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Co-creatie

Het gaat fantastisch met Trigion. In 2007, 
toch pas het tweede jaar dat we werken
onder deze naam, hebben we uitzonderlijk
veel contracten weten te verlengen of binnen
te halen. Bijvoorbeeld Gasunie, Urenco en
ECN hebben voldoende vertrouwen in het
nieuwe bedrijf om de langjarige relatie te
bestendigen. ING heeft zijn opdracht aanzien-
lijk uitgebreid, KPN en Philips hebben besloten
met ons in zee te gaan, we kregen er weer
twee ministeries bij en op Schiphol gaan 
we de gehele periferie beveiligen. 
Het personeelsbestand van Trigion stijgt 
daarmee van 6.000 naar 7.500 medewerkers
en ook de omzet neemt natuurlijk toe. Deze
groei geeft ons de armslag om weer meer 
tijd en geld te steken in het ontwikkelen van
nieuwe producten en diensten. Dat doen we
steeds vaker met vooraanstaande partners als
Deloitte, Capgemini, COT, TNO, Observision,
E-Semble en Dysi. Zo wil Trigion met het 
concept Security by Design grote bedrijven
tegemoet komen die toe zijn aan een nieuwe
dimensie in beveiliging en streven naar een
echt integrale aanpak. Het moet leiden tot
innovatie, co-creatie en een dienstverlening
waarbij niet meer wordt gekeken naar de
input, maar naar de output. Een andere vrucht
van ons streven naar permanente ontwikkeling
is BeWare, een project waarmee we criminali-
teit kunnen gaan voorspellen en dus efficiënt
kunnen gaan pareren. Dat is nu al toepasbaar
op bedrijventerreinen, maar straks misschien
ook wel in woonwijken. 
De politiek is nog steeds wat huiverig voor
inzet van particuliere beveiligers in het publieke
domein. Dat bleek ook tijdens het werkbezoek
dat PvdA-Tweede Kamerlid Attje Kuiken
bracht aan Trigion. De trend lijkt echter 
on omkeerbaar. Ik hoop dat ik mevrouw
Kuiken gerust heb kunnen stellen. Trigion stelt
als belangrijkste eis bij elke opdracht in het
publieke domein dat regie en eindverant -
woordelijkheid bij het Rijk, de gemeente of 
de politie liggen. Immers alleen dan hebben
we het mandaat om te doen wat we moeten
doen en is onze inzet, zoals het hoort, 
democratisch controleerbaar.

Geert C.A.H. van de Laar, 
algemeen directeur Trigion
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Trigion is al sinds 2005 actief op Schiphol.
Het bedrijf voerde met name de surveillance-
taken uit. Het nieuwe contract is bijna 
vijf keer zo groot. Zette Trigion de afgelopen
jaren 200 medewerkers in op de luchthaven,
nu is dat gegroeid naar 600 en binnenkort,
als de verscherpte controle van Schiphol-
medewerkers (versneld) is doorgevoerd,
naar ongeveer 900. Trigion doet nu alle 
personeelsdoorgangen en de gebieds -
beveiliging op Schiphol. Dat is nogal wat:
het terrein van de nationale luchthaven is 

72 kilometer in omtrek. Alle personeels -
doorgangen moeten vaak rond de klok zijn
bemand – met per ingang twee, drie, vier 
en soms zelfs vijf beveiligers. Het zal niet
verbazen dat het beveiligingsbedrijf alles op
alles heeft moeten zetten om al die agents
te werven en op te leiden.

Anders en beter  De uitvoering van
de preventieve beveiliging burgerluchtvaart
van Nederlandse luchthavens is pas sinds
2003 bij wet een verantwoordelijkheid van

de luchthavens zelf. Daarvoor lag die 
verantwoordelijkheid bij de Koninkllijke
Marechausse. De eindverantwoordelijkheid
ligt bij het ministerie van Justitie, de
Koninklijke Marechaussee is toezichthouder. 
Al in 2006 is Schiphol gaan nadenken over
de invulling van de beveiliging voor de periode
2008-2012. ‘We zijn from scratch begonnen
en zijn eerst nagegaan welke eisen de 
buitenwereld in de periode 2008-2012 aan
Schiphol stelt,’ vertelt senior projectmanager
Security van Amsterdam Airport Schiphol
Pierre Kemmere. ‘We hebben ons afgevraagd
wat de wet- en regelgeving eist, hoe de 
airline- en passagiersmarkt eruit ziet, wat de
eisen vanuit de politiek zijn en hoe Schiphol
nu het beste met zo’n turbulente omgeving
kan omgaan. Ook hebben we goed gekeken
naar de lessons learned van de afgelopen
jaren’.

Risicospreiding  De beveiliging op
Amsterdam Airport Schiphol was in de 
periode vanaf 2003 tot 1 februari 2008 
geografisch verdeeld. ‘Het handige is dat je
dan zo’n gebied bij één beveiligingsbedrijf
kunt neerleggen. Maar Schiphol is een

Schiphol heeft in de afgelopen jaren de ruimte genomen 

om een visie te ontwikkelen hoe de luchtvaartbeveiliging 

er de komende vijf jaar uit zou moeten zien. Uiteindelijk

heeft dit geresulteerd in een partnership met vier grote

beveiligingsbedrijven. Trigion doet per 1 februari jl. met 

zo’n 900 medewerkers het cluster ‘personeel, goederen 

en gebiedsbeveiliging’. 
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transferluchthaven. Passagiers gaan doorlopend van het
ene naar het andere geografische gebied. Dan is het
logischer om de clusters niet geografisch af te bakenen,
maar procesgericht in te delen. We verwachten dat we
de processen dan ook nog beter kunnen aansturen en
een nog betere prestatie kunnen verwachten van de
beveiligingsbedrijven. Ze weten één op één waar ze 
verantwoordelijk voor zijn en kunnen meer specialismen
ontwikkelen.’ Er werden vier processen onderscheiden:
passagiers en handbagage, hold bagage screening
(ruimbagage), personeel, goederen en gebiedsbeveiliging,
en crew en surveillance. Elk proces werd een cluster. 
De cluster passagiers en handbagage was echter zo
groot dat die werd opgeknipt in twee clusters die niet
door hetzelfde beveiligingsbedrijf mochten worden 

uitgevoerd. ‘De geselecteerde beveiligingsbedrijven 
konden op alle clusters inschrijven, maar we hadden
vooraf wel gesteld dat we met minimaal drie partijen 
in zee wilden gaan. Het gaat hier om een opdracht van
in totaal meer dan 3.500 beveiligers. Dat moet je niet
door één of twee partijen laten doen.’

