht 
gegeven een aantal pilots te evalueren waarbij elektronische volgsystemen (EVS) werden getest. 
In totaal gaat het om tien pilotlocaties waar apparatuur van drie verschillende fabrikanten werd 
gebruikt. De drie hoofdvragen voor het onderzoek luiden als volgt: 
1. Hoe wordt EVS in het buitenland toegepast en kunnen we in Nederland gebruik maken van de 

buitenlandse ervaringen?  
2. In hoeverre is EVS als instrument geschikt om beter toezicht te houden op de verlofafspraken 

van TBS-gestelden en in hoeverre levert EVS een bijdrage aan het signaleren van en ingrijpen 
bij van schendingen van verlofafspraken? 

3. In hoeverre is EVS als instrument geschikt om binnen de sector Justitiële Jeugdinrichtingen 
(verantwoordelijk) gedrag van jeugdigen tijdens (on)begeleid verlof te toetsen? Kan met 
behulp van EVS eerder worden begonnen met de voorbereiding van terugkeer in de 
samenleving? 

 
 
4.1.2 Onderzoeksopzet 
 
Bij de uitvoering van het onderzoek werd steeds een onderscheid gemaakt tussen twee evaluaties: 
• Een evaluatie ten aanzien van de gehanteerde systemen: Siemens, Elmo Tech en Premier 

Geographics. 
• Een evaluatie ten aanzien van de toepasbaarheid van EVS bij TBS-gestelden en jeugd (waarbij 

nadrukkelijk dient te worden vermeld dat de invloed van EVS op recidive niet werd 
onderzocht). 

De methoden die zijn gehanteerd om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn de volgende: 
• Mondelinge interviews met betrokkenen in Nederland (onderzoeksvragen één en twee). 
• Evaluatieformulier, verspreid onder de deelnemende instellingen voor de technische evaluatie 

(onderzoeksvragen één en twee). 
• Onderzoek onder dragers door middel van een vragenformulier (onderzoeksvragen één en 

twee). 
• Literatuurstudie, websearch en internationale contacten via de e-mail met betrokken personen 

bij projecten in het buitenland (onderzoeksvraag drie). 
• Werkbezoeken in binnen- en buitenland (alle onderzoeksvragen). 
 
 
4.2 Elektronische volgsystemen 
 
In Nederland worden op dit moment drie vormen van elektronisch monitoren van delinquenten 
toegepast. De eerste en oudste is het elektronisch toezicht dat sinds 1995 wordt ingezet voor 
gestraften tijdens het laatste deel van hun straf. Elektronisch toezicht wordt gebruikt om gemaakte 



afspraken te controleren en is een hulpmiddel bij de reïntegratie in de samenleving. Elektronische 
detentie wordt sinds 2003 toegepast en is een vrijheidsstraf waarbij de gevangene de straf thuis in 
plaats van in de gevangenis uitzit. Zowel elektronisch toezicht als elektronische detentie werken 
op basis van Radio Frequency Identification (RFID), wat betekent dat alleen de aan- of 
afwezigheid van de drager van een enkelband kan worden geregistreerd op een vaste locatie. De 
sinds 2005 geteste elektronische volgsystemen (EVS) kunnen registeren of een drager zich 
verplaatst omdat deze op basis van GPS-peiling werken. Het Global Position Systeem (GPS) waar 
EVS gebruik van maakt is gebaseerd op 24 satellieten. De positie van een voorwerp of persoon 
die met een ontvanger is uitgerust kan worden bepaald aan de hand van de signalen van tenminste 
drie satellieten. Voor het monitoren van personen in een justitiële setting kan gebruik worden 
gemaakt van drie verschillende modi te weten:  
• Passieve modus: in deze modus wordt de positie van de drager wel door middel van GPS 

bepaald maar worden de gegevens alleen achteraf doorgegeven aan de centrale via het GSM-
netwerk. De gegevens over de positie van de drager worden achteraf gecontroleerd als de 
centrale of de controlerende instantie daar om vraagt. 

• Actieve modus: in deze modus wordt 24 uur per dag een continue stroom van gegevens over de 
locatie waar de drager zich bevindt door middel van GPS geleverd. De locatiegegevens worden 
met korte tijdsintervallen aan een centrale doorgegeven via het GSM-netwerk. De positie van 
de drager kan zo bijna ‘real time’ worden gevolgd.  

