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 verkeersregelaars
Verkeersregelaars zijn onmisbaar bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden, wegomleggingen, 
evenementen of andere gebeurtenissen waarbij het verkeer geregeld moet worden. 
Verkeersregelaars creëren een goede en soepele doorstroom van het verkeer, minimaliseren 
vertraging, kunnen doorverwijzen naar een alternatieve route en hebben altijd het oog op de 
veiligheid van de automobilisten.

De verkeersregelaars van WHA Dienstverlening:

Dragen de benodigde veiligheidskleding. Hierdoor zijn zij herkenbaar voor het publiek. Tevens 
zorgt de veiligheidskleding voor de veiligheid van onze werknemers.

Zijn opgeleid. Al onze werknemers zijn volledig opgeleid tot verkeersregelaars en VCA 
gecertificeerd.

Hebben het juiste materieel in huis. Soms is er bij afzettingen extra materieel benodigd. WHA 
Dienstverlening heeft dit materieel in huis en zal deze waar nodig gebruiken.

Zijn inzetbaar
•	 bij wegwerkzaamheden
•	 bij omleidingen
•	 voor Incident Management
•	 met motor
•	 tijdens evenementen & optochten

Een goede doorstroming van verkeer lijkt een vanzelfsprekende zaak, maar is dat niet altijd. 
Voor evenementen en werkzaamheden levert WHA Dienstverlening ervaren en gecertificeerde 
verkeersregelaars en verkeerstechnici. Of het nu gaat om het reguleren van verkeer bij een druk 
kruispunt of uitzetten van een complexe set verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden, onze 
specialisten leveren flexibele diensten op afroep.
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 vakman verkeerstechniek (BRL 9101)

Medewerkers die in het bezit zijn van BRL 9101 zijn bevoegd voor het inrichten van tijdelijke 
verkeersmaatregelen als monteur of vakman. U kunt dan denken aan werkzaamheden als het 
plaatsen van omleidingen, wegafzettingen of rijstrookafzettingen. Al onze medewerkers zijn in het 
bezit van BRL 9101.

Onze monteurs inclusief bijrijders zijn ervaren in het plaatsen en verwijderen van tijdelijke 
wegafzettingen. Denk hierbij aan afzethekken, barriers, geleidebakens, verkeersborden en 
verkeerslichten.	Ook	kunnen	zij	verkeersplannen	vertalen	naar	correcte,	efficiënte	en	veilige	
situaties.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 645 235
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven
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 objectbeveiliging
De veiligstelling van uw object(en) is met 
WHA Dienstverlening in ervaren handen: 
onze objectbeveiliging omvat daartoe 
een totaalpakket van Receptiediensten, 
Brand- en Sluitronden, Toegangscontrole, 
Visitatie, Preventieve Aanwezigheid (zowel 
in- als rondom het gebouw) en eventueel 
Hondenbrigade.

 receptiediensten
De	beveiliging	van	hotels	is	een	specifiek	
onderdeel binnen de beveiliging. Met de 
portiers van WHA Dienstverlening bent u er 
zeker van dat uw hotel goed beveiligd is, maar 
ook dat gastvrijheid hoog in het vaandel blijft 
staan. Onze portiers zijn zich ervan bewust dat 
zij tijdens hun dienst ook het visitekaartje van 
uw hotel zijn.

 transportbeveiliging
Waardevolle lading? Uw transport wordt 
gevolgd, begeleid en beveiligd door WHA 
Dienstverlening. Middels opvallende en 
onopvallende voertuigen, uitgerust met 
moderne navigatie- en communicatiesystemen 
en bemand door gediplomeerde beveiligers, 
dragen wij zorg voor een veilige aankomst op 
de eindbestemming. De begeleiding van uw 
transport is niet aan (lands)grenzen gebonden.

 huisbeveiliging
Huisbeveiliging is een preventieve vorm van 
beveiliging. Bent u voor een langere tijd niet 
aanwezig, of heeft u om een andere reden 
beveiliging van uw huis nodig? Wij voorkomen 
dat er tijdens uw afwezigheid in uw huis wordt 
ingebroken dankzij de constante aanwezigheid 
in en rondom uw huis.

WHA Dienstverlening biedt een uitgebreid dienstenpakket op beveiligingsgebied: een passende 
oplossing of het nu om personen, gebouwen of evenementen gaat. Beveiligers van WHA zijn 
ervaren, gediplomeerd en direct flexibel inzetbaar. Onze diensten zijn 24/7 te bereiken via ons 
piketnummer.
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 portiers
U hoeft zich geen zorgen te maken over uw 
deurbeleid of onregelmatigheden binnen, 
dankzij de ervaren (horeca)portiers van WHA 
Dienstverlening. Het dienstenpakket van 
portiers omvat toegangscontrole, visitatie, 
drugspreventie,	toezicht,	conflicthantering,	
preventief optreden, en contact met 
hulpverlenende instanties.