Geen bonus-malus  De aansturing van de
beveiliging is nu duidelijk op een nieuwe leest geschoeid.
‘Vanuit de historie werden de beveiligingsbedrijven op
een heel directieve manier aangestuurd. Schiphol
bepaalde hoeveel capaciteit en kwaliteit er op welke
positie en op welk tijdstip nodig was. Dat werd ook
dagelijks gecontroleerd. Had een bedrijf op maandbasis
zijn prestaties niet gehaald, dan kreeg het een boete.’
Die bonus-malusregeling is nu verdwenen, ook omdat 
uit gesprekken met beveiligingsbedrijven bleek dat noch
een bonus, noch een malus als een incentive werd 
ervaren. ‘Zo’n bestraf- en beloningssysteem is niet een
manier die past in een samenwerking tussen professionele
bedrijven in een omgeving met grote belangen. Een 
dergelijke straf of beloning komt van buitenaf, wordt
opgelegd door de opdrachtgever. Een beveiligingsbedrijf
moet beseffen dat beveiliging op Schiphol gepaard kan
gaan met grote gevolgen voor mensen, organisaties 
en politiek.’ Dit betekent niet dat Schiphol nu slechte
prestaties accepteert. ‘Juist niet. Levert een beveiligings-
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Pierre Kemmere, senior projectmanager Security van Amsterdam Airport Schiphol

‘Wat we opmerkelijk vonden is 

hoe Trigion zich niet alleen richt 

op de korte termijn, maar ook op 

de langere termijn’
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bedrijf ondanks het doorlopen selectieproces structureel
een onderprestatie en is er geen verbetering te zien, dan
is dit blijkbaar niet de juiste partij en nemen we afscheid
van elkaar. We vragen een professioneel product, we
betalen daar immers ook een professionele prijs voor.’
Om die reden heeft Schiphol langdurige contracten 
afgesloten en de deelnemende beveiligingsbedrijven 
niet het vel over de neus gehaald. ‘Elk bedrijf heeft een
fatsoenlijke marge nodig om te kunnen investeren en de
continuïteit te kunnen waar borgen. Die marge gunnen
we ze van harte. Dat maakt het mogelijk om als partners
te opereren en een open relatie op te bouwen. We willen
bij elkaar in de keuken kunnen kijken. Niet om te contro-
leren, maar inzicht te krijgen hoe het beter kan. En let
wel, de kosten in de luchtvaartsector staan fors onder
druk en die druk zal nog verder toenemen. Ook hierin
hebben we juist onze partners nodig om na te gaan hoe
het anders, beter en efficiënter kan.’

TrigiLinQ  Bij die partnershiprelatie hoort ook 
vertrouwen. ‘In de eerste contractperiode streefden we
naar 100 procent controle over de leveranciers. Maar als
je dat wilt, dan moet je niet uitbesteden.’ In de nieuwe
contracten krijgen de beveiligingsbedrijven meer eigen
verantwoordelijkheid, en daarmee de mogelijkheid de
dienstverlening flexibel in te vullen. ‘In het verleden
bepaalden wij dat bij een bepaalde gate zoveel uur lang
vijf agents moesten staan. Maar het beveiligingsbedrijf
zelf kan veel beter inschatten hoeveel mensen er echt
nodig zijn. Dat kan het eerste half uur vier agents zijn,
dan even zes, om vervolgens af te bouwen. Het is 
nergens voor nodig dat wij daar nog tussen zitten. 
Wij willen alleen de garantie dat aan de beveiligingseisen
wordt voldaan én dat de vlucht op tijd vertrekt. Zo willen
we ook bijvoorbeeld prestatie-eisen gaan stellen over
hoe lang wachtrijen maximaal mogen zijn. Dan is het aan
het beveiligingsbedrijf om te bepalen wanneer ze hoeveel
mensen nodig hebben. Zo worden ze uitgedaagd om
dat op een flexibele manier in te vullen.’ Vervolgens moet
Schiphol overigens wel weten hoe groot de inzet was en
wat de productiviteit was. ‘Dat is weer te meten met

slimme camera’s. Ook een mooie tool daarvoor is
TrigiLinQ. Trigion gebruikt dat om te zien waar mensen
zich bevinden en ze zo efficiënter in te kunnen zetten.
Diezelfde gegevens zijn voor ons weer te gebruiken om
na te gaan hoe op elk moment de bezetting is op de
verschillende locaties. Dan hoeven onze mensen daar
dus niet meer naar toe om te turven en bonnen uit te
schrijven, zoals in het verleden wel moest.’

Vertrouwen  Uiteindelijk heeft het hele traject geleid
tot een Europese aanbesteding. ‘In de pre-selectie is 
specifiek gekeken naar de kwaliteiten van de bedrijven 
op het gebied van beveiligen. In de selectiefase bepaal je
welk bedrijf met het beste voorstel komt. Een van de
belangrijkste aspecten waar we in de aanbesteding naar
gekeken hebben, is de ervaring van het management-
team. Zo’n managementteam bepaalt immers of de
agent alle voorwaarden krijgt om het werk te kunnen
doen, bepaalt de operationele aansturing, de planning,
de roosters, sta-tijden, of er voldoende pauzes zijn. De
agent bepaalt de kwaliteit op de vloer, maar die kwaliteit
kan worden gemaakt of gebroken door het management
van het bedrijf. Een ander belangrijk punt vonden we 
de integrale bedrijfsvoering, dus hoe een bedrijf tot de
verwachte prestatie komt. Wat we daarbij van belang
vonden, was de samenhang tussen aspecten als 
organisatie, beleid, planning, HRM, opleiding, kwaliteits-
controle en ICT’.
Trigion heeft Schiphol een goed voorstel gedaan, zegt
Pierre Kemmere: ‘Wat we opmerkelijk vonden, is hoe
Trigion zich niet alleen richt op de korte termijn, maar
ook op de langere termijn. Een mooi voorbeeld is hoe
het bedrijf met de capaciteitsplanning omgaat. Trigion
begint dertien periodes van te voren te plannen. Al een
jaar vooraf maakt het bedrijf dus een inschatting van de
capaciteit die nodig is. Daar wordt ook meteen actie op
onder nomen: Werving & Selectie gaat dan al aan de slag
om de capaciteit op orde te krijgen. Een dergelijke focus
geeft Schiphol het vertrouwen dat Trigion goed past in
zijn toekomstvisie.’

