
Wij waken 
over uw veiligheid



Onze dienstverlening
Elk jaar weer zorgt criminaliteit voor veel schade. Risicobesef Beveiligings Groep helpt u 
met fysieke manbeveiliging om dit in de kiem te smoren. Onze beveiligers zijn scherp, 
oplettend en stralen overwicht uit. Periodieke controles van buiten- en binnenzijde van 
uw object, overzicht houden in een wachtpost, signaleren van afwijkende zaken: wij staan 
voor u klaar. 
Risicobesef Beveiligings Groep bezit de kennis en ervaring om bedrijven, scholen, 
ziekenhuizen, winkels, instellingen, overheidsgebouwen, horeca en evenementen te 
beschermen tegen elke mogelijk dreiging. Wij zijn breed inzetbaar en weten dat elke 
situatie om een andere aanpak vraagt: elk object of evenement is immers uniek. Onze 
beveiligers weten in korte tijd wat er speelt in en rondom uw bedrijfspand. Naast de 
toezichthoudende taak kunnen onze objectbeveiligers ook de rol van receptionist of 
portier voor hun rekening nemen. 

Hospitality
Beveiliging en gastvrijheid: volgens veel mensen staat het ene lijnrecht tegenover het 
andere: volgens ons niet. 
Gastvrijheid is de beste beveiliging. Door te vragen hoe het met iemand gaat, of je iemand 
van dienst kan zijn, stel je je oprecht open voor de persoon en ben je in staat om van 
daaruit te signaleren of er iets aan de hand is. Rondkijken en bewust worden van de 
omgeving werkt vele malen beter dan blind te vertrouwen op techniek. Wanneer u vanuit 
deze gedachte naar beveiliging en gastvrijheid kijkt, dan komt u tot de conclusie: Security 
en Hospitality zijn geen tegenpolen, maar liggen juist in elkaars verlengde.

Zorg Beveiliging
Veiligheid binnen de zorg is de basis voor uw personeel en patiënt... In toenemende mate 
voelt personeel zich onveilig door agressie, vindt er schade plaats door diefstal, vernieling 
enz. Risicobesef Beveiligings Groep levert voor de complete zorg maatwerk oplossingen 
door de inzet van goed opgeleid representatief personeel met oog voor hospitality. Ons 
zorg concept is toepasbaar binnen bijvoorbeeld GGZ, Ziekenhuizen, Verzorgingstehuizen, 
Jeugdzorg, AMV, Huisartsenposten, Spoedeisende Hulp, Verslavingszorg, Nachtopvang enz. 

Cameratoezicht & Monitoring
Risicobesef Beveiligings Groep levert speciaal voor overheidsinstanties gekwalificeerde 
beveiligers om camera toezicht centrales te bemannen. De in te zetten beveiligers hebben 
ruime ervaring binnen de openbare orde diensten waardoor ze afwijkende situaties snel 
zullen herkennen. Door gebruik te maken van een optimale vorm van preventief indirect 
surveilleren op afstand ontstaat er een optimaal gevoel van veiligheid. 

Objectbeveiliging
Objectbeveiliging is een permanente beveiliging van een object door één of meerdere 
beveiligers. Afhankelijk van uw bedrijfssituatie voeren onze beveiligers toegangscontroles 
uit en zorgen ze voor de veiligheid van alle personen en of goederen die uw pand in- 
en of uit gaan. Daarnaast kunnen zij worden ingezet om controle-, openings-, brand- en 
sluitrondes te verzorgen in en om het gebouw. Onze medewerkers zijn speciaal opgeleid 
om alarmmeldingen, brandmeldingen en onveilige situaties goed in te schatten en op de 
juiste manier te handelen. 



