
 

“Vakkundig personeel krijg je niet door veel 

certificaten maar door veel ervaring” 

 

Een gewaagde uitspraak, maar een die veel mensen die langere tijd in de beveiliging werken wel kunnen beamen. 

Daarom zijn mensen met ervaring ook zo gewild binnen de persoonsbeveiliging. 

 

Als B.A.M. Trainingen zijn wij gespecialiseerd in het verzorgen van trainingen op het gebied van omgaan met geweld. 

Dat kan schelden, slaan en trappen zijn maar steeds vaker krijgen wij de vraag naar het voorzien van trainingen in  het 

hogere spectrum van geweld. 

Hierbij moet gedacht worden aan geweld middels steekwapens, vuurwapens of explosieven. 

 

Hoe is het mogelijk om ervaring op te doen met deze zaken zonder groot gevaar, maar wel op een realistische wijze? 

Hiervoor hebben we een goede oplossing gevonden. 

 

Wij hebben een locatie waar politie, defensie en particuliere persoonsbeveiligers in een korte tijd een groot aantal scenario’s 

kunnen doorlopen in verschillende omgevingen. 

Onze locatie bestaat onder andere uit een grote entree (voor bijvoorbeeld aankomst bij een première), een kantoorpand 

(voor beveiliging tijdens een bespreking), en een discotheek (voor beveiliging tijdens een nachtelijk uitje van de VIP). 

Daarnaast hebben we een samenwerking met een partij die ons kan voorzien van grote groepen figuranten. 

Dit zorgt voor het realisme en de chaos die anders niet te trainen is. 

 

Tot slot maken we gebruik van trainers en trainingsassistenten die hun sporen hebben verdient bij defensie, politie of in de 

vechtsport. 



 

 

Al deze zaken kunnen we bieden tegen een zeer scherp tarief waardoor u uw medewerkers een unieke hoeveelheid 

ervaring kunt laten opdoen die men anders alleen zou krijgen door jaren te werken. 

 

Met onze trainingen kunt u ervan uitgaan dat uw medewerkers zich in geval van een incident meer op het gemak zullen 

voelen en beter reageren. 

Dit omdat ze voor het uitvoeren van de handelingen niet langer putten uit studieboeken maar uit hun eigen ervaring. 

 

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

Email: info@bamtrainingen.nl 

Telefoon: 06-4638 4537 
 
 
 

B.A.M. Trainingen: “Maak een vuist tegen geweld” 


