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Interview met CEO Jurriaan Pröpper en CFO Pieter van Oijen van ZEPCAM  

Tech-onderneming ZEPCAM BV profiteert volop van maatschappelijke 
noodzaak voor professionele inzet bodycams 

,,Bodycam zorgt voor meer vertrouwen in de samenleving’’ 

NPEX-beursgang ZEPCAM met certificaten en obligaties om 
sterke groei te financieren 

Het Nederlandse bedrijf ZEPCAM, producent van bodycam-systemen met alle bijbehorende software, 
is erin geslaagd om een vooraanstaande speler te worden in deze mondiale markt die een explosieve 
groei meemaakt. ZEPCAM wil innoveren, groeien en ondernemen met passie als remedie tegen 
toenemende maatschappelijke spanningen. Via de NPEX-effectenbeurs geeft het bedrijf obligaties en 
certificaten uit om voortzetting van de sterke groei mogelijk te maken.  

De voordelen van het gebruik van professionele bodycam-systemen legt Jurriaan Pröpper, de CEO van 
het technologiebedrijf ZEPCAM, in sneltreinvaart uit. ,,Het aantal incidenten vermindert, er wordt 
onweerlegbaar videobewijs vastgelegd dat standhoudt bij de rechter en er ontstaat meer vertrouwen in 
de burger”, aldus Pröpper. 

De onderneming ZEPCAM met vestigingen in Delft en Zaltbommel, is een pionier van de professionele 
bodycam met de Nederlandse politie als eerste (en nog steeds) klant. Het bedrijf ontwikkelt, levert en 
ondersteunt complete bodycam-systemen met eigen ontwikkelde software onder het merk ZEPCAM. 
Met meer dan 400 klanten en tienduizenden gebruikers in 40 landen is het bedrijf leidend in Europa. Het 
heeft de wind in de rug door de toenemende maatschappelijke spanningen en acceptatie van bodycam-
systemen door steeds meer beroepsgroepen als bewezen tegenmaatregel.  

Gewenst hulpmiddel 

Pröpper volgde bijna een jaar geleden Bart van der Aa, een van de ZEPCAM-oprichters, op als CEO. ,,Het 
dragen van de bodycam biedt professionals bescherming tegen onvoorspelbaar agressief gedrag van 
sommige burgers, die verbaal of fysiek geweld niet schuwen. Het heeft een dempende werking in een 
gespannen situatie, het zorgt voor meer vertrouwen bij de professionals en het voorkomt ook 
ziekteverzuim.”  

 

Als er toch incidenten plaatsvinden worden die met het ZEPCAM-systeem in beeld met geluid vastgelegd, 
opgeslagen en verwerkt volgens de Europese, nationale en soms regionale privacywetten, regels en 
procedures. De bodycam is de zichtbare voorkant van een volledig, geïntegreerd en beveiligd 
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videomanagement-systeem erachter om wettelijk toegelaten bewijs te kunnen leveren voor eventuele 
rechtszaken. Van iedere video staat onomstotelijk vast waar, wanneer en door wie die gemaakt, bekeken 
en doorgestuurd is. Dit levert ook bruikbare data op voor management over aantallen, aard, locaties en 
tijdstippen van incidenten voor verbetering van inzet en veiligheid. Het ZEPCAM-systeem genereert deze 
data en rapportages. 

Bodycam-systemen bevorderen goed gedrag door de werkelijke gebeurtenissen volledig vast te leggen. 
Het is daarmee een essentiële ruggensteun voor politiepersoneel, beveiligers, spoorwegpolitie, douane-
medewerkers, parkwachten, boa’s, voor alle ordebewakers ‘in het veld’. Het is een antwoord op burgers 
die met hun smartphone videobeelden maken en selectief delen op social media. De ZEPCAM 
bodycambeelden voldoen volledig aan alle strenge privacyregels voor gebruik en opslag van de data, en 
nemen iedere mogelijke twijfel weg over wat er werkelijk is gebeurd.  

Pröpper merkt dat door de maatschappelijke ontwikkelingen zich een versnelling voordoet, ook in de 
politiek en het bestuur, van het gebruik van de bodycam-technologie. De bodycam is inmiddels een door 
allerlei professionals gewenst preventief hulpmiddel. 

 

Wie gebruiken ZEPCAM-systemen? 

Vier categorieën gebruikers onderscheidt Pröpper: ,,In de eerste plaats professionals die in de publieke 
ruimte ervoor moeten zorgen dat regels en wetten worden nageleefd. Denk daarbij aan politieagenten, 
boa’s, parkeerwachten, douaniers, conducteurs, inspecteurs, immigratiemedewerkers etc.” 

