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Veiligheid en gastvrijheid
krijgen een gezicht





Trigion wil Nederland 
veiliger maken
Trigion wil Nederland veiliger maken. Dat is al meer dan

honderd jaar onze missie en ons vak. Een vak dat vraagt

om mee te bewegen met de laatste trends, liever nog:

om die ontwikkelingen vóór te zijn. Dus zijn we allang

veel méér dan een traditionele beveiliger. Trigion is

toonaangevend in veiligheid. Dat blijkt uit de vele 

producten en diensten die we u kunnen bieden en uit de

innovaties die we op onze naam kunnen schrijven. Uit

de dynamiek waarmee ons bedrijf zich jaar na jaar blijft

ontwikkelen en uit de vele gerenommeerde opdracht -

gevers die vaak al tientallen jaren klant bij ons zijn. We

streven welbewust naar langetermijnrelaties omdat we

dan nóg beter in staat zijn de risico’s die uw organisatie

loopt, te reduceren. Natuurlijk hechten we ook bij zo’n

langdurige relatie elke dag aan een excellente uitvoering.

Blijven we u graag verrassen met nieuwe ideeën. 

En bieden we u altijd de mogelijkheid om uw visie op 

het gebied van risico management te toetsen aan onze 

deskundigheid. En aan de ervaringen die we dagelijks

opdoen bij vele opdrachtgevers bij de overheid, in 

het bedrijfsleven, in het MKB, bij maatschappelijke

organisaties en in de vitale 

infrastructuur. Ik hoop dat we ook

u binnenkort mogen verrassen.

Ellen Groenewoudt

algemeen directeur Trigion



Risicoanalyse toegespitst op uw organisatie

Een beveiliger aan de poort. Een receptioniste of security

host bij de entree. Een intelligente camera bij de ingang

van het laboratorium. Een computerprotocol met de juis-

te functiescheidingen en autorisaties. Ze zijn erg belang-

rijk, maar het zijn slechts middelen. Middelen die Trigion

allemaal kan bieden, maar die niet het startpunt zijn van

ons denken. Bij Trigion denken we niet in middelen, maar

in oplossingen. Oplossingen die perfect passen bij uw

behoeftes en bij de risico’s die uw organisatie loopt. Bij

het inventariseren van die risico’s baseren we ons niet

alleen op data uit uw eigen operatie zoals incidentrappor-

tages, maar ook op de trendanalyses die we voortdurend

maken aan de hand van algemeen beschikbare gegevens,

op de vele eigen onderzoeken die onze bedrijfsrecher-

cheurs en consultants elk jaar verrichten, en op de hon-

derdduizenden meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de

Trigion AlarmServiceCentrale. Zo krijgen we scherp in

beeld met welke incidenten uw bedrijf, in uw branche en

op uw specifieke locatie te maken kan krijgen. Vervolgens

helpen we u bij het vaststellen welke dreigingen en risico’s

zijn te vermijden, welke u kunt accepteren en welke u kunt

outsourcen. Bij de restrisico’s gaan we kijken hoe ze aan

te pakken. En daarbij gebruiken we alle kennis en ervaring

die we hebben, niet alleen op het gebied van security,

maar ook van safety.

