
De juiste mensen op de juiste plek

Transport & logistiek

Toonaangevend 
in veiligheid



Veel bedrijven in uw sector zijn kwetsbaar vanwege de brede

economische en maatschappelijke gevolgen na een aanslag,

brand of andere calamiteit.  Daarom stellen opdrachtgevers

vaak veiligheidseisen aan de bedrijven met wie zij samenwerken,

of moeten deze van overheidswege voldoen aan internationale

protocollen als ISPS, TAPA of AEO. Maar ook als bovenstaand

niet op uw bedrijf van toepassing is, is het essentieel dat de

beveiliging  van uw bedrijf goed geregeld wordt. De sector

transport en logistiek is erg gevoelig voor diefstal, ontvreemding

van goederen, smokkel of georganiseerde criminaliteit! Met 

een doordacht veiligheidsbeleid en de juiste mensen op de juiste

plek kunt u uw bedrijfsvoering probleemloos voortzetten. Mag

Trigion u daarin van dienst zijn? 

Integraal advies

Door samen te werken met Trigion bent u in staat om effectief

inhoud te geven aan integrale veiligheid. Wij kennen de markt

als geen ander en weten uit jarenlange ervaring wat de juiste

aanpak is. Trigion  gaat altijd uit van de veiligheidsmaatregelen,

middelen en mensen die u al in huis heeft. Het is niet nodig om

meer kosten te maken dan nodig is. In de meeste gevallen voeren

we eerst een security scan uit, op basis waarvan wij een plan

van aanpak opstellen. Ons advies is altijd gebaseerd op de

zogenaamde beveiligingsdriehoek, waarin de onderlinge samen-

hang tussen organisatorische, bouwkundige en elektronische

maatregelen het effect van de beveiligingsmaatregelen bepaalt. 

Factor 1: de veilige werkplek

Helaas nemen agressie en bedreigingen steeds meer toe in het

bedrijfsleven. Elke sector heeft er last van.   De praktijk leert dat de

aanwezigheid van extra beveiligers/portiers de problemen vanzelf

oplossen. Aan u de keus: bijscholen van uw eigen beveiligings -

medewerkers. Of beveiligers van Trigion inzetten. Zij hebben zeer

veel ervaring in uw sector en hebben aanvullende opleidingen

gevolgd in adequaat optreden in lastige situaties. 

De telefonist/receptionist

Een andere, zeer klantvriendelijke manier om van binnenuit 

controle uit te oefenen op wie er uw bedrijf binnenkomt, is de

inzet van telefonisten/receptionisten. Bijkomend voordeel is dat

uw klanten een goede eerste indruk opdoen van uw bedrijf.

Trigion heeft veel opdrachtgevers, waar onze telefonisten/receptio-

nisten het visitekaartje zijn. Onze opdrachtgevers worden ontzorgd

en zijn verzekerd van een professionele receptie invulling. Wij

In de sector Transport & Logistiek speelt veiligheid een belangrijke rol. Drie factoren zijn daarbij van groot belang: 

een veilige werkplek voor de medewerkers, beveiliging van gebouwen en terreinen tegen ongewenste invloeden van 

buitenaf en een gecontroleerde opslag, overslag en distributie van zendingen.



werken met vaste mensen, zodat de telefonisten/receptionisten

al snel een vertrouwd gezicht zijn voor u en uw klanten.

TrigiLinQ

Chauffeurs, planners en beveiligers werken vaak alleen. Het komt

regelmatig voor dat zij dan geconfronteerd worden met onveilige

situaties. De TrigiLinQ helpt u om de werkomgeving nóg veiliger

te maken. Dit persoonsbeveiligingssysteem past in een jas- of

broekzak en geeft in geval van nood een alarmsignaal af aan de

AlarmServiceCentrale. De centrale vangt het signaal op, registreert

aan de hand van de modernste GPS-technieken de locatie en

regelt de alarmopvolging.

Factor 2: beveiliging tegen ongewenste invloeden 

van buitenaf

Veiligheid begint bij de toegang tot uw gebouwen en/of terreinen.

Goede controle op de toegang door personen en voertuigen

maakt dat uw medewerkers zich vrij kunnen bewegen. Onze

beveiligers zijn in staat om professioneel maar toch gastvrij de

toegang te bewaken, bijvoorbeeld door pas- en of badgecontrole,

visitatie van voertuigen, fouilleren van personen en controle op

documenten. Zij signaleren ongewone of zelfs ongewenste 

situaties en gaan indien nodig over tot actie. Ook zijn zij

bevoegd om volgens de binnen uw bedrijf geldende instructies

snel te reageren bij incidenten. 

Factor 3: gecontroleerde opslag, overslag en distributie

Bij een totaalpakket hoort ook de alarmopvolging van een melding

op één van uw gebouwen of terreinen. Zonder enige moeite

regelt Trigion de aansluiting van uw meldkamer op onze Alarm -

ServiceCentrale. Ook kunt u het cameratoezicht aan ons uit

besteden. Trigion beschikt over de modernste technieken en de

kennis om zelfs op afstand snel en kordaat te reageren op de

camerabeelden. Zowel onze camerasystemen als onze Alarm -

Service  Centrale kunnen gerekend worden tot de modernste van

Europa. Wij tonen u graag de praktijk in werking! En tenslotte

kunnen wij u van dienst zijn met onze bewakingsrobot Visor.

Trigion Academie

Onze medewerkers hebben naast de wettelijk vereiste basis -

opleidingen allemaal een aanvullende opleiding gevolgd op de

Trigion Academie. Voor de beveiligers in de sector Transport &

Logistiek bestaat het pakket aan opleidingen uit cursussen

omgaan met conflicten/agressie, klantvriendelijk handelen, 

visitatie/fouilleren, omgaan met internationale gewoonten, kennis

van gevaarlijke stoffen en brandpreventie, kennis van TAPA/AEO

en BVH inclusief levensreddend handelen. De Academie biedt

ook een opleiding X-ray operator en extra trainingen voor telefo-

nisten/receptionisten, zoals bijvoorbeeld klantvriendelijk handelen

en omgaan met conflicten. Als u dit wenst, kan Trigion deze

opleidingen ook voor uw eigen personeel verzorgen.

Over Trigion

Met ruim 6500 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 dienst-

verlening. Trigion combineert uw wensen tot een totaalpakket

van beveiligingsmaatregelen, van beveiligingstechniek tot

toegangs controlesystemen en opleidingen.



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
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