
Klant aan het woord:
Best Western Zaan Inn 
Best Western Zaan Inn is een modern drie sterren superior hotel gelegen 
in Zaandam. Jaarlijks maken zowel toeristen als zakenmensen gebruik 
van het hotel. Het Best Western hotel heeft een ideale ligging binnen 
de Zaanstreek en bevindt zich op slechts een steenworp afstand van Schiphol 
en Amsterdam. Het hotel maakt gebruikt van SoloProtect om alleenwerkers 
beter te beschermen. Via SoloProtect hebben de alleenwerkers 
van o.a. de 24/7 receptie beschikking over de Identicom. Deze wordt 
door de medewerkers ervaren als een onopvallend en gebruiksvriendelijk 
alarmsysteem met diversie functies waardoor zij zich veiliger voelen. 

De nachtportier van Best Western Zaan Inn zegt hierover: “We hebben in het verleden 
een incident gehad waarbij een verwarde man onze receptie overviel en de receptioniste 
bedreigde met een mes. Het is dit keer gelukkig goed afgelopen, maar het heeft wel mijn 
ogen geopend. Zoiets kan immers altijd weer gebeuren. Daarom geeft het mij nu een 
heel fijn gevoel dat ik 24/7 direct hulp kan krijgen via SoloProtect.”



Geweld en agressie tijdens 
het werk kan iedereen overkomen. Hotel Best Western Zaan 
Inn beschermt haar alleenwerkers met het discreet vormgegeven  
alarmsysteem ‘de Identicom’ van SoloProtect. 

Voordelen van SoloProtect 
voor Best Western Zaan Inn:

•  Onopvallend alarm in geval van intimidatie, agressie en geweld
•  Geluidsopname van iedere alarmmelding
•  Simkaart in de Identicom werkt op alle netwerken (roaming)
•  24/7 opvolging door de KIWA NCP gecertificeerde alarmcentrale
•  Automatisch alarm bij vallen, struikelen en buiten bewustzijn raken

Mark Lankveld, general manager, ziet dat de medewerkers zich veiliger voelen sinds het gebruik van de Identicom. De 
nachtportiers weten immers dat er altijd iemand voor ze klaarstaat in geval van nood. Mocht er een vervelende situatie 
plaatsvinden, dan kunnen ze altijd onopvallend alarm slaan. Hiermee staan ze direct in contact met de KIWA NCP 
gecertificeerde alarmcentrale. Deze schakelt vervolgens de juiste hulpdiensten in. 

Door de onopvallende vormgeving van de Identicom (houder voor een ID-kaart) is deze discreet te gebruiken. Mede daarom 
hoeft een (agressie gerelateerd) incident ook niet verder te escaleren. Naast bescherming vanwege intimidatie, agressie en/of 
geweld slaat de Identicom ook automatisch alarm wanneer een medewerker op de grond is beland vanwege struikelen, vallen 
of onwel worden.

De Identicom wordt echter niet alleen gebruikt in geval van nood. Ook wanneer een alleenwerker in een situatie terechtkomt, 
waarbij deze liever een collega erbij had gehad, biedt SoloProtect uitkomst. Doordat de Identicom ook gebruikt mag worden in 
situaties waarbij er (nog) geen sprake is van een incident, kan een medewerker contact leggen met de alarmcentrale indien 
deze een vreemd verzoek krijgt om een gast in een kamer te bezoeken. Bijvoorbeeld vanwege het argument van een defecte 
verwarming. Wanneer het bezoek goed afloopt dan verbreekt de alleenwerker de verbinding zelf. Wanneer het bezoek 
onverhoopt toch de verkeerde kant opgaat zorgt de alarmcentrale voor een passende opvolging. Dit noemen we bij SoloProtect 
het ‘Meeloop Alarm’. 

Hoewel de Identicom er onopvallend uitziet, is deze voorzien van diverse technieken zoals GPS, GSM, Roaming Simkaart, 
valdetectie (‘Man Down’), trekalarm, tweeweg audio, inpandige locatiebepaling via SoloProtect’s oranje alarm etc.

De nachtportier vult aan: "SoloProtect biedt een uitstekende alarmdienst voor alleenwerkers. Ik ben maar alleen tijdens mijn 
werk en weet vooraf niet wat me 's nachts kan overkomen. Ik voel me een stuk veiliger wetende dat ik altijd onopvallend 
alarm kan slaan en dat ik direct geholpen wordt in geval van nood. Doordat de alarmcentrale tijdens een incident 
meeluisterd, kan deze de situatie goed inschatten en vervolgens de juiste hulp inschakelen. Dit geeft mij een veilig gevoel. 
Daarnaast is de Identicom ook nog eens gemakkelijk in het gebruik.”

Voor meer informatie: www.SoloProtect.nl 
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