• Een tussenvorm is een semi-passieve modus (hybride). In deze modus wordt constant de positie 
van de drager van de apparatuur bepaald maar het systeem wordt pas actief als de drager een 
gebied verlaat waarbinnen hij moet blijven (‘inclusion’) of een gebied betreedt waar hij niet 
mag komen (‘exclusion’). Zodra de drager een gebied verlaat of betreedt wordt de centrale 
gewaarschuwd en schakelt men over naar de actieve modus.  

De thans in gebruik zijnde systemen werken vrijwel allemaal op dezelfde manier. Een persoon die 
gevolgd moet worden krijgt een GPS-unit, of een locator, die de positie van de persoon bepaalt. 
Daarnaast wordt de persoon van een enkelband voorzien die door middel van een signaal 
gekoppeld is aan de locator. De locator moet binnen een bepaalde afstand van de enkelband 
blijven. Het contact tussen de enkelband en de locator moet voorkomen dat de drager van het 
systeem zijn GPS-unit aan iemand anders kan geven. Alleen het systeem van Siemens bestaat uit 
één unit die om de pols wordt gedragen. 
De meeste systemen voorzien daarnaast in een unit voor in het woonhuis van de drager. Als de 
drager thuis is, kan de locator in een oplaadstation worden geplaatst om de batterij op te laden. De 
registratie van de aanwezigheid van de drager wordt dan overgenomen door de unit die in huis 
geplaatst is. De drager kan zich dan in huis, binnen een bepaalde straal rond de unit, vrij bewegen. 
 
 
4.3 Toepassing van EVS in het buitenland 
 
In de Verenigde Staten wordt EVS momenteel breed toegepast, met name in Florida. Van de 
overige staten wordt in meer dan de helft ook EVS gebruikt. De meeste staten hebben voor de 
toepassing van EVS al een juridisch kader. De belangrijkste redenen voor de toepassing van EVS 
in de VS zijn vermindering van de druk op de celcapaciteit en kostenbesparing. EVS wordt hierbij 
toegepast in plaats van een gevangenisstraf. Met name plegers van niet-gewelddadige delicten 
vormen de doelgroep voor EVS. Daarnaast worden ook gewelddadige en zedendelinquenten 
gevolgd door middel van EVS. 
In Engeland worden momenteel drie pilots uitgevoerd met EVS. Het doel van EVS is vooral het 
terugdringen van recidive en de inzet van EVS is vooral gericht op veelplegers. In Engeland komt 



EVS niet in de plaats van een gevangenisstraf of andere straf, maar wordt het gebruikt als een 
toegevoegd middel om recidive te voorkomen. 
De Verenigde Staten en Engeland zijn de enige landen, buiten Nederland, waar EVS op enige 
schaal wordt toegepast. EVS wordt in de VS en Engeland vooral gebruikt ter vervanging van een 
gewone gevangenisstraf of bij vervroegde invrijheidsstelling en niet, zoals in Nederland, bij 
delinquenten met een psychiatrische stoornis. 
In Nieuw-Zeeland is recent een zeer beperkte pilot uitgevoerd met medewerkers van justitie maar 
de resultaten van deze pilot zijn nog niet beschikbaar. In een aantal andere landen wordt studie 
verricht naar EVS maar zijn er nog geen concrete toepassingen (Zweden, Spanje). Uit informatie 
op internet blijkt verder dat in Taiwan het gebruik van EVS wettelijk is geregeld, maar gegevens 
over de toepassing ervan zijn niet beschikbaar.  
De toepassing van elektronische volgsystemen op basis van GPS staat wereldwijd nog in de 
kinderschoenen. Nederland loopt, met de VS en Engeland, voorop. Daarbij is geen informatie 
gevonden over toepassingen bij jeugdigen. Betrouwbare evaluaties of wetenschappelijk studies 
naar de effecten van EVS zijn nog niet beschikbaar. 
 
 
4.4 Pilots in Nederland 
 
Er zijn in 2005 drie pilots gehouden waarbij drie verschillende EVS-systemen zijn getest. 
Doelgroepen die aan de tests konden deelnemen waren TBS-gestelden, jongeren met een PIJ-
maatregel en jongeren met een ondertoezichtstelling (OTS). Het uitvoeren van de pilots is in de 
loop van 2005 in een stroomversnelling gekomen door verschillende incidenten met TBS-
gestelden met verlof die delicten hadden begaan. De nadruk bij de toepassing van EVS lag dan 
ook vooral op het vergroten van de maatschappelijke veiligheid. Voor deelname aan de pilots 
golden de volgende voorwaarden: 
• Deelname was op basis van vrijwilligheid. 
• TBS-gestelden en jeugdigen dienden over een verlofmachtiging te beschikken. 
• Er moest een risicotaxatie zijn gemaakt. 
• De deelnemer had een laag risicoprofiel. 
 
