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1.  Zorg dat je gezin traceerbaar 
 en bereikbaar is in geval van nood
2. Maak afspraken over social 
 media en privacy instellingen
3. Weet hoe je moet handelen 
 bij (be)dreiging of ontvoering
4. Screen (huis)personeel, zodat 
 bekend is wie je in huis haalt
5. Maak afspraken over het afsluiten 
 van de woning en het inschakelen 
 van het alarmsysteem

1. Zorg dat je gezinsleden traceerbaar en 

bereikbaar zijn 

In een noodsituatie is het prettig om te weten waar 

iedereen is. Maak afspraken over bereikbaarheid, 

zodat u elkaar snel kunt vinden als dit nodig is. Dit 

kan bijvoorbeeld met FindMyFriend of Life 360. Met 

Life 360 (www.life360.com) kunt u zien waar uw 

dierbaren zijn en direct een ‘Help Alert’ verzenden in 

geval van nood. Dit signaal komt uit bij een zelf in te 

stellen waarschuwingsadres, bijvoorbeeld Allround 

Security Company (ASC). 

2. Maak afspraken over social media en privacy 

instellingen 

De privacy instellingen van social media zijn 

belangrijk om rekening mee te houden. Eén van de 

meest belangrijke instellingen is de locatiebepaling. 

Het is verstandig om deze uit te zetten, zodat niet 

alles en iedereen weet waar een foto is genomen 

of vanaf waar een statusupdate is verzonden. 

Inbrekers gebruiken namelijk ook social media. Deze 

infographic laat precies zien hoe inbrekers social 

media gebruiken. 

3. Weet hoe u moet handelen bij (be)dreiging 

of ontvoering 

Weet iedereen in het gezin hoe ze moeten 

handelen bij een dreiging, inbraak of 

ontvoering? Vanzelfsprekend denkt u hier 

liever niet aan, maar de kans dat het een 

keer voorkomt is aanwezig en dan kunt 

u maar beter voorbereid zijn. Bespreek 

hoe te handelen in dreigende situaties en 

maak hiervan een makkelijk te onthouden 

stappenplan voor iedereen in het gezin. 

Download het stappenplan van ASC. 

4. Screen (huis)personeel, zodat bekend is wie u in 

huis haalt 

Personen in en rondom uw woning horen en zien 

veel vertrouwelijke informatie. Met een screening 

komt u erachter wie deze personen écht zijn. Ook 

kunt u kijken of ze kwetsbaar zijn om informatie aan 

derden te verkopen. De kosten voor het screenen 

vallen mee. Een deel kunt u ook zelf doen. Speciaal 

voor huispersoneel hebben wij screeningsprofielen 

opgesteld. Bekijk deze hier. 

5. Maak afspraken over het afsluiten van de woning 

en het inschakelen van het alarmsysteem 

Het is zo voor de hand liggend, maar alarmsystemen 

worden vaak niet goed ingeschakeld. Het komt nog 

te vaak voor dat deuren of ramen niet afgesloten zijn 

als de laatste vertrekt. Maak hierover met het gezin 

(en uw huispersoneel) duidelijke afspraken en geef 

iedereen een persoonlijke code. Benoem tijdens het 

avondeten even kort hoe en wat. Herhaal dit een 

maand later nog eens en er begint bewustzijn te 

komen bij ieder gezinslid.

Bel voor meer informatie +32 329 72867 of kijk op www.allroundsecurity.be
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