
Securitas is een wereldwijde marktleider op vlak 
van beveiliging. Deze is actief in sectoren zoals 
permanente bewaking, technologische oplossingen, 
consultancy en opleidingen. Securitas heeft 
OneBonsai gevraagd om hen te helpen met hun 
aanbod van trainingen te vergroten. 

Securitas gebruikt momenteel “fire trucks” 
die in heel België rondrijden om brandblusser 
opleidingen aan te bieden voor bedrijven en 
instellingen. Ze merkten dat dit lastig 
te schalen en duur is. Daarnaast kan 
dit een logistieke uitdaging zijn om te 
organiseren. Securitas wenst hun huidig 
trainingsaanbod te verbeteren door 
flexibele en schaalbare alternatieve voor 
te stellen. In dit geval is dit een Virtual 
Reality brandopleiding met een 
VR-augmented brandblusser.
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Op basis van een initiële design 
sprint heeft OneBonsai de 
processen en scope van het 
project in kaart gebracht. Op 
basis van deze scope heeft 
OneBonsai een op maat 
gemaakt project ontwikkeld dat 
volledig voldoet aan Securitas’ 
wensen.

De brandblusser oefening leert 
je hoe correct een brandblusser 
te gebruiken. Dit allemaal 
zonder een dure en potentieel 
gevaarlijke brand-truck waarbij 
echt vuur gedoofd wordt en 
een brandblusser gebruikt 
wordt. De kost van de opleiding wordt hierdoor significant verlaagd zonder 
een impact te hebben op het pedagogische gegeven.

FEATURES 

OPLOSSING

• 15 verschillende omgevingen
• 4 verschillende sectoren 
• Realistische brandontwikkeling

• 60 verschillende scenario’s
• Instructeur begeleide VR training
• Fysieke brandblusser
• Geïntegreerde hand tracking



• Securitas beschikt nu over een mobiele VR set (Pelican Air case)
• Een training die schaalbaar is, ook op korte termijn
• COVID-vriendelijke oplossing
• Geen milieu-impact van echte branden en rook 
• Geen ongemak van geur of irritatie tijdens training voor de gebruiker
• Het is nu mogelijk om op te leiden voor verschillende scenarios en 

in verschillende omgevingen.
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(klik op de afbeelding om de YouTube-video af te spelen)

https://onebons.ai/vr-fire-training-securitas

