
W i e  z i j n  w i j ?

Fred Beveiligt

De stap naar hoofdbeveiliger van ID&T 
(de grootste organisator van dance eve-
nementen van Nederland) was snel ge-
maakt. Meerdere directieleden van ID&T 
waren tijdens een bezoek aan Mirage 
2000 zo onder de indruk van de werkwij-
ze van onze medewerkers dat, na falen-
de beveiliging bij een grote vechtpartij 
bij de garderobe tijdens ID&T feest "In-
nercity" in 1999 in de RAI, wij werden be-
naderd om voortaan de beveiliging voor 
hun evenementen te verzorgen.

Het motto "zien is geloven" deed zich 
vervolgens weer gelden: na een bezoek 
aan een ID&T evenement wist de directie 
Veiligheid van de Nederlandse Spoorwe-
gen het zeker. Om de overlast op NS Sta-
tion Lelylaan terug te dringen moesten 
juist onze jongens de strijd aangaan met 
de straatrovers op en rondom het stati-
on. Binnen enkele weken was het station 
rustig en veilig, met als gevolg dat ook 
de beveiliging van 6 andere stations suc-
cesvol volgde.

Vervolgens hebben wij op verzoek van 
de Gemeente Amsterdam in 2006, in 
meerdere Amsterdamse stadsdelen, het 
“straatcoach concept” ontwikkeld. Daar-
na volgden onder andere Almere, Culem-
borg, Rheden en Tiel, waar de inzet van 
onze straatcoaches tot een forse afna-
me van problematische jeugdgroepen en 
jongeren die overlast veroorzaken heeft 
geleid.

Hoewel wij landelijk vooral bekend staan 
als de uitvinders van het “straatcoach 
concept” en als expert op het gebied van 
overlast van (hang)jongeren en overlast 
in probleemwijken, zijn onze meest re-
cente in het oog lopende "successen" de 
aanpak van taxironselaars op de lucht-
haven Schiphol (van december 2015 tot 
en met januari 2017) en het standplaats-

management voor de gemeente Am-
sterdam op taxistandplaats Amsterdam 
Centraal.

Door onze daadkracht bij de risicopro-
jecten, de ervaring van onze beveili-
gingsbeambten, kennis van doelgroep 
of sociale problemen, is onze werkwijze 
inmiddels een begrip in Amsterdam en 
omstreken. Onze beveiligers zijn dage-
lijks actief in heel Nederland, bij bedrij-
ven, overheden en particulieren, van klein 
tot groot, waar wij kwalitatief hoogwaar-
dige diensten op gebied van bewaking, 
toezicht, hospitality en receptie verzor-
gen.

FRED is een Flexibele, Respectvolle, Eer-
lijke en Duidelijke allround beveiliger. Hij 
is correct, representatief, effectief en as-
sertief. 

Opgericht in 1996 en tot 2014 opererend onder de naam To Serve & Protect,  
bestaat inmiddels bijna 25 jaar en is destijds begonnen als beveiligingsbe-
drijf van voornamelijk feesten en evenementen. Als huisbeveiliger van Mira-

ge 2000 (later Powerzone) beveiligden wij wekelijks meerdere evenementen gericht 
op Nederlanders met een migratieachtergrond. 

ErwinOudkerk

“Zien is 
geloven”
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