
De juiste mensen op de juiste plek

Port Security

Toonaangevend 
in veiligheid



De circa 350 havenbeveiligers van Trigion Port Security zijn 

specialisten in het beveiligen van port facilities. Ze weten alles

van de eisen die de ISPS code en AEO Veiligheid stellen aan

bedrijven die werkzaam zijn in de haven en kijken altijd verder.

Het doel is te komen tot een integraal beveiligingsplan dat alle

reguliere beveiligingstaken omvat, meteen beschermt tegen 

terrorisme en andere criminele activiteiten voorkomt zoals 

diefstal, fraude, drugssmokkel en zelfs mensensmokkel. Zaken

waar port facilities steeds vaker mee worden geconfronteerd.

Altijd beveiliging op maat

De ISPS code stelt strenge eisen aan haventerminals. Steeds

meer havenbedrijven willen (of moeten) daarnaast voldoen aan

de eisen die AEO Veiligheid stelt. Het is moeilijk voor bedrijven

om al die veiligheidsmaatregelen in eigen beheer op te zetten,

uit te voeren en te monitoren. Zeker als plotselinge opschaling

nodig is. De consultants van Trigion Port Security stellen voor

elk havenbedrijf een beveiligingsplan op maat op, zodat u zich

volledig op uw core business kan blijven richten. We kijken met

behulp van een risico-inventarisatie of uw bedrijf het hele jaar

ISPS-beveiligd moet zijn, of dat het mogelijk is om te opteren

voor een ASA (Alternative Security Agreement) waarbij u alleen

incidenteel aan alle eisen hoeft te voldoen. Trigion Port Security

levert vervolgens alles wat u nodig heeft: niet alleen de 

gecertificeerde havenbeveiligers, maar desgewenst ook de 

port facility security officer over wie u dient te beschikken. 

Of we leiden mensen van uw bedrijf op voor die functie, zodat 

u ze altijd beschikbaar heeft. Maar we gaan nog veel verder: 

we leveren óók alle elektronische beveiligingsmaatregelen 

– inclusief intelligente camera’s – en voeren samen met onze zuster-

bedrijven zelfs de bouwkundige beveiligingsmaatregelen uit.

Vaste beveiligers, breed takenpakket

Trigion Port Security werkt zoveel mogelijk met vaste beveiligers.

Het zijn steevast mensen die in eigen beheer zijn opgeleid tot

havenbeveiliger, volgens de normen die het ministerie van

Verkeer & Waterstaat stelt. Met extra training en bijscholing 

houden we hun vakkennis voortdurend op peil. We zorgen altijd

voor vaste reserves die zijn ingewerkt op uw locatie, zodat ze

de weg weten en de procedures kennen en dus ook echt 

handelend kunnen optreden bij calamiteiten. Op veel locaties

maken onze mensen onderdeel uit van het BHV-team; vaak 

fungeren ze zelfs als teamleider. Al onze havenbeveiligers

beschikken over EHBO met AED en desgewenst kunnen
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ze gewonden vervoeren naar omliggende ziekenhuizen. Iets wat

met de soms lange aanrijtijden van ambulances net het verschil

kan maken. Op haventerreinen met waardevolle of brandbare

goederen kunnen ze snelheidscontroles uitoefenen, om zo 

naleving van de verkeersregels te bewerkstelligen en risicovolle

ongelukken te voorkomen.

Extra bijstand op afroep

Op stille uren is het aantal beveiligers vaak kleiner. Dat moet

echter niet tot risico’s leiden. De beveiligers van Trigion Port

Security zijn nooit alleen. Elk uur melden zij zich volgens 

afgesproken procedures bij de AlarmServiceCentrale van

Trigion. Blijft die melding uit, dan neemt de centralist direct

maatregelen. We kunnen al onze mensen ook voorzien van

TrigiLinQ: dan kan de centrale op afstand elke beveiliger 

continu lokaliseren en volgen – zelfs inpandig – en er gaat

bovendien onmiddellijk een alarm af bij een ‘man down-situatie’. 

De AlarmServiceCentrale kan beelden van de (intelligente)

camera’s op of om het terrein monitoren en kan zelfs de 

complete loge overnemen als de beveiliger een ronde gaat

maken of als er calamiteiten zijn. Voor fysieke bijstand zijn er 

de mobiel surveillanten van Trigion Port Security die hun rondes

doen in de haven. Al deze surveillanten beschikken standaard

over een PDA waarop ze niet alleen actuele instructies ontvangen,

maar waarmee ze ook de beelden van beveiligingscamera’s 

in de buurt kunnen bekijken. Iets waardoor het surveilleren niet

alleen veel veiliger is, maar ook veel effectiever. 

U bent compleet ontzorgd

Met Trigion Port Security bent u compleet ontzorgd. Niet alleen

zetten we de beveiliging voor u op; we leveren ook tal van 

aanvullende diensten. Zo leiden onze trainers ook úw mensen op

in bijvoorbeeld BHV of security awareness. Bij brandveiligheids-

risico’s zetten we rijksgediplomeerde brandwachten in. Het is

zelfs mogelijk een dubbelfunctie te creëren van havenbeveiliger

en brandwacht. Is uw bedrijfsbrandweer incompleet, dan 

leveren we manschappen en zelfs een bevelvoerder. De bedrijfs -

rechercheurs van Trigion treden op bij diefstal, fraude en derving

en voeren pre-employmentscreenings uit, om de risico’s van 

(interne) criminele activiteiten zoveel mogelijk uit te sluiten. 

En onze consultants kunnen aan de hand van de bevindingen

van de rechercheurs weer maatregelen nemen om gesignaleerde

risico’s in de toekomst te voorkomen. Kortom: met Trigion 

Port Security is uw haventerrein werkelijk compleet beveiligd.

Door het beveiligingsbedrijf dat niet alleen toonaangevend is 

in beveiliging, maar ook nog eens meer dan 90 jaar ervaring

heeft in de beveiliging van haventerreinen.
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