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Securitas in het kort

Predictive Security, een nieuwe kijk op beveiliging 

We leven in een tijdperk waarin verandering de enige constante i s. Met nieuwe technologie als belangrijkste versneller. Dit biedt kansen 

én bedreigingen voor onze leef-en werkomgevingen. Securitas loopt voorop in het herdefiniëren van het beveiligingslandschap. Me t de 

missie om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere plek om in te leven en werken. 

Het nieuwe beveiligen 

De huidige samenleving met nieuwe  dreigingsbeelden noodzaakt organisaties hun veiligheid op een andere manier in te richten.Niet 

langer beveiligen we op basis van eerder vastgelegde ri sico’s, maar monitoren en acteren we op afwijkende signalen vanuit real-time data 

en menselijk gedrag. Het nieuwe beveiligen staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een digitaal hart. Securitas daagt 

zichzelf en haar klanten voortdurend uit om vanuit deze visie tot de juiste veiligheidsbalans te komen. Een oplossing die iedere dag 

meebeweegt met de realiteit. 

Slimme oplossingen 

Het nieuwe beveiligen van Securitas staat voor preventieve veiligheidsoplossingen met maximale synergie tussen mens, kennis en 

technologie. Proactieve beveiligers en innovatieve technologie worden zo op de meest effectieve en efficiënte manier ingezet en 

ondersteund vanuit het Securitas Operations Center. Hier worden data vanuit alle activiteiten met externe bronnen gecombineerd en 

geanalyseerd. Met deze informatie worden operaties gevoed en kan er vroegtijdig ingespeeld worden op elke vorm van dreiging. Zo 

worden incidenten voorkomen en kosten bespaard. 

Technologie van morgen 

De toekomst van veiligheid wordt in hoge mate bepaald door technologische vooruitgang. Met het geavanceerde Securitas Operations

Center en een internationaal innovatielab, waar nieuwe technologie wordt onderzocht, getest en ontwikkeld, i s Securitas dé innovatieve 

partner voor beveiligingsoplossingen. Nu en in de toekomst. 

26 vestigingen

6.780 medewerkers

€
Omzet 2018 NL

354 miljoen euro

295
surveillance auto’s

Securitas wereldwijd
Securitas opereert in 59 landen in 
Noord- en Zuid-Amerika, Europa, het 
Midden-Oosten, Azië en Afrika.



People

Fit for the job

Werken bij Securitas betekent met ambitie je toekomst in. Ook in 2018 inspireren we, motiveren we en bieden we ondersteuning om zo 

jouw persoonlijke en onze gezamenlijke ambities te realiseren.

De vier thema’s van Fit for the job zijn:

Gezond & fit

Loopbaan

Geldzaken

Kennis & Vaardigheden

Leeftijdsopbouw-
medewerkers:

Tot 25 jaar

7%
26-35 jaar

22%

36-45 jaar

22%
46-55 jaar

26%

> 56  jaar

23%

Lengte dienstverband in jaren

52%
Tot 2 jr

15%
3-5 jr

17%
6-10 jr

8%
11-20 jr

8%
>20 jr

Percentage vrouwen en mannen

Man Vrouw

2018

UITSTROOM 26%



Gezond & Fit

Streven inzetbaarheidspercentage (96%)
Gezondheidspercentage (93%)

Lifestyleprogramma MOVESYOU

115
Deelnemers

12
Activiteiten

47
Deelnemers aan digitale diëtiste

162
Kilo’s afgevallen in 2018

1.376,8
Kilo’s afgevallen sinds 2012

Health & Safety Data

We zijn blij te kunnen vermelden dat er bij Securitas al jaren geen dodelijke incidenten zijn geweest of incidenten die 
hebben geleid tot blijvende invaliditeit bij onze medewerkers.

