
EFFICIËNTE COMBINATIE VAN 
MENS, KENNIS EN TECHNOLOGIE

DE IDEALE 
VEILIGHEIDSBALANS

Nieuwe dreigingsbeelden vragen om een andere 
inrichting van het veiligheidsbeleid. 
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Verandering is de enige constante. 
Technologie is de grootste versneller 
hiervan. Securitas ziet kansen en 
mogelijkheden om verandering en 
technologie in te zetten voor een veiligere 
leef- en werkomgeving. Wanneer nieuwe 
dreigingsbeelden vragen om een andere 
inrichting van veiligheidsbeleid, weet 
Securitas dit op een innoverende manier te 
realiseren.

Preventief beveiligen 
Het is niet langer voldoende te beveiligen 
op basis van vooraf vastgestelde risico’s. 
Securitas werkt daarom met een preventieve 
beveiligingsstrategie, waarbij we monitoren 
en acteren op afwijkende signalen. Dit doen 
we door real-timedata en menselijk gedrag te 
analyseren en zo eventuele dreiging in beeld 
te brengen. Door vervolgens te handelen 
op basis van deze dreiging voorkomen we 
incidenten. 

Daarnaast werken we vanuit het idee van 
integrale beveiliging. We kijken naar een 
afdelingsoverstijgende veiligheidsoplossing 
waarbij mens, kennis en technologie elkaar 
ook hier weer op een natuurlijke wijze 
versterken. Op deze manier wordt beveiligen 
een stuk effectiever en efficiënter.

Onze werkwijze implementeerden we 
reeds bij de meest uiteenlopende en 
vooruitstrevende opdrachtgevers door heel 
Nederland. Daarbij maakten we gebruik van:

DE IDEALE VEILIGHEIDSBALANS

Efficiënte combinatie van 
mens, kennis en technologie

• De nieuwste technologische oplossingen

• Gespecialiseerde beveiligers

• Mobiele surveillance

• Dienstverlening op afstand

• Safety

• Welkom! (hospitality)
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Technische oplossingen 
Met de allernieuwste camera’s en slimme 
software worden locaties en situaties 
voortdurend real time gemonitord. Op basis 
van vooraf ingestelde parameters registreren 
onze camera’s onmiddellijk iedere afwijkende 
situatie, waarna er een alarmmelding 
uitgaat naar onze alarmcentrale. Deze 
snelle alarmverificatie op afstand voorkomt 
incidenten. En we bepalen hiermee ook 
eenvoudig of het om een valse melding gaat, 
zodat u geen onnodige kosten maakt. Indien 
nodig zetten onze centralisten beveiligers, 
mobiele surveillanten of hulpdiensten in. 
Op die manier zorgen we voor een snelle en 
adequate alarmopvolging.

Een aantal voorbeelden van onze 
monitoringdiensten op afstand zijn:

• Alarmverificatie

• Terreinbeveiliging

• Toegangsverlening 

Met de allernieuwste 
camera’s en slimme 

software worden locaties 
en situaties voortdurend 

real time gemonitord.
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Securitas in het kort 
• Met 325 surveillancewagens het meest dichte netwerk van Nederland

• Professionele alarmcentralediensten 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)
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Dienstverlening op afstand 
Ons Securitas Operations Center verzekert u van deskundige beveiliging op afstand. 
Onze centralisten en video-observanten zorgen 24/7 voor alarmverificatie en een snelle 
en correcte afhandeling van onder andere inbraak, brand- en overvalmeldingen. Ook 
persoonsbegeleiding, toegangsverlening en het aansturen van uw BHV-organisatie op 
afstand behoren tot de mogelijkheden.

Safety 
Securitas zorgt ervoor dat uw bedrijfsnoodorganisatie voldoet aan alle eisen van de 
Arbeidsomstandighedenwet en de Arbowet. We kunnen u door het gehele traject 
begeleiden: van onderzoek, advies en planvorming, tot de organisatie van bijvoorbeeld 
BHV-trainingen en ontruimingsoefeningen, en de aanschaf van safetyproducten. Alle 
safetyservices en -producten zijn ook modulair af te nemen.

Welkom! Uw bezoekbeleving door Securitas 
Welkom! is het hospitalitylabel van Securitas. Welkom! biedt een breed scala aan 
hospitalitydiensten waarmee u uw bezoekbeleving kunt verbeteren. Welkom! laat de 
ontvangst, het verblijf en het vertrek van bezoekers en medewerkers naadloos aansluiten 
op de identiteit van uw organisatie. Met een modulair opgebouwd aanbod realiseert 
Welkom! de passende bezoekbeleving voor grote en kleine ondernemingen.  
Bezoek voor meer informatie welkombijwelkom.nl. 

Securitas Operations 
Center (SOC)
 
Vanuit het Securitas Operations Center zorgen 
onze vakkundig getrainde centralisten op afstand, 
24/7 voor een snelle en correcte alarmopvolging. 
In deze technologisch geavanceerde alarmcentrale 
worden data vanuit alle activiteiten verzameld, 
gecombineerd en geanalyseerd. Met deze 
informatie wordt er vroegtijdig zeer gericht actie 
ondernomen, bijvoorbeeld door hulpdiensten of 
een mobiele surveillant aan te sturen. Met het 
Securitas Operations Center en een internationaal 
innovatielab in Zweden, waar voortdurend 
nieuwe technologie wordt onderzocht, getest en 
ontwikkeld, is Securitas dé innovatieve partner voor 
beveiligingsoplossingen. Nu en in de toekomst.

 
 
 Kenmerken van onze alarmcentrale:

• Meest moderne meldkamer in zijn soort

• Onafhankelijk functionerend.
• Geavanceerde videotechnologie met 

mogelijkheid tot slimme video analytics, end-
to-endsysteemmonitoring en cloudopslag

• Hoogwaardige alarmverificatie door goede 
beeldkwaliteit en transmissiesnelheid.

• Directe verbinding met de 112-meldkamer via 
Live View.

• Snelle integratie van de nieuwste technieken in 
onze dienstverlening.

• Self-servicemogelijkheid met onze Securitas 
Alarm App.
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Gespecialiseerde beveiligers 
Onze beveiligers zijn intern opgeleid en getraind voor een specifieke branche. Hun 
kennis en vaardigheden sluiten dan ook naadloos aan op het veiligheidsprofiel van 
onze opdrachtgevers. Daarnaast zijn Securitas-beveiligers uiteraard op de hoogte van 
relevante ontwikkelingen in hun vakgebied. Proactief en informatiegestuurd signaleren 
zij afwijkende situaties of gedrag in een vroeg stadium, waarmee ze voorkomen dat een 
incident daadwerkelijk plaatsvindt.

Mobiele Surveillance 
Met verschillende lokale vestigingen is 
Securitas altijd dichtbij. Als marktleider 
in mobiele surveillance hebben we 
een uitgebreide landelijke dekking. De 
surveillancewagens staan via GPS continu 
in verbinding met het Securitas Operations 
Center (SOC), waar automatisch wordt 
berekend welke surveillant het dichtst bij 
een alarmmelding is.

De surveillanten zijn altijd alert op 
afwijkende situaties; van de aanwezigheid 
van onbevoegde personen tot openstaande 
deuren en ramen.

U kunt surveillanten inzetten voor de 
volgende diensten: 

• In- en uitschakelen van alarmen
• Pand openen
• Brand- en sluitrondes
• Controle van brandmeldinstallaties
• Visitaties

• Assistentie bij calamiteiten



Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere plek 
om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een digitaal 
hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie tussen 
mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 
Nu en in de toekomst.

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


