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SSDA

BEDANKT VOOR 
UW INTERESSE

VOORWOORD 
 
— 

Hartelijk dank voor uw interesse in Westland Security. Dé hospitality-gerichte beveil-
igingsorganisatie van Nederland. In dit document staat de werkwijze, het personeel, 
de kracht én het onderscheidend vermogen van onze organisatie beschreven.  

Wij zijn trots op wie we zijn en waar we voor staan. Ik, Maher Nawfal, heb deze 
organisatie ruim 7 jaar geleden opgericht met één doel: een veilige omgeving voor 
iedereen. Vanaf mijn geboorte in Casablanca is veiligheid een schaars goed geweest. 
Dit heeft voor mij een motivatie gevormd om in militaire dienst te treden. Hier 
heb ik mezelf sterk ontwikkeld in veiligheidswaarborging, dicipline en doelgericht 
handelen. De intrinsieke drive voor het ontwikkelen van een veilige omgeving voor 
mijn medemens heeft geleid tot een militaire functie binnen de Special Forces in 
Engeland. Een zeer leerzame, maar wel zware, periode waarin ik veel heb geleerd.  

Na afloop van mijn militaire dienst, als beschreven op de team pagina, was mij één 
ding duidelijk geworden. Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Het is een recht waar we 
onszelf elke dag voor moeten inzetten. Veiligheid door beperking is echter schijn. 
Echte veiligheid is een gevoel dat ontstaat doordat men zichzelf op zijn gemak en vrij 
voelt. Vertrouwd en comfortabel. Dit vormt de basis van onze dienstverlening.  Dé 
kernwaarde van Westland Security.

- ALGEMEEN DIRECTEUR
MAHER NAWFAL



Binnen de beveiligingsbranche richt Westland Security zich 
op uiteenlopende bedrijfsactiviteiten met een uitgebreid 
dienstenpakket. In de loop van haar bestaan heeft onze 
organisatie zich gespecialiseerd op vrijwel alle terreinen van 
beveiliging. 

Onze dienstverlening is gericht op beperking van de 
risico’s die de bedrijfsvoering bij ondernemingen, 
organisaties en instellingen kunnen verstoren. 
Uiteraard worden alle diensten geleverd conform 
de specifieke wensen en verlangens van de 
opdrachtgever. Geen opdracht is gelijk, daardoor 
bent u als opdrachtgever steeds verzekerd van een 
dienstverlening op maat.Hetgeen dat Westland-
security zo succesvol maakt is de ervaring in het vak. 
Westland Security gelooft dat goede beveiliging 
maatwerk vereist en daarom staan zij elke dag 
24 uur voor hun klanten klaar om hen de beste 
service te kunnen bieden. Elk project wordt van 
succes verzekerd op het gebied van veiligheid door 
een serieuze aanpak met een tijdige en grondige 
voorbereiding.  

Een voorbereiding waarbij risico’s in kaart worden 
gebracht en op basis daarvan een concreet 
beveiligingsplan wordt uitgewerkt. Er worden 
enkel gediplomeerde beveiligers ingezet die streng 
zijn geselecteerd op motivatie, uitstraling, fysieke 
en mentale gesteldheid en een representatief 
voorkomen en het beste bij dat project passen. 
Niks wordt aan het toeval overgelaten. Zo wordt 
Westland Security door middel van leiderschap in 
soepele banen geleid waardoor een hecht team 
van werknemers de klanten van Westland Security 
garanderen van een prettige samenwerking.

Westland Security is een integer en 
betrouwbare partner op het gebied van 
veiligheid. 

Wij zijn erg tevreden over de gastheren van 
Westland Security. Ruim 7 jaar waarborgen ze 
de veiligheid van onze evenementen.

OVER ONS

PEET VAN ROON

BAS VAN DER KLINK

- OPERATIONEEL EXPERT - POLITIE 

- ALLROUND SENSATIONS

02

01
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BETROUWBAAR
—
Wij zorgen dat u 100% tevreden 
bent. Wij komen altijd onze 
afspraken na. 

OPTIMALISEREN 
KWALITEIT
—
Wij evalueren en optimaliseren 
voortdurend onze  
dienstverlening.

INTERGRALE AANPAK
—
Wij combineren mensen, 
middelen en techniek voor 
maximale veiligheid.

SCHAALBAAR
—
Wij waarborgen veiligheid voor 
elk type object of evenement. 
Zowel groot als klein.

W E  D O N T 
D E L I V E R  A 
S E R V I C E ,  W E 
D E L I V E R  A N 
E X P E R I E N C E

VEILIG & VERTROUWD
—
Wij zorgen voor een veilig 
gevoel bij gasten en vertrouwen 
in onze opdrachtgevers.