2018 2017 2016

FAT Fatalities 0 0 0

PDA Accidents leading to permanent disabilitiy 0 0 0

DART Days Away, Restricted or Transferred 1,26 1,07 0,78



Loopbaan

Medewerkers van Securitas kunnen vanuit het sectorplan ‘Veiligheid werkt’ aan verschillende projecten 

deelnemen:

1. Van werk naar werk traject: een traject van 4 tot 6 maanden om beveiligers te begeleiden in het 

vinden van een nieuwe baan.

2. Toekomstgerichte scholing: tra iningen Nederlands, Engels, Duits en computervaardigheden.

3. Loopbaanscan: een geheel anonieme inventarisatie van loopbaanwensen en mogelijkheden van de 

medewerker.

Kennis en Vaardigheden

1149
Gegeven trainingen

In 2018 zijn we gestart met de beveiliger 2 in-house opleiding.

Beveiliger 2, BHV & EHBO zijn de meest gegeven trainingen

Voor onze kantoormedewerkers zijn we gestart met een nieuwe beoordelingscyclus waarbij 
het talent van de medewerker centraal staat (Talent Ontwikkel Plan).

You Make The Difference lunch:
onze medewerkers maken het verschil!

5 aantal lunches
38 aantal deelnemers



Geldzaken

Medewerkers van Securitas kunnen door het invullen van een anonieme vragenlijst op Startpunt 
Geldzaken hun financiële situatie in kaart brengen. Ze ontvangen concrete tips die passen bij hun 
persoonlijke situatie.

Bij Startpunt Geldzaken zijn:

346 geldplannen

Beter rondkomen ingevuld

221 geldplannen

Sparen, aflossen of
beleggen ingevuld

46 geldplannen

Kom uit de geldzorgen ingevuld

5 geldplannen

Rondkomen met kinderen ingevuld

2 geldplannen

Studie (klein) kinderen ingevuld

In totaal 621
geldplannen ingevuld

1 geldplan

Pensioen
ingevuld (nieuw)



MVO

Totale CO2 uitstoot Securitas Nederland

Het kloppend hart van Securitas; dat is het Securitas Operations 

Center (SOC). In deze geavanceerde alarmcentrale doen we ons 

voordeel met alle informatiebronnen die we ter beschikking 

hebben; denk aan onze beveiligers, digitale data en internationale 

connecties. In onze video geven we een rondleiding in ons SOC, een 

van de meest geavanceerde Operations Centers van Nederland. 

Neem onder andere een kijkje in de Control Room en loop mee door 

de High Security Room en op de afdeling Video Monitoring. 

Klik hier voor de video.

In het SOC komen dagelijks duizenden meldingen binnen. De 

afdeling Customer Service verleent 45.000 keer per maand 

ondersteuning en bij de afdeling Remote Services worden 

maandelijks 72.000 activiteiten geregistreerd. In de Control Room -

waar onder meer huizen, kantoren en personen worden bewaakt -

komen maar l iefst één miljoen meldingen per maand binnen.

Het Nieuwe Beveiligen

In het SOC wordt alle data opgeslagen: van monitoring-data, de 

Video Content Analyse (VCA), tot de data die een surveillant op 

locatie genereert en in het systeem zet. Deze data, waar eventueel 

andere data aan is toegevoegd, wordt in het SOC verzameld en 

geanalyseerd. Het SOC is daarom onmisbaar in ons s treven naar 

integrale oplossingen en past perfect binnen onze kijk op 

vei l igheid. Met het SOC maken we Het Nieuwe Beveiligen 

mogelijk: preventieve veiligheidsoplossingen waarbij proactiviteit, 

integriteit en gastvri jheid centraal s taan om de continu veranderde 

wereld te transformeren naar een veiligere plek om in te leven en 

te werken.

…..

Uitstoot per onderdeel in tonnen CO2

5.177…..

Wagenpark

1.191

Gebouwen

505

Uniform

150

Zakelijke reizen

Op al onze vestigingen is een AED en een
brandblusser beschikbaar.

https://vimeo.com/261454627
https://vimeo.com/261454627