Ook alle digitale poorten goed beveiligd

Om de veiligheid en de continuïteit van uw organisatie te

garanderen is het niet meer voldoende als u zich alleen

maar beschermd weet tegen ongewenste bezoekers,

diefstal, vandalisme en fraude. De criminelen van nu

weten vaak ongezien de poort binnen te komen. Niet de

poort van uw bedrijf, maar van uw computernetwerk. En

het zijn niet alleen meer buitenstaanders die kwaad in de

zin hebben, het zijn ook vaak eigen medewerkers. Met

slechts een computer, tablet of smartphone en een inter-

netverbinding kunnen ze achter hun bureau, vanaf de

thuiswerkplek of van waar ook ter wereld uw bedrijfsnet-

werk infiltreren, stilleggen, vertrouwelijk correspondentie

wegsluizen of openbaar maken en cruciale bedrijfsinfor-

matie stelen of, soms nog erger, manipuleren. Vaak niet

eens omdat ze er geld mee willen verdienen, maar voor de

sport van het hacken. Omdat ze fraude of persoonlijk

falen willen maskeren. Uit onachtzaamheid. Of omdat ze

welbewust sabotage willen plegen. Steeds meer organi-

saties begrijpen dat deze nieuwe risico’s een grote bedrei-

ging zijn voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en

soms zelfs voor het maatschappelijke verkeer. Dus willen

ze zeker weten dat ook deze poorten goed worden bevei-

ligd. Trigion en zusterbedrijf Hoffmann Bedrijfsrecherche

beschikken over een voor Nederland unieke expertise op

het kruisvlak van fysieke beveiliging en ICT-security. We

zijn daardoor als geen ander in staat om u repressief én

preventief te ondersteunen bij het beheersbaar maken

van deze nieuwe risico’s.





Maatwerkpakket integrale veiligheidszorg

Beveiliging is pas echt effectief als er een nadrukkelijke

samenhang is tussen alle maatregelen, middelen en men-

sen. Samen met zusterbedrijf Hoffmann Bedrijfsrecherche

heeft Trigion werkelijk alle specialismen in huis op het

gebied van veiligheid en beveiliging. We zijn bovendien

als geen ander in staat om alle maatregelen te integreren

tot één beveiligingsplan. Een plan waarin we natuurlijk

ook beleid, organisatie, processen en cultuur kritisch

tegen het licht houden. U krijgt dus een maatwerkpakket

integrale veiligheidszorg. Met misschien wel een enorme

diversiteit aan maatregelen, maar altijd samengesmolten

tot één integraal, compleet en helder beveiligingsconcept.

Waarbij ook voor mensen die niets van beveiliging weten

altijd duidelijk is wie wat moet doen. Waar dat moet

gebeuren. Wanneer dat moet. En waarom. We betrekken

ook liefst zoveel mogelijk van uw medewerkers bij het 

veiligheidsbeleid. Dat maakt mensen niet alleen veilig-

heidsbewust, het maakt ze ook aanspreekbaar op 

misstanden omdat ze dan precies weten wat de regels

zijn en welk gedrag ongewenst is. Het wapent uw organi-

satie bovendien beter tegen een van de snelst groeiende

risico’s: een individuele medewerker die in de verleiding

komt of kwaad wil. 

Een uitstekende informatiepositie

Trigion beveiligt niet alleen bedrijven en instellingen, we

zijn ook marktleider in de beveiliging in het publieke

domein. En dat zorgt voor een unieke kruisbestuiving. 

We zijn in tientallen gemeenten actief met straatcoaches,

toezichthouders, BOA’s en parkeerwachten. Ook beveiligen

we tal van winkels en winkelcentra. Onze mobiel 

surveillanten houden toezicht in woonwijken en op bedrij-

venterreinen. Verder leveren we al vele jaren professionals

voor het beveiligen van evenementen met een hoog risico

of veel publiek. Onze centralisten kijken 24 uur per dag, 

7 dagen per week de beelden uit van vele duizenden

beveiligingscamera’s. En onze bedrijfsrechercheurs zijn

honderden keren per jaar betrokken bij het opsporen en

aanhouden van daders van (economische) delicten. Al dat

werk doen we steeds vaker in samenspraak met 

overheidsinstanties en politie. Waarbij ook essentiële

gegevens worden uitgewisseld. Daardoor hebben we een

uitstekende informatiepositie. Informatie die ons ook 

weer helpt bij het nóg beter beveiligen van bedrijven,

organisaties en instellingen.







Solide organisatie, echte vakmensen

U geeft de veiligheidszorg natuurlijk niet zo maar uit handen.