ONZE  
KERNWAARDES

Westland Security is één van de snelst groe-
iende beveiligingsorganisaties van Neder-
land. Een resultaat uit sterke kernwaardes
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De diversiteit van cliënten alsmede de verscheidenheid van het 
soort werkzaamheden zorgen ervoor dat wij veel ervaring hebben in 
het beveiligingsvak. 

Door de omvang en de grote diversiteit in haar 
opdrachtenportefeuille is Westland Security in staat 
ook haar beveiligingsmedewerkers een gevarieerd 
werkaanbod te bieden. Westland Security voorziet in 
allerhande beveiligingsdiensten. De dienstverlening 
van Westland Security kan het best omschreven worden 
als integer, betrouwbaar en professioneel. Omdat onze 
medewerkers regelmatig worden bijgeschoold en hun 
kennis van beveiliging op elk vlak regelmatig up-to-date 
wordt gehouden kunnen wij een hoogwaardig dienst-
verlening garanderen, waarbij altijd wordt opgetreden 
in het belang van gastvriendelijkheid maar toch met een 
assertieve ondertoon.

 
 
 

De werkwijze van Westland-security kenmerkt zich door 
maatwerk. Tijdens een eerste kennismakingsgesprek 
kijkt Westland-security specifiek naar uw beveiligings-
situatie en wordt uw concrete behoefte zo nauwkeurig 
mogelijk geïnventariseerd. Op basis daarvan brengt 
Westland Security binnen korte tijd een plan van aanpak 
inclusief offerte aan u uit. Met daarin o.a. een eenduidige 
omschrijving van de beveiligingsopdracht, alsmede 
een nauwkeurige uren-indicatie. Na acceptatie wordt 
de opdracht eerst zeer gedegen voorbereid en daarna 
uitgevoerd. Of het nu gaat om de veiligheid van mensen, 
de beveiliging van gebouwen, goederen of processen: 
elke situatie vraagt om een eigen aanpak. Als het om 
beveiligen en veiligheid gaat, is Westland-security van 
alle markten thuis.

ONS SPECIALISME

TOEKOMSTVISIE

GEDURENDE 9 JAAR FOCUST WESTLAND SECURITY ZICH OP HET WAARBORGEN VAN VEILIGHEID OP 
EVENEMENTEN EN IN DE HORECA. 

Echter, de expertise die onze organisatie in het laatste 
decennia heeft opgedaan op het gebied van veiligheid 
zet ons aan tot denken: “Onze experts zijn breder 
inzetbaar dan uitsluitend deze segmenten!” Dit heeft 

reden gevormt om onze organisatie te innoveren. Verder 
te kijken en nieuwe markten aan te boren. Een breder 
toekomstperspectief waarin wij tevens veiligheid willen 
waarborgen van objecten, scholen en ondernemingen. 
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Westland Security streeft het hoogst haalbare serviceniveau na. Dit doen we 
niet enkel door projecten te evalueren met opdrachtgevers, maar tevens door 
het behalen van keurmerken die de kwaliteit van onze interne organisatie 
visualiseren. 

ERKEND 
LEERBEDRIJF
—
Wij zijn zowel Ecabo als SBB 
gecertificeerd. 

KEURMERK 
BEVEILIGING 
—
Onze professionaliteit en 
integriteit wordt bevestigd in 
het beveiligingskeurmerk.

GLOBAL 
EXPLORATION
—
Wij leveren een bijdrage aan 
een beter leefomgeving voor 
jongeren in  
ontwikkelingelanden. 

EOHB 
BIJDRAGE
—
Wij bieden kansarme jongeren 
de gelegenheid zich te scholen 
door onze actieve perodieke 
bijdrage aan het EOHB.

+

OPLEIDEN

AVG

Wij trainen personeel en 
studenten in het beveiligingsvak. 

Wij zijn de grootste opleider 
van beveiligingsmedewerkers in 

Gelderland.

Wij nemen privacy serieus. Al 
onze dienstverlening is volledig 

conform de AVG. 

MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD 
ONDERNEMEN

W I J  S T R E V E N 
A L T I J D  N A A R 
M E E R !

KEURMERKEN 
ONDER  
CONSTRUCTIE.

—

ISO 9001 

+
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ONS WERKGEBIED

HULDIGING VITESSE
—

60.000 bezoekers

KINGSIZE FESTIVAL ARNHEM
—

30.000 bezoekers

ZOMERTERRAS ARNHEM
—

40.000 bezoekers

Westland Security groeit door. Hoewel in het verleden de afzetmarkt 
zich in Gelderland bevond, sluiten steeds meer opdrachtgevers  
buiten deze provincie zich aan bij onze organisatie. Dit is niet voor 
niets. Westland Security bewijst keer op keer haar vakbekwaamheid.
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85%8
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EVENEMENTEN
—
Wij bedienen tientallen 
evenementen op jaarbasis. 
85% van de evenementen in 
Gelderland.