Pilot 1 
In de TBS-sector ligt de nadruk vooral op het houden van toezicht op het verlof van TBS-
gestelden. Binnen de sector Justitiële Jeugdinrichtingen ligt de nadruk meer op het toetsen van 
verantwoordelijk gedrag van de jeugdigen bij verblijf buiten de inrichting. Er wordt in deze pilot 
gebruik gemaakt van een EVS-systeem dat door Siemens in samenwerking bij de betrokken 
instellingen wordt ontwikkeld. De reden dat er geen gebruik wordt gemaakt van bestaande 
systemen is dat deze niet aan de eisen van de instellingen voldeden. Met name de 
spraakverbinding werd gemist. 
Bij het mede door Siemens ontwikkelde systeem zitten zowel de zender als de ontvanger in een 
unit. Deze redelijk forse unit wordt als een soort polsband gedragen. Daarnaast is er in de unit een 
spraakverbinding ingebouwd. 
 
Pilot 2 
Bij deze pilot wordt gebruik gemaakt van het systeem van Elmo Tech dat wordt geleverd door 
ADT. Het systeem van Elmo Tech bestaat uit twee onderdelen: 
• een enkelband; 
• de locator (De Star-Unit). 



De pilot wordt uitgevoerd in De Kijvelanden. Dit is een particuliere kliniek die zich in opdracht 
van het Ministerie van Justitie bezighoudt met de verpleging en behandeling van TBS-gestelden. 
EVS is getest op de praktische toepasbaarheid in de uitvoering van het verlofbeleid. 
 
Pilot 3 
Bij de derde pilot wordt gebruik gemaakt van het systeem van Premier Geographix. Het systeem 
is vergelijkbaar met het systeem van Elmo Tech. Er is echter een verschil. Als locator wordt 
gebruik gemaakt van een fors uitgevallen mobiele telefoon. De drager kan hierop gebeld worden. 
Op de telefoon is een noodknop aangebracht. Indien deze wordt ingedrukt belt de mobiele 
telefoon de logemedewerker of toezichthouder. Andere mensen kunnen met deze mobiele telefoon 
niet worden gebeld.  
Deze pilot is uitgevoerd in Hoeve Boschoord. Dit is een onderzoeks-, expertise- en 
behandelcentrum voor sterk gedragsgestoorde licht verstandelijk gehandicapte en zwakbegaafde 
mensen, die tevens psychiatrische problemen kunnen hebben. EVS wordt hier toegepast ter 
ondersteuning van de tenuitvoerlegging van het onbegeleid regioverlof en ter controle van 
onbegeleide terreinvrijheid.  
 
 
4.5 Conclusies 
 
4.5.1 Knelpunten bij de uitvoering van de pilots en het onderzoek 
 
Het onderzoek is niet geheel uitgevoerd conform de onderzoeksopzet, zoals die in de inleiding is 
beschreven. Niet alle onderzoeksvragen die zijn gesteld, kunnen daardoor beantwoord worden. 
Dat is te wijten aan de vertraging die is ontstaan bij het testen van de apparatuur bij twee van de 
drie pilots. Alleen de pilot bij de TBS-kliniek De Kijvelanden met apparatuur van Elmo Tech is 
volgens planning uitgevoerd.  
Door de vertragingen in de projecten is men aan een aantal zaken, waaraan tijdens de pilots 
aandacht zou worden geschonken, niet toegekomen. Het belangrijkste is het intensief betrekken 
van patiënten en jeugdigen bij de pilots. Hierdoor is ook het informeren van de ketenpartners op 
een laag pitje komen te staan. Er is slechts sporadisch contact geweest met politie en het Openbaar 
Ministerie maar dit heeft niet geleid tot protocollen over hoe de samenwerking vorm zou moeten 
worden gegeven, bijvoorbeeld in het geval van een onttrekking aan het verlof door een TBS-
gestelde. 
 
