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ZORGEN VOOR
ELKAAR
Een zorginstelling is een plek waar vaak een
brede doelgroep toegang toe heeft. Van
hulpbehoevende mensen tot ouderen en
van dakloze mensen tot mensen die
woonbegeleiding nodig hebben.
Door veel verschillende mensen die zich in
verschillende situaties bevinden, is de kans
groot dat begeleiders, personeel of
bezoekers te maken krijgen met heftige
emoties die met lastige situaties of
karakters gepaard gaan. Denk bijvoorbeeld
aan onmacht, agressie of onbegrip.
De zorgbeveiligers van Security Noord
Nieuwenhuis zijn getraind om met de meest
onverwachtse situaties secuur en zorgzaam
om te gaan.

IEDERE ZORGINSTELLING IS ANDERS EN
VRAAGT OM EEN EIGEN AANPAK.
WERKZAAMHEDEN VARIËREN VAN HET
BEMANNEN VAN DE ONTVANGSTBALIE,
MONITOREN VAN CAMERABEELDEN EN
INGRIJPEN BIJ RISICOVOLLE SITUATIES.
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BEWEZEN
STRATEGIEËN

MEER DAN 10 JAAR
ERVARING

VEILIGHEID VOOR
ALLES

AANPAK OP MAAT
Sinds een aantal jaren merkt Security Noord Nieuwenhuis een
duidelijke trend in de groeiende behoefte naar hulp in beveiliging
bij zorginstellingen. Sinds COVID-19 is die behoefte nog duidelijker
geworden. Directeur Hans Nieuwenhuis legt uit:
"De corona-uitbraak zette veel branches onder druk en niet in de
laatste plaats de zorgsector. Inmiddels weten we niet beter dan dat je
niet zomaar een zorginstelling kunt inlopen. Dat was in het begin
wennen. ‘Heeft u klachten, een hoestje, verhoging?’ Niet iedereen gaat
even gemakkelijk met veranderingen om en regelmatig moest het
zorgpersoneel het daardoor ontgelden.”
Omdat Security Noord al sinds 2010 ook de beveiliging van
zorginstellingen verzorgt, en daarmee een hoop ervaring heeft,
stonden ze klaar voor de groeiende behoefte naar extra hulp en
veiligheid.
Voor iedere zorginstelling wordt gekeken naar een oplossing en
strategie op maat. Iedere zorginstelling is namelijk anders, en
vraagt om een eigen aanpak. Hans: "Onze beveiligers hebben de
competenties die nodig zijn voor het werken in de zorg. Deze hebben ze
eigen gemaakt met behulp van trainingen, maar ook door ervaringen in
de praktijk."
De werkzaamheden van een zorgbeveiliger variëren van het
bemannen van de ontvangstbalie, monitoren van camerabeelden en
ingrijpen bij risicovolle situaties tot onderdeel uitmaken van het
BHV-team. Wanneer de situatie het toelaat zijn zij er ook voor een
vriendelijke begroeting en een paar extra handen bij klusjes.
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SECUUR EN ZORGZAAM
Zeker in tijden van de coronacrisis is zorgbeveiliging een uitdaging.
In veel zorginstellingen werden corona-afdelingen opgezet, wat
leidde tot minder personeel op andere afdelingen. Dit zorgde en
zorgt vaak voor meer eenzaamheid, frustratie en machteloosheid
bij cliënten.
Hans Nieuwenhuis: "In zorginstellingen heb je ook te maken met
afdelingen waar cliënten wonen die minder makkelijk emoties
reguleren. Een machteloos of eenzaam gevoel uit zich dan wel eens in
verbale of fysieke agressie. Dit kan ervoor zorgen dat personeel of
bezoekers angstig worden."
Om ervoor te zorgen dat zowel personeel als bezoekers zich veilig
voelen binnen de zorginstelling staan de beveiligers van Security
Noord klaar om een helpende hand te bieden. Vaak geeft alleen
deze aanwezigheid al rust bij het zorgpersoneel.
Door gastvrijheid, servicegerichtheid en sterke communicatieve
vaardigheden laten de zorgbeveiligers een prettige indruk achter
bij cliënt of bezoeker. Doorgaans leidt dit tot een kalme en veilige
beleving waardoor minder vaak heftige reacties ontstaan. En dat is
een mooi streven. Want het is natuurlijk erg belangrijk dat iedereen
zich veilig voelt in een zorginstelling.
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DIENSTEN VAN SECURITY NOORD
Security Noord Nieuwenhuis is een erkend beveiligingsbedrijf uit Drachten, Friesland.
Naast onze zorgbeveiliging zijn wij onder andere in te zetten voor:

CAMERAWAGEN
Security Noord Nieuwenhuis beschikt over een eigen camerawagen voor de beveiliging
en bewaking bij calamiteiten en evenementen. In de camerawagen, met daarin moderne
technieken, volgen en bewaken we met acht camera's tegelijk het event of object.

EVENEMENTENBEVEILIGING
Evenementenbeveiliging is een fundamenteel onderdeel tijdens het organiseren van een
evenement. Denk bijvoorbeeld aan het in veilige banen leiden van grote publiekstromen
en mensenmassa's. Samen met u maken we er een geslaagd evenement van.

CALAMITEITENBEVEILIGING
Een calamiteit is vaak onverwacht en vereist soms met spoed een beveiliger. Een
inbraak, een brand, een ongeval of schade door extreme weersomstandigheden: wij
verminderen de risico's op ongevallen of diefstal.

MEER LEZEN OVER
ONZE DIENSTEN

OFFERTE OP MAAT
OPVRAGEN
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