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Securitas in het kort
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 door integrale veiligheidsoplossingen wordt gewaarborgd.

Securitas. Eerst luisteren, dan beveiligen

23 vestigingen

6366 medewerkers

OMZET 2014 NL 
296,3 miljoen euro

360 
surveillance auto’s 

e

SECURITAS WERELDWIJD
Securitas opereert in 52 landen 
in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, 
het Midden-Oosten, Azië en Afrika.
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People
Duurzame inzetbaarheid  
We streven naar een gezonde bedrijfsvoering met vitale, gemotiveerde en betrokken mede-
werkers. Dit doen we vanuit de visie dat onze medewerkers ons kapitaal zijn en de sleutel tot 
een onderscheidende positie op de (arbeids-) markt. We passen diverse maatregelen toe om 
de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers te bevorderen. 

Drie pijlers van Duurzame Inzetbaarheid:

Motivatie Competentie Gezondheid

Leeftijdsopbouw

< 20 jaar 
1%

>56 jaar 
14%

21-25 jaar 
10%

26-35 jaar 
26%

36-45 jaar 
24%

46-55 jaar 
26%

Uitstroom

2014 17.6%

15%

< 1 1-2 3-5 6-10 11-20 > 20

16% 14% 24% 24% 7%

Percentage 
vrouwen en mannen

People Planet Profit27,6%
vrouwen

72,4%
mannen

Lengte dienstverband in jaren

People Planet Profit



Medewerkersonderzoek
Van 6 tot en met 26 oktober is ons 
MedewerkersOnderzoek gehouden. 
De uitkomsten worden gebruikt om 
naar nodig de werkomstandigheden 
te verbeteren.

People

3463  58%  
medewerkers hebben  
meegedaan aan het onderzoek 

6  You Make the Difference lunches  
met de Algemeen Directeur

45 deelnemers

Motivatie

You Make The Difference: 
Onze medewerkers maken het verschil!



Competentie

People

Personeelsscan
In 2014 hebben we een Personeels-
scan uitgevoerd die de inzetbaarheid 
van onze medewerkers weergeeft. 
We gaan aan de slag om deze waar 
nodig te vergroten. 

Trainingen
116 trainingen
844 deelnemers

Meest gegeven trainingen:
• Regie op verzuim
• Omgaan met agressie
• Functioneringsgesprekken 
• Hospitality
• ISPS (Havenbeveiliging)



Gezondheidsbeleid
Het gezondheidspercentage in 2014 was 94,5%. 
We streven naar een gezondheidspercentage van 97%. 
Om dit te bereiken voeren we ons gezondheidsbeleid actief uit.

Lifestyleprogramma MovesYou 2014:

11 
Evenementen

332 
Deelnemers

31 
Deelnemers 
aan digitale 
diëtiste

124,6 
Kilo’s afgevallen

562 
Kilo’s 
afgevallen 
sinds 2012

People

In 2014 hebben 

236 leidinggevenden 
een training Regie op 

Verzuim gevolgd.



Veiligheid van 
onze medewerkers

Securitas voldoet aan de OHSAS 18001-norm.
We voeren op elke werkplek een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie uit en 
maken waar nodig een plan van aanpak voor verbetering.

We zijn er trots op dat er bij Securitas al jaren geen dodelijke incidenten zijn 
geweest of incidenten die hebben geleid tot blijvende invaliditeit bij onze 
medewerkers. 

Health & Safety Data

FAT Fatalities 0 0 0
PDA Accidents leading to permanent disabilitiy 0 0 0
DART Days Away, Restricted or Transferred 0,53 0,54 0,55

 2014 2013 2012



Planet
Totale CO2 uitstoot Securitas Nederland

Uitstoot per onderdeel in tonnen CO2

7,114 tCO2e

5244

1390

305

175

Wagenpark

Gebouwen

Uniform

Zakelijke reizen

Profit
Onze focus ligt op de inzet van de ideale combinatie van Mens, Kennis en Techniek. 
Door innovatieve technieken te gebruiken zorgen we voor efficiëntere oplossingen bij 
onze klanten en dragen we bij aan een veiligere samenleving.

In 2014 introduceerden we ons nieuwe Hospitality label Welkom! Met Welkom! bieden 
we onze klanten de optimale bezoekbeleving.

Op al onze vestigingen is een 
AED beschikbaar.
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