Voortgang bewaakt

Beveiliging,
veiligheid en
compliance
onder één dak
bouwatch.nl

Marktleider in Europa

BouWatch
feiten & cijfers

Wie zijn wij?
Als bedrijf wil je maar één ding: het bewaken van de voortgang van jouw project.
Je hebt immers een project te realiseren dat op tijd én binnen budget af moet
zijn. Dus je wilt dóór, zonder vertraging en gedoe door zaken als diefstal, fraude
of vandalisme. Met de zekerheid dat de veiligheid van jouw collega’s op de locatie
is gewaarborgd en met respect voor wet- en regelgeving. Alles bij elkaar een hele
opgave? Niet als je kiest voor één partij met veel ervaring. Een partij die alles zelf
snel regelt en je alle zorgen uit handen neemt.
Beveiliging, veiligheid en compliance
onder één dak

Opgericht in
2010

Onafhankelijk
beveiligingsbedrijf

Dagelijkse
monitoring van
meer dan 5,500
actieve
systemen

Specialist in
mobiele en
semipermanente
camera
systemen

Complete,
geïntegreerde
beveiligingsoplossingen

Hoge
preventieve
werking door
goede zichtbaarheid

Meer dan
10,000 tevreden
klanten door
heel Europa

Onze eigen 24/7
meldkamer en
Video Toezicht
Centers

Meer dan 350
medewerkers
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Meer dan 30.000
verdrijvingen
van locatie per
jaar

Als BouWatch bewaken en beveiligen wij locaties met
onze cameraoplossingen. Daarbij werken wij samen
met C24, onze eigen meldkamer, bemand met ervaren
en getrainde centralisten die razendsnel reageren
op verdachte situaties. Met onze oplossingen voor
toegangscontrole ondersteunen wij je bij het waarborgen
van de veiligheid van medewerkers en bezoekers, en
maken wij de protocollen inzichtelijk en aantoonbaar
voor je KAM, QHSE- en HR-collega’s. Zo weet je als
eindverantwoordelijke altijd, wie er op welk moment
op de locatie aanwezig is. Hierbij is geregistreerd en
gecontroleerd dat iedereen aan alle eisen en voorschriften
voldoet. Dit maakt het voor bedrijven eenvoudiger om te
voldoen aan de wet- en regelgeving.

Getrainde professionals geven je
wat nodig is

Meer dan 1,500
arrestaties per
jaar

Integratie
van toegangscontrole met
Bouwplaats
Check-in

Beveiligingstechnologie draait niet alleen om middelen,
maar ook om mensen. Om specialisten die jouw branche
kennen, naar je luisteren en je adviseren. Om monteurs
die een goed uitgedacht plan snel voor je realiseren. Én
om meldkamermedewerkers die zorgen voor een alerte
en adequate opvolging van alarmmeldingen. Het is deze
samenwerking van toegewijde vakmensen die ervoor
zorgt, dat jij je kunt richten op de zaken die de voortgang
van jouw project veiligstellen. En de door ons ingezette
techniek kan veranderen, maar onze slagvaardige
mentaliteit niet; die is verankerd in onze bedrijfscultuur.

De BouWatch manier:
makkelijk, snel en efficiënt

Bij ons werk je met één vast contactpersoon die alles
direct en goed voor je regelt. Want voor ‘gedoe’ heb je
geen tijd. Wie vandaag belt, ziet morgenavond al het
bekende groene licht van beveiligingslampen over zijn
projectlocatie schijnen. Onze mensen werken in alle
regio’s waardoor zij bij tussentijdse vragen snel ter plaatse
zijn. Verandert de situatie op jouw locatie, dan veranderen
wij eenvoudig mee. Onze oplossingen zijn uitermate
flexibel en we kunnen daardoor makkelijk op- en afschalen
per bouw- en projectfase. En als BouWatch kiezen wij
voor bewezen en gedegen technologie waarmee jij
en je mensen graag werken. Want ook dat bepaalt de
effectiviteit van een goede beveiligingsoplossing.

De BouWatch belofte: No cure, we pay!

