
Eén van de topprioriteiten van winkeleigenaren en retail security managers zijn veilige en schone winkels en/of winkelcentra. 

Een omgeving waarin bezoekers optimaal kunnen genieten van de (winkel)beleving, waarin medewerkers graag werken en 

waarbinnen derving tot een minimum wordt beperkt. Dat vraagt om flexibele partners die (liefst integrale) oplossingen bieden 

voor maximale veiligheid, beveiliging en gastvrijheid in iedere winkel. 

Toezicht en comfort / Business ComfortAbility (gebouwbeheersing op afstand)

Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u te maken krijgen met (onverwachte) werkzaamheden en 
technische (alarm)meldingen.  Dit brengt vaak veel extra werk en dus ook kosten met zich mee.

Vanuit onze moderne meldkamer ondersteunen wij niet alleen op het gebied van veiligheid, maar ook steeds vaker op 

comfort. Zo kunnen wij op afstand taken overnemen, bijvoorbeeld het op afstand beheren van uw parkeergarage buiten 

de reguliere openingstijden. Ook kunnen wij op afstand technische (alarm)meldingen van u overnemen, zodat wij 

direct kunnen zorgen voor de juiste opvolging.

Toezicht / surveillanten met Trikke 

U heeft  belang bij een veilig imago om continuïteit ook in de toekomst te garanderen.
Om risico’s en bedreigingen  te beperken is behoefte aan effectief en zichtbaar toezicht.  

Daarin kunnen we voorzien door surveillanten in de zetten, die gebruik maken van innovatieve en duurzame 

vervoersmiddelen zoals een Trikke. Surveillanten zijn daarmee mobieler en meer zichtbaar, met een positief gevolg 

op (het gevoel van) veiligheid.

Toezicht / (flexibele) intelligente cameratechniek 

Om risico’s op diefstal of verduistering te beperken heeft u behoefte 
aan effectief  toezicht. Het valt echter niet mee om fysiek toezicht te 
organiseren binnen iedere uithoek van uw locatie.  

Daarin kunnen we voorzien met permanente of flexibele oplossingen voor camera-

techniek, in combinatie met slimme Video Content Analyse (VCA). Mede op basis 

van innovatieve concepten, zoals All-In View (360 graden cameratechniek), TrigiACT 

(Alarmering, Cameratoezicht, Techniek), Virtual Close Protection (tracking & tracing, 

fencing, cameratoezicht) en autonome flexibel inzetbare units.

Gastheerschap / retail-hosts & 
greeters

U wilt een veilige (werk)omgeving 
voor uw medewerkers en klanten. 
Maar u heeft ook hospitality hoog op 
de agenda staan. Uw medewerkers 
en klanten moeten zich welkom 
voelen.  

Daarin voorzien wij bijvoorbeeld door de 

inzet van een retailhost. De retailhost heet 

bezoekers welkom en fungeert als duidelijk 

aanspreekpunt voor vragen. Maar tegelijker-

tijd is die persoon beveiliger, signaleert 

afwijkend gedrag en treedt zo nodig op.  

Brandveiligheid / preventie en effectieve oplossingen

Om risico’s op calamiteiten, zoals brand en wateroverlast, te beperken 
heeft u behoefte aan preventieve maatregelen én effectieve oplossingen 
om calamiteiten voorkomen en te beheersen. 

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met bouwkundige maatregelen, zoals de 

installatie en het onderhoud van brandblusmiddelen, wateroverlast- en andere sensoren, 

maar ook met de (tijdelijke) inzet van brandwachten, advisering, opleidingen, etc. 

Persoonlijke veiligheid / crowd 
management en crisiscommunicatie

Winkelketens zijn omvangrijke en complexe 
objecten waarbinnen veel bewegingen
plaatsvinden. Om risico’s op calamiteiten 
te voorkomen of beheersen heeft u behoefte 
aan crowd management en effectieve 
crisiscommunicatie.  

Net als bijvoorbeeld tijdens evenementen kunnen we 

voorzien in oplossingen om deze risico’s te beperken, 

bijvoorbeeld met flexibele inzet van technische oplossin-

gen of inzet van verkeersbegeleiders/gastheren. In geval 

van calamiteiten bieden we, al dan niet gecoördineerd 

vanuit een meldkamer of onze AlarmServiceCentrale, 

effectieve middelen en procedures voor (massa) crisis-

communicatie. Onlangs ontwikkelden we bijvoorbeeld 

een nieuwe Trigion community-app en ondersteunen 

we de (door)ontwikkeling van de nationale 112 SOS 

Alarm-app.
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Voorgaande toepassingen zijn vaak tot stand gekomen in co-creatie met winkeleigenaren en retail security 

managers. Vanuit een constructieve dialoog over doelstellingen en bijbehorende risico’s en bedreigingen 

ontstaan creatieve ideeën over effectieve beheersmaatregelen. In deze dialoog gaat het steeds minder over 

individuele producten en diensten (beveiliging) en steeds meer over integrale oplossingen en de toegevoegde 

waarde (veiligheid) daarvan voor uw organisatie, medewerkers en klanten. Eenzelfde dialoog starten we 

graag ook met u. Daag ons uit en neem contact op met klantdirecteur Gerard Olof of consultant beveiliging 

Eric van der Meer. Beiden hebben ruime ervaring binnen de sector en het implementeren van integrale 

oplossingen die veiligheid creëren.


