
Integrated Fire Safety   
Beveiligen is maatwerk

De integrale benadering van zowel de Fire Safety als de Security onderwerpen 

zorgt er voor dat niets over het hoofd wordt gezien en de veiligheid van uw bedrijf 

altijd gewaarborgd is. 

Brandveiligheid integraal bekeken 

Op het gebied van brandveiligheid is er in Nederland een strikte wet- en regelgeving 

die de verantwoording voor de veiligheid bij zowel de eigenaar als de gebruiker van 

een pand belegt. 

Ontzorging en het bieden van 

zekerheid in de vorm van 

weloverwogen risicobeheersing  

is steeds weer de kern waar het  

binnen Fire Safety & Security  

door ENGIE om draait. De balans  

bewaken tussen veiligheid en 

gebruiksgemak. Weten wat 

er technisch mogelijk is, maar 

redeneren vanuit de behoefte 

van de klant. Een manier 

van werken die ons tot uw 

veiligheidspartner maakt.  



Zowel voor het detecteren en eventueel 

blussen van een brand als voor het 

ontruimen van een pand bestaan NEN 

normen en certificeringsschema’s die 

nauwkeurig omschrijven aan welke 

voorwaarden u moet voldoen en hoe 

dat kan worden geborgd. In de praktijk 

komt het echter nog vaak voor dat 

de focus wordt gelegd op slechts één 

onderdeel van de complete brandveil-

igheid. Dan kijkt men bijvoorbeeld 

naar de brandmeldinstallatie, de sprinkler- 

of gasblusinstallatie en het ontruimings- 

systeem als op zich staande installaties 

zonder samenhang. Of is er een zware 

focus op de installatietechniek en (te) 

weinig aandacht voor bouwkundige of 

organisatorische zaken. 

Innovatief in brandveiligheid

Ondanks de strikte normering is er  

ook op het gebied van brandveiligheid  

volop innovatie. De techniek biedt 

telkens weer snellere, betere of meer  

betrouwbare manieren om te detecteren,  

signaleren of blussen. ENGIE werkt als 

merkonafhankelijke integrator met een 

aantal zeer innovatieve leveranciers. 

Maar ook de wijze waarop wij onze 

dienstverlening vormgeven verandert 

doorlopend. Maatwerk in onderhoud 

door te werken op afstand of op basis 

van gegevens te voorspellen wanneer  

het optimale moment is om een 

onderdeel te vervangen. Als partner in  

ENGIE Fire Safety & Security kan u  

volledig ontzorgen op het gebied van  

brandveiligheid. Gecertificeerd voor  

het ontwerpen, aanleggen en beheren  

van brandmeldinstallaties, sprinkler-

installaties, gasblusinstallaties en 

alarm ontruiming systemen. Door 

onze brede blik op brandveiligheid 

kunnen we een integrale oplossing 

voor brandveiligheid bieden, met 

de juiste samenhang tussen de 

systemen en met de juiste mix van 

bouwkundige, installatietechnische 

en organisatorische maatregelen.

integrale brandveiligheid durven we harde  

afspraken te maken over de prestaties 

van onze systemen, zoals bijvoorbeeld 

een nodeloze alarm garantie.

Integrale benadering 

veiligheidsvraagstukken

Beveiliging is werk voor specialisten. 

Of het nu gaat om eigenschappen van 

brand, het detecteren van ongewenste 

bezoekers of het identificeren van per-

sonen in camerabeelden. Elke discipline 

in het veiligheidsdomein vraagt zijn eigen  

specialisme. Kennis van wet- en regel- 

geving, kennis van systemen en techniek,  

kennis van patronen en modus operandi.  

Deze kennis gecombineerd met de 

ervaring om de vertaling naar uw wensen  

te maken, maakt dat we de beste oplos- 

sing kunnen bieden. De specialisten van  

ENGIE Fire Safety & Security maken deel  

uit van een veel breder georiënteerde 

gebouwbeheerorganisatie waardoor wij 

veiligheidsvraagstukken daadwerkelijk 

integraal kunnen benaderen. 

engie-services.nl/fss


