
De juiste mensen op de juiste plek

Onderwijsinstellingen

Toonaangevend 
in veiligheid

Veiligheid is een belangrijk onderwerp binnen het onderwijs. Onderwijsinstellingen zijn steeds vaker doelwit van vandalisme,

diefstal en bedreigingen. De maatschappij verandert, verhardt zelfs en een veranderende omgeving vraagt een andere kijk 

op veiligheid en beveiliging. Een onderwijsinstelling is nu eenmaal een afspiegeling van de maatschappij.





Universiteiten, hogescholen en Regionaleopleidingscentra (ROC’s)

willen open en toegankelijk zijn, passend bij de openbare functie

van het onderwijs. De meeste gebouwen zijn eenvoudig te 

betreden en studenten kunnen zich vrij op het terrein bewegen.

Een dergelijke open structuur heeft veel voordelen, maar maakt

het onderwijs tegelijkertijd erg kwetsbaar. Om risico’s tegen te

gaan, is extra aandacht noodzakelijk voor de openbare orde en

voor de beveiliging van personen en eigendommen. 

Mensen maken het verschil

Veel besturen van onderwijsinstellingen pakken hun verantwoor -

de   lijkheid en nemen passende maatregelen. Een beveiligings -

maat regel staat nooit op zich, maar is onderdeel van een samen -

hangend pakket organisatorische, bouwkundige en elektro nische

maat regelen. Als u gaat besluiten de meest geavanceerde elek-

tronische apparatuur te plaatsen, maar uw medewerkers en stu-

denten realiseren zich niet dat veiligheid bij henzelf begint, bereikt

u uw beveiligingsdoelstellingen niet. Organisatorisch kunt u dat

bewustzijn verhogen door voor lichting en campagnes te houden

onder medewerkers, studenten en bezoekers. U bereikt al veel als

iedereen de ramen en deuren bij vertrek afsluit en eigendommen

niet onbeheerd achterlaat. Bewust handelen, reduceert de risico’s.

De uitvoering

De professionals van Trigion kunnen u van a tot z helpen in het

beveiligingsproces, van advisering, opleidingen en de inzet van

be veiligers tot toegangscontrolesystemen, cameratoezicht en

alarm afhandeling. Door onze jarenlange ervaring binnen de

onder wijs sector leveren wij u maatwerkoplossingen. De praktijk

leert dat beveiliging niet duur hoeft te zijn. Afhankelijk van het

budget be paalt u zelf de beveiligingsmaatregelen. Beveiliging

blijft maatwerk!

Samen met één van onze salesmanagers of adviseurs kijkt u

naar uw risico’s en maakt u een plaatje van de noodzakelijke

maatregelen. Ons producten- en dienstenaanbod bestaat uit:

organisatorisch

• consultancy, opleidingen 

• preventieve surveillance door beveiligers

bouwkundig

• toegangsbeheer van gebouwen en terrein, bijvoorbeeld door 

• toegangspasjes of detectiepoorten

elektronisch

• cameratoezicht

• aansluiting AlarmServiceCentrale en alarmopvolging 

• de TrigiLinQ: het persoonlijk alarmsysteem dat de drager 

waar dan ook beveiligt tegen ongewenste gebeurtenissen

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. 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.



Bedrijven van Facilicom

Facilicom Facility Solutions

Trigion Beveiliging

Gom Schoonhouden

Prorest Catering

Intergom 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
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