Sinds onze oprichting hebben we al duizenden locaties
beveiligd! Dat doen we zo succesvol dat we een ‘no cure,
we pay’-principe hanteren. Ondanks onze beveiliging toch
iets gestolen of vernield? Dan betalen wij jouw eigen risico
dat de verzekeraar niet dekt.
Ongeacht de branche waarin je werkzaam bent, denk je
aan locatiebeveiliging,veiligheid of compliance, dan denk
je aan BouWatch. Met minimale inspanning, maximaal
beveiligd. Dat is BouWatch.

BouWatch. Voortgang bewaakt.
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Wij nemen jou werk uit handen

Waarom kiezen
voor BouWatch?
Geïntegreerde oplossingen
voor jouw project

✓ Één vaste partner voor

beveiliging, veiligheid en
compliance

✓ Bij veranderende omstandigheden veranderen wij
met je mee door snel te
schakelen

✓ Oog voor details en wat

specifiek nodig is voor
een veilig project, waardoor veel zorg uit handen
wordt genomen

✓ Efficiënter en veiliger

werken omdat beveiligingssystemen op elkaar
aansluiten en afgestemd
zijn op het project

✓ Alles in eigen huis
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Getrainde
professionals

✓ Één vast contactpersoon
die alles voor jou regelt,
dus geen gedoe

✓ Risicoanalyse- en in-

ventarisatie door onze
beveiligingsspecialisten
vormen de basis voor een
gedegen beveiligingsplan

✓ Getrainde centralisten
op onze eigen 24/7
meldkamer

✓ Toegewijde vakmensen

op alle afdelingen en
locaties voor een optimale
klantervaring

✓ Deskundig en eerlijk

advies van onze
beveiligingsadviseurs

Geavanceerde
technologie

✓ Alle technologie in eigen
huis ontwikkeld samen
met onze klanten

✓ Slimme camera software

(Video Content Analyse)
voor betrouwbare detectie

✓ Online technologie om

als bedrijf makkelijk te
voldoen aan wet- en
regelgeving, scheelt administratieve rompslomp

✓ Self-service mogelijkheden om de beveiliging
van jouw projecten te
managen

✓ Live meekijken met de

Grootste set aan
certificeringen voor
optimale zekerheidsgarantie

Geïntegreerde diensten
voor jouw project zodat
voortgang verzekerd is

✓ Kiwa K21024 Bouwplaatsbeveiliging

✓ Veiligheid, Gezondheid en
Milieu Checklist Aannemers (VCA **)

Beveiliging

Veiligheid

Ondersteuning bij
beveiliging van
waardevol bezit

Ondersteuning bij
het veilig laten
werken op locatie

✓ ISO 9001 Kwaliteitsma-

nagementsysteem & ISO
27001 Informatiebeveiliging

✓ Particuliere Alarmcentrale
(PAC) 2.0 (CCV PAC 2017
– nummer 139)

Compliance
Ondersteuning bij
voldoen aan
wet- en regelgeving

✓ Europese normering voor
Alarm Receiving Centres
(NEN-EN 50518)

voortgang van jouw
project

5

Oplossingen voor tijdelijke beveiliging

Jouw locatie
optimaal beveiligd
Volledige locatiebeoordeling
om een effectieve werking
te garanderen

✓ Pre-installatie inspectie
van locatie om zo de
beste oplossing te
kunnen adviseren –
het beveiligingsplan

✓ Identificatie en oplossen

van potentiële issues
voor camerabeveiliging
(bijvoorbeeld laaghangende takken die het zicht
belemmeren)

✓ Oplossing op maat pas-

send bij de klantbehoefte
(speciale werkuren, etc.)

Snelle service: vandaag
voor 16.00 besteld, morgen
al beveiligd

✓ Levering, plaatsing,

connectie, installatie
en set-up door onze
eigen gekwalificeerde
medewerkers

✓ Installatie ter plaatse in
minder dan een uur

✓ BouWatch spandoeken

op jouw locatie voor
duidelijke zichtbaarheid
van de beveiliging en een
preventieve werking

Onze eigen 24/7
meldkamer

✓ Geen valse meldingen

of onnodig lastig vallen
van contactpersonen
door realtime controle en
verwerking van alarmmeldingen

✓ NEN-EN 50518 en ISO
27001 gecertificeerd

✓ 365 dagen per jaar, 24 uur
per dag bereikbaar voor
onze klanten

✓ Beveiligingscertificaat en

dagelijkse rapportages in
geval van een alarmmelding

Verzekeringsmaatschappijen waarderen ons ...

