
 
 

WHITEPAPER

WAAROM SAFETY 
& SECURITY 
INTEGREREN?

Een professionele, integrale aanpak van 
security en safety vergroot de veiligheid en is 
kostenbesparend



Het Nieuwe Werken, een terugtrekkende 
overheid en terreurdreiging; de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen vragen 
om de integratie van safety en security. 
Een professionele, integrale aanpak van 
security en safety vergroot de veiligheid 
en is kostenbesparend. In deze whitepaper 
leest u hoe en waarom.

In veel branches waren safety en security 
jarenlang gescheiden. In de chemische 
industrie bijvoorbeeld gold van oudsher 
het gezegde: ‘safety first’. De dreiging 
van buitenaf bleef beperkt tot insluiping, 
vandalisme, spelende kinderen en een 
rotje over het hek. Tegenwoordig houdt 
de industrie rekening met ‘cybercrime’ en 
‘terrorisme’, dreigingen waarover niemand zich 
druk maakte twintig jaar geleden. Beveiliging 
is geen ondergeschoven kindje meer, maar 
een speerpunt. 

Security belangijker 
‘Security is de afgelopen jaren in veel 
branches belangrijker geworden’, zegt Rita 
Pranger-Hillekens, Coördinator Projecten 
Safety Services van Securitas. ‘We willen 
mensen in de gaten houden en weten wie 
ons gebouw binnenkomt. Je ziet dat op 
veel plekken de buitenschil (entree) goed 
is beveiligd en dat er bij kantoorgebouwen 
extra toegangscontrolesystemen en poorten 
worden geplaatst. Beveiligingsmaatregelen 
kunnen de veiligheid echter ook in gedrang 
brengen. Bijvoorbeeld als ze een obstakel 
zijn bij ontruimingen en een bezoeker zonder 
pasje het pand niet kan verlaten.’
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Afstemming noodzakelijk 
Als security- en safetymaatregelen elkaar 
raken, zijn een goede, heldere afstemming en 
afspraken over de aansturing noodzakelijk. 
Pranger-Hillekens: ‘Waar we van een bhv’er 
verwachten dat deze in het geval van een 
beginnende brand of valpartij op het incident 
afgaat, kunnen we dat niet verwachten bij 
een terroristische aanslag.’ Nieuwe dreigingen 
en beveiligingsmaatregelen maken het naast 
elkaar leggen van safetyen securityprotocollen 
noodzakelijk. ‘Safety en security hebben 
veel raakvlakken. Zeker als het gaat om het 
handelen bij dreigingen als terrorisme. Waar 
mensen vroeger naar één evacuatieplaats 
gingen, is het in het geval van terrorisme 
de vraag wat de beste optie is. Zo kan het 
jezelf opsluiten in het gebouw (lockdown) 
een veiliger scenario zijn als er buiten gevaar 
dreigt. Bij ontruimingen kun je daarom te 
maken krijgen met meerdere scenario’s en 
verschillende procedures. In alle gevallen is 
het van belang dat security en safety zo goed 
mogelijk op elkaar zijn afgestemd.’zeggen dat 
een object langer open is, dan moet je daar 
iets mee doen.’

 
(On)veiligheid op de werkvloer 
Hoe sterk safety en security met elkaar 
verbonden zijn, is al langer zichtbaar in 
branches met grote veiligheidsrisico’s. ‘Bij 
industriële bedrijven zijn safety en security 
nauw verbonden met het productieproces’, 
zegt Pranger-Hillekens. ‘Verstoringen 
kunnen vergaande gevolgen hebben. 

Beveiligingsprofessionals in havens en in 
de (chemische) industrie zijn daarom goed 
opgeleid. Ze hebben geleerd hoe te werken 
met een ademmasker en weten op welke 
manier een brand moet worden geblust. 
Dat is belangrijk want het blussen van 
chemische stoffen met bijvoorbeeld water is 
levensgevaarlijk.’ Is het op elkaar afstemmen 
van safety en security in branches met 
grote veiligheidsrisico’s een must, ook in 
andere sectoren kan integratie de veiligheid 
vergroten. (On)veiligheid op de werkvloer 
is een hot item. Geregeld verschijnen 
verontrustende berichten in de pers. Volgens 
het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
vinden er jaarlijks 240.000 bedrijfsongevallen 
plaats. Manutan publiceerde begin dit jaar het 
bericht dat de helft van de Nederlanders nog 
nooit een ontruiming heeft geoefend en dat 
maar liefst 30% van de werknemers zowel 
de brandblusser als de EHBO-koffer niet 
weet te vinden. Daarnaast wordt regelmatig 
geschreven over de levensbedreigende 
situaties die zijn ontstaan door slecht 
onderhouden hartdefibrillators. De situatie is 
zo zorgelijk dat er in de Tweede Kamer vragen 
over zijn gesteld.

