
Klant aan het woord:

UWOON 
UWOON is een woningcorporatie in Harderwijk, Ermelo en Elburg. Als 
aanvulling op het bestaande anti-agressiebeleid is UWOON overgegaan tot 
het beschermen van de alleenwerkers via SoloProtect.
UWOON werkte al met een systeem voor alleenwerkers, maar was daar 
niet geheel tevreden over. Er is onderzocht welk systeem het beste aan de 
eisen kon voldoen. Medewerkers ervaren de Identicom van SoloProtect als 
een discreet (onopvallend) alarmsysteem met een hoog gebruiksgemak, 
uitstekende service en uitermate goed bereik.

Buurtbeheerder Ahmet Nazligul van UWOON: “Ik ben ontzettend blij met de komst van de 
Identicom van SoloProtect. Ik ga veel geruster op pad dan voorheen. Ik weet nu dat er 
altijd iemand voor me klaar staat in geval van nood en dat stelt me gerust. Daarnaast 
vind ik het ontzettend fijn dat mijn werkgever zo goed voor mijn veiligheid zorgt.”



Medewerkers hebben 
steeds vaker te maken met intimidatie, 
agressie en geweld. SoloProtect is een uitstekende 
aanvulling op het anti-agressiebeleid van UWOON.

Voordelen van 
SoloProtect voor UWOON:

•  Discreet alarm slaan in geval van intimidatie, agressie en geweld
•  Automatisch alarm bij vallen, struikelen en buiten bewustzijn raken
•  24/7 opvolging door de alarmcentrale
•  Vastleggen van verbaal geweld
•  Locatiebepaling ook inpandig (achter welke voordeur 
    is uw werknemer)
•  GSM roaming op alle netwerken

Adviseur P&O van UWOON, Arnold Bos, merkt dat medewerkers steeds vaker te maken hebben met intimidatie, agressie en 
geweld. Om deze reden werkt UWOON met een uitgebreid anti-agressiebeleid. Een aantal maatregelen die UWOON inzet zijn 
goed ingerichte spreekkamers, een deurbeleid en gerichte veiligheidstrainingen. De Identicom, een discreet en 
gebruiksvriendelijk hulpmiddel dat eruitziet als een houder voor een ID-kaart, maar dienstdoet als een alarmsysteem, is een 
uitstekende aanvulling op het anti-agressiebeleid van UWOON.

De Identicom is een zeer discreet alarmsysteem. Wanneer je alarm slaat valt het niet op dat je alarm slaat en hoeft een agressie 
gerelateerd incident niet te escaleren vanwege het alarm slaan (bijvoorbeeld via een telefoon, een rode alarmknop of een app 
op een smartphone). Daarnaast beschikt de Identicom over veel verschillende functies, waarbij de Identicom technisch van 
hoge kwaliteit is. De Identicom is namelijk voorzien van tweeweg audio, GPS, een roaming simkaart, diverse discrete 
alarmknoppen, een trekalarm etc. Doordat de Identicom roamt op alle GSM netwerken hoef je niet bang te zijn dat je geen 
alarm kunt slaan. Wanneer een netwerk een storing of uitval heeft, dan kiest de Identicom automatisch voor een ander 
netwerk. De Identicom slaat tevens automatisch alarm wanneer een medewerker is gevallen, gestruikeld is of bewusteloos op 
de grond ligt. De Identicom staat daarbij 24/7 in contact met de NCP gecertificeerde alarmcentrale.

Arnold Bos: “We zijn tot de conclusie gekomen dat de Identicom van meerwaarde is voor onze alleenwerkers. We hebben de 
markt verkend en daarbij is de Identicom er qua gebruikersgemak, service en bereikbaarheid tussenuit gesprongen. De 
Identicom geeft de medewerkers extra veiligheid bij de uitvoering van hun taken. Ze gaan merkbaar geruster op pad, omdat 
ze het gevoel hebben dat ze hulp kunnen inroepen wanneer dat noodzakelijk is. Uiteraard hopen wij dat ze het apparaat 
nooit nodig hebben.”

Voor meer informatie: www.SoloProtect.nl 
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