
De juiste mensen op de juiste plek

Zorgsector

Toonaangevend 
in veiligheid



In de beleidsplannen van instanties in de zorgsector staan ‘veilig,

gastvrij en kwaliteit’ centraal. De hele uitvoering is daarop gericht.

We kunnen ons voorstellen dat u bij de uitvoering naar een 

veiliger werk- en verblijfsomgeving mét behoud van gastvrijheid

professionele hulp inroept. Van een organisatie die haar sporen

in de zorgsector heeft verdiend: Trigion.

De juiste mensen op de juiste plek

Ons advies over de uitvoering naar een veiliger werk- en verblijfs -

omgeving 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. Samen met u ‘scannen’ we de

bestaande situatie en bekijken we of en wat u aan extra’s nodig

heeft. Die extra’s kunnen we u leveren door middelen en mensen,

maar ook door uw medewerkers relevante opleidingen te laten

volgen op de Trigion Academie. Trigion-medewerkers hebben

naast vereiste basisopleidingen allemaal een aanvullende 

opleiding gevolgd op onze academie.

Zo organiseert de academie specifiek voor de zorgsector extra

trainingen voor de zorgbeveiligers, zoals omgaan met emoties,

klantvriendelijk handelen, gastheer en gastvrouwschap. Omgaan

met infectiegevaar en drugsgebruik, kennis van gevaarlijke stof-

fen en brandpreventie, kennis van juridische zaken, kennis van

veel gebruikte apparatuur en BHV inclusief levensreddend 

handelen, behoren eveneens tot de training. 

Opleidingen en trainingen voor 

(beveiligings-)personeel 

De Trigion medewerkers worden opgeleid en getraind op de

Trigion Academie. Eén van die trainingen is bijvoorbeeld de

module Zorgbeveiliger. Trigion biedt de mogelijkheid om ook 

uw eigen (beveiligings-)personeel een opleiding of training 

te laten volgen. Voorbeelden hiervan zijn: training Security

Awareness, training Zorgbeveiliger, gecertificeerde opleiding 

BHV en beroepsopleiding Beveiliger 2.

Op locatie

De zorgbeveiliger

Zoekt u extra capaciteit, dan levert Trigion gekwalificeerd en breed

inzetbare medewerkers. Veel instellingen in uw sector kennen onze

Zorgen voor een veilige werkomgeving en beveiliging tegen ongewenste invloeden van buitenaf behoren tot de taken 

van elke organisatie. In de zorgsector komt er nog een extra ‘zorg’ bij: het creëren van een veilige en gastvrije omgeving

waar patiënten én bezoekers een tijd kunnen verblijven.



zorgbeveiligers, telefonisten/receptionisten en teamleiders. 

De toenemende agressie, ook tegen medewerkers in de zorg,

maakt de inzet van de zorgbeveiliger geen overbodige luxe. Zij 

zijn getraind om in lastige, soms emotionele situaties op de juiste

manier te handelen. Natuurlijk stemmen we de inzet van het 

personeel altijd met u af. Het gaat er om waar ú behoefte aan

heeft en in elke instelling zijn de omstandigheden weer anders.

Bijkomend voordeel van de zorgmedewerker is dat hij als geen

ander de balans weet te bewaren tussen veiligheid en gastvrijheid. 

De meldkamer

Op uw meldkamer kan uiteraard ook een centralist van Trigion

worden ingezet, die de camerabeelden binnen en buiten snel en

doeltreffend weet te vertalen en eventueel bij calamiteiten kan

optreden.

Op afstand

Cameratoezicht en alarmopvolging

Voor alarmopvolging kunt u uw meldkamer natuurlijk ook 

aansluiten op onze AlarmServiceCentrale. Beschikt uw instelling

niet over een eigen meldkamer, dan kunt u daarnaast het 

cameratoezicht aan ons uitbesteden. Trigion beschikt over de

modernste technieken en de kennis om ook op afstand de juiste

inschatting te maken van de camerabeelden.

TrigiLinQ

Artsen, verplegend personeel 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. 

Contact

Wij staan u graag persoonlijk te woord, Bel voor het maken van

een vrijblijvende afspraak met 010 - 298 11 33.

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.

Door met ons samen te werken bent u in staat effectief vorm en inhoud te geven aan integrale veiligheid. Trigion combineert uw wensen 

tot een totaalpakket van beveiligingsmaatregelen, van beveiligingstechniek tot toegangscontrolesystemen 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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