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De juiste rechercheurs, consultants en trainers.



Recherche

Trigion Recherche verricht rechercheonderzoeken voor onder

meer retailers, financiële dienstverleners, advocatenkantoren,

bedrijven, instellingen en overheden. Het zijn onderzoeken

waarbij bijzondere discretie is vereist of waar de politie 

onvoldoende capaciteit voor beschikbaar heeft. 

Consultancy

De security consultants van Trigion zijn geregistreerde security

experts die onafhankelijk zijn en met behulp van op maat

gesneden risico-analysemodellen geld- en goederenstromen in

kaart brengen, veiligheidsscans maken of alle externe en interne

veiligheidsrisico’s in kaart brengen. 

Training & Opleiding

Trigion Training & Opleiding is een instituut dat jaarlijks enige

duizenden mensen opleidt, bijschoolt en traint in security, safety

en services. Speerpunten zijn veiligheid, beveiliging, bedrijfs-

hulpverlening, klantvriendelijkheid, omgaan met agressie en het

tegengaan van diefstal, derving en fraude. 

Recherche, consultancy en training zijn bij Trigion samengebracht. Dat is eigenlijk heel logisch: rechercheonderzoeken en

adviseringstrajecten leiden vaak tot maatregelen die pas echt goed zijn te implementeren na opleiding of training. De drie

bedrijfsonderdelen vinden hun basis in de meer dan 90 jaar ervaring in security, safety en services van Trigion, maar zijn niet

voor niets ondergebracht in een zelfstandige organisatie: ze opereren volstrekt objectief en geheel onafhankelijk van het

beveiligingsbedrijf.
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Er is een groot onderscheid tussen de vele honderden recherche-

bureaus in Nederland. Trigion Recherche behoort in omvang,

kwaliteit en ervaring tot de top 5 en verricht recherche -

onderzoeken voor onder meer retailers, financiële dienstverleners,

advocatenkantoren, bedrijven, instellingen en overheden. Het zijn

onderzoeken waarbij bijzondere discretie is vereist of waar de

politie onvoldoende capaciteit voor beschikbaar heeft. Onze

rechercheurs hebben hun sporen verdiend bij politie, Koninklijke

Marechaussee, justitie of in de beveiliging. Ze hebben een erken-

ning als Particulier Onderzoeker en worden periodiek gescreend

door Justitie. Door de omvang van het team kan Trigion

Recherche als een van de weinige bureaus in ons land ook in

omvangrijke onderzoeken continuïteit bieden. Doordat iedere

rechercheur zijn eigen expertise heeft en kan beschikken over de

modernste hulpmiddelen, zijn we bovendien bewezen succesvol

in vrijwel alle soorten onderzoek, ook in pre-employment -

screeningen, integriteitsonderzoeken en arbeidsrechtelijke zaken.

Forensisch en digitaal onderzoek

De rechercheurs van Trigion maken gebruik van tactisch, 

technisch en digitaal onderzoek bij interne diefstal, verduistering,

fraude, bedrijfsspionage, brand, ongevallen of andere onregel-

matigheden. Met inachtneming van alle wetten, regels en 

beperkingen die in Nederland gelden en waaraan we ons te allen

tijde zullen houden, is er voor vakbekwame onderzoekers 

bijzonder veel te achterhalen. We maken gebruik van forensische

experts voor nader onderzoek van vingerafdrukken, DNA- en

brandsporen. Forensische accountancy voor boeken onderzoek bij

financiële malversaties en het traceren van weggesluisde gelden,

en ICT-bedrijven die zijn gespecialiseerd in data retrieval en data

recovery op alle denkbare dragers van digitale gegevens.

Overigens houdt een tactisch rechercheur van Trigion altijd de

leiding over het onderzoek, ook als dat vooral van technische

aard is, en blijft hij uw directe aanspreekpunt.

Discreet en vakbekwaam

Trigion Recherche wordt vaak ingezet als de continuïteit van een

organisatie in gevaar komt door vermeende onregelmatigheden.

Ook onze rechercheurs kunnen niet altijd elke zaak oplossen,

maar garanderen een maximale inspanning in hun streven naar

waarheidsvinding. Stelregel is daarbij dat we het probleem, dat

er al is, niet vergroten door bijvoorbeeld onrust te veroorzaken

onder de medewerkers. Integendeel: ons werk moet er toe leiden

dat de continuïteit van uw organisatie na onze tussenkomst

beter is gegarandeerd, ook al door het preventieve effect dat er

van uitgaat. Integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit, discretie

en vakbekwaamheid staan bij ons hoog in het vaandel. Alle

bevindingen rapporteren we, in de regelmatige voortgangs -

gesprekken en in de heldere eindrapportage die u altijd van 

ons ontvangt. De rapportage is ‘procedure-bestendig’ en kan

onverkort worden ingezet als bewijsstuk in civiele- en straf -

rechtelijke trajecten. Daarnaast kan een separaat advies 

onderdeel uitmaken van een afgerond onderzoek.

