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Bovenstaande krantenkoppen zijn zomaar een dwarsdoorsnede van artikelen die we dagelijks 

tegenkomen in het nieuws. 

Recent onderzoek wijst uit dat maar liefst  66% van alle werknemers met een publieke taak te 

maken krijgen met geweld en agressie tijdens uitvoering van het werk. 

Veel van deze mensen raken arbeidsongeschikt, sommigen tijdelijk, 

maar velen komen lange tijd of zelfs nooit meer aan het werk. 

Een incident kan een levenslang trauma veroorzaken. 

Daarnaast levert dit gigantische kosten op aan het bedrijf waar het 

gebeurt.. 

Weet u wat een werknemer kost die een weeklang afwezig is? 

 

 

In de beveiligingsbranche hebben veel bedrijven het gevoel dat zij de zaakjes prima op orde 

hebben. 

De mensen hebben toch een certificaat en een grijze pas, dan zijn ze toch goed opgeleid? 

Bovendien hebben veel bedrijven al eens een cursus ‘omgaan met agressie’ ingekocht en het 

hielp allemaal niks. 

Als u nog eens zou overwegen een training in te kopen heeft u maar 1 vraag: 

Zal het geld dat ik uitgeef aan een training effectief zijn en problemen voorkomen? 

 

 



 

 

Bij  B.A.M. Trainingen geloven wij dat de effectiviteit van de training te vinden is op 2 

terreinen.  

1. Het vergroten van zelfvertrouwen door de juiste technieken en leermethodes. 

2. Het ervaren van leerstof in plaats van het op een schoolse manier opgelepeld 

krijgen van leerstof.  

 

Door bewezen effectieve leermethodes en samenwerking met zeer ervaren trainers uit defensie- 

en vechtsport-wereld bieden wij u de volgende garanties: 

• Uw medewerkers zullen daadkrachtiger reageren op stressvolle situaties. 

• Uw medewerkers zullen zich effectief, maar niet agressief leren verdedigen tegen geweld. 

• Wanneer er toch een incident voordoet zullen uw medewerkers hier emotioneel beter mee 

kunnen omgaan waardoor uitval verminderd of zelfs voorkomen wordt. 

 

Tot slot bieden wij in onze gespecialiseerde beveiligertrainingen een aantal unieke extra modules: 

- Werken in een Buddy-systeem (zoals in defensie succesvol wordt toegepast) 

- Leren denken, communiceren en reageren op hetzelfde moment. 

- In confrontatie met meerdere tegenstanders. 

 

Wij bestaan niet om geld te verdienen, maar in de eerste plaats omdat wij geloven dat 

geweldsincidenten voorkomen kunnen worden. 

 

Nodig ons uit voor een gesprek, dan vertellen we u graag meer: 

Email: info@bamtrainingen.nl 

Telefoon: 06-4638 4537 


