
De juiste mensen op de juiste plek

Brandwachten

Toonaangevend 
in veiligheid



Eén vonkje kan soms voldoende zijn om een ramp te veroorzaken.

Zeker in zo’n dichtbevolkt land als Nederland. Begrijpelijk dus dat

toezichthoudende en controlerende instanties, zoals de overheid,

de brandweer en verzekeraars strikte eisen stellen aan brand -

preventie en steeds vaker de inzet eisen van brandwachten. En

juist omdat een ongeluk in een klein hoekje kan zitten, is het dan

zaak om echte specialisten in te schakelen. Zoals de ervaren

Brandwachten van Trigion. Brandwachten van Trigion zijn

gecertificeerd volgens ISO 9000:2001 en VCA**. We werken

voornamelijk met eigen medewerkers die stuk voor stuk

rijksgediplomeerd zijn en hun sporen hebben verdiend op locaties

met een hoog risico. Vaak draaien ze ook nog eens mee met

(bedrijfs)brandweerkorpsen of zijn ze lid van de vrijwillige

brandweer. Onze mensen treden handelend op bij een beginnende

brand maar zetten hun professionaliteit vooral in om het risico 

van brand op uw object uit te sluiten.

Verhoogd risico

Alle Brandwachten van Trigion zijn óók gecertificeerd gasmeter,

hebben de module Basisveiligheid VCA gevolgd en beschikken

over EHBO met AED. Ze zijn daarmee bij uitstek geschikt voor 

het begeleiden van werkzaamheden met een verhoogd risico. 

Ze controleren werkvergunningen, zien erop toe dat er voldoende

blusmiddelen aanwezig zijn en dat deze ook werken, verrichten

gasmetingen en hebben aandacht voor een opgeruimde en veilige

werkomgeving. Mocht er onverhoopt toch iets gebeuren dan

proberen ze de beginnende brand in de kiem te smoren, alarmeren

ze (bedrijfs)brandweer en hulpdiensten en verlenen ze assistentie

bij ontruiming en evacuatie. Trigion biedt graag continuïteit en

probeert daarom mensen in te zetten die uw bedrijf al kennen.

Ook werken we vaak extra mensen in die kunnen invallen bij

vakantie, ziekte of opschaling.

Gebruikersvergunning

De brandweer wordt steeds strenger in het verlenen van een

gebruikersvergunning voor een pand. Gaat de sprinklerinstallatie 

in onderhoud of valt de brandmeldcentrale uit, dan is het vaak

uitsluitend nog toegestaan het pand te gebruiken als een

professionele brandwacht toezicht houdt. De Brandwachten van

Trigion doen dit werk vaak in bijvoorbeeld bedrijfscomplexen,

Door rampen zoals in Enschede, Volendam en de Schipholbrand zijn de brandveiligheidsregels in Nederland drastisch 

aangescherpt. Bedrijven hechten daarbij ook zelf steeds meer aan goede brandpreventie om mensen, goederen en productie-

middelen te beschermen en de continuïteit te garanderen. Brandwachten van Trigion zijn al tientallen jaren actief in het 

voorkomen van brand en het creëren van brandveiligheid. We werken niet alleen in de zware industrie, op scheepswerven, 

bij chemische bedrijven en op luchthavens, maar ook in theaters, winkelcentra, kantoren en zorginstellingen.

Trigion Brandwachten. 
Professionals in brandpreventie



zorginstellingen en winkelcentra, locaties waar veel mensen zijn 

en waar het dus belangrijk is om bij een beginnende brand snel 

te ontruimen. Diezelfde kwaliteiten zetten ze in bij het werken in

theaters en tv-studio’s, bij publieksevenementen en bij open 

dagen of andere bedrijfsbijeenkomsten.

Goed geschoold

Goede brandwachten zijn moeilijk te vinden en vast te houden.

Daarom investeren we bij Trigion continu in onze brandwachten.

We nemen medewerkers liefst vast in dienst, want alleen zo

kunnen we onze vele trouwe opdrachtgevers continuïteit bieden

én tegemoet komen aan de groeiende vraag naar brandwachten

bij bedrijven, organisaties en (bedrijfs)brandweerkorpsen. Altijd is

de basiseis dat nieuwe medewerkers rijksgediplomeerd zijn, maar

daar blijft het niet bij. Met behulp van een uitgebreid opleidings- 

en trainingsprogramma leiden we ze vervolgens verder op tot

brandwacht 1e klas, hoofdbrandwacht of zelfs onderbrand -

meester. Voor ons een investering in kwaliteit, voor u de beste

garantie voor uw bedrijfscontinuïteit.

Brandwachten van Trigion zijn ook op luchthavens actief. 

De brandwachten die hier worden ingezet zijn nog eens

extra opgeleid tot first responder en hebben de module

vliegtuigbrandbestrijding gevolgd. Ze kunnen dus

meedraaien als volwaardig lid van de luchthaven -

brandweer.



Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging
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