Surveilleren met de Segway
Het McArthurGlen Designer Outlet Roermond is een groot en prachtig ontworpen
winkeldorp waar klanten topmerken kleding, accessoires, huishoudelijke artikelen
en elektronica met forse kortingen kunnen kopen. Trigion doet al jaren de beveiliging
voor deze veeleisende klant. Een ploeg van acht vaste beveiligers runt 24 uur per
dag de meld kamer, bedient de 24 beveiligingscamera's en surveilleert door het 
winkeldorp. En dat surveilleren doen ze tegenwoordig ook op een Segway, dat
wonderbaarlijke zelfbalancerende voertuig. De Segway is aangeschaft door Trigion
nadat in buitenlandse vestigingen van de McArthur Glen al positieve ervaringen
waren opgedaan met het futuristische vervoermiddel. De elektrisch aangedreven
Segway is compact en uiterst wendbaar en daarom ideaal om te gebruiken in
voetgangersgebieden. Doordat de beveilliger 20 centimeter hoger staat, heeft hij
een beter zicht over de menigte én is de beveiliging veel zichtbaarder aanwezig.
Voordeel is ook dat Segway twee tot drie keer sneller is dan een voetganger.
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Echt integrale veiligheid 
met ‘Security by Design’

Integraal beveiligen is het toverwoord. 

Maar in de praktijk blijken echt integrale 

oplossingen niet vaak voor te komen. 

En dat komt mede doordat de innovaties niet

of slechts langzaam worden geabsorbeerd

door de markt. Daar wil Trigion nu verandering

in brengen. Met name bij grote opdrachtgevers

lijkt er animo voor het optimum in integraal

beveiligen: Security by Design.
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Als grootste particuliere beveiligingsbedrijf van Nederland is Trigion
altijd in gesprek met grote opdrachtgevers. Daarnaast heeft het
bedrijf intensief contact met tal van gerenommeerde partners in
beveiliging en veiligheid, en dan gaat het niet alleen om technologische
bedrijven, maar ook om wetenschappers, consultants en bijvoor-
beeld erkende professionals in crisismanagement. Die centrale posi-
tie wil Trigion nu gaan benutten om grote bedrijven en organisaties
echt integrale oplossingen te gaan leveren. Dan gaat het niet over
beveiligingsoplossingen die zijn opgebouwd uit vaak nog duidelijk te
herkennen losse modules, maar om veiligheidsconcepten die from
scratch opnieuw zijn bedacht en ontworpen. Concepten die dan ook
als een maatpak passen bij de wensen, eisen en risico’s van de
opdrachtgever, maar tegelijkertijd flexibel meebewegen bij voorziene
en onvoorziene nieuwe ontwikkelingen.

Powered by Trigion  De definitie van Security by Design is:
het in samenwerking ontwerpen en desgewenst realiseren van een
veiligheidsconcept binnen het strategisch kader van de opdracht -
gever. Elk concept is Powered by Trigion, zoals de toevoeging luidt,
maar kan tot stand komen in samenwerking met partners.
Doelstellingen zijn: het daadwerkelijk aanbieden en realiseren van
integrale veiligheid voor opdrachtgevers en prospects, het creëren
van een kader voor productontwikkeling en innovatie binnen Trigion
in co-creatie met opdrachtgevers en partners, en – op termijn – het
ontwikkelen van output-gestuurde dienstverlening, meetmethodieken
en contractvormen. Dat kan dus leiden tot contracten waarbij de
opdrachtgever niet meer kijkt naar hoeveel mensen Trigion inzet of
welke technische beveiligingsmaatregelen het bedrijf toepast, maar
uitsluitend naar het resultaat. Dat creëert de mogelijkheid voor Trigion
en zijn eventuele partners om creatief na te denken over het realise-
ren van de veiligheidseisen en daarbij vernieuwende methodes te
ontwikkelen en toe te passen.

Schiphol, Capgemini, Sara Lee
Security by Design mag dan net geïntroduceerd zijn, feitelijk wordt 
er met enkele opdrachtgevers al zo gewerkt. Een goed voorbeeld 
is Schiphol. Commercieel directeur Richard Franken van Trigion:
‘Schiphol is al in een vroeg stadium gaan praten met beveiligings -
bedrijven over een andere invulling van de beveiliging. Gedurende 
de looptijd van het contract worden we uitgedaagd om samen met
Schiphol te werken aan innovaties. Daarbij telt niet zozeer de inzet
van mensen en middelen, maar het resultaat. Dat heeft ons bij Trigion
gesterkt in de overtuiging dat het zinvol zou zijn om onze ideeën over
innovatief beveiligen maar eens op papier te gaan zetten. Grote
opdrachtgevers zijn eraan toe, de partners waarmee we werken 
willen graag met ons die kant op en voor Trigion is het dé manier 
om het innovatief denken binnen het bedrijf te stimuleren en zo de
toonaangevende beveiliger te blijven.’ Trigion is inmiddels in gesprek
met Capgemini en Sara Lee/DE om ook voor deze bedrijven een
innovatief beveiligingsconcept te ontwikkelen.

De filosofie achter Security by Design wordt ondersteund door prof. dr. A.B. Hoogenboom, 

hoogleraar forensic business expertise van Nyenrode, drs. Paul Hofstra, directeur van Deloitte

Accountants B.V. Enterprise Risk Services, drs. Hans van Grieken, vice-president international business

innovation network van CapGemini, en C. van Baaren, manager facility services Sara Lee/DE.

