
De juiste mensen op de juiste plek

Vitale infrastructuur

Toonaangevend 
in veiligheid



Een logistiek bedrijf, fabriek of toeleverancier op een luchthaven

behoren niet direct tot de risicogroepen, maar hebben indirect

wel te maken met schade een aanslag of ongeluk. Uitval heeft

vaak verregaande economische gevolgen, want wist u dat 

maar liefst 68 procent van de bedrijven binnen twee jaar na een

calamiteit failliet is? Of dat de kans op materiele schade door

calamiteiten 56 procent is, en daarmee op nummer vier staat in

de top vijf van grootste risico’s van het Nederlands bedrijfsleven?

Los van het feit dat opgelopen vertragingen in leveranties en

verlies van bedrijfspand en inventaris enorm veel geld kosten!

Daarom is het belangrijk alert te zijn en na te denken over

mogelijke extra beveiliging tegen calamiteiten of terrorisme. 

Hoge urgentie

Bescherming van de vitale infrastructuur heeft politiek een 

hoge urgentie. De meest risicovolle objecten binnen de vitale

infrastructuur, zoals vliegvelden, gasbedrijven en spoorwegen

zijn aangesloten op het Alerteringssysteem Terrorismebestrijding.

Het Rijk heeft daarnaast ook het project Bescherming Vitale

Infrastructuur gestart. Dit project is bedoeld om het basisniveau

van beveiliging structureel te verhogen. Het doel is om uitval 

te voorkomen veroorzaakt door criminaliteit, terrorisme, natuur-

rampen en technisch of menselijk falen. Feitelijk is die uitval

alleen te voorkomen door maatregelen te nemen. En daarin kan

Trigion u van dienst zijn.

Veel bereiken met weinig inspanningen

Trigion is marktleider in het bieden van maatwerkoplossingen 

in beveiliging. Standaardoplossingen zijn voor de vitale infra-

structuur niet voldoende. Misschien heeft u wel alles gedaan om

criminaliteit terug te dringen, maar niets aan risicobeheersing

gedaan. Of staat risicobeheersing hoog op de agenda van uw

organisatie en wilt u nu maatregelen gaan treffen om de dreiging

van terrorisme voor te zijn. Om die reden is het eerste wat wij

doen: samen met u kijken naar uw risicoprofiel en de aanwezige

maatregelen, en daar de beste oplossingen aan toevoegen in

het kader van crisisbeheersing en het bestrijden van criminaliteit

en terrorisme. Het is belangrijk dat u niet alleen over de ramp

zelf nadenkt, maar ook om wat u erna doet.

We zetten niet in op binnen uw organisatie alles veranderen,

maar willen in stand houden wat er is en nét dat benodigde

stukje extra beveiliging toevoegen. Kortom, met zo weinig

mogelijk inspanningen zoveel mogelijk bereiken. 

Bescherming van de vitale infrastructuur is actueler dan ooit. Het is algemeen bekend dat objecten of processen, die onder

de vitale infrastructuur vallen, kwetsbare doelwitten zijn. Minder bekend is dat toeleveranciers of bedrijven in de nabije

omgeving van deze objecten even kwetsbaar zijn.



Quick Scan

De Quick Scan is de snelste manier om gezamenlijk tot een

maatwerkoplossing te komen. In deze analyse halen we uw

bedrijfsrisicoprofiel naar boven, inclusief de aanwezige middelen

op het gebied van veiligheid en het personeelsbestand. Inzicht

in uw bedrijfsrisicoprofiel geeft u een helder beeld van de risico’s

die uw organisatie loopt. Leeft de problematiek voldoende bij

uw personeel? Voldoet uw organisatie minimaal aan de voor u

geldende internationaal geldende protocollen zoals ISPS, TAPA

of AEO? In welk deel van de keten bevindt uw organisatie zich?

Voor toeleveranciers geldt bijvoorbeeld dat wie voldoet aan de

eisen van de opdrachtgever, een betere partner is en daarmee

zijn concurrentiepositie verstevigt.

Meeprofiteren van onze ervaring

Trigion heeft jarenlange ervaring in beveiliging, en u kunt 

daarvan meeprofiteren. Wij zetten professionals in die u van a

tot z kunnen helpen in het beveiligingproces, van advisering,

opleidingen en de inzet van beveiligers tot toegangscontrole -

systemen, intelligent cameratoezicht en alarmafhandeling.

Volgend op de analyse wordt een stappenplan voorgesteld,

waarin we vooral kijken naar wat nodig is en wat er al aanwezig

is. Een beveiligingsmaatregel staat namelijk nooit alleen, maar is

onderdeel van een samenhangend pakket organisatorische,

bouwkundige en elektronische maatregelen. En altijd maatwerk!

Het stappenplan bestaat uit: 

1. Samenstellen van een risicomanagementbeleid waarin de 

uitgangspunten en maatregelen zijn vastgelegd

2. Begeleiden van de organisatorische maatregelen, zoals het

stroomlijnen van structuur en (logistieke) processen 

3. Adviseren over fysieke maatregelen als poorten, hekken,

slagbomen, sloten et cetera

4. Adviseren over elektronische maatregelen, bijvoorbeeld 

intelligent observeren via UltrAlert

5. Personele inzet door het screenen van competenties van het

eigen personeel en waar nodig extra mensen van Trigion

inzetten

6. Bewerkstelligen cultuuromslag door het ontwikkelen van

bewustzijn via voorlichtingscampagnes en praktijktrainingen

Over Trigion

Met ruim 6500 medewerkers en breed pakket aan producten en

diensten is Trigion het meest complete en landelijk werkende

beveiligingsbedrijf van Nederland. Wij realiseren al uw wensen,

zelfs de bouwkundige oplossingen, in eigen beheer. Onze kracht

ligt in het reduceren van risico’s en toepassen van innovaties in

techniek en dienstverlening. Eigenschappen die bijdragen om

samen met u de juiste oplossing te zoeken voor uw specifieke

beveiligingsvraagstuk. Trigion combineert uw wensen tot een

totaalpakket van beveiligingsmaatregelen. Hiervoor sluit u met

ons één contract. U houdt één contactpersoon en ontvangt één

factuur voor alle diensten.

Contact

Wij staan u graag persoonlijk te woord. Bel voor het maken van

een vrijblijvende afspraak met 010 - 298 11 33.



Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek

Beveiliging

Aviation Security

Services

Recherche, Consultancy & Training

Beveiligingstechniek

AlarmServiceCentrale

Karel Doormanweg 4

3115 JD  Schiedam

Postbus 144

3100 AC  Schiedam

tel. (010) 298 11 33

fax (010) 298 11 31

info@trigion.nl

www.trigion.nl

Onderdeel van Facilicom
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