Retail Beveiliging
Winkelcriminaliteit is al jaren een groeiende derving post voor detaillisten. Met de inzet 
van een winkelsurveillant kan veel criminaliteit worden voorkomen, omdat de surveillant 
duidelijk herkenbaar op de winkelvloer aanwezig is en vroegtijdig afwijkende gedragingen 
onder het publiek zal signaleren. Desgewenst kan Risicobesef Beveiligings Groep centrum 
management of stichtingen adviseren over het opzetten van een collectief plan. 
Hiernaast biedt Risicobesef Beveiligings Groep ook de mogelijkheid een retail interventie 
team in te zetten. Dit team werkt nauw samen met ketenpartners en surveilleert door een 
winkelgebied of centrum. Naast winkelcriminaliteit houdt dit team ook toezicht op de 
algehele openbare orde. 

Receptie & Portiersdiensten
De ontvangst van gasten is één van uw belangrijkste visitekaartjes. Goede receptionisten 
en beveiligers zijn per definitie professionals in het gastvrij onthalen van klanten, 
bezoekers en relaties en in het vriendelijk, snel en accuraat afhandelen van telefoontjes. 
Onze receptionisten en beveiligers kunnen méér: onze geselecteerde beveiligers zijn 
ook uitstekend in te zetten voor ondersteuning van de facilitaire organisatie, waarbij ze 
zelfstandig vragen, klachten, storingen en calamiteiten kunnen afhandelen.

Openbare Orde
De aanwezigheid van ons openbare orde team voorkomt overlast in het publieke domein. 
Het openbaar orde team bied een uitkomst, als het gaat om agressie, vandalisme, graffiti,  
hangjongeren, zwerfvuil, hondenoverlast; het zijn enkele voorbeelden die de sfeer in uw 
gemeente negatief beïnvloeden. Beveiligers van het openbaar orde team staan stevig in 
hun schoenen en spreken de taal van de straat. 
Daar waar veel overlast ervaren wordt, spreekt het openbare orde team met name (hang)
jongeren aan op hun gedrag. Het team probeert met de jongeren in contact te komen en 
ze te coachen om hun vrije tijd anders en nuttiger te besteden. Het openbare orde team 
richten zich tijdens hun werk niet alleen op jongeren, maar ook op andere buurtbewoners 
en winkeliers. Het tegengaan van overlast is een gemeenschappelijk doel dat om 
betrokkenheid van de hele buurt vraagt.
De beveiligers openbare orde zijn mentaal en fysiek sterk - ze zijn de ogen en oren van 
de buurt. In koppels rijden ze door een wijk, buurt of uitgaansgebied, ze zijn herkenbaar 
aan hun mountainbikes of scooters en opvallend tenue. Het team heeft geen extra 
bevoegdheden; ze mogen niet meer of minder dan elke andere burger. Bij calamiteiten 
in de buurt ondersteunt de straatcoach de politie. Alle werkzaamheden worden aan het 
eind van de dag in een rapportage verwerkt, wat na verloop van tijd nuttige informatie en 
inzichtelijke statistieken oplevert voor alle ketenpartners.

Recreatie Beveiliging
Risicobesef Beveiligings Groep voorziet u in alle facetten van beveiliging voor 
bungalowparken, campings of vakantieparken. Voor u als ondernemer is het belangrijk 
dat u een veilige, plezierige en klantvriendelijke omgeving kunt waarborgen, waarin uw 
gasten zich veilig voelen. Zodat zij kunnen genieten van een welverdiende vakantie. De 
beveiligers van Risicobesef Beveiligings Groep zijn prima gastheren en zijn zeer ervaren 
in het begeleiden en opvangen van gasten. Ze kunnen delegeren in onvoorziene 
situaties, optreden bij eventuele calamiteiten en kunnen de werkdruk van uw eigen  
werknemers verlichten.



Evenementen Beveiliging
Wie een evenement organiseert, wil alle storende elementen, incidenten 
en calamiteiten voorkomen en het liefst uitsluiten. Risicobesef Beveiligings 
Groep heeft ruime ervaring op het gebied van evenementen beveiliging. Wij 
leveren specialistische veiligheidszorg voor elk evenement. Of het nu gaat om 
een Dance-event, een concert, een gala voorstelling, sportwedstrijd, festival, 
meeting of conferentie, wij kennen de kneepjes van ons vak en weten maar al 
te goed dat er tijdens evenementen rekening gehouden dient te worden met 
mogelijk veranderende omstandigheden. Door ons vroegtijdig te betrekken 
in de organisatie van uw evenement kunnen wij u adviseren en begeleiden 
om beveiligingsrisico’s tot het minimum te beperken. De dienst evenementen 
beveiliging wordt uitgevoerd volgens de NEN normering NTA 8020-30.

