
WHITEPAPER

WAT KAN HET SOC 
VOOR U BETEKENEN?  

In het Securitas Operations Center staan techniek, 
integrale beveiligingsoplossingen en slim gebruik 
van data centraal. Wat betekent dat voor u?

https://www.securitas.nl


Met de verbouwing van de voormalige 
alarmcentrale in Geldrop beschikt 
Securitas over een van de meest 
geavanceerde Operations Centers van 
Nederland. In het SOC staan techniek, 
integrale beveiligingsoplossingen en slim 
gebruik van data centraal. Wat betekent 
dat voor u?

In het Securitas Operations Center (SOC) 
komen dagelijks duizenden meldingen binnen. 
De Customer Service afdeling verleent 45.000 
keer per maand ondersteuning, bij de afdeling 
Remote Services worden maandelijks 72.000 
activiteiten geregistreerd. In de Control Room- 
waar onder meer huizen, kantoren en auto’s 
worden bewaakt - komen maar liefst één 
miljoen meldingen per maand binnen.  
 
Verbouwing alarmcentrale 
Securitas heeft met de verbouwing van de 
alarmcentrale een kwaliteitsimpuls gegeven 
aan de dienstverlening van de meldkamer, 

zegt Ron Mense, manager bij het Securitas 
Operations Center. ‘Mede door de komst 
van een project desk worden complexe 
beveiligingsaanvragen snel en efficiënt 
afgehandeld. De verbeterde communicatie 
tussen verschillende afdelingen, waaronder 
Customer Service, Operations & Support en 
Data Analytics, stelt ons in staat om processen 
nóg beter te monitoren en te besturen.’ 

Project desk 
‘Op de project desk kijken we waar een 
bepaalde dienstverlening thuishoort’, 
vervolgt hij. ‘Is dat bij Mobile? Dan zetten 
we de aanvraag uit bij degene die daarvoor 
verantwoordelijk is. Dezelfde procedure 
geldt als het gaat om aanvragen voor andere 
disciplines. Tijdens en na afloop van het 
proces controleren we of alle tandwieltjes in 
elkaar vallen. We vinden het belangrijk dat de 
klant onze service als één proces ervaart. Die 
doet zaken met Securitas, niet met Securitas 
Monitoring of Securitas Mobile.’
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Integrale dienstverlening 
De nieuwe werkwijze in het Operations Center is het antwoord op de stijgende vraag naar integrale 
beveiligingsoplossingen. Dit soort oplossingen bestaan uit een breed scala aan services, waaronder:

INTEGRALE 
BEVEILIGINGSOPLOSSINGEN

Video Monitoring - Centralisten 

in het Securitas Operations Center 

gebruiken live video om te monitoren 

op afstand en afwijkende situaties 

tijdig te signaleren en te analyseren.

Alarmopvolging – Met Remote Alarm 

Verification (alarmverificatie op afstand) 

bepalen centralisten snel en vakkundig 

of er sprake is van loos alarm of dat er 

écht iets aan de hand is. Bij incidenten 

komen zij onmiddellijk in actie om 

incidenten te voorkomen en de schade 

te beperken.

Mobiele surveillance – Adequate 

opvolging bij incidenten of 

calamiteiten is essentieel. De mobiele 

surveillanten die worden aangestuurd 

vanuit het SOC zorgen door het hele 

land op locatie voor een effectieve 

en efficiënte afhandeling van 

alarmmeldingen.

Sluitbegeleiding - Met Remote Exit 

(sluitbegeleiding op afstand) kan  

Securitas medewerkers op elk gewenst 

moment persoonlijk begeleiden. De medewerker 

geeft via één druk op de knop aan dat hij wil afsluiten, 

waarna een centralist vervolgens met camera’s de 

omgeving scant op verdachte activiteiten. Is de 

omgeving veilig? Dan ontvangt de medewerker een 

bericht dat hij kan afsluiten. 

Track & Trace services – Met Track & Trace 

volgt Securitas vanuit het SOC personen 

en goederen op afstand. Denk bijvoorbeeld 

aan ladingen die onderweg zijn van A naar 

B. De service beperkt zich niet alleen tot 

Nederland. Securitas volgt bezit wereldwijd: 

van vrachtwagentransporten door Europa tot 

luchtvrachtgoederen naar verre bestemmingen. 

Remote Facility - Met Remote Facility 

ondersteunt en beheert Securitas 

facilitaire processen op afstand. Het gaat 

daarbij bijvoorbeeld om het afhandelen 

van (telefonische) oproepen, (uitwijk-) 

en antwoordservice, het verwerken en 

opvolgen van (technische) meldingen 

en het monitoren van kritische 

bedrijfsprocessen.

Live View - Een belangrijk voordeel van de 

professionele dienstverlening in het SOC is de 

mogelijkheid van een snelle follow up. Centralisten 

kunnen snel schakelen met hulpdiensten waardoor 

tijdig de juiste interventie wordt toegepast. In 

noodsituaties worden beelden via Live View 

http://www.politie.nl/onderwerpen/live-view.

html#download-folder-live-view rechtstreeks 

doorgeschakeld naar de 112-meldkamer. Alle 

hulpdiensten, politie, ambulance en brandweer, zijn 

aangesloten. Door direct mee te kijken, spelen de 

hulpdiensten sneller en beter in op een mogelijke 

noodsituatie. Daarmee is een pakkans groter en blijft 

de schade beperkt.

Business Intelligence – Met 

Business Intelligence worden 

beveiligingsoplossingen tevens 

ingezet voor het analyseren en 

optimaliseren van bedrijfsprocessen. 

