
De juiste mensen op de juiste plek

Event Security

Toonaangevend 
in veiligheid



Wie een evenement organiseert, wil graag dat alles perfect verloopt. En dat dus ook de veiligheid van gasten en bezoekers

optimaal is. Trigion Event Security heeft in de afgelopen jaren een unieke ervaring opgebouwd in het professioneel en 

gastvrij beveiligen van evenementen. Overheidsinstellingen, (inter)nationale organisaties, bedrijven en verenigingen 

vertrouwen op Trigion voor de veiligheidszorg bij politieke bijeenkomsten, congressen, aandeelhoudersvergaderingen, 

productpresentaties, tv-opnames en festivals. Ook voor de opening van uw winkel, een personeelsfeest of receptie is 

Trigion Event Security uw betrouwbare en flexibele partner.

Trigion Event Security. 
Elk evenement veilig en beheersbaar

Het is de zorg van iedereen die een evenement organiseert: 

een incident of calamiteit. Niemand wil dat zijn organisatie 

imagoschade oploopt, gasten of bezoekers zich onveilig voelen,

chaos ontstaat of zelfs gewonden vallen en het evenement

voortijdig moet worden afgelast. Trigion Event Security heeft

ruime ervaring in evenementenbeveiliging en crowd manage-

ment. Met honderden gespecialiseerde evenementenbeveiligers

in dienst ontzorgen wij al jaren kleinere en grotere evenementen. 

Risico’s inperken

Veiligheid tijdens evenementen is niet alleen een zorg van u 

als organisator, ook overheden en hulpdiensten stellen strenge

eisen op het gebied van veiligheid en beveiliging. Trigion Event

Security werkt samen met overheden en politie en weet als

geen ander wat er nodig is om een evenement veilig te maken

en ervoor te zorgen dat het evenement aan alle eisen voldoet.

Onze adviseurs stellen met u een beveiligingsplan op waarin

maatregelen optimaal op elkaar worden afgestemd. Binnen

Trigion hebben we adviseurs in dienst die kunnen meedenken

over bijvoorbeeld risico’s, brandveiligheid en ontruimings -

plannen.

Integrale oplossingen voor ieder evenement

Tijdens uw evenement kunnen onze medewerkers toegangs -

controle verzorgen, bezoekers visiteren en fouilleren, surveilleren

op en rond het terrein, preventief toezicht houden, EHBO verlenen,

de BHV-organisatie ondersteunen en snel en professioneel

optreden bij incidenten en calamiteiten. Afhankelijk van het 

evenement gaat de dienstverlening van Trigion Event Security

verder. Wij kunnen zorgen voor begeleiding van prominente 

gasten vanaf elk adres in Nederland. Ook kunnen we gebruik

maken van de modernste bouwkundige en technische 

beveiligingsoplossingen. 

Gastvrijheid en hostmanship

Als onderdeel van Facilicom, één van de grootste facilitaire

dienstverleners van Nederland, heeft Trigion ‘hostmanship’

geadopteerd en uitgerold over de organisatie. Het concept is

gericht op ‘de kunst mensen het gevoel te geven dat ze welkom

zijn’. Deze filosofie is ook doorvertaald naar de medewerkers

van Trigion Event Security, die nog meer onderdeel worden van

het gehele evenemententeam. Op basis van deze mindset

waken zij niet alleen over de veiligheid van uw gasten, maar 



dragen zij ook bij aan de belevenis die u de gast biedt. 

Het gevoel van gastvrijheid is uniek en onderscheidt ons in 

de markt voor evenementenbeveiliging. 

Diverse specialisten en slimme combinaties

De inzet van Trigion Event Security is altijd afgestemd op 

uw evenement, of het nu gaat om inzet van één of van 

meerdere evenementenbeveiligers. Als meest toonaangevende

beveiligingsorganisatie van Nederland hebben wij bovendien

diverse specialisten in dienst. Indien gewenst zetten wij 

bijvoorbeeld mobiel surveillanten, hondengeleiders, bikers, 

verkeersregelaars, persoonsbeveiligers of gastheren/gast -

vrouwen in. Het zijn allemaal specialisten die we graag 

voor u faciliteren. Deze specialisten kunnen ook op afstand 

ondersteund worden door de centralisten van onze eigen

AlarmServiceCentrale. Door mensen en techniek slim te 

combineren ontstaat een integrale beveiligingsoplossing en

wordt uw evenement op efficiënte wijze veilig en beheersbaar.

We kunnen de risico’s nog verder terugdringen door inzet van

intelligente camera’s, toegangsbeheerssystemen en andere

hulpmiddelen.

Waarom Trigion Event Security?

- ruime kennis en ervaring in veiligheid en beveiliging;

- gedegen voorbereiding en excellente uitvoering;

- landelijk dekkend netwerk met honderden specialisten;

- integrale oplossingen voor ieder evenement, groot en klein.

Meer informatie?

Trigion Event Security biedt oplossingen voor ieder evenement,

of het nu gaat om een kort en kleinschalig evenement of een

groot en langdurig evenement. Kijk voor meer informatie op

www.trigion.nl of bel voor een vrijblijvende kennismaking met

Trigion Event Security via telefoonnummer (010) 298 11 33.

Over Trigion

Trigion is dé toonaangevende partner die veiligheid creëert. Onze ruim 8.500 medewerkers werken voor landelijke en gemeente-

lijke overheden, zijn actief op luchthavens en andere logistieke knooppunten en beveiligen tal van bedrijven in de vitale sectoren.

Ook zijn we vaste leverancier van financiële instellingen en andere dienstverleners, grote retailketens en industriële bedrijven in

bijvoorbeeld de (petro-)chemie en de voedingsmiddelenbranche. Daarnaast verzorgen onze medewerkers collectieve beveiliging

op vele bedrijventerreinen, toezicht en handhaving in winkelgebieden en wijken en parkeertoezicht en parkeercontrole in

gemeenten.



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

Bedrijfsrecherche, ICT-security, Consultancy & Opleidingen

Beveiligingstechniek

AlarmServiceCentrale

Toezicht & Handhaving

Event Security

Postbus 144

3100 AC  Schiedam

Karel Doormanweg 4

3115 JD  Schiedam

tel. (010) 298 11 33

fax (010) 298 11 31

info@trigion.nl

www.trigion.nl

Onderdeel van Facilicom
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