De pilot ST-EP heeft te maken gehad met technische problemen. De apparatuur voor deze pilot 
wordt geleverd door Siemens. De apparatuur van Siemens onderscheidt zich van die van Elmo 
Tech en Premier Geographix doordat zij niet uit twee eenheden bestaat, een locator en een 
enkelband, maar uit één geïntegreerde eenheid die om de pols wordt gedragen. De apparatuur van 
Elmo Tech en Premier Geographix was al ontwikkeld en elders gebruikt, maar de polsband van 
Siemens moest nog worden ontwikkeld. Het project ST-EP was dan ook nadrukkelijk een 
ontwikkelproject waarbij in eerste instantie één instelling met Siemens zou samenwerken. Als 
gevolg van een incident met een TBS-gestelde uit een andere kliniek nam de druk vanuit de 
politiek om met veiligheidsmaatregelen te komen toe. Daardoor kwam het project in een 
stroomversnelling terecht en werd het uitgebreid met een aantal jeugdinrichtingen en TBS-
klinieken. De organisatie van het project was hier echter niet op berekend. Daarnaast heeft het 
systeem met verschillende kinderziekten te maken gehad omdat het zich nog in de ontwikkelfase 
bevond. Om deze problemen op te lossen werd er regelmatig nieuwe soft- en hardware 
ontwikkeld. De laatste versies werden medio november bij de klinieken geïnstalleerd.  



 
De pilot in Hoeve Boschoord met apparatuur van Premier Geographix heeft technische problemen 
ondervonden waardoor de apparatuur in eerste instantie niet naar behoren werkte. Omdat de 
leverancier van de apparatuur zich in Engeland bevindt, duurde het telkens enige tijd voordat de 
problemen opgelost werden. Opmerkelijk is overigens dat bij de pilot in Engeland de apparatuur 
van Premier Geographix wel naar behoren functioneert. Door de technische problemen is in 
Hoeve Boschoord pas in de tweede helft van november gestart met het uittesten van de apparatuur 
door personeel. De bijbehorende evaluatieformulieren zijn daarna wel ingevuld maar het aantal 
evaluaties is geringer dan verwacht omdat er minder patiënten met de apparatuur hebben gelopen. 
 
 
4.5.2 Resultaten van de evaluatie onder medewerkers van instellingen 
 
In onderstaande tabel worden de resultaten weergegeven van de technische evaluatie van de drie 
systemen. In de tabel staan de oordelen van de medewerkers van de inrichtingen vermeld (in 
procenten) over de verschillende aspecten van het gebruik van de systemen. De cijfers in de tabel 
zijn gebaseerd op de evaluatieformulieren die door de medewerkers van de klinieken zijn 
ingevuld. Zij hebben dus betrekking op het subjectieve oordeel van de personen die met de 
systemen hebben gewerkt. Opvallend daarbij is dat het aantal medewerkers dat het systeem van 
Siemens een positief oordeel toekent groter is dan degenen die Elmo Tech positief waarderen, 
ondanks de technische problemen met het systeem van Siemens. Waarschijnlijk wordt dit 
veroorzaakt door de subjectieve verwachtingen over de systemen. Mogelijk dat de verwachtingen 
ten aanzien van Siemens lager waren omdat het systeem nog ontwikkeld moest worden terwijl 
Elmo Tech een reeds bestaand en functionerend systeem is. 
 
 



S
 
amenvattend schema oordeel medewerkers, in procenten 

Producent: Siemens 
(N=32) 

Elmo Tech 
(N=30) 

Premier 
Geographix/Benefon 

(N=12) 
Oordeel gebruikers + +/- - + +/- - + +/- - 
Betrouwbaarheid t.a.v. plaatsbepaling 61 10 29 11 85 4 60 40 0 
Betrouwbaarheid t.a.v. techniek 58 13 30 19 81 0 58 25 17 
Aanbrengen apparatuur bij drager 47 53 0 91 9 0 92 0 8 
Plannen routes in het systeem 59 38 3 91 9 0 67 17 17 
Bepalen van exclusiezones 47 47 6 91 9 0 55 45 0 
Contact met drager 27 33 40 0 64 36 75 25 0 
 
 
4.5.3 Algemene conclusies ten aanzien van EVS 
 
De betrokkenen bij de verschillende klinieken verschilden aanvankelijk onderling in hun visie op 
het doel waarmee EVS kan worden ingezet. Beide visies zijn echter sterk naar elkaar toegegroeid 
door de praktische toepassing van EVS tijdens de pilots: 
• Veiligheid: in deze visie kunnen elektronische volgsystemen worden ingezet ter vergroting van 

de maatschappelijke veiligheid. TBS-gestelden met verlof kunnen immers gevolgd worden met 
behulp van de GPS-locatiegegevens. Gezien de voorlopige resultaten van de pilots heeft deze 
visie echter sterk aan belang ingeboet omdat de toepassing van EVS bepaald geen 
veiligheidsgarantie is. 

