
 

 

 

 
  
 

 
  

Beveiliging  

 

Veiligheid in de breedste zin van het 
woord: een veilige werkplek, facilitair 
toezicht en handling, een professionele 
receptie tot bewaking aan toe. 

 
Wij bieden gerichte beveiligings-
diensten op maat. Wensen van de 
opdrachtgever zijn het uitgangspunt.  
Het startpunt altijd een risicocoanalyse 
op locatie. 

 

 

 

Veilig en waakzaam 

Zelf borg staan voor de veiligheid is vaak geen 

haalbare kaart. Het vraagt om specifiek inzicht én 

om vakkennis. Werkse! kan daarin het nodige voor 

u betekenen. Wij zetten goed geschoolde 

beveiligers in, soms gecombineerd met mede-

werkers in opleiding. 

 
Professioneel 

De beveiligers van Werkse! opereren zelfstandig 

en professioneel. Zij zijn erop getraind alert en snel 

te reageren, vooral ook als iedere minuut telt. Zij 

combineren vakmanschap met enthousiasme en 

motivatie. Dat is een van de meerwaardes van 

Werkse!. Alle beveiligers beschikken over 

kwalitatief hoogwaardige materialen en middelen. 

Daarbij draagt iedereen herkenbare, representa-

tieve bedrijfskleding.  

 

Erkend Werkleerbedrijf 

Als gecertificeerd SBB-leerbedrijf leidt Werkse! 

mensen op als beveiliger: een volwaardig MBO2-

diploma. Zo zijn via Werkse! al veel gecertificeerde 

beveiligers doorgestroomd naar de reguliere 

arbeidsmarkt. Door beveiligers vanuit Werkse! in te 

huren, werkt u als klant op een maatschappelijk 

verantwoorde manier.  

 

Kwaliteit  

Werkse! beveiligers zijn getraind in sociale 

vaardigheden, omdat klantgericht gedrag hoog in 

ons vaandel staat. Al onze beveiligers krijgen 

regelmatig training in het op een verantwoorde 

manier omgaan met agressie. Bovendien heeft 

iedereen een diploma bedrijfshulpverlening. Dus 

een beveiliger van Werkse! inhuren betekent 

tevens een BHV-er bij u in huis halen.  
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Flexibel maatwerk 
Op verzoek maken wij een risicoanalyse of 

risicoschets van uw locatie. Dat kan leiden tot 

preventieve maatregelen en op maat gesneden 

beveiligingsdiensten. Wij adviseren u daar graag 

over. En of u nu algemene vragen of specifieke 

wensen hebt: in alle gevallen denken we graag met 

u mee en zijn wij flexibel qua aanbod. 

 

Waarmee kunnen wij u van dienst zijn? 

Van advisering tot uitvoering! Werkse! Beveiliging 

heeft een pakket van antwoorden op uw 

beveiligingsvragen en wensen: 

 

 Ondersteuning op bedrijventerreinen 

 Brand- en sluitrondes 

 Alarmopvolging 

 Een veilige vorm van gastvrijheid door middel 

van een receptionist met beveiligings-

kwalificaties: hospitality en veiligheid gaan dan 

hand in hand 

 Ondersteuning bij calamiteiten op de werkvloer 

 Agressie van buitenaf voorkomen en/of 

beteugelen via onze beveiligers 

 Diverse faciliterende werkzaamheden oppakken 

 Soms vraagt de bedrijfsvoering er om: 

objectbeveiligers en/of extra aandacht via 

mobiele surveillance 

 Een evenement? Onze beveiligers leiden de 

drukte rondom uw event in goede banen 

 

Facilitaire werkzaamheden 

Beveiligen komt altijd op de eerste plaats. 

Aanpalend kunnen facilitaire taken meegenomen 

worden. Denk aan lampen vervangen, advies 

geven over cameraopstellingen bij nieuwe 

inrichting, luchtbevochtigers bijvullen, leveranciers 

ontvangen en goederen controleren. 
 

Opdrachtgevers 

Klanten kennen Werkse! Beveiliging als een 

betrouwbare partner met een stabiele bezetting. 

Het minimale klantenverloop bewijst dat.  

Onze opdrachtgevers: 

 Gemeenten 

 Musea 

 Bedrijven  

 Bedrijfsterreinen  

 Universiteit 

 Veiligheidsregio Haaglanden 

 

 

 

Werkse! Beveiliging is actief in:  
 Delft 

 Den Haag 

 Delftse randgemeenten  

 

Social return 

Samenwerken met Werkse! kan meetellen in de 

social return paragraaf bij aanbestedingen. Het 

expertisecentrum Social Return van Werkse! denkt 

graag met u mee. 

 
Facilitaire werkzaamheden bundelen 

Wilt u één aanspreekpunt voor al uw facilitaire 

werkzaamheden? Dat kan! Werkse! Beveiliging 

werkt nauw samen met Werkse! Schoonmaak, 

Werkse! Groen & Omgeving, Werkse! Catering en 

Werkse! Facilitaire diensten.  
 

Contact 

 

U kunt ons mailen: Beveiliging@werkse.nl 

 

of bellen via: 015 215 14 00. 

       

     
 

Objectleider Beveiliging: Henk Mathoera  