• Hoogwaardig tactisch, technisch en digitaal onderzoek

• Integer, onafhankelijk en objectief

• Deskundige en ervaren rechercheurs

• Ook screenings- en integriteitsonderzoeken

• Gegarandeerd maximale waarheidsvinding

• Duidelijke rapportages



Alle risico’s in kaart

Organisaties worden steeds kwetsbaarder. Naast brand en

inbraak vormen tegenwoordig ook overvallen, aanslagen, 

corruptie, fraude, diefstal, derving en bedrijfsspionage een

bedreiging voor de continuïteit. Organisaties willen daarom

steeds vaker alle risico’s in kaart brengen. De security consultants

van Trigion zijn geregistreerde security experts die onafhankelijk

zijn en met behulp van op maat gesneden risicoanalyse -

modellen geld- en goederenstromen in kaart brengen, 

veiligheidsscans maken of alle externe en interne veiligheids -

risico’s in kaart brengen. Of het nu gaat om winkelketens,

bedrijven, internationale organisaties of bijvoorbeeld gemeenten.

Snelle security scan

Met een quick security scan kan onze security consultant u snel

vertellen wat de belangrijkste risico’s zijn van uw organisatie of

een proces. De security scan kunt u inzetten na een incident,

maar kan ook dienen als inventarisatie om te kijken of een 

uitgebreide risicoanalyse nodig is. Eerste stap bij de quick 

security scan is het vaststellen van het gewenste beveiligings -

niveau. Vervolgens worden terrein en gebouwen onderzocht. 

De schriftelijke rapportage bestaat uit een risicoanalyse en een

reeks van aanbevelingen waarmee u de beveiliging op niveau

kunt brengen.

Complete audit

Bij een interne security audit wordt de complete beveiligings -

situatie bij uw organisatie van a tot z doorgelicht. Onze security

consultants stellen een risicoprofiel op, inventariseren op 

systematische wijze de al getroffen maatregelen en bezien elk

aspect van het security management op kritische factoren als

beleid, budget, praktijksituatie en verantwoordelijkheden. 

De eindrapportage bestaat uit een risicoanalyse van uw gehele

organisatie. Daaraan gekoppeld is een integraal beveiligings -

advies waarmee u de security én het security management 

in één keer op hoog niveau kunt brengen. Onze security 

consultant kan uw organisatie vervolgens coachen en begeleiden

bij het implementeren van het nieuwe beveiligingsbeleid.

Vertrouwelijk!

Onze security consultants brengen vaak onverwachte en niet

onderkende veiligheidslekken aan het licht. Het mag voor 

zich spreken dat de rapportage vertrouwelijk blijft en dat de

bevindingen door de security consultant persoonlijk worden 

toegelicht. De eindrapportage beperkt zich overigens niet tot

typische beveiligingsoplossingen, maar bevat meestal ook tal

van adviezen op organisatorisch, bouwkundig en elektronisch

gebied. Soms gaat het om relatief eenvoudige maatregelen

waarmee het beveiligingsniveau sterk kan worden verhoogd. 
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• Ervaren, onafhankelijke consultants

• Complete risicoanalyses

• Vaststellen gewenst beveiligingsniveau

• Doorlichten securitymanagement

• Advies (elektronische) beveiligingsmaatregelen

• Organisatorisch en bouwkundig advies

• BHV-plannen

• Ontruimingsplannen

• Dreigingsanalyses

• Safety consultancy



Training en opleiding

Trigion heeft veertig jaar geleden aan de basis gestaan van de

beveiligingsopleidingen in Nederland. Sindsdien heeft Trigion

Training & Opleiding zich ontwikkeld tot een instituut dat jaarlijks

enige duizenden mensen opleidt, bijschoolt en traint in security,

safety en services. De trainingen zijn veelal maatwerk en zijn

geschikt voor iedereen die vooraan staat in het contact met de

buitenwereld: telefonistes, receptionistes en baliemedewerkers,

beveiligers, stadswachten en parkeerbeheerders, maar ook

winkel medewerkers, doktersassistentes, ambulancemede -

werkers en serviceverleners. Speerpunten zijn veiligheid, 

beveiliging, bedrijfshulpverlening, klantvriendelijkheid, omgaan

met agressie en het tegengaan van diefstal, derving en fraude.

Trigion werkt met eigen docenten en trainers die doorgaans

vroeger zelf in de beveiliging hebben gewerkt. Ons opleidings-

centrum is Crebo-, Ecabo- en ISO-gecertificeerd en beschikt

over alle erkenningen die de ministeries van Justitie en Verkeer

& Waterstaat eisen voor bepaalde opleidingen.

Beveiliging en security awareness

Trigion Training & Opleiding heeft zijn basis in de beveiliging. 