Installatie, service en
onderhoud

✓ Eigen servicemonteurs die
heel Nederland bedienen

✓ Toegewijde en getrainde
BouWatch vakmensen
voor uitstekende
klantenservice

✓ Een groot netwerk aan

beveiligingspartners
waardoor snelle en
betrouwbare opvolging
gegarandeerd is

✓ Bouwplaatsbeveiliging
(K21024) en VCA**
gecertificeerd

... en daar pluk jij de vruchten van. Onze klanten kunnen gereduceerde verzekeringspremies krijgen op hun CAR-verzekering
door BouWatch beveiligingsoplossingen in te zetten. Vraag jouw verzekeringsmaatschappij in hoeverre zij de premie of je eigen
risico willen verlagen voor het gebruik van onze producten ... dat kan weleens een aangename verrassing worden!
Voor meer gedetailleerde informatie over onze producten en diensten
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bouwatch.nl

Voor bouwplaatsbeveiliging, gebouwbeveiliging
en terreinbewaking maakt BouWatch gebruik van
slimme cameratechnieken en een nauwkeurig
detectiesysteem. Ongenode gasten en
ongeregeldheden worden direct opgemerkt. De
bewakingsbeelden worden dag en nacht nauwlettend
in de gaten gehouden door onze eigen meldkamer
en dat betekent dat wij snel kunnen handelen bij
incidenten en de pakkans zeer groot is. Indien nodig
escaleren wij naar de politie die via onze LiveView
verbinding mee kan kijken.
Dus in het kort:
✓ Minder directe en indirecte schade door diefstal,
vandalisme, verlies en schade

✓ Flexibele beveiliging die gemakkelijk met het
project mee verandert

✓ Tijdswinst en gemak door uitbesteding van werk
aan professionals

✓ Voor iedere locatie een passende
beveiligingsoplossing

Oplossingen voor semipermanente beveiliging

Langdurige maatwerk
beveiliging voor jouw locatie
Maatwerk voor elke
bouwplaats

✓ Op basis van een in-

spectie op locatie volgt
een afgewogen keuze
welke camera het meest
geschikt is

✓ Beveiligingsplan wordt

d.m.v. een projectietekening inzichtelijk gemaakt
en met je besproken

✓ Heldere afspraken over de
gegarandeerde detectiegebieden, dus geen nare
verrassingen achteraf

24/7 toezicht op je
bouwplaats met intelligente
camera’s

✓ De meldkamer deelt de

beelden direct met de
politie via LiveView waardoor zij een alarmmelding
met de hoogste prioriteit
behandelen

✓ Camerabeelden worden

lokaal opgenomen en zijn
live te volgen

✓ Je kunt zelf terugzien wat
er zich overdag en/of ‘s
nachts op je terrein heeft
afgespeeld

✓ Ontvangst van een

beveiligingscertificaat en
dagelijkse rapportages in
geval van een alarmmelding

Superieure prijskwaliteitsverhouding voor
langlopende projecten

✓ Lagere investering nodig

dan wanneer je het hele
terrein uitrust met mobiele
beveiligingscamera’s

✓ Heldere tarieven, zodat

je vooraf een goed beeld
hebt van de totale beveiligingskosten. Geen onverwachte kosten achteraf

✓ No cure, we pay! In het

geval je onverhoopt
toch een keer schade
of diefstal op je locatie
ondervindt, dan betalen
wij het eigen risico van je
CAR-verzekering

Voor meer gedetailleerde informatie over onze producten en diensten
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Zekerheidsgarantie

✓ Zekerheid op het gebied

van service, onderhoud en
kwaliteit

✓ Deze zekerheid geldt niet

alleen voor jou, maar ook
voor je verzekeraar, met in
veel gevallen een reductie
in eigen risico of verzekeringspremie tot gevolg