Professionele aanpak 
Mensen werken flexibeler en tot op hogere 
leeftijd door. Met zo’n hogere leeftijd neemt 
het risico op bijvoorbeeld een hartaanval 
tijdens het werk toe. Daarnaast scheppen 
strengere regelgeving en de druk van (sociale) 
media een klimaat waarin incidenten zware 
gevolgen kunnen hebben’, zegt Pranger-
Hillekens.

De helft van de Nederlanders
heeft nog nooit een
ontruiming geoefend

30% van de werknemers
weet de brandblusser en
ehbo-koffer niet te vinden

https://www.manutan.nl/blog/onderzoek-wat-weet-de-nederlander-over-veilig-werken/
https://nieuws.securitas.nl/onderhoud-aed-vereist-discipline/
https://nieuws.securitas.nl/onderhoud-aed-vereist-discipline/
https://cookies.rtlnieuws.nl/?html5=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.rtlnieuws.nl%2Fnode%2F713686


‘Als bedrijf moet je op deze ontwikkelingen 
inspelen en beleid formuleren. Safety en 
security op elkaar afstemmen is daarin een 
belangrijke stap.’ Het belang van integratie van 
de vakgebieden ligt volgens hem in het feit dat 
bedrijven baat hebben bij een professionelere 
aanpak van veiligheidsvraagstukken. ‘Bhv’ers 
worden vaak niet uit veiligheidsoogpunt, maar 
om praktische redenen aangesteld. Gekozen 
wordt dan iemand die veel op kantoor is: 
een receptionist, de conciërge of iemand van 
de boekhouding. Het grootste probleem is 
dat veiligheid niet altijd hun professionele 
interesse heeft. Terwijl juist een vakkundige 
aanpak nodig is om de veiligheid op de 
werkvloer te vergroten. Zo is een van de 
oorzaken dat veel AED’s niet aan de eisen 
voldoen, dat niemand zich verplicht voelt het 
apparaat te onderhouden.’ ‘Een beveiliger 
werkt met een ander doel dan de gemiddelde 
bhv’er’, zegt Pranger-Hillekens. ‘Safety ligt 
in dezelfde interessesfeer als security en 
beveiligers worden tegenwoordig steeds 
breder opgeleid. Het is een goed idee om ze 
op meer terreinen in te zetten dan alleen op 
criminaliteit en diefstal. Beveiligers die toch 
al op bedrijventerreinen rondrijden kunnen 
ook andere risico’s in kaart brengen. Waarom 
niet brandveiligheid aan het takenpakket 
toevoegen en ze verantwoordelijk maken voor 
de controle van brandmeldinstallaties, EHBO- 
en blusmiddelen en de batterijstatus van de 
AED?’

Proactief te werk 
Een mooie bijkomstigheid van het afstemmen 
van safety en security is als ook in safety 
proactief wordt gewerkt. In de beveiliging 
is deze werkwijze inmiddels niet meer weg 
te denken. Pranger-Hillekens: ‘Ook in safety 
is een proactieve benadering belangrijk. 
Dat blijkt uit diverse onderzoeken. Om 
incidenten voor te zijn, is het belangrijk om 
kwetsbaarheden te kennen, te begrijpen en 
te analyseren. Proactief optreden verkort de 
herstelperiode na een incident. Daarnaast 
bereiken organisaties door het proactief 
integreren van safety- en securitymaatregelen 
een hoger niveau van veiligheid’. ‘Safety 
is nu nog vaak reactief. We volgen een 
training en doen één keer per jaar een 
ontruimingsoefening. Maar we zijn er niet 
dagelijks mee bezig. Tenzij er een ongeval is, 
dan reageren we en proberen we het incident 
zo snel mogelijk te beheersen. Het zou goed 
zijn als we ook in safety incidenten voor 
proberen te zijn. Door bijvoorbeeld regelmatig 
te controleren of brandwerende deuren 
dicht zijn en de nooduitgangen niet zijn 
geblokkeerd. Professionele beveiligers kunnen 
daar een rol in spelen.’ 

Techniek zal een belangrijkere
rol gaan spelen in het
afstemmen van safety en
security



Integratie is de toekomst 
Volgens Pranger-Hillekens zal ten slotte ook 
techniek een belangrijkere rol gaan spelen 
in het afstemmen van safety en security. 
Techniek ontwikkelt zich razendsnel. Zo 
kunnen bhv’ers via een app op de telefoon 
worden gelokaliseerd en op afstand 
worden aangestuurd. En kunnen vanuit de 
regiekamer op afstand vooraf gedefinieerde 
protocollen worden opgevolgd. Medewerkers 
en bezoekers kunnen via de app zelfs naar 
de juiste nooduitgang worden gestuurd en 

informatie ontvangen over wat ze moeten 
doen. ‘Daarnaast kunnen camera’s steeds 
meer, zoals het verifiëren van meldingen’, zegt 
Pranger-Hillekens. ‘Camera’s kunnen zowel 
brand verifiëren (waardoor de brandweer niet 
onnodig hoeft uit te rijden) als criminaliteit en 
terreur waardoor gelijk de juiste processen in 
werking kunnen worden gezet. Door de rol 
van de techniek wordt verdere integratie van 
safety en security niet alleen belangrijker, maar 
valt er bijna niet aan te ontkomen.’