Onze portiers zijn streng en rechtvaardig, 
maar ook gastvrij. Bij probleemsituaties van 
welke aard dan ook zullen zij deze op een 
efficiënte	en	verantwoorde	manier	opheffen;	
voor hen staat het bezorgen van een veilige 
en plezierige ervaring voor bezoekers en 
personeel centraal.

 persoonsbeveiliging
Publieke	figuren,	hooggeplaatste	personen	
en	een	ieder	dit	wenst;	iedereen	voelt	zich	
graag veilig. Met persoonsbeveiliging van 
WHA Dienstverlening bent u hier op een 
discrete, professionele en betrouwbare 
manier van verzekerd. Ons uitgangspunt is 
altijd om ongewenste situaties te voorkomen: 
met gediplomeerde medewerkers die ruime 
ervaring hebben opgedaan bij specialistische 
overheidsdiensten hebben wij de ervaring en 
de kennis om u te beschermen tegen risico’s 
van welke aard dan ook.

 hondenbrigade
Een bewakingshond heeft een niet te 
onderschatten toegevoegde waarde voor 
de veiligheid van zowel de geleider, de 
cliënt(en), als de objecten. Zij worden 
dan ook vaak preventief ingezet bij 
evenementen en objectbeveiliging. Ook kan 
de bewakingshond toegevoegde waarde 
leveren bij het opsporen van personen en/
of goederen die zich in de directe omgeving 
van een inbraak schuilhouden. Alle geleiders 
en bewakingshonden zijn in het bezit van de 
benodigde wettelijke diploma’s en toetsingen.

WHA Dienstverlening is geaccrediteerd door 
het Ministerie van Justitie onder ND-nummer 
3486.

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 47 96 40
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven
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WHA Parking Services biedt veelzijdige en klantgerichte ondersteuning in het beheer van 
parkeergelegenheden zoals parkeergarages en openlucht parkeerterreinen. Naast beheer, hulp 
en begeleiding van parkerende voertuigen voeren onze ervaren beheerders ook ondersteunende 
en onderhoudstaken uit.

WHA Parking Services is ervaren in de 
ondersteuning van parkeergaragebeheer. 
Ons	flexibel	personeel	voert	technische	en	
klantgerichte diensten uit ter beheer van 
de parkeergarages. U kunt hierbij denken 
aan onder andere het oplossen van kleine 
technische storingen, het helpen van klanten 
bij problemen en vragen, het onderhoud aan 
de parkeergarage en de schoonmaak hiervan.

In de stille uurtjes maakt het personeel van 
WHA Parking Services zich nuttig door extra 
diensten uit te voeren. Het vervangen van 
defecte Tl-buizen, het schoonhouden van 
de openbare toiletten, het opruimen van 
aanwezig klein vuil en het schoonmaken van 
de apparatuur zijn hier voorbeelden van.

Onze medewerkers zijn bekend met de 
apparatuur systemen van de volgende merken:

•	 Amano Parkeersystemen
•	 Holland	Traffic	Control
•	 Skidata
•	 Euro Barrier
•	 Scanton Engineering
•	 Decon Systems
•	 Simac Checkmate
•	 FSE Turnstiles
•	 Schmit

Voorkomende storingen aan deze apparatuur 
kunnen dan ook gemakkelijk opgelost worden 
door de medewerkers van WHA Parking 
Services.

 parkeergarage beheerders

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 47 96 40
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven
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Een strenge selectieprocedure zorgt ervoor dat 
WHA Parking Services alleen kwalitatief goede 
mensen in haar personeelsbestand heeft. 
Kerneigenschappen hierbij zijn collegialiteit, 
klantvriendelijkheid en behulpzaamheid. 
Onze	medewerkers	zijn	flexibel	inzetbaar:	op	
werktijden wanneer de ondersteuning het 

meest benodigd is. Op ieder moment kunnen 
zij dezelfde volledige en veelzijdige diensten 
leveren die u ook van uw vaste medewerkers 
gewend bent. Onze medewerkers kunnen 
in WHA Parking Services bedrijfskleding 
opereren, maar ook in de kleding van uw 
bedrijf.

