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JSN is een landelijk opererend beveiligingsbedrijf met ruim twintig jaar ervaring in diverse 
disciplines en terreinen. Of het nu gaat om een gediplomeerd beveiliger, gecertificeerde 
verkeersregelaar, brandwacht of charmante gastvrouw; JSN streeft ernaar om de veiligste 
en meest vertrouwde omgeving te creëren voor onze klanten. 
 
JSN betekent vertrouwen. Vertrouwen in de veiligheid van uw gasten, winkels, kantoren 
en evenementen. Indien nodig staan de gewenste beveilingsprofessionals binnen 24 uur 
paraat voor uw horeca, winkelcentra, bedrijven en evenementen. En dit tegen een 
verrassend en uiterst concurrerend tarief. 
 
 
 

Onze diensten 
 
Bij JSN wordt veel aandacht besteed aan de competentie van onze beveiligers. Zo 
verzorgen wij zelf opleidingen, weerbaarheidstrainingen en BHV-cursussen zodat wij 
uitsluitend gediplomeerde beveiligingsbeambten kunnen leveren. Zij gedragen zich altijd 
representatief en werken indien gewenst ook in uw bedrijfskleding. Opdrachten worden 
zorgvuldig voorbereid met risicoanalyses, beveiligings- en ontruimingsplannen. 

Over JSN Beveiliging 
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Brandwacht 
JSN levert brandwachten voor o.a. 
scheepswerven, ziekenhuizen, winkelcentra, 
bouwplaatsen en tijdens evenementen. Onze 
specialisten kijken samen met u naar het 
totaalplaatje brandveiligheid en –preventie 
van uw organisatie. Indien nodig kan JSN ook 
op bedrijfsspecifieke behoeften inspringen 
met (extra) trainingen en/of opleidingen voor 
uw personeel. De brandwachten worden 
bovendien op regelmatige basis bijgeschoold, 
zodat hun kennis altijd up-to-date is.  

Verkeerregelaars 
De verkeersregelaar speelt een dynamische, 
maar cruciale rol in de verkeersveiligheid. 
Goede communicatie is daarbij van groot 
belang. Onze gecertificeerde medewerkers zijn 
voorzien van een landelijk aanstellingspas en 
worden regelmatig getraind in agressie- en 
conflicthantering. Hierdoor zijn zij snel ter 
plaatse en breed inzetbaar: van tijdelijke 
ondersteuning bij incidenten en evenementen 
tot vaste aanstellingen bij wegwerkzaamheden 
en parkings. 

Support 

Objectbeveiliging 
Deze service omvat een totaalpakket van 
diverse taken, waaronder receptiediensten, 
camerabewaking, hondenbrigade en het lopen 
van bewakingsrondes (openings-, brand- en 
sluitrondes). Ook zijn onze geüniformeerde 
beveiligings-medewerkers preventief 
aanwezig. Het dienstenpakket wordt op maat 
samengesteld per object. Daarbij ligt de 
nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd 
in- en uitgaand personen- en 
goederenverkeer. Dit kan eventueel 
gecombineerd worden met ondersteunende 
taken ten behoeve van (logistieke) 
bedrijfsprocessen zoals receptie- en 
telefoontaken.  

Evenementenbeveiliging 
JSN levert beveiliging op maat voor uw 
evenement zodat het zonder problemen 
verloopt, van opbouw tot afloop. Het 
dienstenpakket omvat o.a. ontvangst, 
toegangscontrole, ordebewaring, 
podiumbewaking, artiesten begeleiding en 
contact met dienstverlenende instellingen, 
waar wij goede banden mee onderhouden.  
 
Dankzij onze discrete aanwezigheid voelen 
bezoekers van uw evenement zich niet alleen 
veilig, maar ook welkom. Gastvrijheid is het 
sleutelwoord; crowd control is de specialisatie. 
Hierdoor zijn onze beveiligingsdiensten zeer 
geschikt voor bijvoorbeeld publieke 
tentoonstellingen, kleine en grote muziek- of 
sportevenementen en corporate events. 
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Opleidingen 

Opleiding BHV 

In het geval van calamiteiten zoals brand of 
een ongeval probeert de bedrijfshulpverlener 
(BHV’er) de negatieve gevolgen tot een 
minimum te beperken. Voor sommige 
organisaties is BHV wettelijk verplicht. 

Bij deze opleiding met certificaat leert de 
cursist in twee dagdelen om te gaan met 
verschillende crisissituaties, zoals het verlenen 
van eerste hulp, het inventariseren van 
risicovolle situaties en hoe informatie 
overgebracht wordt aan externe 
hulpverleningsinstanties 

hulpverleners in die op elk incident adequaat 
kunnen reageren. JSN Medical Support is 
zowel bij kleine als grote evenementen dé 
partner in de verzorging van Eerste Hulp 
(EHBO).  

 

Opleiding Verkeersregelaar  

Naast het aanbieden van diensten met 
verkeersregelaars beschikt JSN tevens over 
een intern opleidingsinstituut dat de opleiding 
Volledig Bevoegd Verkeersregelaar verzorgt 
door ervaren, gekwalificeerde opleiders. 

Bij deze opleiding leert de cursist in vier dagen 
o.a. alles over wet- en regelgeving, remafstand 
en reactiesnelheid. Ook worden er diverse 
praktijkvoorbeelden gebruikt. Na succesvolle 
afronding is de cursist gecertificeerd Volledig 
Bevoegd Verkeersregelaar. 

Medical Support 

Buiten onze beveiligingswerkzaamheden biedt 
JSN ook Medical Support aan ter 
ondersteuning van evenementen, bedrijven en 
(overheids)instellingen. Hiervoor zetten wij 
enkel gemotiveerde en goedgetrainde 
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Naast de in deze folder beschreven diensten biedt JSN ook: Hondenbrigade, Huisoppas, 

Hotelbeveiliging, Ontruimingsplannen, Receptionisten, Transportbeveiliging, Verhuur 

Portofoons en de uitleen va beveiligers aan collega-bedrijven. Wilt u meer informatie over 

deze diensten, neem dan gerust contact met ons op. 

 

www.jsnbeveiliging.nl 

 

Email    info@jsnbeveiliging.nl 

Postadres  Postbus 96 

   2910 AB Nieuwerkerk a/d IJssel 

Bezoekadres  ’s Gravenweg 320 

   2911 BK Nieuwerkerk a/d IJssel 

Telefoon   085-0735532 


