
De ideale veiligheidsbalans 
Efficiënte combinatie van mens,  
kennis en techniek



Dit vraagt om een nieuwe manier van beveiligen, 
met een flexibele oplossing die mee verandert 
met uw situatie, waarbij mens, kennis en techniek 
elkaar op een natuurlijke wijze versterken. Gevoed 
door informatie en gestuurd op proactiviteit 
worden afwijkingen vroegtijdig gesignaleerd, 
zodat we daar adequaat op kunnen reageren. 
Op deze manier wordt beveiliging een stuk 
effectiever en efficiënter.

Hierbij gaan beveiliging, safety en hospitality hand 
in hand. Binnen uw doelstellingen zoeken we 
naar synergie om tot een passende oplossing te 
komen. Dat begint met heel goed luisteren naar 
uw verhaal. Welke eigenschappen maken uw 
situatie uniek? Waar liggen de risico’s? Wat zijn 
uw ambities? Op die manier komen we samen tot 
de juiste veiligheidsbalans: flexibel, effectief en 
passend binnen uw budget.

De samenleving om ons heen verandert voortdurend. Maatschappelijke en 
technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op. In een economie 
die 24/7 door draait, is er veel dataverkeer, gaan we flexibeler werken en krijgen 
bedrijfspanden een andere rol. Deze vooruitgang biedt niet alleen kansen, maar 
vormt ook een ander dreigingsbeeld.

Efficiënte combinatie van mens,  
kennis en techniek 

De ideale veiligheidsbalans

Deze werkwijze hebben we inmiddels 
geïmplementeerd bij prachtige opdrachtgevers 
door heel Nederland. En met onze lokale 
vestigingen zijn we altijd dichtbij. Bovendien 
heeft u altijd één aanspreekpunt binnen Securitas. 
Wel zo overzichtelijk. 

Onze dienstverlening bestaat onder andere uit de 
volgende componenten:
  Gespecialiseerde beveiligers
  Alarmcentrale diensten
  Mobiele surveillance
  Technische oplossingen
  Safety
  Welkom! (hospitality)

De veranderende maatschappij 
vraagt om een flexibele  
oplossing, waarbij mens,  
kennis en techniek elkaar op een 
natuurlijke wijze versterken.



Alarmcentrale diensten

   In de alarmcentrale van Securitas zorgen 
onze vakkundig getrainde centralisten 24/7 
voor een snelle en correcte afhandeling van 
inbraak-, brand-, overval- en paniekmeldingen 
en technische storingen. Vervolgens worden, 
afhankelijk van de situatie en overeengekomen 
afspraken, hulpdiensten en/of een mobiele 
surveillant aangestuurd. Uiteraard werken we 
volgens vastgestelde procedures conform de 
geldende wet- en regelgeving.
  Naast alarmmeldingen bieden wij ook 

videoverificatie op afstand: de door het 
alarmsysteem gegenereerde beelden worden 

door de alarmcentrale beoordeeld. Er kan snel 
de juiste hulp worden ingeschakeld en beelden 
kunnen rechtstreeks naar de politie worden 
doorgezet. 
  Ook videodienstverlening is mogelijk. Op basis 

van een vooraf vastgesteld protocol kan er 
op afstand bijvoorbeeld een pand worden 
geopend/gesloten, toegang worden verleend 
en inspecties worden uitgevoerd. 
   Onze alarmcentrale opereert zelfstandig 

en onafhankelijk: praktisch elk systeem kan 
worden aangesloten.

Gespecialiseerde beveiligers
  Onze beveiligers zijn intern opgeleid en getraind 

voor een specifieke branche. Dit zorgt ervoor 
dat hun kennis en vaardigheden naadloos 
aansluiten op het veiligheidsprofiel van onze 
opdrachtgevers. 