Goed van start 
Zelf een begin maken met het afstemmen van safety en security? Met onderstaande tips gaat u 
goed van start:

• Leg de securityprotocollen eens naast de safetyprotocollen en stel uzelf de vraag waar deze  
 elkaar raken en/of elkaar verstoren. Probeer het silo-denken (kokerdenken) los te laten en  
 probeer tot oplossingen te komen.

• Maak een veiligheids- en beveiligingsplan waarin het controleren, borgen en uitvoeren van  
 protocollen, maar in ieder geval de aansturing tijdens incidenten is opgenomen.

• Zorg ervoor dat de juiste protocollen worden ingezet. Kloppen de protocollen bijvoorbeeld  
 nog wanneer u te maken krijgt met gecombineerde scenario’s? 
 
 Zo kreeg het VU Medisch Centrum in 2015 te maken met een stagnerende evacuatie toen  
 ook de liften als gevolg van wateroverlast niet meer naar behoren functioneerden.

• Maak iemand (een bhv’er of beveiliger) verantwoordelijk voor het onderhoud van apparatuur  
 zoals een AED of brandblusser. En maak duidelijk welke acties wanneer moeten worden  
 ondernomen.

Integratie van safety en security kan een 
flinke kostenbesparing opleveren. Zo hoeven 
organisaties, als er al beveiligers zijn, minder 
mensen zelf op te leiden. Surveillanceauto’s 
zijn uitgerust met brandblussers en een AED 
en tegenwoordig vaak eerder ter plekke dan 
de hulpdiensten. De inzet van beveiligers voor 
alarmverificatie kan veel voordeel opleveren als 
je je bedenkt dat iedere onnodige uitruk zo’n 700 
euro kost. Een van de belangrijkste besparingen 

kunnen organisaties echter bewerkstelligen als 
het lukt om het aantal bedrijfsongevallen terug te 
dringen. Bedrijven zijn zich steeds beter bewust 
van de kosten die bedrijfsongevallen of een brand 
met zich meebrengen. Na een brand gaat de helft 
van de getroffen bedrijven failliet. Jaarlijks zijn bijna 
100.000 mensen na een ongeluk op het werk 
langer dan vier dagen uitgeschakeld. Een zieke 
werknemer kost een bedrijf zo’n 200-400 euro per 
dag.

https://nos.nl/liveblog/2056568-ontruiming-vumc-na-wateroverlast.html
https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/12675/helft-bedrijven-failliet-na-brand.aspx
https://www.faillissementsdossier.nl/nieuws/12675/helft-bedrijven-failliet-na-brand.aspx
https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm
https://www.mkbservicedesk.nl/10218/zieke-werknemer-kost-200-tot-400-euro.htm


Bedankt voor het lezen van deze whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

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.

© Securitas 
Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Uitglijders 
Veel bedrijfsongevallen gebeuren doordat mensen op de werkvloer uitglijden, struikelen of vallen. 
Daarnaast komen verbaal en fysiek geweld zoals bedreigingen, bijten en schoppen veel voor. Dat blijkt uit 
de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

• Het CBS keek naar ongelukken waardoor werknemers minstens vier dagen niet konden    
 werken. Dit waren er 88.000 van de in totaal 240.000 bedrijfsongevallen in 2014.

• Fabrieken en werkplaatsen bleken de gevaarlijkste plekken. Daar vond een kwart van alle    
 ongevallen plaats.

• 15% van de ongevallen gebeurde in zorginstellingen en locaties in de dienstverlenende sector.

• In 29% van de bedrijfsongevallen was er sprake van een val.

• In 22% van de ongevallen ging het om verbaal en fysiek geweld.

• 16% van de slachtoffers werd door een voorwerp geraakt.

• In 12% van de ongevallen raakte iemand bekneld.

Safety en Security 
Security: Beveiliging tegen opzettelijk handelen van mensen, zoals bijvoorbeeld inbraak of diefstal. Safety: 
Bescherming tegen schade aan mensen en goederen veroorzaakt door nietintentionele gebeurtenissen 
zoals bijvoorbeeld natuurrampen, menselijk falen, of procesfouten. Er wordt vaak een beroep gedaan op 
beide disciplines in het borgen of verkrijgen van veiligheid. Zo wordt met securitymaatregelen voorkomen 
dat een pyromaan zijn slag kan slaan of wordt deze op heterdaad betrapt. De mogelijke gevolgen van de 
acties van een pyromaan (zoals brand, het uitvallen van kritische systeemprocessen) worden echter weer 
getackeld door safetymaatregelen. 

mailto:info%40securitas.nl?subject=
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2016/05/vallen-op-werkvloer-meest-genoemd-als-oorzaak-arbeidsongeval