• Behandeling: elektronische volgsystemen zouden kunnen worden ingezet bij de behandeling 
van TBS-gestelden. Aanvankelijk voorzag men een grote rol van EVS bij het verlofbeleid. 
Door de toepassing van EVS zouden TBS-gestelden en jongeren in een JJI mogelijk eerder met 
(proef)verlof kunnen, of eerder met onbegeleid verlof. De locatiegegevens die EVS opleverden 
zouden dan ter controle dienen van de gemaakte afspraken. Gezien de lacunes van EVS is men 
thans eerder geneigd de toepassing ervan te gebruiken als extra controlemiddel en niet ‘in plaats 
van’. 

 
Op grond van de verzamelde gegevens kunnen de volgende conclusies worden getrokken ten 
aanzien van de toepassing van EVS bij TBS-gestelden en jongeren in een JJI: 
1. De toepassing van GPS bij het volgen van mensen is van vrij recente datum. De 

ontwikkelingen gaan bijzonder snel: er worden steeds nieuwe batterijen met een langere 
levensduur op de markt gebracht, de locators worden kleiner, de ontvangst van GPS wordt 
nauwkeuriger, de sofware steeds gebruiksvriendelijker. De resultaten van dit onderzoek zijn 
daarom een momentopname. 

2. Buiten Nederland wordt EVS in justitiële sfeer alleen toegepast in de VS en Engeland. In 
Engeland is sprake van pilots met een beperkte duur. Alleen in de VS is het gebruik van EVS 
inmiddels wettelijk vastgelegd. 

3. In de landen waar EVS wordt toegepast wordt het gebruikt als vervanging van een 
gevangenisstraf, bij voorwaardelijke straffen of bij vervroegde invrijheidsstelling. 
Delinquenten met een psychiatrische stoornis zijn uitgesloten van deelname. 

4. De locatiegegevens die met behulp van de geteste apparatuur worden verkregen, hebben een 
zekere marge van onbetrouwbaarheid. De exacte plaats waar iemand zich bevindt kan niet 
worden bepaald, wel of hij in de buurt van een bepaalde plaats is geweest. De marge varieert, 



volgens opgave van de fabrikanten, van twee tot vijf meter. In een aantal publicaties wordt 
echter ook een marge van tien meter genoemd. 

5. Om een GPS-locatiebepaling mogelijk te maken moet de locator signalen ontvangen van 
tenminste drie satellieten. Positiebepaling met behulp van GPS is nog niet mogelijk in: 
• de ‘schaduw’ van grote gebouwen, bijvoorbeeld in het centrum van een stad. 
• binnen gebouwen of ondergronds, bijvoorbeeld in parkeergarages, overdekte winkelcentra 

of in de metro. 
• in treinen 
• onder een dicht bladerdek, zoals in een bos. 
Zodra de locator de signalen van drie satellieten ontvangt, is positiebepaling weer mogelijk. 

6. Er zijn een aantal ‘blind spots’ in Nederland door bakens die door de luchtverkeersleiding van 
Schiphol en voor militaire doeleinden worden gebruikt. In de buurt van deze bakens is geen 
GPS-positiebepaling mogelijk. 

7. Het GPS heeft last van ‘drifting’; als een persoon langere tijd op één vaste plaats blijft, geven 
de locatiegegevens toch aan dat betreffende persoon zich verplaatst heeft. Deze drifting wordt 
veroorzaakt door de systematische afwijkingen in de positiebepaling van GPS. 

8. De levensduur van de batterij is beperkt en is mede afhankelijk van de wijze waarop de drager 
van het systeem wordt gevolgd. Bij de actieve modus worden de positiegegevens van de 
drager met korte tijdsintervallen door de centrale server gedownload. Bij de huidige stand van 
zaken kan de batterij ongeveer vier uur in actieve modus functioneren. De levensduur wordt 
langer naarmate er een minder intensieve modus gebruikt wordt, zoals de hybride of passieve 
modus. 