Hondenbrigade
High-Risk projecten, faillissementen en beslagleggingen, logistieke bedrijven, 
evenementen en bouwplaatsen behoren tot het werkterrein van de hondenbrigade 
van Risicobesef Beveiligings Groep. Onze hondengeleiders worden met regelmaat 
ingezet bij diverse beveiligingsactiviteiten. De preventieve inzet van gecertificeerde 
en speciaal getrainde honden kan de veiligheid in veel situaties vergroten. Ook in 
geval van een confrontatie met orderverstoorders kan een repressief optreden een 
flinke meerwaarde zijn. 

Parkeerbeheer & Verkeersregelaars
Met een team van vakkundige verkeersregelaars en parkeerbeheerders leidt 
Risicobesef Beveiligings Groep dagelijks de verkeersstromen bij tal van projecten 
in goede banen. Dat doet zij 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De ene keer 
bij wegwerkzaamheden of een bouwplaats aan de openbare weg. De andere 
keer bij een evenement of een drukke dag bij een supermarkt of zwembad. Maar 
altijd deskundig en professioneel. Onze verkeersregelaars zijn goed opgeleid tot 
beroepsverkeersregelaar. Voorafgaand aan hun aanstelling volgt een strenge 
screening. Aanstelling geschied door Rijkswaterstaat.
- Onze parkeerbeheerders kunt u inhuren voor het beheer van parkeergarages 
of parkeerterreinen. Hier kunt u kiezen voor projectmatige inhuur of het volledig 
uitbesteden van het beheer aan Risicobesef Beveiligings Groep. 

Calamiteitendiensten
Er kunnen situaties ontstaan waarin beveiliging direct noodzakelijk is. Voorbeelden 
van dergelijke situaties zijn: brand, stroomstoring, diefstal, ramkraak, defecte alarm- 
of brandinstallaties, terroristische dreigingen, (be-) dreigingen en het uitvallen van 
eigen beveiligingspersoneel. Ook voor het bewaken van een plaats delict kunt u 
ons inschakelen.
24 uur per dag en 7 dagen per week is het Quick Response Team van Risicobesef 
Beveiligings Groep bereikbaar om binnen enkele uren ter plaatse te zijn om uw 
eigendommen te beveiligen en te bewaken.



Kwaliteit in veiligheid
Risicobesef Beveiligings Groep is een sterk 
groeiend, dynamisch maar vooral betrouwbaar 
beveiligingsbedrijf. Wij zijn regionaal actief binnen 
de regio Limburg en Brabant. 
Wij zijn specialisten in veiligheid en veiligheidszorg. 
In de rol van particuliere beveiliger beschermen 
wij mens en goed tegen risico's. Dit doen wij 
met meer als twintig jaar ervaring binnen de 
beveiligingsbranche. 

Goed opgeleid personeel
Risicobesef Beveiligings Groep werkt alleen met 
representatief en goed opgeleid personeel. Iedere 
beambte is in het bezit van het legitimatiebewijs 
Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties 
en Recherchebureaus. Voor uitreiking daarvan 
door de politie, vind er een screening plaats naar 
justitieel verleden.

Risicobesef Beveiligings Groep

Postadres
Postbus 102
6114 ZJ SUSTEREN

Bezoekadres: 
Dr. Nolenslaan 157
6136 GM  SITTARD

        046 – 240.0000
                          24/7 BEREIKBAAR

        info@risicobesef.nl
@   www.risicobesef.nl 

Onderdeel van Risicobesef 
Beveiligings Groep zijn

Limburg Bewaking                         
www.limburgbewaking.nl       

Brabant Bewaking
www.brabantbewaking.nl


