CASE STUDY
08/2013

INVESTEREN IN VEILIGHEID VERDIENT ZICH ALTIJD TERUG

VieCuri is een algemeen opleidingsziekenhuis met locaties in Venlo
en Venray. 148 specialisten met gemiddeld 70 arts-assistenten, ruim
2600 medewerkers en een groot aantal vrijwilligers zetten zich binnen VieCuri in voor een kwalitatief goede behandeling, verzorging en
begeleiding van de patiënten. De ziekenhuisorganisatie beschikt over
444 bedden, waarvan 364 op locatie Venlo en 80 op locatie Venray.

•• Langetermijnvisie op veiligheid.
•• Toegangscontrole, cameratoezicht en inbraaksignalering geïntegreerd in security
management systeem.
•• Monitoren, beheren en aansturen van security en safety via één centraal punt.

PERFORMANCE IN ACTION
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“VieCuri is ambitieus en streeft naar gewoon beter,
altijd en overal. Omdat vooral de fysieke omgeving
van de ziekenhuislocatie in Venlo dringend aan verandering toe was, zijn we gestart met het beter maken
van het gebouw. Beter in de zin van aangepast aan
de huidige en toekomstige ontwikkelingen en eisen
van patiënten. Veiligheid is hier natuurlijk een belangrijk onderdeel van en binnen deze renovatie maken
we dan ook een vergaande slag op beveiligingsgebied.” Aan het woord is Ton Heerschop, Hoofd
Veiligheid van VieCuri.

lijkheid, het bedieningsgemak, de onafhankelijkheid
en de zeggenschap in ontwerp en beheer hebben wij
uiteindelijk gekozen voor de oplossing van STANLEY
Security. Onze eigen beveiligingsorganisatie telt 14
medewerkers, en door het nieuwe security management systeem waarmee de centrale meldkamer wordt
ingericht kunnen zij straks vanuit één centraal punt
de complete security en safety van onze organisatie
monitoren, beheren en aansturen.
Op dit moment is STANLEY Security gestart met het
overnemen van de bestaande toegangscontrolesystemen. Uiteindelijk worden zowel het toegangs
controlesysteem als cameratoezicht en inbraaksignalering aangesloten op het security management
systeem. In totaal hebben we het dan over 114
kaartlezers en ongeveer 150 camera’s. De hele renovatie van Viecuri zal tot eind 2015 in beslag nemen.”

“Het hele proces is voor ons in 2008 al van start gegaan,
maar kwam het afgelopen jaar in een stroomversnelling.
In onze zoektocht naar de juiste beveiligingspartner
was het voor ons belangrijk om zelf veel zeggenschap
over de geboden oplossing te hebben, zowel in het
ontwerp als in het uiteindelijke beheer. Samen met
STANLEY Security hebben we hiertoe een beveiligingsvisie voor de komende jaren ontwikkeld. Veel organisaties laten zich op dit moment leiden door het financiële
aspect, maar wij hebben ons juist vooral laten leiden
door deze visie op veiligheid. Imagoschade is voor ons
een groot risico en hoewel lastig te meten, ben ik van
mening dat je de investering in veiligheid minimaal
3-voudig terug kunt verdienen. Door de toeganke
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