9. De locatiegegevens die met GPS worden verkregen verschaffen alleen informatie over de 
plaats waar de drager van de apparatuur zich bevindt of heeft bevonden. Het geeft geen enkele 
informatie over wat de drager op dat moment aan het doen is. 

10. De enkelbanden zijn van sterk materiaal en, evenals de locators, voorzien van 
waarschuwingssystemen voor het geval de drager het systeem probeert te saboteren. 
Desalniettemin is sabotage van het systeem mogelijk, bijvoorbeeld door:  
a. De enkelband, of in het geval van Siemens de polsband, te verwijderen en de locator weg te 

gooien1. 
b. Enkelband en locator af te dekken, bijvoorbeeld met aluminiumfolie, waardoor GSM-

contact en GPS-positiebepaling niet meer mogelijk zijn. 
11. Het systeem genereert een waarschuwing als er sabotage plaatsvindt. Als de sabotage echter 

gebeurt op een plaats of moment dat er geen GSM-contact is, kan de waarschuwing niet aan 
de centrale worden verzonden. Het enige dat dan bekend is, is dat er geen GSM-contact is. 

12. Na sabotage is de drager spoorloos. Het enige dat bekend is, is de plaats waar hij zijn band 
heeft gesaboteerd en de plaatsen waar hij geweest is voordat het systeem werd gesaboteerd. 
Met kan er echter vanuit gaan dat het enige tijd duurt voordat medewerkers van een kliniek, 
inrichting of politie ter plaatse zijn. De drager kan dan inmiddels al spoorloos zijn. 

13. Het is twijfelachtig of het dragen van een EVS-systeem de drager ervan zal weerhouden om 
een delict te begaan. 

14. Mocht de drager een delict begaan terwijl hij de enkelband omheeft en de locator bij zich 
heeft, dan is de waarde van de locatiegegevens als bewijslast twijfelachtig. Het enige dat met 
zekerheid kan worden gesteld is dat de drager in de buurt van de plaats van het delict is 

                                                 
1 Het is mogelijk de enkel- of polsband van materiaal te vervaardigen dat niet door een drager kan worden gesaboteerd. Dit 

is echter niet toegestaan: bijvoorbeeld bij een ongeval waarbij de drager betrokken is, moet de enkel- of polsband 
verwijderd kunnen worden in verband met medische handelingen.  



geweest. Dit wil echter nog niet zeggen dat die persoon het delict ook daadwerkelijk begaan 
heeft. 

15. Het gebruik van EVS is alleen zinvol bij TBS-gestelden en jongeren in een JJI waarmee 
afspraken gemaakt kunnen worden en waarvan verwacht kan worden dat zij zich ook aan die 
afspraken zullen houden. 

16. Geïnterviewde medewerkers van TBS-klinieken en JJI’s zien een rol voor EVS als 
ondersteuning bij de toenemende mate van vrijheid als de behandeling vordert. EVS kan 
dienen als extra controlemiddel voor gemaakte afspraken maar biedt, gezien de lacunes, geen 
veiligheidsgaranties. 

17. Het volgen met behulp van GPS is, onafhankelijk van de modus waarvoor wordt gekozen, 
zeer arbeidsintensief. 

18. Over de kosten van de verschillende systemen kunnen geen uitspraken worden gedaan. Bij de 
verschillende leveranciers is navraag gedaan over de kosten maar omdat het hier om de 
uitvoering van pilots gaat en niet om een aanbesteding konden de leveranciers geen 
kostenopgave doen. Daarnaast is het systeem van Siemens nog in ontwikkeling en zijn de 
kosten van het uiteindelijke product nog niet bekend. De kosten van de systemen zijn 
afhankelijk van het aantal eenheden dat geleverd zou moeten worden en de dienstverlening 
die ingekocht wordt. In de bedragen die bekend zijn over de kosten van het systeem in de VS 
en Engeland zijn allerlei administratieve lasten niet meeberekend 

 
 
4.5.4 De drie gebruikte systemen in de pilots 
 
Algemeen ten aanzien van de systemen 
1. Voorop staat dat de techniek van elektronische volgsystemen nog lang niet is uitontwikkeld. 

Veranderingen en verbeteringen in de techniek worden steeds opnieuw toegepast: batterijen 
krijgen een langere levensduur, de apparatuur wordt kleiner, de positiebepaling nauwkeuriger, 
de sofware gebruiksvriendelijker en er komen steeds meer toepassingsmogelijkheden. 
Veranderingen volgen elkaar momenteel in rap tempo op. 

