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Schiedam, 27 juni 2017 
 
 

Mari van Dorst nieuwe directeur Kennis & Innovatie Safety Group 
 
Met ingang van 1 juni is Mari van Dorst benoemd tot directeur Kennis & Innovatie binnen de 
Safety Group, een zelfstandig opererend onderdeel van Trigion. Daarmee promoveert het 
bedrijf een veiligheidsspecialist die vanuit zijn expertise bijdraagt aan de ontwikkeling van 
projectmatige oplossingen binnen de integrale propositie van Trigion. De afgelopen jaren was 
Mari van Dorst actief als directeur Crowd Support, het bedrijfsonderdeel dat zich heeft 
gespecialiseerd in evenementenbeveiliging. 
 
Het domein Kennis & Innovatie is nieuw binnen de directie van de Safety Group en past binnen de 
transitie die moederbedrijf Trigion heeft ingezet. De organisatie transformeert van een leverancier van 
beveiliging naar een bedrijf dat veiligheid creëert. Je veilig voelen en veilig zijn, daar gaat het om. ‘Met 
zijn track record heb ik veel vertrouwen in Mari en zijn nieuwe rol binnen de Safety Group’, aldus Ellen 
Groenewoudt, algemeen directeur van Trigion.  

 
Mari van Dorst kijkt uit naar zijn nieuwe functie: ‘De laatste jaren zag ik mijn functie binnen de groep al 
veranderen. Ik ben dan ook blij dat mijn natuurlijke rol nu ook formeel bevestigd is. Daarmee verwacht 
ik nog beter te kunnen bouwen aan onze dienstverlening.’  
 

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 (010) 298 13 83 • Fax (010) 298 11 31 • Mobiel 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.  

 

Tot de Safety Group behoren bedrijven die zich gespecialiseerd hebben in (evenementen)verkeer, vervoer, logistiek, veiligheid, 

handhaving en educatie. 

 

Traffic Support leidt het verkeer letterlijk en figuurlijk in goede banen. Bij Crowd Support draait het om het veilig en vriendelijk 

verwerken van bezoekersstromen. City 360 zorgt voor orde en handhaving in de openbare ruimte. De medewerkers van 

OnlineTicket optimaliseren de parkeerinkomsten bij evenementen op locaties waar de reguliere infrastructuur daarvoor 

ontbreekt. VPN (VervoersProjecten Nederland) is specialist op het gebied van (zakelijk)personenvervoer. EventTravel 

organiseert busreizen naar evenementen in binnen- en buitenland, zoals MysteryLand, Pinkpop of Concert at Sea. IVON tot slot 

zorgt voor goed opgeleide medewerkers, zowel voor bedrijven binnen de Safety Group, als daarbuiten.  

 

De kracht van de Safety Group zit in de optimale samenwerking tussen de verschillende bedrijven, waarbij integrale 

oplossingen worden bedacht en uitgewerkt.  


