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Collectieve beveiliging: het voordeel van samenwerking

Ondanks kostbare beveiligingsmaatregelen hebben veel bedrijven te maken met
zaken als inbraak, vandalisme, agressie en brandstichting. Met grote
schadeposten, hogere verzekeringspremies en risico’s voor de bedrijfsprocessen
als gevolg. Dan is het goed om te weten dat u er niet alleen voor staat. Securitas
is de collectieve beveiliger van De Berk en informeert u graag over de voordelen
van collectieve beveiliging voor uw bedrijf of organisatie.
Steeds een stap vooruit
Door te kiezen voor collectieve beveiliging, krijgt u beveiliging op maat, maar dan
tegen aanzienlijk lagere kosten. Dat is mogelijk omdat u de overeenkomst samen
met omliggende bedrijven afsluit. U bent dan verzekerd van een ervaren partner.
Securitas is steeds up-to-date waar het de aanpak van uw veiligheidsrisico’s
betreft en neemt actief deel in de bijeenkomsten van Keurmerk Veilig
Ondernemen (KVO) en onderhoud goede contacten met de Politie.
‘Waar collectief wordt beveiligd, vinden aantoonbaar minder incidenten plaats’
Kosten delen
Wie gaat er poolshoogte nemen als het inbraakalarm gaat? Hoe vangt u
getraumatiseerde werknemers op na agressie of een overval? En hoe gaat u om
met hangjongeren, graffiti en gevoelens van onveiligheid bij uw medewerkers?
Het zijn stuk voor stuk vraagstukken die niet alleen u, maar ook veel van uw
collega’s bezighouden. Maatwerk beveiliging is dé oplossing, maar dat is voor
veel bedrijven te kostbaar. Daarom biedt Securitas als specialist in
risicomanagement van bedrijventerreinen, in samenwerking met
Belangenvereniging De Berk, collectieve beveiliging aan.
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voordelen van collectief beveiligen bij Securitas
Lage kosten voor een pakket op maat;
Hoe meer bedrijven in uw omgeving deelnemen, hoe vaker de surveillant
in de omgeving van uw bedrijf aanwezig zal zijn;
Hoe meer bedrijven deelnemen, hoe sneller de alarmopvolging zal zijn;
Gratis basiskosten alarmopvolging en keyholding;
Gratis alarmopvolging tijden collectieve uren;
Gratis intake gesprek, bij opstart;
Gratis Security Quick Scan, bij opstart;
Aantoonbare vermindering van het aantal incidenten.
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Tien Preventieve Tips….
Behalve door deel te nemen aan de collectieve beveiliging, kunt u nog méér doen
om het criminelen zo lastig mogelijk te maken:
1.
Stimuleer de sociale controle in het bedrijf;
2.
Laat een erkend alarmsysteem plaatsen en zorg voor doorschakeling
van het systeem naar een BORG gecertificeerde Particuliere
Alarmcentrale;
Voorzie ramen en deuren van degelijk hang- en sluitwerk;
3.
4.
Maak afspraken wie in de avond af zal sluiten en het alarm inschakelt.
Of besteed het sluiten uit naar een beveiligingsdienst;
5.
Maak afspraken over wie de lichten aan- en uitdoet en welke lichten ‘s
avonds blijven branden;
6.
Zorg dat uw apparatuur en kostbare zaken binnen het pand van
buitenaf niet te zien zijn;
7.
Geen briefjes op de deur als ‘We zijn op vakantie tot…’, ‘Ben even weg’
of ‘Na de lunch zijn we er weer’;
Installeer op donkere plaatsen goede verlichting of maak gebruik van
8.
detectieverlichting;
9.
Snoei hoge struiken tot maximaal 1 meter hoogte;
10.
Zorg voor een overzichtelijk terrein, berg ladders en ander
klimmateriaal op en plaats geen pallets tegen de omheining of
gebouwen.
Samen sterk!
Helaas doen nog niet alle ondernemers mee aan de collectieve beveiliging. Dat is
jammer. Het beveiligen van terreinen is immers een gezamenlijke
verantwoordelijkheid. En hoe eerlijk is het dat niet aangesloten bedrijven voor
een deel meeprofiteren van de voordelen van collectieve beveiliging, maar er niet
voor betalen? Ondernemers die nog niet aangesloten zijn, maar zich deze
collectieve, zo niet collegiale verplichting realiseren, zouden zich vandaag nog als
lid moeten aanmelden.
Over Securitas
Securitas is met ruim 250.000 medewerkers in 30 landen wereldwijd kennisleider
in beveiliging. In Nederland bieden ruim 5.400 Securitas-medewerkers onze
klanten – en hún klanten – in elk segment specifieke beveiligingsoplossingen. De
Securitas-medewerker is hierin essentieel. Ons doel als actieve
beveiligingspartner: 24/7 een veilige werk- en leefomgeving voor mensen en
organisaties. Securitas is met ruim 250 operationele surveillancewagens
marktleider in de mobiele surveillance in Nederland.
Meer informatie
Wilt u meer weten over collectieve beveiliging door Securitas? Bel dan vrijblijvend
naar Bert Nottelman RSE, Business Development Manager, tel. nr, 06-55128920
of stuur een e-mail naar bnottelman@securitas.nl of kijk op www.securitas.nl.
Adresgegevens
Securitas
Arendstraat 8
6135 KT Sittard
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