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Trigion start met BHV-app 
 
Onlangs hebben Trigion Safety Opleidingen en iCertified een driejarige overeenkomst 
getekend voor de ontwikkeling van de Trigion BHV-app. Ontwikkeling van de BHV-app past in 
de ambitie van Trigion om veiligheid te creëren en daarvoor gebruiksvriendelijke tooling 
beschikbaar te stellen. Deze app biedt toegevoegde waarde voor elke BHV’er. De app voorziet 
in een behoefte aan (virtuele) kennisdeling, samenwerking en training.  
 
‘Behoefte aan kennisdeling en beschikbaarheid van instructies/protocollen neemt toe, net als de 
behoefte aan virtual learning’, vertelt Karin Stolk, manager consultancy en training van TSO bij Trigion. 
 
Dit is het uitgangspunt geweest om de Trigion BHV-app te ontwikkelen. De functie zoek en vind biedt 
de BHV’er de mogelijkheid om 24/7 theorie te raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om de 
ontruimingsprocedures en eventueel de geldende (brand)veiligheidsregels van het object van de 
BHV’er te uploaden. Middels een toets kan de BHV’er zijn of haar kennis toetsen en met andere 
BHV’ers de kenniscompetitie aangaan. 
 
Indien gewenst kunnen klanten gebruik maken van de optie om pushberichten te verzenden naar hun 
BHV’ers die gebruik maken van de app. 
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Noot aan de redactie: 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Rik van der Steijn • Coördinator Marketing & Salessupport 

Trigion Beveiliging • Karel Doormanweg 4 • Postbus 144  3100 AC Schiedam 

Telefoon 06 11 39 44 24 

E-mail: rvdsteijn@trigion.nl • Internet: www.trigion.nl  

 

Trigion is het meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland, dat met andere ogen kijkt naar veiligheid. Dit gaat verder dan 

het leveren van standaard beveiligingsproducten en –diensten. Bij Trigion staat het creëren van veiligheid centraal. De 

organisatie kijkt niet alleen naar de oplossing, het is het resultaat dat telt. Je veilig voelen én veilig zijn, daar gaat het om.  

 

Veiligheid creëert Trigion samen met zijn opdrachtgevers en met ruim 6.000 collega’s. De organisatie komt met integrale 

oplossingen waarbij fysieke dienstverlening wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie. Oplossingen die uniek zijn 

voor iedere situatie, met een structureel of meer flexibel en tijdelijk karakter. Oplossingen die bovenal aansluiten bij de 

behoeften van mensen, eindgebruikers binnen de organisaties waarvoor Trigion werkzaam is.  


