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safesight

Organisaties steken veel 
tijd, energie en geld in de 
ontwikkeling van hun 
veiligheidsplannen.  
Maar hoe brengen we die 
tot leven bij onze 
verschillende 
stakeholders?
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‘Door het meest 
praktische en 
gebruiksvriendelijke 
platform te creëren dat 
er is, stellen we 
organisaties in staat om 
veiliger, efficiënter en 
beter samen te werken.’
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safesight
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safesightsafesight

1. Hoe zorg ik ervoor dat al 
mijn stakeholders over de 
juiste en meest actuele 
informatie beschikken? 

2. Hoe krijg ik een realtime 
overzicht van alle acties die 
nodig zijn om een veilige 
omgeving te creëren? 

3. Hoe krijg ik een realtime 
overzicht van wat er op en  
rond het evenement 
gebeurt?
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2017 safesight
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Continuous  
improvement

Scope of Safesight

Being  
in  

control
Safety

safesight
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1. Safety cards (app)  
> Informeren & betrekken. 

2. Taken management 
> Instrueren, monitoren & aansturen. 

3. Logboek in de cloud 
> Verzamelen en delen van 
(operationele) managementinformatie.
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Safety cards
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Taken management

13

safesight



safesightLogboek in de cloud
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Alarmering, BHV & Scenario's 
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Dashboards: GPS, Check-in & Risico’s safesight
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safesightData verzamelen
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safesightData verzamelen: Power BI

18

safesight



safesightData verzamelen: Power BI
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Waar lopen we tegenaan?
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Verkeerde beeldvorming: 
1. Software is duur. 
2. Software is complex. 
3. Lange en moeilijke 

implementatie. 
4. Kost veel tijd. 
5. Veel consultancy. 
6. Veel weerstand in de 

organisatie. 
7. Zijn er nog niet klaar voor. 
8. “Gaat nu toch ook goed?” 
9. …



✓ Cloudbased logboek.  

✓ Alle betrokkenen altijd up-to-date. 

✓ Iedereen aantoonbaar geïnstrueerd. 

✓ Borging van reguliere taken en checks. 

✓ Operationele dashboards & Power BI. 

✓ Digitale verwerking van formulieren. 

✓ BHV-functionaliteit. 

✓ Check in/out. 

✓ Uitgewerkte scenario’s beschikbaar in het logboek. 

✓ Beheer risico’s: minder incidenten. 

✓ Efficiënter en minder overleggen. 

✓ Minder administratie: bespaar! 

✓ Aantoonbaar voldoen aan regelgeving. 

✓ Uniforme aanpak van alle evenementen in het stadion. 

✓Continu data verzamelen: evalueer, leer en verbeter! 
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Contact 
Edo Haan 

edo@safesightsafety.com  

+31 (0)6 14 83 35 36 

www.safesightsafety.com

http://www.safesightsafety.com