2. Door de problemen bij de uitvoering van twee van de drie pilots kan op dit moment 
nauwelijks een zinvolle vergelijking worden gemaakt tussen de drie gebruikte systemen. Er is 
onvoldoende vergelijkbaar onderzoeksmateriaal om een afweging te kunnen maken over welk 
systeem het best bruikbaar is. 

3. Alledrie systemen genereren meldingen als de apparatuur niet functioneert. Dit hoeft niet een 
gevolg te zijn van sabotage door de drager, maar waarschuwingen worden ook gegeven als de 
drager geen contact meer heeft met GPS omdat hij zich, bijvoorbeeld, in de metro bevindt. Er 
dient daarom zeer zorgvuldig met de waarschuwingen omgegaan te worden. Als aan elke 
waarschuwing een gevolg moet worden gegeven en een opsporende instantie wordt 
ingeschakeld, zal binnen korte termijn de motivatie bij de opsporende instantie verdwijnen 
door de aantallen keren dat er loos alarm is. 

4. Door de hoeveelheid waarschuwingen die het systeem genereert is het moeilijk na te gaan in 
welke gevallen er echt iets aan de hand is. Dit vertraagt de reactiesnelheid. 

5. Ongeacht welk systeem gebruikt wordt: er moeten door inrichtingen die met EVS gaan 
werken uitgebreide en zorgvuldige protocollen worden opgesteld ten aanzien van de wijze van 
handelen bij waarschuwingen door het systeem en bij schending van de gemaakte afspraken 
door een drager. 

 
Siemens (32 testen) 
6. Is een systeem dat in ontwikkeling is en nog niet in productie genomen. 



7. Bestaat uit één eenheid: locator en GSM zijn in één kastje geïntegreerd dat om de pols wordt 
gedragen. 

8. Heeft de mogelijkheid voor een spraakverbinding. 
9. Biedt geen mogelijkheid voor RFID. 
10. Blijkt, na een moeilijke start met veel kinderziekten, nu in de praktijk te werken, met de 

beperkingen die zijn opgesomd in de algemene conclusies ten aanzien van EVS. 
 
Elmo Tech (30 testen) 
11. Is een bestaand systeem dat ook elders wordt toegepast. 
12. Bestaat uit twee eenheden: een locator en een enkelband. 
13. Heeft geen spraakverbinding. 
14. Biedt de mogelijkheid voor RFID. 
15. Blijkt, volgens de evaluatieformulieren, in de praktijk te werken, met de beperkingen die zijn 

opgesomd in de algemene conclusies ten aanzien van EVS. 
 
Premier Geographix (12 testen) 
16. Is een bestaand systeem dat ook elders wordt toegepast. 
17. Bestaat uit twee eenheden: een locator en een enkelband. 
18. Heeft de mogelijkheid voor een spraakverbinding. 
19. Biedt de mogelijkheid voor RFID. 
20. Blijkt, na aanvankelijke technische problemen, nu te werken met de beperkingen die zijn 

opgesomd in de algemene conclusies ten aanzien van EVS.  
 
Samenvattend schema oordeel medewerkers, in procenten, en enkele kenmerken van de geteste 
systemen 
 
Producent: Siemens 

(N=32) 
Elmo Tech 

(N=30) 
Premier Geograpix/ 

Benefon (N=12) 
Oordeel gebruikers + +/- - + +/- - + +/- - 
Betrouwbaarheid t.a.v. plaatsbepaling 61 10 29 11 85 4 60 40 0 
Betrouwbaarheid t.a.v. techniek 58 13 30 19 81 0 58 25 17 
Aanbrengen apparatuur bij drager 47 53 0 91 9 0 92 0 8 
Plannen routes in het systeem 59 38 3 91 9 0 67 17 17 
Bepalen van exclusiezones 47 47 6 91 9 0 55 45 0 
Contact met drager 27 33 40 0 64 36 75 25 0 
Systeemkenmerken    
Aantal units te dragen 1 2 2 
Spraakverbinding Ja  Nee  Ja 
Tekstberichten Nee Ja Ja 
In productie In ontwikkeling Ja Ja 
Leverancier Siemens ADT Premier Geographix 
Gegevensoverdracht GSM GSM GSM 
Mogelijkheid aanwezigheidscontrole als 
drager ‘in huis is’ (RFID) 

Nee Ja Ja 
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