Silodenken
Door Bob Hoogenboom

Je kent ze wel die immense graansilo’s, ergens in het 
midden-westen van de VS. Ze duiken op in de achtergrond
van roadmovies als Thelma & Louise. Die silo’s zijn groot,
hoog, afgesloten. In zichzelf gekeerd. Britten en Amerikanen in
de securitywereld (publiek en privaat) gebruiken ‘silo thinking’
voor de kortzichtige, fantasieloze oogkleppenmentaliteit van
departementen, uitvoeringsorganisaties en quasi-onafhankelijke
wetenschappers die voor eigen parochie (visie, model, theorie)
en voornamelijk zichzelf preken. Vergeet die PowerPoint-
snelle-Willy’s uit de consultancywereld niet, die steevast een
9/11-plaatje hebben voor de overweldigende dreiging die ons
boven het hoofd hangt. Ik ben er niet tegen, maar zoals Tony
Soprano zegt: ‘get real’. 
Allemaal zitten ze gevangen in achteruitdenkende graansilo’s.
Allemaal zijn ze overtuigd van hun eigen gelijk. Daglicht, 
nieuwigheden (he, jakkes!), kritiek (‘die begrijpt er niets van’)
of iedereen die een ander perspectief op de dingen heeft,
wordt de mond gesnoerd en niet toegelaten tot de silo.
Pathetisch zijn de geestelijk kleinbehuisden die bezig zijn 
om elkaar (departementen die door ons betaald worden!) te
bestrijden, in plaats van een begin van een idee te ontwikkelen
dat zij onderdeel zijn van een groter geheel: de BV Nederland.
Gevaarlijk zijn de eendimensionale demagogen die de waar-
heid in pacht hebben. Zij zijn als nurse Ratched die Jack
Nicholson er bijna twee uur lang onder probeert te krijgen in
One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Dat lukt niet met straf, 
niet met pillen, niet met psychologische dwang, dat lukt 
uiteindelijk alleen maar met lobotomie. Deze ‘lobotomisten’
wonen in veiligheidsgraansilo’s: zij kunnen niet denken in 
termen van het geheel en hun verantwoordelijkheid (als 
individu en als representant van hun organisatie) voor dat
geheel. De veiligheidsdiscussie in de Lage Landen speelt zich
af in zich vernauwende verticale kolommen waar ‘specialisten’
steeds meer weten van belangwekkende zaken op de vierkante
millimeter. Zij spreken in, voor zichzelf, begrijpelijke woorden
als network centric warfare, PPS, nationale veiligheid, nodale
oriëntatie, vitale infrastructuur, horizontaal toezicht, maar over
en weer is het Babbelonië.
Deze kolommen (publiek-publiek, publiek-privaat) communiceren
niet met elkaar en zijn daardoor op onverantwoorde wijze
bezig met zichzelf. Wat we nodig hebben, zijn nieuwsgierige
geesten die niet meteen een stereotiepe mening hebben. Wat
we nodig hebben, zijn onafhankelijke veiligheidsgeesten die
kunnen denken in paradoxen, dilemma’s en tegenstrijdig -
heden. Maatschappelijke veiligheid kan en mag niet onder -
geschikt worden gemaakt aan benepen bureaupolitiek,
winstbejag en buitensporige ego’s. Veiligheid – voorbij de
silo’s – vraagt om mensen die over hun eigen beperkingen
kunnen kijken, verder kunnen springen dan hun eigen pols-
stok, zich kunnen verplaatsen in de ander en daar samen iets
mee doen. Ben jij een Nicholson of een muis? Get real!

Prof.dr. A.B. Hoogenboom is hoogleraar forensic business expertise bij NIVRA-

Nyenrode. Hij promoveerde in 1994 in Leiden op de samenwerking tussen politie, 

bijzondere opsporingsdiensten en particuliere recherche. 
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De beveiliging van de hoofdkantoren van
ING is uitbesteed aan de drie grote beveili-
gingsbedrijven, met Trigion als grootste aan-
bieder. In elk van de drie ING-regio’s is het
werk verdeeld over twee partijen. Trigion is
actief in de regio’s Noord-West (voornamelijk
kantoren van ING Bank en Postbank in
Amsterdam) en Noord-Oost (vooral het
Postbank-kantoor in Leeuwarden).
Regiomanager Security Joop Heppe van de
regio Noord-West: ‘Breng je alles onder bij
één beveiligingsbedrijf dan word je wel een
erg grote opdrachtgever. Bovendien: zou
zo’n bedrijf omvallen, dan heb je niks meer.’
Zijn collega Theo Stevens van de regio
Noord-Oost: ‘Het helpt ook de kwaliteit te
bevorderen. Werk je met verschillende partij-
en dan houden ze elkaar scherp en krijg je
als opdrachtgever uit meerdere hoeken
nieuwe, slimme oplossingen aangeboden.’

De boel opgeschud  De beide
regiomanagers werken nog maar amper een
jaar bij ING. Ze zijn binnengehaald om
samen met het hoofd van de afdeling
Security en de zittende regiomanager van
de regio Zuid-West de beveiliging van de
bank en verzekeraar opnieuw vorm te
geven. Joop Heppe: ‘Sommige beveiligers
zaten hier al veertien jaar op hetzelfde pand.
Dan komt de sleet erin en is de kans groot
dat ze niet meer de security awareness heb-
ben die ze zouden moeten hebben. Het was
tijd om de boel eens flink op te schudden.’
En dat niet door gewoon nieuwe beveili-
gingsbedrijven of beveiligers binnen te halen.
Theo Stevens: ‘Het moest echt anders. We
wilden een strakke security met beveiligers

die weten wat de belangen zijn van ING,
maar die tegelijkertijd de mensen op een
uiterst klantvriendelijke manier bejegenen.
Security with a smile, zoals we het hebben
gedoopt.’

