
Trigion is onder andere werkzaam voor landelijke en gemeentelijke over-
heden, is actief op luchthavens en op andere logistieke knooppunten en 
beveiligt tal van bedrijven in de vitale sectoren. Ook is Trigion vaste leverancier 
van financiële instellingen en andere dienstverleners, grote retailketens en 
industriële bedrijven in bijvoorbeeld de (petro)chemie en de voedingsmidde-
len-branche. Daarnaast verzorgt Trigion collectieve beveiliging op vele bedrij-
venterreinen, toezicht en handhaving in tal van winkelgebieden en wijken en 
parkeertoezicht en parkeercontrole in diverse gemeenten. Ook heeft Trigion 
sinds kort een eigen evenemententak: Trigion Event Security. Met speciale 
eventgerichte trainingen, de expertise binnen het eigen bedrijf en weten wat 
de vraag in de evenementenmarkt is, zet Trigion de juiste mensen op de juiste 
plaats. Trigion maakt van eventbeveiligers echte gastheren en -dames.

Beveiliging. Het zal niet het eerste zijn waar u aan denkt bij het organiseren 
van een evenement. Bij Trigion, één van de belangrijkste spelers op de Neder-
landse beveiligingsmarkt, willen ze hun diensten niet opdringen, maar roepen 
ze wel op tot gezond verstand. ‘Eventorganisatoren moeten zich bewust zijn 
van het feit dat er ook op een zakelijk evenement iets mis kan gaan. Het is 
daarom aan te raden om altijd een risicoanalyse te maken’, aldus het advies 
van business unit manager Evie Langbein van Trigion Event Security.
Vanuit die bewustwording heeft Trigion haar aanbod op de evenementen-
markt duidelijker gepositioneerd. Het bedrijf met vestigingen door heel Neder-
land heeft sinds kort een geheel eigen eventtak met Trigion Event Security. En 
dat is veel meer dan alleen een apart label voor evenementen, want Trigion 
koppelde expertise en ervaring aan de vraag uit een nieuwe markt. ‘Voor onze 
bestaande klanten deden we al evenementbeveiliging, maar met onze nieuwe 
algemeen directeur Ellen Groenewoudt is de beveiliging van (zakelijke) 
evenementen als groeisegment aangewezen. We gaan dan ook niet over één 
nacht ijs. Zo hebben we een streng selectiebeleid voor de Event Security-tak, 
waarbij zowel intern als extern mensen zich hebben aangemeld. Inmiddels 
hebben we een bestand van ruim 250 representatieve beveiligers. Een groot 
gedeelte van onze medewerkers hebben de Event Security Officer-opleiding 
doorlopen. Na de, overigens door ons zelf gegeven, training en enkele 
meeloopevenementen weten wij zeker dat al onze eventbeveiligers ten eerste 
aan de hoge kwaliteitseisen van Trigion voldoen en ten tweede als persoon 
passen binnen deze aparte tak van sport.’

geen ‘uitsmijters’
En juist daar lijkt de kracht van Trigion te liggen. Het kwaliteitsbedrijf zet geen 
getatoeëerde ‘uitsmijters’ bij de deur van uw evenemementenlocatie, maar 
traint haar beveiligingsmedewerkers in gastheerschap. Langbein: ‘Wij gaan 
altijd met de opdrachtgever om tafel. Wat is exact de vraag van de opdracht-
gever, wat komt er uit de risicoanalyse op locatie en hoe past de beveiliging 
binnen het concept? Wij willen een antwoord bieden op de vraag van de 
opdrachtgever. Dat kan betekenen dat wij onopvallend aanwezig zijn, maar 
dat kan ook zo ver gaan dat onze beveiligers de rol van gastheer aan de deur 
op zich nemen en bijvoorbeeld zelfs de registratie van gasten afhandelen. In 
de kleding die past bij het evenement, met zelfs de mensen die passen bij het 
evenement. Zo hebben we onlangs een zakelijke event gedaan waarbij we na 
goed overleg en advies besloten hebben om 80 procent vrouwelijke beveili-
gers in te zetten. Dat pakte perfect uit. Met de juiste mensen op de juiste plek 
kunnen wij een integrale oplossing bieden voor het beveiligingsvraagstuk. 
Naast uitgebreid advies en de juiste mankracht hebben wij namelijk ook 
eigen technische middelen in huis van beveiligingscamera’s, hondenbegelei-
ders en verkeersregelaars tot x-ray-operators. Ook kunnen we terugvallen op 
onze AlarmServiceCentrale, één van de modernste meldkamers van Europa 
waar professionals op afstand een oogje in het zeil houden’ 

keurmerk
Trigion heeft een lange maar bovenal kwalitatieve historie. In een branche 
waar ook een aantal ‘cowboys’ op de markt actief is, onderscheidt Trigion zich 
met haar eigen kernwaarden: toonaangevend, betrouwbaar, samenwerken en 
resultaatgericht. ‘Wij waren dan ook als eerste beveiligingsbedrijf in het bezit 
van het toonaangevende keurmerk Evenementenbeveiliging. Voor ons een 
kwaliteitsstempel, dat volledig past bij de eisen op de zakelijke evenementen-
markt. Die kwaliteit heeft een prijskaartje, maar met de aparte bedrijfstak kan 
Trigion volledig mee in de concurrerende prijzen. In tegenstelling tot Trigion 
Beveiliging, waar de CAO Particuliere Beveiliging wordt nageleefd, hanteert 
Trigion Event Security de CAO van de Vereniging van Beveiligingsorganisaties 
voor Evenementen (VBE). Daarmee zijn we flexibeler en kunnen we scherper 
in de prijs kunnen zitten dan voorheen. Met daarbij onze jarenlange ervaring 
denk ik dat wij een hele interessante adviserende en uitvoerende partij kun-
nen zijn voor veel eventorganisatoren. Wij zijn veel meer dan een leverancier 
van een persoon, of een bus vol beveiligers. Bij ons worden beveiligers uw 
gastheren.’
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Trend / ontwikkeling: kwaliteit en expertise
‘De vraag in de markt is steeds meer gericht op kwaliteit en expertise. De euro die uitgegeven wordt, moet 
verzekerd zijn van kwaliteit. Daar zijn wij bij Trigion helemaal op ingesteld. Al wil ik daar wel bij aangeven: 
maak vooral ook gebruik van onze expertise en zet niet alleen een ‘poppetje’ neer.’

De gouden Tip: beveiliger ipv agent
‘Met de bezuinigingen die op komst zijn moeten eventorganisatoren eventuele politie-inzet zelf betalen. 
Daarbij kan het voor organisatoren zeer interessant zijn om een goed beveilingsbedrijf als Trigion in te huren. 
Want voor één betaalde agent, kunt u bijna drie beveiligers inzetten’ 

Trigion ondersteunt
Het organiseren van een evenement is een lastige opgave. Veiligheid en beveiliging zijn disciplines die profes-
sionele aandacht vragen, zeker omdat daaraan vanuit de overheid steeds striktere eisen verbonden worden. Mede 
op basis van onze ruime kennis en ervaring ondersteunen wij u graag bij de voorbereidingen op een evenement 
en tijdens het evenement zelf. Ook direct daarna blijven we uiteraard alert. In de achterliggende jaren hebben wij 
uitgebreide ervaring opgedaan met evenementenbeveiliging en crowd management, tijdens diverse groot- en 
kleinschalige evenementen. Trigion Event Security levert specialistische veiligheidszorg voor elk evenement, of het 
nu gaat om een productpresentatie, een politieke conventie of een grootschalig muziek- of sportevenement.
www.trigion.nl
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