Securitas in het kort
�  Met 305 surveillancewagens het meest dichte 

netwerk van Nederland
�  Professionele alarmcentrale diensten voor 

meer dan 100.000 aansluitingen
�  In 53 landen actief 

�  335.000 medewerkers wereldwijd 
�  6.700 medewerkers in Nederland 
�  23 regiokantoren 
�  Omzet 314 miljoen euro (2016)

  Gevoed door informatie en gestuurd op 
proactiviteit signaleren onze medewerkers 
afwijkingen in een vroegtijdig stadium, zodat we 
daar adequaat op kunnen reageren.
  Uiteraard zijn zij op de hoogte van relevante 

ontwikkelingen in hun vakgebied. 

Mobiele surveillance

    Securitas is marktleider in mobiele surveillance 
met een uitgebreide landelijke dekking. 
Hierdoor zijn we in staat de beste responstijden 
te realiseren.
    Onze surveillancewagens staan via GPS continu 

in verbinding met ons moderne Dispatch 
Center, waar automatisch wordt berekend welke 
surveillant het dichtst bij een alarmmelding is.

    Onze surveillanten zijn altijd alert op 
risicovolle situaties, zoals de aanwezigheid 
van onbevoegde personen, brandgevaarlijke 
situaties en openstaande deuren en ramen.
    In te zetten voor: alarmen in- en uitschakelen, uw 

pand openen, brand- en sluitrondes verzorgen, 
controleren van brandmeldinstallaties, visitaties 
en assisteren bij calamiteiten.



Meer informatie?
Kijk op onze website voor ons volledige aanbod van oplossingen, diensten en producten.  
Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 088 322 11 00 of info@securitas.nl

Technische oplossingen
  De allernieuwste camera’s en slimme software 

zorgen voor real time beveiliging die helpt 
incidenten te voorkomen, de werkzaamheden 
van beveiligers te optimaliseren en kosten te 
verminderen. 
  Met behulp van analyse-software in onze 

camera’s kunnen vooraf ingestelde afwijkingen 
in een vroegtijdig stadium worden gesignaleerd. 
  Na signalering volgt snelle en adequate 

opvolging door onze centralisten en 
surveillanten. 

  Onze mensen gecombineerd met de 
modernste techniek waarborgen samen uw 
beveiligingsoplossing op maat. Altijd alert, op 
elke tijd en plaats waar uw bedrijfsveiligheid de 
aandacht vraagt. 
  Securitas biedt bijvoorbeeld Remote Video 

Solutions, Camera Units, videodienstverlening 
en Personal Position Alarms.

Safety 

  Securitas Safety Services zorgt ervoor dat uw 
‘bedrijfsnoodorganisatie’ voldoet aan alle eisen 
van de Arbeidsomstandighedenwet en de 
Arbowet. 
  Begeleiding in het hele traject: van onderzoek 

en advies en planvorming tot de organisatie 
van safetytrainingen en de aanschaf van 
safetyproducten.

  Alle safetyservices en –producten zijn modulair 
af te nemen. 

Welkom! Uw bezoekbeleving door Securitas

  Welkom!, het hospitalitylabel van Securitas 
biedt een breed scala aan hospitalitydiensten.
  We zorgen ervoor dat de ontvangst, het verblijf 

en vertrek van bezoekers en medewerkers 
naadloos aansluiten op de identiteit van uw 
onderneming. 

  Met een modulair opgebouwd aanbod realiseert 
Welkom! de passende bezoekbeleving voor 
grote en kleine ondernemingen.

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen.
Door de juiste inzet van mens, kennis en techniek vinden we de ideale veiligheidsbalans 
voor iedere situatie. Dat begint altijd met heel goed luisteren om zo te doorgronden 
wat de specifieke omstandigheden en wensen van de klant zijn. Vervolgens groeien we 
samen naar de gewenste situatie waarin de continuïteit van bedrijfsprocessen wordt 
gewaarborgd. Eerst luisteren, dan beveiligen

088 322 11 00 
securitas.nl 