Veel geïnvesteerd  ‘De beide 
beveiligingsbedrijven die hier al zaten, waar-
onder dus Trigion, hebben daar heel goed
op ingespeeld,’ vertelt Joop Heppe. ‘Ze zijn
meegegaan in onze constatering dat het niet
meer goed was zoals het ging en hebben er
veel tijd, kennis en geld in gestoken om de
veranderingen door te voeren. Dat is een
compliment waard. Beide bedrijven hebben
meegewerkt aan het opzetten van een spe-
ciale training die iedere beveiliger nu moet
volgen en hebben daar ook zelf in geïnves-
teerd.’ Het lijkt aan te slaan. Theo Stevens:
‘We zijn nog maar net bezig, maar we krijgen
goede reacties. Vooral over het feit dat ieder-
een in elk ING-pand nu op dezelfde manier
wordt bejegend, welk beveiligingsbedrijf er
ook zit.’ Joop Heppe: ‘Wat ook mooi is: de
beveiligingsbedrijven controleren elkaar. Ze
gaan in burger en onder een andere naam
langs en beoordelen met behulp van een
vragenformulier hoe ze de ontvangst ervaren.
Dat is een unicum in de beveiliging.’ Theo
Stevens: ‘Dat doen we niet alleen om de
dienstverlening te controleren. Het is ook een
hulpmiddel om de beveiliging tot één geheel
te smeden: ze moeten immers samen kijken
waar het nog beter kan.’

Strikt en vriendelijk  Het is inder-
daad verfrissend om te ervaren hoe een
bezoeker wordt ontvangen op een van de

kantoren in Amsterdam Zuid-Oost. Een gast
mag alleen naar binnen als hij wordt opge-
haald door een ING-medewerker. Het ter
plekke aangemaakte toegangspasje wordt
niet uitgereikt aan de gast, maar aan de
gastgever. Dat verloopt dus heel strikt.
Tegelijkertijd is de bejegening uiterst vriende-
lijk en persoonlijk. Een bezoeker die een uur
te vroeg was voor een afspraak en daarom
maar even boodschappen gaat doen in de
Amsterdamse Poort, wordt een uur later niet
alleen met naam en toenaam begroet, maar
krijgt ook de geïnteresseerde vraag of het
gezellig was op de multiculturele markt. De
beide regiomanagers zijn verheugd dat te
horen en zeggen meteen het compliment
door te zullen geven aan de beveiliger. Theo

Stevens: ‘Dat is precies zoals we het willen.
Als iemand bijvoorbeeld geen pasje heeft,
moet de beveiliger uiterst vriendelijk zeggen:
sorry meneer, u komt er niet in. Maar vervol-
gens verlangen we ook dat degene achter
de balie samen met de bezoeker op zoek
gaat naar een manier om dat probleem op
te lossen.’

Buiten het boekje denken  
Joop Heppe: ‘We willen dat de beveiligers
buiten het boekje durven te denken. Als de
situatie erom vraagt, moet je durven zelf een
beslissing te nemen. Zolang je het kunt
onderbouwen, zullen we zo’n beslissing
nooit ter discussie stellen. We zullen hooguit
kijken of het niet beter had gekund.’ Theo
Stevens: ‘Ik heb in mijn vorige functies zelf
regelmatig instructies geschreven voor
beveiligers. Daar zette ik standaard bij: deze
instructies zijn een leidraad, ze zijn niet
bedoeld om je gezond verstand te vervan-
gen. We willen geen Van Lunterens. Ze
bestaan nog, dat soort beveiligers, maar niet
meer bij ING.’ Daarmee leunen ze dus sterk
op het verantwoordelijkheidsgevoel, het vei-
ligheidsdenken en de professionaliteit van
alle individuele beveiligers. Joop Heppe: ‘Als
je besluit een beveiligingsbedrijf in te huren,
moet je ook een beroep doen op de profes-
sionaliteit die het bedrijf in huis heeft.
Daarmee geef je ook meer inhoud aan de
taak van beveiligers. Want het is natuurlijk
een heel verschil of je alleen maar je uurtjes
draait, of dat je met plezier naar ING gaat
omdat je daar veel afwisseling, een forse
eigen inbreng en een grote verantwoordelijk-
heid hebt.’

‘Security with a smile’ is sinds 1 januari het adagium bij

ING. De ruim 300 beveiligers van de vele hoofdkantoren van

ING Bank, Postbank en Nationale Nederlanden treden strikt

op, maar doen dat wel op zeer klantvriendelijke wijze. En

alhoewel het bank- en verzekeringsconcern nu in elke regio

met twee verschillende beveiligingsbedrijven werkt, is er

geen verschil meer in de bejegening van bezoekers en

medewerkers. Helemaal bijzonder is het dat de concurre-

rende beveiligingsbedrijven elkaars werk controleren.

‘Security with a smile’ voor 
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ING

Joop Heppe (l) en Theo Stevens
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Het doet denken aan computergames en
aan Google Earth. En dat klopt ook, het zijn
immers vergelijkbare technieken waarmee
binnen BeWare een bedrijfsterrein met 3D-
scans wordt omgezet in een virtuele omge-
ving. Alleen al zo’n 3D-virtualisatie kan de
beveiliging van een terrein aanzienlijk verbe-
teren. ‘We kunnen alles in deze virtualisatie
uitproberen,’ vertelt Ron Knaap, manager
Productontwikkeling bij Trigion. ‘Als je een
virtuele camera ophangt, kun je niet alleen
zien welk gebied hij exact bestrijkt, je kunt
ook zelf door die camera kijken en dan bij-
voorbeeld zien dat het bladerdek van een
boom in de zomer het blikveld aanzienlijk
kan beperken. Met een simpele muisbewe-
ging kun je de camera op een andere plek
hangen, net zo lang totdat je de perfecte
locatie hebt gevonden. Of de juiste camera.
Zo kun je alle denkbare sensoren of bouw-
kundige maatregelen erin opnemen en kij-
ken – of laten berekenen – wat de effecten
zijn. Een geweldige manier om tot de meest
efficiënte projectering van beveiligingsmidde-
len te komen.’

