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Securitas in het kort

In een tijdperk waarin verandering de enige constante is en technologie zich in een razend

tempo ontwikkelt, blijft Securitas als beveiligingspartner niet achter. 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

Slimme oplossingen

Technologie van morgen
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UITSTROOM 28%

INSTROOM 35%



Nieuwe OR

You Make The Difference lunch:

onze medewerkers maken het 

verschil!

Dit jaar hebben we door de Covid-

19 situatie helaas geen

medewerkers kunnen uitnodigen

voor de lunch.

Wervingsactiviteiten
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Goed zijn voor het milieu, dat willen we zijn bij Securitas. Daarom hebben we 

met onze kledingleverancier Groenendijk lange tijd gesproken over hoe we 

onze uniformen zo duurzaam mogelijk in kunnen zetten. Een belangrijk 

onderdeel daarvan is de retour gestuurde kleding. Tot voorkort werden alleen 

artikelen die nog in de verpakking zaten opnieuw opgenomen in de voorraad. 

Hierdoor werd een groot deel niet of nauwelijks gedragen kleding vernietigd, 

zonde! En slecht voor het milieu. Tijd voor een oplossing! Deze hebben we 

gevonden. Bij binnenkomst vindt er een strenge controle plaats op de artikelen 

parka/blouson, colbert/blazer, gilet, pantalon en de worker. Deze worden 

beoordeeld op de volgende punten:- Vlekken- Beschadigingen- Defecten-

Persoonlijke eigendommen. De artikelen die voldoen aan onze strenge eisen, 

zullen specialistisch worden gereinigd, opnieuw worden verpakt en worden 

opgenomen in de voorraad van Securitas. Belangrijk om te weten is dat er 

geen onderscheid zal worden gemaakt en iedereen deze kleding in zijn of haar 

bestelling kan verwachten. Groenendijk verzekert ons dat de refurbished

artikelen (zoals dat heet) aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de reguliere 

artikelen. Mocht je echter toch een artikel in je pakket aantreffen dat niet 

voldoet dan verzoeken we je het artikel te retourneren via Corpwear. Bij een 

defect artikel gebruik je kwaliteitsruiling, bij een foutieve maat de maatruiling. 

De inzet van deze refurbished artikelen is inmiddels gestart.Zo dragen we 

allemaal mee aan een beter milieu!

Uniform refurished
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https://www.youtube.com/watch?v=6DRxoWXqvqw
https://www.youtube.com/watch?v=6DRxoWXqvqw
https://www.youtube.com/watch?v=6DRxoWXqvqw

