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Partnerschap ARAS Security, 
Panasonic Benelux en Croon
Croon Elektrotechniek, 
Panasonic Benelux en ARAS 
Security hebben een 
overeenkomst getekend 
waardoor Croon als security integra-
tor klanten kan voorzien van Panaso-
nic CCTV-apparatuur geleverd door 
ARAS Security. Croon koos voor 
Panasonic vanwege het complete 
productenpakket, kwaliteit, exclusivi-
teit en het duurzaamheidbeleid  
dat bij Panasonic hoog in het vaandel 
staat. Dat ARAS de apparatuur mag 
leveren, voegt waarde toe aan het 
geheel, zowel in projectbegeleiding, 
kennis, logistiek als support.

Groningen Airport Eelde 
beveiligd door Securitas
Securitas en Groningen Airport Eelde 
hebben een driejarig contract 
afgesloten voor de beveiliging van de 
luchthaven, waarvan twee jaar 
optioneel. Sinds 1 april werken 
zestien beveiligers op de luchthaven, 
waaronder een aantal met gecombi-
neerde functies van brandweerman 
en beveiliger. Luchtvaartmaatschap-
pij Ryanair besloot onlangs Eelde te 
contracteren voor verschillende 
Europese vluchten. Dit betekent dat 
het aantal passagiers vanaf Eelde 
structureel zal toenemen. Securitas 
Aviation is gespecialiseerd in het 
beveiligen en controleren van 
passagiers, bemanning, luchtvracht 
en vliegtuigen.

The Security Company 
partner veiligheid Ziggo Dome
Ziggo Dome en evenementenbeveili-
ger The Security Company zijn een 
vijfjarige samenwerking overeenge-
komen voor de veiligheid en servi-
ces. The Security Company zal de 
komende jaren zorgdragen voor de 
interne beveiliging en alle service-
diensten. Daarnaast is zij preferred 
partner voor shows, concerten en 
andere evenementen in de nieuwe 
evenementlocatie van Amsterdam. 
De Ziggo Dome, die plaats biedt voor 
zeventienduizend bezoekers, opent 
24 juni haar deuren voor het publiek 
met een concert van Marco Borsato, 
waarna grote nationale en internatio-
nale concerten zullen volgen van 
onder andere Pearl Jam, Sting, 
Madonna en Lady Gaga.

Business

Het laatste nieuws dagelijks op 
www.beveiliging.nl/nieuws 
en in de digitale nieuwsbrief

‘Voorschakeltraject toezicht en 
beveiliging’ gestart in Amsterdam
Het project ‘voorschakeltraject 
toezicht en beveiliging’ is 
eind april van start gegaan in 
Amsterdam.

Het betreft een gezamenlijk 
initiatief van gemeente Amster-
dam, Dienst Werk en Inkomen en 
Trigion en is onderdeel van een 
samenwerkingsafspraak in het 
kader van ‘social return’. Doel van 
het project is om mensen met 
afstand tot de arbeidsmarkt, 
bijvoorbeeld met een bijstands-
uitkering, door een opleidingstra-
ject aan een passende functie te 
helpen. Bij het reïntegratietraject 

worden deelnemers klaarge-
stoomd voor de functie van 
toezichthouder of beveiliger. Dat 
doen zij binnen projecten in de 
Gemeente Amsterdam en onder 
begeleiding van een gekwalifi-
ceerde praktijkbegeleider van 
Trigion met ruime ervaring in de 
beveiligingsbranche. 
Het voorschakeltraject bestaat 
voornamelijk uit praktijkbegelei-
ding, maar kent daarnaast enkele 
centrale theoriemomenten. 
Deelnemers worden op deze 
manier gedegen voorbereid voor 
het vak van toezichthouder of 
beveiliger.

SECUREX 2012 IN POZNAN

y In het Poolse Poznan vond van 23 tot en met 26 april de vakbeurs 
Securex plaats. In alle opzichten was te merken dat Polen een snel 
groeiende economie kent. Bijzonder was ook dat vrijwel alle interna-
tionale marktleiders met een stand aanwezig waren. Het aanbod 
beperkte zich wel tot techniek. Van de dienstverleners was alleen de 
politie present. Uit Nederland waren Flir, M-Locks, Nedap, Norco en 
Siqura aanwezig. Golden Zloty’s gingen onder andere naar de PowerG 
van Visonic, de ERMO482 XPRO van CIAS, de NBN-832 DINION HD 
10800 dual netwerkcamera van Bosch en de Video intercom T24 van 
Mobotix.