Data combineren  De virtualisatie is
niet alleen handig om beveiliging van een
terrein te optimaliseren, het is ook een van
de fundamenten van het belangrijkste doel

van BeWare: het voorspellen van criminali-
teit. ‘BeWare gaat ook over de integratie van
beveiligingsmaatregelen en het optimaal
benutten van alle informatie die beschikbaar
is. Een computer combineert alle data en
kijkt of er correlaties zijn. Camerabeelden,
signalen van alarminstallaties, autoverkeer,
plotselinge GSM-activiteit in de omgeving:
allemaal samen kunnen ze betekenen dat
het in ieder geval goed is als de centralist in
de AlarmServiceCentrale extra alert is. Als
een auto doelloos rondjes rijdt, eerder die
avond al op andere bedrijfsterreinen is
gesignaleerd, of een kenteken heeft dat 
herkend wordt, dan is dat reden voor het
systeem om dat te melden. De centralist
kan dan bijvoorbeeld besluiten de mobiel
surveillant van Trigion naar die auto te dirigeren.
Je weet dan niet zeker of de automobilist
kwaad in de zin had, je weet wel zeker dat
hij het dit keer wel uit zijn hoofd zal laten op
dit bedrijfsterrein iets te proberen.’

GPS-plaatsbepaling  De virtuali -
sering speelt ook bij die melding weer een
grote rol. De centralist ziet op zijn scherm in
de AlarmServiceCentrale precies waar zich
welke sensoren en bouwkundige beveili-
gingsmaatregelen bevinden. Door middel
van GPS-plaatsbepaling is op hetzelfde
scherm nauwkeurig aangegeven waar de
surveillant zich bevindt. Sterker nog: op het
scherm is realtime te zien wat binnen het
blikveld van de surveillant valt, ook als de
surveillant beweegt. Door camera’s bij te
schakelen, kan de centralist de witte vlekken
van de surveillant in de gaten houden of een
voorverkenning uitvoeren. ‘Het is de perfec-
te combinatie van bewaking op afstand en
mobiele surveillance.’ De virtuele omgeving
is natuurlijk ook uitermate geschikt om
beveiligers, BHV’ers en hulpdiensten te trai-
nen, ook wel serious gaming genoemd. ‘We
kunnen elke calamiteit ensceneren. Door
beveiligers en hulpverleners daarop samen
te laten trainen, leren ze welke inzet het
meest succesvol is.’

Criminaliteit voorspellen en effici
Trigion is voortrekker in een project om criminaliteit te

voorspellen en daardoor op een efficiënte manier te kunnen

pareren. Intelligente camera’s, datamining en een volledige

3D-virtualisatie van het beveiligde terrein zijn hulpmiddelen

die het mogelijk moeten maken om criminaliteit daad -

werkelijk te voorkomen. Samen met partners zoals TNO,

Observision, E-Semble en Dysi wordt inmiddels een eerste

pilot gedraaid. Het concept is ‘BeWare’ gedoopt.

‘Je weet zeker dat hij 

het dit keer wel uit 

zijn hoofd zal laten op 

dit bedrijfsterrein iets 

te proberen’

Ron Knaap, manager Productontwikkeling
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Ter voorbereiding van een congres over particuliere beveiliging in het openbare
domein bracht Tweede Kamerlid Attje Kuiken op maandag 10 maart jl. een werk -
bezoek aan Trigion. Mevrouw Kuiken is namens de PvdA verantwoordelijk voor 
de portefeuille veiligheid. Zij is niet per se voor of tegen de inzet van particuliere
beveiligers in het publieke domein, maar is wel kritisch over hoe de regie en de 
eindverantwoordelijkheid zijn geregeld – nu juist iets dat ook Trigion altijd goed op
papier wil hebben voordat een opdracht wordt aangenomen. Na een lunch met
algemeen directeur Geert van de Laar van Trigion bezocht mevrouw Kuiken drie 
projecten waar Trigion bij is betrokken: Zuidplein Rotterdam, waar winkelsurveillanten
en toezichthouders van Trigion samen de veiligheid op een hoger plan hebben
gebracht, Katendrecht, waar Trigion wijksurveillances loopt, en Delft, waar Bijzonder
Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Trigion niet alleen het parkeerbeleid uitvoeren,
maar ook optreden tegen kleine ergernissen.

Werkbezoek
PvdA’er Attje Kuiken

ënt pareren

Reconstructies Zelfs als BeWare
straks perfect werkt, zal het systeem niet
alles kunnen voorkomen. Maar als er dan
onverhoopt wat is gebeurd, dan is met
behulp van het systeem exact te reconstrue-
ren wat er zich allemaal rond dat tijdstip op
het bedrijfsterrein heeft voorgedaan: welke
auto’s er stonden, wanneer precies die tele-
foonlijn is doorgesneden, waar de surveillant
zich bevond. ‘Zo weet je exact wie er was,
en wie je moet bellen om te vragen of hij iets
gezien heeft. Nog belangrijker is dat er met
behulp van die reconstructie is na te gaan
wat er niet optimaal is in je beveiligingsmaat-
regelen. Zo kun je dit maatwerkconcept
steeds verder perfectioneren.’
BeWare 1.0 draait inmiddels op een 
bedrijventerrein in Roden. ‘Samen met 
onze partners zijn we nu bezig versie 2.0 
te ontwikkelen, waarbij vooral het accent 
ligt op het verbeteren van de datamining. 
Als we dat voor elkaar hebben, kun je echt 
risico’s gaan voorspellen en calculeren. 
Het zal waarschijnlijk niet verbazen dat 
verzekeraars hier zeer geïnteresseerd in 
zijn en daarom ook betrokken zijn bij de 
verdere ontwikkeling van BeWare.’

Dit project is gefinancierd met steun van het Europees fonds

voor regionale ontwikkeling van de Europese Commissie.

