
De juiste mensen op de juiste plek

Gemeenten

Toonaangevend 
in veiligheid



Tot de dienstverlening van Trigion behoort het invullen van functies in het publieke domein. Zoekt uw dienst 

toezichthouders, handhavers of beveiligers? Parkeercontroleurs, buitengewoon opsporingsambtenaren of APV-controleurs?

Wilt u uw bestaande groep medewerkers naar een hoger niveau brengen, dan nemen wij de training en begeleiding van uw

medewerkers over. Heeft u (tijdelijk) behoefte aan nieuwe mensen, dan denken wij graag met u mee. Ook als het gaat om

een wisselende inzet van toezichthouders of combinaties van functies, daar waar de wet ons die mogelijkheid biedt. 

Integrale oplossingen

Toezicht en handhaving op straat is niet het enige waar u 

als gemeente mee te maken heeft. De complexiteit van het 

veiligheidsbeleid en de samenleving, vraagt om een integrale

aanpak. Voor Trigion betekent dit dat wij gemeenten integrale

oplossingen aanbieden, van mensen en middelen tot de 

toepassing van moderne technologie. Veiligheid is een samen-

spel van maatregelen. Daarom worden wij door veel gemeenten

gevraagd om na te denken over de beveiliging van en preven -

tieve maatregelen voor gebouwen en openbare terreinen. 

Wij hebben daarvoor professionele medewerkers: beveiligers,

receptionisten, toezichthouders, handhavers en consultants 

in huis die met u meedenken over brandveiligheid, fraude -

vraagstukken en ontruimingsplannen. Het is ook mogelijk uw

panden aan te sluiten op de AlarmServiceCentrale van Trigion

en zo de toegangscontrole en alarmopvolging te waarborgen. 

U kunt zelfs uw cameratoezicht aan ons uitbesteden. Trigion

beschikt over de modernste technieken en de kennis om op

afstand de juiste inschatting te maken van de camerabeelden.

De mobiele surveillance is er snel bij om het alarm op te volgen,

ook diep in de nacht... 

Door ons brede pakket aan dienstverlening en onze integrale

aanpak vindt u ons in parkeergarages, gemeentehuizen, 

winkel- en horecagebieden, op straat, scholen en bedrijven -

 terreinen. 



Toezicht en handhaving

Gemeenten kunnen steeds meer invloed uitoefenen op de 

feitelijke uitvoering van het veiligheidsbeleid. De wet geeft

gemeenten de bevoegdheden om beleid, regelgeving, uitvoering

én handhaving in één hand te houden en bestuurlijke boetes op

te leggen. De omslag van toezichthoudende organisatie naar

handhavende organisatie is niet binnen enkele maanden 

geregeld. Straten en buurten moeten weer schoon, heel en 

veilig worden. Parkeerboetes geïnd, en verkeersovertredingen

aangepakt. Om effectief op te kunnen treden in het publieke

domein volstaan alleen stadswachten of reguliere toezicht -

houders niet. De verruwing in de samenleving vraagt om 

handhavers. 

Uitbesteden bespaart tijd

Het kost tijd om medewerkers om of bij te scholen. 

En niet iedereen beschikt over de aanvullende sociale en 

communicatieve vaardigheden die een handhaver nodig heeft,

of heeft het in zich om indien nodig op te treden. Een snellere

en misschien wel betere oplossing is toezicht en handhaving

(gedeeltelijk) uit te besteden. Aan een toonaangevend 

beveiligingsbedrijf als Trigion. Wij zijn zeer betrokken bij 

veiligheid in gebouwen en op straat, en hebben in veel 

gemeenten al de juiste mensen op de juiste plekken gezet.

U houdt de regie

Eén belangrijk aspect van samenwerken met Trigion is dat 

ú de regie houdt, als u de uitvoering van veiligheidsmaatregelen

bij Trigion neerlegt. U bepaalt dus zelf de middelen, en waar en

wanneer deze nodig zijn. Wij garanderen dat de maatregelen

vakkundig uitgevoerd worden. De gemaakte afspraken worden

altijd omschreven in een prestatiecontract of service level 

agreement. De kwaliteit van de geleverde prestaties wordt 

regelmatig gemeten en vastgelegd in rapportages. Overigens

maken deze rapportages niet alleen de prestaties inzichtelijk,

maar ook de effectiviteit van uw beleid. 

De rapportages komen digitaal beschikbaar, zodat deze ideaal

te gebruiken zijn voor uw eigen veiligheidsrapportages of

managementinformatie. Op deze wijze nemen wij de veiligheids-

zorg binnen uw gemeente aantoonbaar en bewijsbaar uit 

handen. En dat tegen transparante tarieven en voorwaarden.

Over Trigion

Met ruim 6.500 medewerkers en een breed pakket aan 

producten en diensten is Trigion het meest complete en landelijk

werkende beveiligingsbedrijf van Nederland. Onze kracht ligt 

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

techniek en dienstverlening. Door met ons samen te werken

bent u in staat effectief vorm en inhoud te geven aan een veilige

en leefbare gemeente. Trigion combineert uw wensen tot een

totaalpakket van beveiligingsmaatregelen, van consultancy 

tot beveiligingstechniek en van opleidingen tot de inzet van 

deskundige medewerkers. 

Contact

Wilt u meer weten of een offerte aanvragen? Wij staan u graag

persoonlijk te woord. Bel voor het maken van een 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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