Zo kan met slimme software het aantal 

personen worden geteld dat door 

een toegangspoortje loopt (people 

counting). Of de verblijfsduur van 

klanten op een bepaalde plek in kaart 

worden gebracht (heatmapping). 

https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/remote_alarm_verification/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/mobiele-surveillance/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/remote_exit/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/track-and-trace/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/remote_facility/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/live-view/
https://www.securitas.nl/Oplossingen/monitoring-diensten/business-intelligence/


Diensten combineren 
De nieuwe inrichting van het SOC biedt 
extra service aan bedrijven die op zoek zijn 
integrale beveiligingsoplossingen. Mense: 
‘We hebben ons gespecialiseerd in integrale 
dienstverlening. Een van de redenen 
daarvoor is dat met name grote bedrijven 
vaker verschillende diensten combineren. 
Ze werken met guards op locatie, vragen de 
assistentie van mobile medewerkers en maken 
gebruik van slimme technieken en services 
als sluitbegeleiding op afstand en onze 24/7 
bereikbaarheidsdienst.’ 

De combinatie van diensten op locatie en 
service op afstand wordt steeds populairder. 
Net als de inzet van technologie. ‘We hebben 
inmiddels bij de eerste klanten met succes de 
beveiliging in de nachtelijke uren afgeschaald 
door de mens te vervangen door techniek. 
Dat betekent dat het nu mogelijk is om 
24/7 uur door te werken zonder beveiliger 
ter plekke. Vanuit het SOC begeleiden we 
mensen op afstand. We openen onder andere 
het hekwerk, zorgen ervoor dat iemand naar 
binnen en buiten kan en sluiten alles netjes af.’

Informatiebronnen 
Slim gebruik maken van informatiebronnen is 
een van de krachten van het SOC. ‘We doen 
ons voordeel met alle informatiebronnen 

die we ter beschikking hebben’, zegt Mense. 
‘Denk aan onze beveiligers, digitale data en 
internationale connecties. In het SOC worden 
alle data opgeslagen: van de data van de 
monitoring, de Video Content Analyse (VCA) 
tot de data die een surveillant op locatie 
genereert en in het systeem zet.’ 

In het SOC worden data niet alleen verzameld 
en opslagen, maar ook geanalyseerd. ‘Dat 
kan real time en achteraf om bijvoorbeeld 
te kijken of bepaalde performances zijn 
gehaald. De rapportages gebruiken we om 
onze dienstverlening te versterken. We zetten 
onze bronnen in om preventief te beveiligen, 
daarnaast gebruiken we de datauitwisseling en 
-analyse voor het verhogen van de efficiëntie 
en de service aan onze klanten.’

Het Nieuwe Beveiligen 
Het SOC is onmisbaar binnen het streven 
naar integrale oplossingen en past honderd 
procent binnen Het Nieuwe Beveiligen, de 
beveiligingsfilosofie van Securitas, vindt 
Mense. ‘Het SOC is een middel, een stuk 
gereedschap waarmee we Het Nieuwe 
Beveiligen mogelijk maken: proactief 
beveiligen met als uiteindelijke doel 
voorspellend handelen door middel van 
predictive data.’ 

Meer lezen? 
 
Bent u benieuwd wat beveiligen op afstand voor u kan 
betekenen? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden 
van Video Content Analyse? Lees dan onze whitepapers:

Video Content Analyse: slim en innovatief 
Beveiliging op afstand

https://nieuws.securitas.nl/2018/04/25/het-nieuwe-beveiligen-in-kaart/
https://nieuws.securitas.nl/2018/02/26/video-content-analyse-slim-en-innovatief
https://nieuws.securitas.nl/2018/02/26/video-content-analyse-slim-en-innovatief
https://nieuws.securitas.nl/2017/06/12/whitepaper-beveiliging-op-afstand/
https://nieuws.securitas.nl/2017/06/12/whitepaper-beveiliging-op-afstand/


De nieuwe manier van beveiligen wordt mede mogelijk gemaakt door de snelle ontwikkeling van Video 
Content Analyse (VCA), zegt hij. ‘Bewakingscamera’s worden steeds slimmer. Door het instellen van de 
juiste parameters en algoritmes kan afwijkend gedrag sneller kan worden opgespoord.’

Mense: ‘Zo’n algoritme bestaat uit een set van regels die conclusies trekt uit gegevens. In de praktijk 
betekent het dat we werken met patroonherkenning. We herkennen bepaalde bewegingen en gedragingen 
en op basis daarvan constateren we afwijkingen. Deze triggeren ons vervolgens om beter te gaan kijken.’

Gerichte actie 
Hoewel beveiliging grotendeels mensenwerk blijft, is voor techniek, data en algoritmes een belangrijkere 
rol weggelegd. Dat is ook de reden voor het succes van het Operations Center. ‘Technologische 
ontwikkelingen bieden ongekende toepassingsmogelijkheden. In het SOC worden data vanuit alle 
activiteiten verzameld, gecombineerd en geanalyseerd. Met deze informatie kunnen we vroegtijdig gericht 
actie ondernemen op elke vorm van dreiging’, aldus Mense.

 

Neem een kijkje in het SOC 
Het kloppend hart van Securitas; dat is het Securitas Operations Center (SOC). In onze nieuwste video 
leiden wij u graag rond. Neem onder andere een kijkje in de Control Room, de High Security Room en loop 
mee op de afdeling Video Monitoring.

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.
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