‘Het is de perfecte 

combinatie van bewaking

op afstand en mobiele 

surveillance’
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Trigion is niet alleen werkzaam op Doelwater, het hoofdbureau in de
havenstad, maar ook op regionale bureaus als Hoogvliet en
Spijkenisse. Al die bureaus hebben VAV’jes, zoals ze in het jargon
heten: voorlopige arrestantenverblijven. Het hoofdbureau heeft 66
van deze cellen, het kleinste bureau toch altijd nog acht. ‘Meestal is
ongeveer twee derde van alle cellen bezet,’ vertelt Jules Oost. ‘Alleen
bij voetbalwedstrijden of evenementen als het Zomercarnaval zitten
ze wel eens allemaal vol.’ Jules geeft samen met Theo Lansbergen
leiding aan de circa vijftig Trigion-arrestantenbeveiligers die bij
Rotterdam-Rijnmond worden ingezet, altijd onder verantwoordelijk-
heid van de politie. ‘Contractueel is afgesproken dat we binnen 3 uur
mensen moeten kunnen leveren als dat nodig is. Dat hoort bij dit
werk en daar voldoen we aan, maar dat kan natuurlijk alleen doordat
onze mensen heel flexibel zijn.’

Niet bevooroordeeld  De Trigion-beveiligers doen precies
wat de functieomschrijving zegt: ze verzorgen arrestanten. ‘We 
brengen het eten, zorgen dat ze twee keer per dag worden gelucht,
begeleiden ze naar de douche en bewaken ze zelfs in het ziekenhuis
als ze medische zorg behoeven. Als verdachten mogen vertrekken,
zien wij erop toe dat ze de cel precies zo achterlaten als ze hem
hebben aangetroffen.’ Hij ziet elke dag een bonte verzameling 
mensen aan zich voorbijtrekken. ‘De laatste tijd veel mensen die 
een boete hebben openstaan, dat heeft veel prioriteit in Rotterdam.
Maar verder: fietsendieven, stappers, mensen die een geweldsdelict

Jules Oost is teamleider arrestanten verzorgingsdiensten bij Trigion. 

Zijn team is werkzaam op tal van politiebureaus van het korps Rotterdam-

Rijnmond. Omdat medewerkers nogal eens wat over zich heen krijgen aan

scheldpartijen en bedreigingen, heeft Jules een jaar geleden besloten zelf

diensten mee te gaan draaien. ‘Het belangrijkste is dat je arrestanten 

altijd correct blijft bejegenen.’

Van fietsendieven 
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hebben gepleegd, zelfs verdachten van moord. Het is wel belangrijk
om te weten dat ze nog maar verdacht worden van deze feiten, ze
zijn pas schuldig als het is bewezen. Daar moet je wel rekening mee
houden, je mag niet bevooroordeeld zijn. Eigenlijk zouden we liever
niet weten waar mensen voor zijn aangehouden.’

Geestelijke druk  ‘Als arrestantenverzorger moet je niet uit je
stekker gaan als je een scheldkanonnade over je heen krijgt of wordt
bedreigd. Je moet kunnen relativeren, een situatie onder controle
weten te houden, een natuurlijk gezag hebben. Het belangrijkste is
dat je arrestanten altijd correct blijft bejegenen. Je moet begrijpen dat
wij de laatste zijn die contact met ze hebben voor ze de cel in gaan.
Logisch dus dat ze tegen ons hun laatste frustraties uiten.’ Het is
belangrijk een normaal contact op te bouwen. ‘Maar je moet niet te
vriendelijk worden, dan gaan ze je manipuleren en bestaat het gevaar
dat ze je als een loopjongen gaan gebruiken.’ Jules ondervindt nu
aan den lijve wat je allemaal kunt tegenkomen in deze functie, want
hij staat ook zelf weer met zijn poten in de modder. ‘Vorig jaar heb ik
besloten om diensten mee te gaan draaien om beter te weten wat er
speelt bij de opdrachtgever en bij medewerkers. Dat is wel nodig, je
moet dit werk echt dóen om te weten wat de geestelijke druk is die
mensen ondergaan. Het is natuurlijk heel makkelijk om van achter 
je bureau tegen mensen te zeggen dat ze die stoere praat niet te
serieus moeten nemen, maar pas als je oog in oog staat met zo’n
arrestant, weet je hoe het is om bedreigd te worden.’

tot moordenaars
‘Maar je moet niet te vriendelijk worden,

dan gaan ze je manipuleren en bestaat

het gevaar dat ze je als een loopjongen

gaan gebruiken’

Jules Oost (midden) met collega-teamleider 

Theo Lansbergen en arrestantenverzorger Bianca de Boer
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In 1969 werd de BP-raffinaderij aan de 6e Petroleumhaven in de

Rotterdamse Europoort geopend. Trigion was al tijdens de bouw aanwezig

voor de bewaking van het complex. BP is daarna nooit meer van beveiliger

veranderd. Een eenvoudige rekensom leert dus dat Trigion inmiddels al 

40 jaar volcontinu de beveiliging verzorgt voor deze grootste raffinaderij

van Europa. Afgelopen januari werd BP Europoort ook nog eens 

uitgeroepen tot beste object van 2007. Reden voor een bezoek.

De felle zon laat de tientallen opslagtanks van BP-raffinaderij blinken.
Een aangenaam briesje voert louter zilte zeelucht aan. Niets doet 
vermoeden dat dit de grootste raffinaderij van Europa is. In twee
Crude Destillation Units (CDU’S) en één Fluid Catalactic Cracking
Unit (FCCU) verwerkt BP hier crude oil oftewel ruwe olie tot benzine,
diesel, LPG, kerosine en stookolie. De eindproducten worden 
via pijpleidingen, tankschepen en tankwagens vervoerd naar 
distributeurs en eindgebruikers. Hoeveel olie hier jaarlijks precies
wordt verwerkt, is bedrijfsgeheim. Maar feit is wel dat vorig jaar, 
toen de schoonmaak en renovatie van één van de CDU’s uitliep, 
de inwoners van de VS dat meteen merkten aan de prijs die ze aan
de pomp moesten betalen.

Calamiteiten voorkomen
De raffinaderij ligt niet voor niets een eind van de bewoonde wereld:
de producten kunnen in brand vliegen, exploderen, weglekken of 
als gas ontsnappen. ‘Het is aan ons om de kans op dergelijke 
calamiteiten tot een minimum terug te brengen,’ vertelt Erik van Nes,
teamleader Fieldsupport bij BP. Zijn afdeling HSSEQ is verantwoor -
delijk voor Health, Safety, Security, Environment & Quality. Erik van
Nes stuurt de bedrijfsbrandweer en de beveiliging aan. De brandweer
bestaat uitsluitend uit eigen mensen, met een fire leader, acht bevel-
voerders en circa honderd medewerkers die naast hun gewone werk
ook brandweertaken uitvoeren. De beveiliging is geheel in handen
van Trigion. Het bedrijf zet zestien fte’s in, maar heeft in totaal
31 beveiligers ingewerkt op deze site.