,,Dan zijn er de hulpverleners, die helaas steeds vaker onder bedreigende omstandigheden hun werk 
moeten doen, zoals zorgpersoneel, brandweerlieden en verkeersregelaars. Tot de derde categorie 
behoren dienstverleners, zoals beveiligers, winkelmedewerkers, journalisten en thuisbezorgers. En tot de 
vierde en laatste groep rekenen we de zogeheten remote workers. Dat zijn medewerkers die bijvoorbeeld 
in de logistiek, in de bouw of engineering via een stream de thuisbasis live willen laten meekijken en 
overleggen over hun werkzaamheden.” 

Forse groei 

ZEPCAM groeit in de huidige fase van acceptatie van de bodycam fors. De omzet stijgt met percentages 
van 40 tot 50% en de marges zijn uitstekend, benadrukt Pröpper. 

Binnen ZEPCAM ligt de nadruk voortdurend op verdere ontwikkeling van de hard- en software, service en 
operations om meer klanten aan hun eerste bodycamsysteem van ZEPCAM te helpen. Waarbij er 
rekening wordt gehouden met de input van de gebruikers, de beveiligingseisen en de privacyregelgeving. 
,,Werden eerder alleen de bodycams en de dockingstations verkocht, inmiddels heeft ZEPCAM voor de 
gebruikers software voor het veilig opslaan en bewerken van video’s, het uitlezen van de bijbehorende 
data, regelen wij het onderhoud en bieden we cloud-oplossingen: de klanten krijgen van ons een 
compleet werkende oplossing met volledige support tijdens hele levenscyclus”, zegt Pröpper. 
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Streamen 

ZEPCAM introduceert dit najaar de ZEPCAM T3, een bodycam die niet alleen kan opnemen maar ook kan 
streamen naar dezelfde ZEPCAM Video Manager software. Aan streamen is behoefte, omdat de drager 
op locatie de thuisbasis live kan laten meekijken. De huidige versie, de ZEPCAM T2, kan alleen video’s 
opslaan en veilig uitlezen via een dockingstation naar een centrale server. Ook in commerciële sectoren, 
zoals transport en logistiek, wordt de streamingtechnologie verwelkomd.  

Voor de huidige forse groei en de innovatie van ZEPCAM is nieuw kapitaal nodig. ,,Het werkkapitaal moet 
worden vergroot”, zegt CFO Pieter van Oijen. ,,We moeten ruim van tevoren onderdelen bestellen om 
zeker te zijn dat we de groeiende vraag kunnen leveren. Onze customer service krijgt meer capaciteit. De 
eerste versie van ZEPCAM T3 komt in oktober op de markt en wordt daarna met meer 
softwarefunctionaliteit uitgebreid en in meerdere versies uitgerold.” 

NPEX-effectenbeurs 

ZEPCAM BV wil daarom obligaties én certificaten van aandelen uitgeven via de NPEX-effectenbeurs om 
het huidige groeitempo te financieren. De 5-jarige obligatielening van ZEPCAM biedt een jaarlijkse rente 
van 8% en kent een maximum van €2 miljoen. Beleggers kunnen ook meedoen aan de uitgifte van 
certificaten van aandelen van in totaal €1 miljoen.  

Door de strenge Europese privacyregels staat ZEPCAM op voorsprong in Europa, omdat concurrenten uit 
bijvoorbeeld de Verenigde Staten, Verenigd Koninkrijk en Verre Oosten hier niet vanzelfsprekend aan 
kunnen voldoen.  

Pröpper: ,,Nog niet in ieder land waar wij actief zijn wordt door alle sectoren ons ZEPCAM-systeem 
gebruikt, en ook niet door alle organisaties in die sector. Daar zit een geweldig groeipotentieel voor 
marktpenetratie. En uit nieuwe regio’s zoals Afrika, Zuid Oost Azië en Latijns America liggen er nog 
verzoeken als kansen op tafel voor marktontwikkeling. Voorwaarde is dat we lokaal samenwerken met 
competente resellers. We moeten de ZEPCAM-service en support voor een optimale klantervaring 
kunnen leveren en dus organiseren. Er ligt een enorme kans en uitdaging om van ZEPCAM een mondiale 
leider te maken.” 

 

Dit interview is vrij van rechten te gebruiken en – in context- vrij citeerbaar. 

 

 

 

 

 



 

DIT PERSBERICHT IS OPGESTELD EN VERSPREID DOOR DE PERSBERICHTENDIENST VAN TRUSTED MEDIA 

WWW.PERSBERICHTENDIENST.NL 

 

  


