
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. 

Toegangsbeheersing / (flexibele) oplossingen voor toegangsbeheersing

Veel retailers worden geplaagd door winkeldiefstal. Naast de geleden schade bent u vaak ook veel tijd 
kwijt aan bijvoorbeeld het achterhalen van de dader en het doen van aangifte. Een bron van ergernis. 
Continuïteit in de bedrijfsvoering is immers hetgeen dat echt belangrijk is voor u als ondernemer!

Trigion biedt verschillende oplossingen op het gebied van toegangsbeheersing, bijvoorbeeld door het plaatsen van 

zogenoemde alarmpoortjes. Uw alarmmeldingen kunnen wij op afstand verifiëren waarna onze uitstekend getrainde 

en goed uitgeruste retail surveillanten snel ter plaatse kunnen zijn. 

Cybersecurity / penetratietest voor ethische hackers

Naast fysieke dreiging lopen retailers in toenemende mate ook virtuele risico’s die niet onderschat 
mogen worden, bijvoorbeeld als het gaat om het beveiligen van uw webshop en het beschermen 
van privacygevoelige informatie. Om risico’s te voorkomen heeft u behoefte aan effectieve beveiligings-
maatregelen en toezicht. 

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met consultancy en advisering, maar ook met (virtuele) penetratietesten 

door ethische hackers die kwetsbaarheden inzichtelijk maken.

Beveiliging / DNA-spray 

Ook als gaat om eigen medewerkers lopen ondernemers het risico 
op diefstal en verduistering van bijvoorbeeld goederen.   

Er zijn diverse mogelijkheden om deze interne fraude aan het licht te brengen, 

bijvoorbeeld door de inzet van SelectaDNA. Hierbij worden producten voorzien van 

een onuitwisbare unieke code welke alleen zichtbaar is met een speciale loep. 

SelectaDNA is een eenvoudige, maar effectieve oplossing tegen diefstal. 

Interne fraude en diefstal / 
pre-employment screening en visitaties

Bij het beschermen van uw goederen, 
gaat het niet alleen om externe risico’s en 
dreiging van buitenaf. Ook uw werknemers 
vragen om aandacht om interne fraude en 
diefstal te voorkomen.  

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met 

pre-employment screening en lockers voor 

persoonlijke eigendommen en visitaties op locatie. 

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 tegelijkertijd 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. 

Crisiscommunicatie / social media monitoring 

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 oplossingen 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) crisiscommunicatie. Onlangs ontwikkelden we 

bijvoorbeeld een nieuwe Trigion community-app en ondersteunen we de (door)

ontwikkeling van de nationale 112 SOS Alarm-app.

Personenalarmering / Sonim 

Alle mensen die buiten de directe gehoors-
afstand of het gezichtsveld van andere personen 
werken zijn kwetsbaar. Het openen en sluiten 
van uw pand kan daarom risico’s met zich 
meebrengen. U wilt dat de verantwoordelijke 
medewerker zich veilig voelt bij het uitvoeren 
van deze taak.  

In samenwerking met Sonim Technologies ontwikkelde 

Trigion de Sonim Protect, een slimme combinatie van 

telefonie, tracking & tracing en personenalarmering 

De Sonim wordt geleverd in combinatie met een 

abonnement op de AlarmServiceCentrale van Trigion. 

Vanuit de AlarmServiceCentrale onderneemt de centralist 

onmiddellijk actie in noodsituaties. Deze professional 

kan collega’s, mobiel surveillanten of hulpdiensten 

waarschuwen. Ook kan de centralist live meeluisteren 

en informatie uitwisselen.

Persoonlijke veiligheid / safety opleidingen met inzet 
Mobiele Trainingsunit (MTU) 

Retailers voelen zich in hoge mate verantwoordelijk voor de persoonlijke veiligheid van hun 
medewerkers en klanten. Van medewerkers wordt een hoge mate van zelfredzaamheid 
verwacht, met het risico dat calamiteiten onvoldoende effectief worden aangepakt. 

Natuurlijk kunnen we een volledige BHV-organisatie adviseren en implementeren, maar ook voor trainingen 

op het gebied van EHBO, BHV, AED en reanimatie, trauma hulpverlening, ontruimingsoefeningen en 

dergelijke bent u bij Trigion aan het juiste adres. We beschikken over eigen trainingslocaties of komen 

naar u toe met onze Mobiele Trainingsunit (MTU).

Retail Winkelketen 

SECURITY

SECURITY

SECURITY 

SECURITY

HOSPITALITY 

SAFETY

SAFETY
SECURITY

SECURITY  

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.