✓ Als eerste beveiligings-

bedrijf gecertificeerd
volgens de vernieuwde
beoordelingsrichtlijnen
K21024 Security and
Safety of Construction
Sites van de KIWA voor
scope 1 (elektronische beveiliginssystemen), scope
2 (tijdelijke toegangscontrolesystemen) en
scope 3 (brand- en
ontruimingssystemen)

Onze kennis, jarenlange ervaring en ingezette technologie
zorgen voor beveiliging van het hoogste niveau. Zelfs voor de
lastigste, snel veranderende locaties en langdurige projecten.
Voor langdurige projecten van meerdere jaren is het vaak
voordeliger om semipermanente camera oplossingen te
gebruiken.
Ons semipermanente camerasysteem bestaat uit
hoogwaardige hoge resolutie dag/nacht- en/of
warmtebeeldcamera’s. De camera’s bewaken gebieden tot wel
220 meter per camera en de intelligente software analyseert
de beelden op bewegingen van personen en voertuigen.
Hierdoor ben je verzekerd van de best mogelijke beveiliging
zonder valse meldingen. Omdat wij een betrouwbaar
draadloos netwerk opbouwen is er geen risico van
kabelbreuken en is de voortgang van jouw project bewaakt.

Makkelijk. Efficiënt. Effectief.

BouWatch in
een oogopslag

24/7

Detectie – Controle – Actie

De alarm
procesketen
De slimme software van de BouWatch camera detecteert
of er bewegingen op jouw terrein zijn. Vervolgens wordt er
een clip van 20 seconden naar onze meldkamer gestuurd
ter beoordeling.

Jouw voordeel:

24/7 bescherming
van jouw eigendom

24/7
De ‘alarm’ beelden worden 24/7 door onze getrainde
centralisten gemonitord en beoordeeld in onze eigen
BouWatch meldkamer.

In het geval van een geverifieerd alarm sturen wij
rechtstreeks de politie aan. In overige gevallen kun je ervoor
kiezen om een beveiligingsbedrijf op de hoogte te stellen.
Je kunt hiervoor een abonnement alarmopvolging afsluiten.
De politie kan via LiveView met de centralist meekijken en
indien nodig in actie komen.

De BouWatch meldkamer informeert de beveiliging /
de politie en de contactpersoon van de opdrachtgever
in detail. Je ontvangt per mail een rapport met een
nauwkeurig inzicht in het verloop van het incident en de
opvolging.

Jouw voordeel:

Geen vals alarm –
geen onnodige kosten

Jouw voordeel:

Snelle opvolging in
geval van een echte
alarmmelding
Jouw voordeel:

Volledige traceerbaarheid van alle
gebeurtenissen

✓ Jouw object/locatie
is veilig!
✓ Voortgang bewaakt!
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Oplossingen voor veiligheid

Jouw medewerkers
optimaal beschermd
Een veilige werkomgeving
voor arbeidskrachten