Evenementen, groot of klein, beschikken 
vrijwel allemaal over parkeergelegenheid 
die bemand dient te worden. Bij WHA 
Dienstverlening is uw parkeerbeleid onze 
hoogste prioriteit. Wij ontzorgen, zodat u geen 
omkijken heeft naar uw parkeerterrein: zo kunt 
u zich volledig op uw evenement concentreren, 
en de logistiek aan onze experts overlaten.

Bij het beheren van een openluchtterrein 
komt veel kijken. Denk bijvoorbeeld aan in- 
en uitgangscontrole, parkeerkaartverkoop, 
terreinbewaking, en slagboom bediening. Met 
WHA Dienstverlening haalt u volledig opgeleid 
en gemotiveerd personeel in huis, die u alle 
zorgen uit handen neemt. Uw terrein zal niet 
alleen logistiek, maar ook op het gebeid van 
beveiliging tot in de puntjes verzorgd worden.

Lange rijen voor het parkeren betekent dat 
uw evenement een daverend succes is, maar 
kan voor de wachtende bezoeker een ergernis 
zijn. Onze professionals zorgen ervoor dat de 
wachttijd voor uw bezoekers minimaal is, door 
gebruik te maken van vooraf met u besproken 
verkeersplannen. We nemen alles van tevoren 
met u door, waardoor u niet voor verassingen 
komt te staan. 

Weer of geen weer, dag of nacht, uw bezoekers 
zullen dankzij onze parkeerbegeleiders 
buitenterreinen onder de indruk zijn van uw 
parkeerfaciliteiten.

zorgvuldig geselecteerd

 parkeerbegeleiders buitenterreinen



www.whadienstverlening.nl

 uitzend

 maatwerk
WHA Dienstverlening heeft als uitgangspunt 
maatwerk. De eerste stap in dit proces 
is dat WHA Dienstverlening uw wensen 
inventariseert. Op basis van deze wensen 
wordt de database gescand. De selectie hierbij 
is streng, u heeft er immers niets aan als wij u 
op korte termijn medewerkers leveren die niet 
aan uw kwaliteitseisen voldoen.

Mocht onze database geen geschikte matches 
opleveren, dan begint de werving. Wij spreken 
tijdens dit proces uitgebreid met de kandidaten 
om erachter te komen of er een goede match 
bestaat tussen hen en uw bedrijf.

 matching
Op het moment dat wij een geschikte 
kandidaat hebben gevonden, stellen wij 
deze aan u voor middels CV, motivatie en de 
door u gewenste gegevens. Mocht er na dit 
voorstel behoefte zijn aan direct contact met 
de kandidaat dan kan er uiteraard ook een 
gesprek worden geregeld.

Als de uitzendkracht bij u aan het werk gaat, 
behouden wij een goede communicatie. 
Zo zorgen wij ervoor dat de samenwerking 
optimaal blijft. Mocht u de uitzendkracht een 
contract willen aanbieden dan valt daar altijd 
over te praten.

Heeft u grote ambities, wilt u verder groeien of heeft u vaak tijdelijk personeel nodig? 
WHA Dienstverlening zoekt voor bedrijven naar tijdelijk en/of vast personeel. Hierin is 
WHA Dienstverlening onderscheidend omdat zij zich zowel in de werkzoekenden als in de 
opdrachtgevers verplaatst. Kandidaten worden pas voorgesteld bij opdrachtgevers op het 
moment dat WHA Dienstverlening zeker weet dat beide partijen goed bij elkaar passen. Dit is 
de enige manier om tevredenheid voor alle partijen te garanderen.
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Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 645 235
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven
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WHA Dienstverlening levert flexibel en klantgericht personeel voor de schoonmaakbranche: 
wij maken schoon, zodat u helder kunt blijven werken. 7 dagen per week en 24 uur per dag 
kunt u rekenen op ondersteuning van WHA als partner voor al uw schoonmaakzaken, van 
bouwopruimers tot aan schoonmakers voor kantoren en scholen.

betrouwbaar en grondig

WHA Dienstverlening verzorgt de dagelijkse 
schoonmaak	van	scholen,	flats,	kantoren	en	
andere bedrijfsgebouwen. Onze medewerkers 
maken deze panden vakkundig fris en schoon, 
naar een frequentie die u zelf bepaald heeft. 
Ook grote reinigingsbeurten maken deel uit 
van het dienstenaanbod. Denk daarbij aan 
het lappen van de ramen, het poetsen en/
of schrobben van vloeren, en reinigen van 
moeilijk bereikbare plekken die niet met de 
dagelijkse schoonmaak worden meegenomen. 

