
UITDAGINGEN 

• Op korte tijd de complexe 
sociale wetgeving van de 
sector doorgronden

• In orde geraken met de 
verplichtingen naar preventie 
en bescherming van een 
‘risicojob’

• Administratieve overlast 
beperken en snelle  
groei realiseren

OPLOSSING

• Geautomatiseerde 
loonadministratie via 
eVolution

• Externe Dienst voor 
Preventie en Bescherming 
en opleidingen

• Kinderbijslagfonds

• Arbeidsongevallen in 
partnership met Concordia 

RESULTAAT

• Vlotte loonverwerking

• Tijdswinst

• Uitgewerkte procedures  
bij incidenten

• Arbeidsongevallen beperkt  
tot een minimum 

info@attentia.be 
www.attentia.be

Safe security versnelt bedrijfsopstart dankzij 
gespecialiseerd advies en tijdswinst 
België is een muziek en festivalland. Met een uitgebreid nachtleven en maar liefst 8 à 9 festivals 
elk WE in de zomer, is er zeker vraag naar gespecialiseerde bewakingsdiensten. Reden temeer dat 
Kristof Verwilghen en Rik Everaert een eigen bedrijf lanceerden, nadat zij zich verzekerden van 
het gespecialiseerd advies en diensten van Attentia.

“Dankzij Attentia heb ik meer tijd 
om tussen mijn medewerkers op 
het terrein aanwezig te zijn.”   
Kristof Verwilghen, zaakvoerder –bestuurder, Safe Security 

In januari 2015 kon Safe security opstarten, na een vergunnings-
aanvraag bij Binnenlandse zaken in 2014. Safe security verzorgt de 
bewaking op grote festivals maar ook op kleinere evenementen. 
De medewerkers staan volop in het nachtleven. De zaakvoerder 
legt uit waarom het bedrijf een versnelde doorstart kon maken: 

“Dankzij Attentia moesten wij ons niet focussen op de moeilijke 
sociale wetgeving van onze sector. We hebben letterlijk de handen 
vrij; door de loonadministratie aan Attentia toe te vertrouwen, 
konden we een voorsprong nemen in de uitbouw van onze 
business. De organisatie telt op een paar maand tijd nu al  
50 vaste klanten en verzorgt de bewaking op een 35-tal 
evenementen”, stelt Kristof Verwilghen fier.

Vliegende start voor nieuwe business

 “Dankzij Attentia konden wij een vliegende start nemen, toen we 
onze vergunning kregen. Er zijn in onze sector heel wat wettelijke 
verplichtingen en Attentia heeft ons daarin volledig begeleid. Met 
Attentia beschikten we als het ware over een mentor, die nog vóór 
de opstart waardevolle suggesties aanbracht. De uren van onze 
medewerkers zijn nooit van negen tot vijf; er zijn heel wat specifieke 
bepalingen van toepassing; deeltijds werk, onregelmatige uren,  
WE -werk, nachttoelagen, en dat allemaal in een risicojob.  
De bijstand van Attentia boezemde ons vertrouwen in, bij de 
gezamenlijke zoektocht om de complexe en specifieke sociale 
wetgeving te vertalen naar een vlotte loonverwerking.” 
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Over Safe Security  

Safe Security is een erkende bewakingsonderneming (16.11.92.05) die zich specialiseert in festivals, danscafés, discotheken en fuiven. 
Opgeleide medewerkers verzorgen de controle op de toegang, houden toezicht en scheiden conflicterende partijen als dat nodig 
is. Safe Security heeft op een paar maand tijd een 50 vaste klanten zowel grote discotheken als kleine danscafés,  alsook een 35-tal 
evenementen gaande van de grotere festivals tot kleinschalige fuiven.

Preventie voor minimaal risico 

“Ook voor preventie laten we ons bijstaan door een externe 
preventieadviseur omwille van de specificiteit. Onze sector 
is heel gevoelig voor arbeidsongevallen. We moeten over 
standaardprocedures beschikken en preventief werken om 
te vermijden dat we onder de noemer “risicobedrijven” vallen.  
Ook hier doorliepen we een ganse leerschool. Onze mensen 
krijgen opleidingen rond verbale agressie en omgaan met mensen 
onder invloed van drank en drugs, om in alle omstandigheden het 
hoofd koel te houden en maximaal aan preventie te doen”, licht 
Kristof Verwilghen toe. “We willen het goed doen en we kunnen 
niet alles zelf; daarom vertrouwen we op specialisten.”  

Eén aanspreekpunt

 “Voor een opstartend bedrijf is het van belang om terecht te 
kunnen bij één dossierbeheerder die zo snel mogelijk echt alles 
kan uitzoeken. Dit verloopt heel vlot en ook vaak schriftelijk. 
Maar  ook het menselijk contact vinden we erg belangrijk. 
Zo moeten we zelf niet rondbellen en realiseren we al een eerste 
tijdsbesparing.” 

Safe security werkt na een aantal maanden al met een vaste kern 
van een 60-tal medewerkers en gaat de kern voor het drukke 
seizoen van de zomerfestivals versterken met een vaste pool met 
flexibele zomerkrachten. In april hebben de bestuurders i.s.m. 

Attentia nog een extra bedrijf opgericht om bewaking te doen van 
o.a. handelszaken, kantoren, fabrieken,….

Dalende boekhoudkosten 

“De loonattesten moeten niet meer manueel ingeboekt worden. 
Vier  uur werk kan teruggebracht worden tot een halfuur. 
Deze  tijdswinst zal zich ook vertalen in onze factuur. Ik hoef 
u niet te vertellen dat besparen op de boekhoudingsfactuur 
voor een opstartend bedrijf meer dan welgekomen is”, vervolgt 
Kristof Verwilghen.

Tijdswinst voor iedereen

“Bijkomend krijg ik -als bedrijfsleider- nu meer tijd om zelf op de 
baan te gaan, prijsoffertes te maken, of afspraken te maken met 
de politie over de veiligheid. Dankzij Attentia heb ik meer tijd om 
tussen de medewerkers op het terrein aanwezig te zijn. Ik meen 
dat ik op termijn vijf dagen administratie kan terugbrengen tot 
één dag met het nieuwe systeem. 

Momenteel zijn we aan het proefdraaien om alle loonadministratie 
volautomatisch te laten verlopen, met programmatie van alle 
premies en toeslagen, recuperatie dagen en wettelijke feestdagen. 
Zo krijgen we één geïntegreerde database waarbij we alles maar 
één keer moeten ingeven. Tijdswinst is de rode draad”, besluit 
de bestuurder. 

“Door de loonadministratie aan Attentia toe te 
vertrouwen, konden we een voorsprong nemen  
in de uitbouw van onze business.” 
Kristof Verwilghen zaakvoerder, bestuurder, Safe Security