✓ Verhoogde veiligheid door alleen
geautoriseerde arbeidskrachten
toe te laten

✓ Goede persoonsalarmering voor

veilig gevoel bij arbeidskrachten

✓ Snel kunnen schakelen bij

eventuele calamiteiten door een
goede arbeidskrachtenregistratie

Brandpreventie en
ontruiming

Online veiligheidsinstructies
voor arbeidskrachten

✓ Tijdige detectie om schade te

✓ Gegarandeerd alleen

voorkomen of te beperken

✓ Altijd ‘realtime’ informatie via een

app op je smartphone voor snelle
evacuatie of een BHV-oproep

geïnstrueerde arbeidskrachten
op jouw bouwplaats

✓ Beter begrip van de

veiligheidsinstructies, doordat
deze in de eigen taal worden
getoond

✓ Speciaal ontwikkeld voor de bouw,
dus geen ongewenste alarmen

✓ Flexibel inzetbaar autonoom en

✓ Eenduidige instructies, zodat

iedereen dezelfde informatie
ontvangt en op dezelfde manier
weet te handelen

draadloos systeem

✓ Optionele kennistest om te

waarborgen dat de veiligheidsinstructies begrepen zijn

Voor meer gedetailleerde informatie over onze producten en diensten
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Een veilige werkomgeving is voor arbeidskrachten essentieel om
hun werk goed uit te voeren. Zeker in de bouw, want waar met
zware materialen, op hoogte en met machines wordt gewerkt, zijn
nu eenmaal risico’s. Daarom is controle en bewustwording creëren
belangrijk.
Een veilige werkomgeving levert veel op. De arbeidskrachten zijn
goed beschermd, er vinden minder ongelukken plaats en een gedegen risicomanagement voorkomt dat je terug moet vallen op de
aansprakelijkheidsverzekering. Maar geen bouwplaats is gelijk, dus
hoe waarborg je te allen tijde de veiligheid van je arbeidskrachten?
Door bescherming goed te regelen en daar biedt BouWatch de juiste
oplossingen voor.
Voordelen:
✓ Minder ongelukken op de werkvloer, meer bewustwording bij
medewerkers

✓ Aantoonbare risico-minimalisering in projecten
✓ Verlaging van verzekeringspremies
✓ Reputatie als verantwoordelijke werkgever
✓ Hogere medewerkerstevredenheid

Oplossingen voor compliance

Altijd voldoen aan actuele
wet- en regelgeving
Weten wie er op je locatie
aanwezig is

✓ Arbeidskrachten checken
gemakkelijk in of uit met
hun persoonlijke pas

✓ Direct digitaal inzicht in
de aanwezigen op de
bouwplaats

✓ Snel handelen bij

eventuele calamiteiten,
doordat je weet wie er
wanneer aanwezig is

✓ Integratie met BouWatch
tourniquets en
speedgates om zo vrije
toegang te beperken

Controle over wie jouw
terrein mag betreden

✓ Combinatie van

toegangscontrole en
aanwezigheidsregistratie

✓ Toegangsverlening op

afstand mogelijk via
intercom en HD-camera

✓ Alleen geautoriseerde

arbeidskrachten krijgen
met hun persoonlijke pas
toegang tot jouw terrein

✓ Volledige integratie

Weten wie er voor je werkt,
ook bij grote projecten

✓ Online registratie,

rapportagemogelijkheden
en geautomatiseerde
controles door het
systeem zelf nemen veel
werk uit handen

✓ Altijd up-to-date inzicht in
je gehele keten

✓ Feilloze documentatie

conform AVG waarbij de
gegevens op elk moment
opvraagbaar zijn

met andere BouWatch
compliance oplossingen
zoals Bouwplaats
Check-in. Dit is de meest
gebruikte software op het
gebied van arbeidskrachtenregistratie in de
bouw

Voor meer gedetailleerde informatie over onze producten en diensten
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Logistiek efficiënt en
verantwoord werken

✓ Toegankelijk online

systeem om je
bouwlogistiek optimaal te
laten verlopen

✓ Eenvoudig CO-2 uitstoot
calculeren conform the
BREAAM- of LEEDcertificering

✓ Kostenvermindering

door een schoner en
duurzamer proces met
minder transporten

Op de hoogte zijn van én voldoen aan de wet- en regelgeving in de bouw. Dat is vaak een hele uitdaging,
omdat bij een bouwproject vaak veel verschillende
mensen betrokken zijn. Met personeelsregistratiesystemen weet je altijd wie er voor jou werkt en wanneer,
maar ook of ze aan de wettelijke eisen voldoen.
BouWatch biedt efficiënte oplossingen voor aanwezigheidsregistratie, toegangscontrole en arbeidskrachtenregistratie. De gegevens worden feilloos
gedocumenteerd en zijn op elk moment opvraagbaar.
Zo ben je altijd goed voorbereid op eventuele controles en voorkom je hoge boetes.
Voordelen:
✓ Voldoen aan richtlijnen en wetgeving om zo risico’s
op boetes te minimaliseren

✓ Altijd overzicht en inzicht op toegang en
aanwezigheid

✓ Minder administratieve lasten
✓ Met één druk op de knop beschikking hebben
over uitgebreide rapportagemogelijkheden
zoals mandagenregisters, dagstaten en
calamiteitenlijsten.

✓ Reputatie als professionele organisatie

bouwatch.nl

Voortgang bewaakt

Neem contact met ons
op voor een vrijblijvend
advies op maat:
088 118 18 18
verkoop@bouwatch.nl
bouwatch.nl