trots op kwaliteit

Belangrijk voor WHA Dienstverlening is de 
kwaliteit van ons werk. Die kwaliteit wordt 
gewaarborgd door het maken van heldere 
afspraken met onze opdrachtgevers: wanneer 
u werkt met WHA weet u precies wanneer, 
hoe en wat u kunt verwachten van onze 

schoonmakers. Zo ontzorgen wij u op facilitair 
vlak. Samen zorgen we voor een schone, 
opgeruimde omgeving — een omgeving waar 
men graag verblijft en die werknemers in staat 
stelt optimaal te presteren.

de beste mensen

Een strenge selectieprocedure zorgt ervoor dat 
WHA Dienstverlening alleen kwalitatief goede 
mensen in haar personeelsbestand heeft. 
Kerneigenschappen hierbij zijn collegialiteit, 
klantvriendelijkheid en behulpzaamheid. 
Onze	medewerkers	zijn	flexibel	inzetbaar:	op	
werktijden wanneer de ondersteuning het 
meest benodigd is. Op ieder moment kunnen 
zij dezelfde volledige en veelzijdige diensten 
leveren die u ook van uw vaste medewerkers 
gewend bent. Onze medewerkers kunnen 
in WHA Cleaning Services bedrijfskleding 
opereren, maar ook in de kleding van uw 
bedrijf.

 schoonmakers
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 bouwopruimers
Onze bouwopruimers zorgen ervoor dat de bouwplaats in orde en overzichtelijk blijft wat 
noodzakelijk is in het kader van de veiligheid.

Onder leiding van de uitvoerder verzetten deze bouwopruimers heel wat werk voor u op 
de bouwplaats. Onze bouwopruimers zijn ervaren en bekwaam, met de nodige ervaring. De 
mogelijkheid bestaat om bouwopruimers gedurende een heel traject te laten meelopen, maar ook 
bij piekdrukte en tijdelijke tekorten staan zijn graag voor de uitvoerder klaar.

Tevens verzorgen wij de opleveringsschoonmaak voor u zodat verfresten, cementsluier en overige 
stof verwijderd wordt en uw project fris en schoon opgeleverd kan worden!

Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 645 235
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven
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 veiligheidsman tram

 veiligheidsman tram

verantwoordelijkheidsgebied

De Veiligheidsman (VHM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van uitvoerend personeel op de 
werkplek met betrekking tot naderend tramverkeer. Veiligheidsmensen voor RET, GVB en HTM zijn 
gediplomeerd	en	gecertificeerd.

kerntaken

De Veiligheidsman (VHM) is verantwoordelijk voor de veiligheid van uitvoerend personeel op de 
werkplek met betrekking tot naderend tramverkeer - een cruciale rol bij werkzaamheden aan en 
rondom de trambaan.

Het werk van de VHM bestaat uit vijf 
kerntaken. Deze zijn:

1. Het aantoonbaar beoordelen van 
de veiligheidinstructie op veilige 
uitvoerbaarheid en het beargumenteren 
van zijn beoordeling als de 
veiligheidsmaatregelen niet voldoen.

2. Verzorgen van een aantoonbare 
veiligheidsinstructie aan uitvoerenden.

3. Het uitvoeren van de veiligheidstaken.
4. Het houden van toezicht op de naleving 

van veiligheidsmaatregelen, zelf het goede 
voorbeeld geven, en stopzetten van het 
werk als de veiligheid dit naar zijn oordeel 
vereist.

5. Het evalueren van de 
veiligheidsmaatregelen.
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Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 645 235
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven
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Zoekt u een betrouwbare, volledig gecertificeerde partner op het gebied van spoor-
werkzaamheden? Dan bent u bij WHA Dienstverlening aan het juiste adres. Ons volledig 
opgeleide team van medewerkers heeft ervaring met de meest uitlopende projecten en onze 
medewerkers zullen u zonder meer van dienst kunnen zijn. Wij leveren de beste mensen die de 
benodigde spoorwerkzaamheden snel en efficiënt voor u zullen uitvoeren. 

 algemene technische ondersteuning
We leveren goede, ervaren mensen ter ondersteuning van de spoorbouw en het onderhoud aan het 
spoor.

Onze mensen bezitten een DVP pas en VCA

Onze mensen zijn ervaren

Onze	mensen	zijn	flexibel	inzetbaar

Wij opereren door heel Nederland

Ondersteuning op verschilende facetten
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Hebben wij uw interesse gewekt? Neem 
gerust contact met ons op voor meer 
informatie en het maken van een afspraak.

Bel:    0172 - 645 235
Email:    info@whadienstverlening.nl
Adres:    Tjalk 13-D, 2411 NZ Bodegraven


