
Ik doe mijn eigen Risico Analyse wel…
Bij Trigion zijn ze overtuigd dat ieder evene-
ment, groot of klein, een eigen risicoanalyse 
behoeft. Alleen is dat wel een vak apart. ‘Binnen 
een goed organisatieteam neem je echt wel 
het grootste risico weg, maar het gaat om dat 
deel waar uw kennis en inzicht ophoudt.’ De be-
veiligingsexpert is zelfs bereid tot vrijblijvende 
adviezen. Maar zodra u echt met ze in zee gaat, 
dan komt de meerwaarde van een proactief 
en meedenkend beveiligingsbedrijf pas echt 
boven water. ‘Wij zorgen voor een uitgebreide 
checklist en gaan op locatie met de klant kijken. 
Welke vergunningen zijn nodig, welke catego-
rie bezoekers komt, welke VIP’s zijn er, vlucht-
wegen, etc etc. Met onze kennis en expertise is 
onze risico-inschatting zeer nauwkeurig. Daar-
bij kunnen we heel flexibel omgaan met de in-
zet van ons personeel en technische hulpmid-
delen’, aldus Evie Langbein, verantwoordelijk 
voor de eventtak van Trigion.

Ik vraag wel een paar vrienden uit de 
sportschool…
Bij een bedrijf als Trigion, en natuurlijk ook 
andere hoogwaardige aanbieders, zijn de 
beveiligers op locatie belangrijke gasthe-
ren en –dames. Toch zijn er op de beveili-
gingsmarkt veel cowboys actief. Langbein 
roept dan ook op om de betrouwbaarheid 
en kwaliteit vooraf te checken. ‘Trigion is 
hele grote organisatie met vele jaren er-
varing en mooie referenties. Verdiep je in 
ieder geval in de partij waar je mee gaat 
samenwerken. Let bijvoorbeeld op het 
keurmerk evenementenbeveiliging en zoek 
naar een partner in plaats van een toeleve-
rancier. Er zijn ook partijen die heel anders 
denken over beveiliging en veiligheid en 
daar kun je je vingers aan branden.’

Ik heb minder budget, dus is dit een 
mooie post om op te bezuinigen…
‘Wij hebben niet het gevoel dat wij weg-
bezuinigd worden door partijen waar we 
voor werken. Bedrijven en ook bureaus 
hebben echt wel in de gaten dat dit niet 
een post is die je zomaar kunt wegsnijden. 
Daarbij hebben wij het voordeel dat Tri-
gion met de grote capaciteit aan mensen 
en hulpmiddelen altijd flexibel en creatief 
kan kijken naar de juiste invulling. Zo zou 
het best kunnen dat je vier beveiligers te 
voet vervangt door twee bikers en een ca-
mera’, geeft Langbein als voorbeeld, om 
vervolgens af te sluiten met een gemeend 
advies: ‘Het gaat ons echt niet om het bin-
nentrekken van ieder klusje, maar maak 
als eventprofessional altijd een risicoana-
lyse voor uw evenement. Dus denk aan de 
veiligheid.’
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Ieder evenement een risicoanalyse

Heeft u hier wel aan gedacht: 
Eventbeveiliging
triGiOn iS één vAn DE GrOOtStE BEvEiLinGSBEDrijvEn vAn nEDErLAnD. BinnEn HEt ApArtE LABEL 

triGiOn EvEnt SECurity BESCHikt HEt BEDrijf OvEr EEn GrOOt AAntAL BEvEiLinGSprOfESSiOnALS 

DAt GESpECiALiSEErD iS in BEvEiLiGinG rOnDOM EvEnEMEntEn. DAArBij Zijn DE BEvEiLiGErS vAn HEt 

BEDrijf MEEr DAn ALLEEn EEn vEiLiGHEiDSMEDEwErkEr En funCtiOnErEn Zij, ZEkEr Op ZAkELijkE 

EvEnEMEntEn, DikwijLS OOk ALS HOStESS Of GAStHEEr. DE MEErwAArDE En ZELfS DE nOODZAAk 

vAn BEvEiLiGinG iS vOOr vEEL BEDrijvEn En OrGAniSAtiEBurEAuS DuiDELijk, MAAr HEEft ú HiEr 

wEL AAnGEDACHt? 


