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Reportage

Een Veilig Gevoel BV streeft ernaar de
ondernemer volledig te ontzorgen op
het gebied van veiligheid. Daarom werd
het Abonnement op Veiligheid ontwik-
keld. “De grote kracht is dat onze klan-
ten voor een vast bedrag per maand
(vanaf € 29,95 red.) optimaal beveiligd
zijn”, legt eigenaar Sander Zuijdam uit.
“Een investering in apparatuur is niet
nodig, waardoor dat geld kan worden
gebruikt voor de eigen handel. Daarmee
verdienen ze juist hun geld. Door een
professionele, up-to-date beveiliging
daalt bovendien de derving. Het mes
snijdt dus aan meerdere kanten!” Een
Veilig Gevoel plaatst zelf alle camera’s
en slaat de beelden extern op in een
professioneel datacenter.

Alarm
Sander zei het al: Een Veilig Gevoel wil
een totaalconcept bieden. Dat betekent
dat het dienstenpakket op het gebied
van veiligheid flink is uitgebreid. Naast
camera’s bestaat dit ook uit alarmsyste-
men. Daaronder vallen enkele ingenieu-
ze toepassingen. De mobiele overval-
knop bijvoorbeeld. “De praktijk leert dat
veel overvallen aan het begin van de
dag of tijdens sluitingstijd plaatsvinden”,
weet Sander. “Als degene die deze taak
uitvoert een mobiele overvalknop
draagt, kan dit het gevoel van veiligheid
flink vergroten. De knop hangt aan een
touwtje om de nek en als deze wordt
ingedrukt, registreert de meldkamer tot
op drie meter nauwkeurig waar je bent.
Er wordt dan direct actie ondernomen,
wat de pakkans verhoogt.”
Een ander zeer doeltreffend beveiligings-

middel is de mistgenerator. Die kan vrij-
wel overal worden ingezet en vult een
ruimte binnen vijf seconden volledig met
mist, waardoor een insluiper gedesoriën-
teerd raakt. De gebruikte mist is overi-
gens niet schadelijk voor de gezondheid
en het interieur. Deze mistgenerator
kan worden toegevoegd aan het
Abonnement op Veiligheid.

Heel Holland Veilig
Naast een uitbreiding van het diensten-
pakket groeit Een Veilig Gevoel ook als
bedrijf. Inmiddels zijn er al zo’n veertig
medewerkers actief. Dit hangt samen
met de ambitieuze toekomstplannen.
“Binnen vijf jaar moet iedereen die iets
nodig heeft op het gebied van veiligheid
aan óns denken”, aldus een ambitieuze
Sander. Daarom wordt in 2015 gestart
met de (print)campagne Heel Holland
Veilig. “Onze visie is: een veilig gevoel
creëren voor alle mensen, overal en
altijd, voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar. Wij willen een laagdrempeli-
ge mogelijkheid bieden aan de onder -
nemer, zodat hij, het personeel én 
de klanten een veilig gevoel hebben, 
want dat verdient iedereen!”

Een Veilig Gevoel BV:

Beveiligen en tegelijk 
geld verdienen, kan!
Iedere ondernemer vindt het belangrijk om zijn bedrijfseigendommen goed
te beschermen. Maar dat kost veel geld en dat steekt hij uiteraard liever in
zijn zaak. Daarom heeft Een Veilig Gevoel BV uit Hendrik-Ido-Ambacht het
concept Abonnement op Veiligheid ontwikkeld. Hierdoor is het mogelijk om
optimale veiligheid op de werkvloer te combineren met het besparen en ver-
dienen van geld.

23|  februari 2015

Een Veilig Gevoel BV 
streeft ernaar de ondernemer
volledig te ontzorgen op het

gebied van veiligheid

GB_02_2015_P01_32_V5_Binnenwerk  16-01-15  17:04  Pagina 23