En ook al kunnen we aantonen dat Trigion beschikt over

alle belangrijke certificeringen en keurmerken, dan nog

wilt u waarschijnlijk weten hoe het zit met de continuïteit

van ons bedrijf. Trigion is onderdeel van Facilicom, een

solide Nederlands bedrijf dat in 1966 is opgericht, sterk

hecht aan zijn zelfstandigheid en geheel met eigen 

kapitaal is gefinancierd. Facilicom is bovendien een 

mensenbedrijf en dat kenmerkt ook Trigion. We beseffen

dat onze ruim 8.000 beveiligingsmedewerkers ons kapi-

taal vormen en doen er dan ook alles aan om een goed

werkgever te zijn. We koesteren en stimuleren het 

vakmanschap van onze mensen en kennen dan ook een

uitstekend opleidingsbeleid. En ook hierin gaan we verder

dan anderen. Zo zorgen we ervoor dat al onze teamleiders

zijn opgeleid op MBO 4-niveau, wat uniek is in de

branche. Omdat opdrachtgevers steeds meer hechten

aan excellente dienstverlening, gastheerschap en bele-

ving trainen we bovendien veel van onze medewerkers in

hostman ship. Om ook in de toekomst voldoende en

goede nieuwe medewerkers te kunnen werven, doen we

er alles aan om de aantrekkelijkste werkgever in de

branche te zijn. En omdat we hechten aan long-time

employment, ook om de continuïteit op uw locatie te 

kunnen garanderen, hebben we een uitgebreid programma

opgezet om ervoor te zorgen dat onze medewerkers

duurzaam inzetbaar zijn tot hun pensioen.

Trigion: denken, durven, doen

Denken, durven, doen. Dat is Trigion. We bedenken voort-

durend nieuwe producten en diensten om uw 

risico’s nog beter te beheersen. En introduceren zulke

nieuwe oplossingen ook bij bestaande opdrachtgevers.

Want we bouwen graag aan langetermijnrelaties. Voor

veel gerenommeerde bedrijven, organisaties en instellin-

gen zijn we dan ook al decennia lang onafgebroken dé

leverancier van integrale veiligheidszorg. Maar ook onze

vele duizenden opdrachtgevers in het MKB voorzien we

graag van oplossingen op maat. Waarbij we ook nog eens

voortdurend kijken of het nóg efficiënter en effectiever

kan. Zo zijn we uitgegroeid tot het meest toonaangeven-

de beveiligingsbedrijf van Nederland. Daag ons uit. Leg

ons uw beveiligingsprobleem voor. En vraag om een

oplossing op maat. Een oplossing die integraal, compleet

en helder is. En dus typisch Trigion. Kijk voor meer 

informatie op www.trigion.nl. Of bel 010 - 298 11 33.

Trigion. Toonaangevend in veiligheid.





Trigion. Onderdeel
van Facilicom
Facilicom is een Nederlandse onder neming die facilitaire diensten 

verricht voor bedrijven, organisaties, overheden en instellingen.

Facilicom is onder meer actief in schoonhouden, beveiliging, bedrijfs-

catering, personeelsdiensten, facilitair management, bouw en installatie

en horeca techniek en levert voor steeds meer opdrachtgevers 

combinaties van diensten, gebundeld tot één geïntegreerd pakket.

Facilicom Services Group telt ruim 30.000 medewerkers en is actief in

Nederland, België, Frankrijk en Engeland.

Facilitaire werkgebieden van Facilicom

Schoonhouden
Specialistische Reiniging
ZorgSupport
Food

Projecten
Contractonderhoud

Multiservices
Integrated Facility Services
Maincontracting
Integrated Facility Management
Facility Estate Management
Interim- en projectmanagement
Consultancy

Personeelsdiensten
Werving & Selectie
Projectuitbesteding
Outsourcing
Thuishulp
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Contractcatering
Commerciële catering
Transportcatering
Projectadvisering

Service
Techniek



Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Axxicom Personeelsdiensten

Breijer Bouw en Installatie

Tapwacht Service en Techniek
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Postbus 144

3100 AC Schiedam

Karel Doormanweg 4

3115 JD Schiedam

tel. (010) 298 11 33

info@trigion.nl

www.trigion.nl

Onderdeel van Facilicom
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