HORECA
—
Wij voorzien  85% van de 
horecagelegenheden in 
Gelderland van gastheerschap 
en veiligheid.

OBJECTBEVEILIGING
—
Het waarborgen van veiligheid 
op vaste locaties de nieuwe 
scope van Westland Security. 
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ONS TEAM

Westland Security staat voor gastheerschap, kwaliteit en 
veiligheid. De werknemers van de organisatie worden dan 
ook zorgvuldig geselecteerd op representativiteit, uitstraling, 
communicatieve vaardigheden en de-escalerend vermogen. 

Een strenge selectieprocedure is belangrijk omdat wij 
enkel medewerkers bij ons aansluiten die de zelfde 
normen en waarden op het gebied van veiligheid en 
gastheerschap hebben als Westland Security. Onze 
medewerkers zijn het visitekaartje van onze organisatie 
en hét aanspreekpunt van de gasten van onze 
opdrachtgever. Wij helpen medewerkers hun potentie 
benutten door middel van periodieke scholing en 
trainingen. 

Wij helpen daarnaast  studenten hun potentie te 
benutten. Dit doen wij door het aanbieden van 
stageperioden. De studenten worden voorzien van 
persoonlijke begeleiding. Een gefaseerd plan waarin 
het ontwikkelen van beveiligingsvaardigheden en 
een professionele werkhouding voorop staat. Een 
kijkje in de keuken van de beveiligingspraktijk. Een 
periode die door studenten als uiterst leerzaam en 
prettig worden ervaren. Het is dan ook niet voor niets 
dat Westland Security de grootste opleider is van 
beveiligingspersoneel in Gelderland. 
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Nauwkeurigheid en goede communicatieve vaardigheden 
maken van Kelly een uitstekende collega in financiele 
werkzaamheden. 

KELLY HEYER 
- financieel medewerker

Een militaire achtergrond in Special Forces van het Engelse  
Blackwater-leger vormt Maher tot een expert op het gebied van 
veiligheid. Maher heeft een passie voor het welzijn van zijn 

Gastheerschap, een oog voor veiligheid en een vriendelijk karakter 
maken Ramfis tot een uitstekende projectmanager. Zowel op 
strategisch vlak als in de uitvoering bewijst Ramfis keer op keer zijn 

Mazen is de administratieve duizendpoot van Westland Security.  
Een zeer gedetailleerd karakter en sterke communicatieve 
vaardigheden vormen Mazen tot de expert op gebied van 

Met een achtergrond in innovatiemanagement en 10 jaar 
ervaring in de beveiligingssector kan Hans behoeften van 
opdrachtgevers uitstekend vertalen naar concrete oplossingen. 

MAHER NAWFAL 
- Algemeen directeur

RAMFIS DEL ROSARIO 
- projectmanager

MAZEN HADAD 
- manager horeca & events

HANS ADEMA 
- sales manager 

DE MANAGEMENT PROFESSIONALS  
VAN WESTLAND SECURITY
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03
OBJECTEN

—
Wij beginnen het verschil te 
maken voor objectbeveiliging 
in Nederland. 

87
EVENEMENTEN 

—
Wij hebben meer dan 87 
evenementen voorzien van  
beveiligingsdiensten.

25
HORECA- 
GELEGENHEDEN  
—
Wij waarborgen veiligheid 
binnen 25 horecagelegenheden 
in Gelderland. 

ONZE OPDRACHTGEVERS
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MIJLPALEN 

WESTLAND SECURITY

BEVEILIGING KONING

BEVEILIGING MARTIN GARRIX

VITESSE KAMPIOEN

2013

2015

2017

2017

In 2013 is Westland Security opgericht.

Persoonsbeveiliging van Koning 
Willem Alexander tijdens koningsdag.

Westland Security voorziet Martin 
Garrix van persoonsbeveiliging.

Westland Security beveiligd 
huldeging Vitesse. 60.000 bezoekers.

PRESTATIES WAAR 
WIJ TROTS OP ZIJN

Westland Security heeft in haar bestaan 
veel mijlpalen bereikt. Hier zijn wij als 
organisatie erg trots op!

25E HORECAGELEGENHEID2019

Westland Security verwelkomd haar 
25e opdrachtgever uit de horeca.
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WIJ WERKEN SAMEN MET
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