We leiden al vier decennia lang alle beveiligingsmensen op van

Trigion en andere beveiligingsbedrijven, scholen toezichthouders

en Bijzonder Opsporingsambtenaren (BOA’s) en geven specialis-

tische opleidingen en trainingen in bijvoorbeeld retail security,

arrestantenverzorging, havenbeveiliging, aviation security, 

het werken met X-ray-apparatuur, fouilleren en visiteren en

explosievenverkenning. Door de toenemende agressie en 

de aanhoudende terrorismedreiging worden steeds meer 

opleidingen en trainingen gegeven aan mensen die niet in de

beveiliging werken, maar wel kunnen bijdragen aan de veiligheid

van mensen, goederen en gebouwen. Dat begint doorgaans 

met de veelgevraagde training in security awareness, waarbij we

mensen trainen in het signaleren van wellicht onveilige situaties

en leren hoe daarmee om te gaan. Maar steeds vaker ook 

volgen gewone medewerkers een volwaardige beveiligings -

opleiding, bijvoorbeeld in havens, op luchthavens, in de retail 

en de logistiek.

Breed pakket safetytrainingen

Ook brand, ongevallen en andere calamiteiten kunnen een

bedreiging vormen voor de veiligheid. De overheid stelt daarom

steeds strengere eisen aan brandbeveiliging en bedrijfshulp -

verlening (BHV). Trigion biedt een breed pakket trainingen en

opleidingen op het gebied van safety, van EHBO tot BHV, van

brandbestrijding of het omgaan met een automatische externe

defibrillator. Ook leiden we mensen op voor het Veiligheids -

certificaat Aannemers (VCA). Om welke training of opleiding het

ook gaat; onze docenten bezoeken graag de locatie om de

sfeer te proeven en de omgeving en de bedrijfsactiviteiten te

bekijken. Om de trainingen realistisch te maken, werken we 

vaak met acteurs. Dat kan in het eigen Trigion Trainingscentrum

in Rijswijk, dat onder andere bestaat uit een volledig ingericht

winkelcentrum en een meldkamer met werkende apparatuur –

overigens een door de SVPB erkend Praktijkexamencentrum.

Maar het kan ook op een locatie bij u in de buurt of in uw eigen

pand.
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• Eén instituut voor security, safety en services

• Vakopleidingen en awareness trainingen

• Ook maatwerk-trainingen!

• All round docenten en trainers

• Opleidingscentrum met praktijksimulatie

• BHV, EHBO, VCA, AED, brandbestrijding

• Crebo-, Ecabo- en ISO-gecertificeerd



Services Group

Objectbeveiliging
Toezicht & Handhaving
Justitioneel Toezicht
Evenementenbeveiliging
Brandwachten
Retail Security

Controle passagiers
en handbagage
Controle ruimbagage
Beveiliging beschermd
gebied

(Collectieve) Mobiele surveillance
Cameratoezicht
Alarmverificatie
Toegangscontrole
Personenalarmering
Plaatsbepaling & volgen
Teleservices

Receptie Services
Facility Services

Inbraaksignaleringssystemen
Brandsignaleringssystemen
Toegangscontrolesystemen
Video-observatiesystemen

Tactisch onderzoek
Technisch onderzoek
Digitaal onderzoek (Forensic IT)
Security Consultancy
Safety Consultancy
Security Training & Opleiding
Safety Training & Opleiding
Services Training & Opleiding

Beveiliging

Aviation Security
Recherche, 

Consultancy &
Training

Beveiligingstechniek

Mobiele surveillance
& AlarmServiceCentraleServices

Trigion Recherche, consultancy & training. 
Onderdeel van Trigion

Recherche

• Hoogwaardig tactisch, technisch en digitaal onderzoek

• Integer, onafhankelijk en objectief

• Deskundige en ervaren rechercheurs

• Ook screenings- en integriteitsonderzoeken

• Gegarandeerd maximale waarheidsvinding

• Duidelijke rapportages

Consultancy

• Ervaren, onafhankelijke consultants

• Complete risicoanalyses

• Vaststellen gewenst beveiligingsniveau

• Doorlichten securitymanagement

• Advies (elektronische) beveiligingsmaatregelen

• Organisatorisch en bouwkundig advies

• BHV-plannen

• Ontruimingsplannen

• Dreigingsanalyses

• Safety consultancy

Training en opleiding

• Eén instituut voor security, safety en services

• Vakopleidingen en awareness trainingen

• Ook maatwerk-trainingen!

• All round docenten en trainers

• Opleidingscentrum met praktijksimulatie

• BHV, EHBO, VCA, AED, brandbestrijding

• Crebo-, Ecabo- en ISO-gecertificeerd





Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek

Beveiliging

Aviation Security

Services

Recherche, Consultancy & Training

Beveiligingstechniek

AlarmServiceCentrale

Recherche, Consultancy & Training

Treubstraat 19-23

2288 EH  Rijswijk

tel. (070) 398 24 14

fax (070) 398 24 15

officerct@trigion.nl

www.trigion.nl

Onderdeel van Facilicom