Deel van het noodplan
De 31 beveiligers beschikken niet alleen over het beveiligingsdiploma,
maar zijn ook opgeleid tot Havenbeveiliger. Want de BP-site valt
natuurlijk onder het ISPS-regime, de internationale code waarmee de
beveiliging in havens enige jaren geleden aanzienlijk is aangescherpt.
Daarnaast behoort de raffinaderij tot de vitale sectoren die door de
NCTb, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, zijn vastge-
steld. Erik van Nes: ‘En ook BP zelf kan natuurlijk reden hebben om
op te roepen tot verhoogde waakzaamheid. We moeten hier dus snel
kunnen opschalen. Alleen al daarom is het prettig dat er zoveel
beveiligers zijn getraind om op dit object te werken. Want zij vormen

BP al 40 jaar volcontinu 

Jan van Dijk (l) en Erik van Nes
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de spil als er iets gebeurt. Wie op dit terrein 112 belt, krijgt automa-
tisch een Trigion-beveiliger aan de lijn die de situatie beoordeelt en
interne of externe hulpdiensten inschakelt. De beveiligers verrichten
bovendien EHBO-diensten en maken onderdeel uit van het noodplan
dat BP bij dreiging of calamiteiten kan opstarten.’

Duizenden contracters
De Trigion-medewerkers verzorgen de toegangscontrole aan de
poorten, doen visitaties, bekijken de beelden van de camera’s die
vrijwel de hele site overzien en surveilleren over het terrein. Bijzonder
daarbij is dat er, behalve de ongeveer 700 BP-medewerkers, soms
ook nog eens een veelvoud aan contracters op de site werkzaam is.
Erik van Nes: ‘De drie fabrieken die we hier hebben, ondergaan 
elk om de vier jaar een turn around, een volledige revisie. Dat kost 
telkens zo’n beetje een jaar. Daar zijn altijd veel contracters bij
betrokken. In de vier, vijf weken dat de installatie echt uit elkaar wordt
geschroefd, kunnen hier overdag zomaar 2.000 tot 3.000 mensen
van buiten rondlopen.’ Om veiligheidsredenen krijgen vrijwel al die
mensen een training van 2,5 uur die ook nog eens elke twee jaar
wordt herhaald. ‘Ze moeten weten wat de risico’s zijn, hoe ze zich
moeten gedragen, maar ook wat ze moeten doen als de sirene
gaat.’

Zero tolerance
Zeker als er zoveel contracters zijn, heeft de beveiliging de handen
vol. Erik van Nes: ‘De beveiligers hebben ook een handhavende taak.
We willen niet dat mensen hier harder rijden dan 30 kilometer per
uur. Wie dat twee keer doet, mag niet meer rijden op het terrein.
Geweld wordt niet geaccepteerd: iemand die geweld gebruikt, wordt
verwijderd en is hier niet meer welkom. En ook bij het gebruik van
drank en drugs hanteren we een zero tolerance-beleid: wie onder
invloed is, kan zichzelf en anderen in gevaar brengen, dat kunnen en
mogen we niet toestaan.’ Dat de beveiliging ook echt het gezag
heeft om op te treden, wordt al bij de poort duidelijk. ‘De normen van
BP zijn hier heilig. Daarin heeft de beveiliging een opvoedende taak.
Wie zich niet kan gedragen, en dus bijvoorbeeld een beveiliger
onheus bejegent, komt de site niet op. Dat is een paar keer voor -
gekomen en die mensen hadden wel wat uit te leggen aan hun

baas.’ Dat heeft zich snel rondgesproken. ‘Bijkomend voordeel is dat
de beveiligers echt serieus worden genomen.’

Kosten bespaard
BP werd afgelopen januari uit een flink aantal genomineerden 
gekozen tot object van het jaar 2007 en kon een Trigion Award in
ontvangst nemen. Motivatie van de jury was dat het Trigion-team dat
hier werkt het beste de kernwaarde ‘toonaangevend’ personifieert.
Security leader Jan van Dijk van Trigion: ‘We worden hier als beveili-
gingsteam bij allerlei zaken betrokken. Wat er ook staat te gebeuren,
en welk project ook in de steigers wordt gezet, altijd is er wel een
raakvlak met security. BP nodigt ons dan al in een vroeg stadium uit
om mee te denken.’ Erik van Nes: ‘We steunen daarbij graag op de
ervaringen en de kennis van de beveiligers. Ik zit hier pas één jaar,
Jan van Dijk al zestien jaar. Hij is bovendien de hele dag bezig met
de operatie. Dat is expertise die zeer waardevol is.’ Het kan zelfs
geld opleveren. Jan van Dijk: ‘Bij de laatste turn around hebben we
voorstellen gedaan om de intake van al die duizenden medewerkers
veel efficiënter te maken. Dat is overgenomen.’ Erik van Nes:
‘Daarmee zijn de kosten van de intake behoorlijk lager uitgevallen.
Dat is het geweldige van Jan: hij beschikt echt over het vermogen
om mee te denken en vooruit te denken. Dat bespaart mij veel tijd.’
Jan van Dijk: ‘En als je die manier van werken weet over te brengen
op je team, dan kun je als opdrachtgever en beveiligingsbedrijf
40 jaar bij elkaar blijven.’

beveiligd door Trigion
‘Ook BP zelf kan natuurlijk 

reden hebben om op te 

roepen tot verhoogde 

waakzaamheid. We moeten hier

dus snel kunnen opschalen’
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Enschede, Volendam, de Schipholbrand. Drie calamitei-
ten die ertoe hebben geleid dat de brandveiligheidseisen
in Nederland drastisch zijn aangescherpt. Zeker wie gaat
verbouwen, renoveren of nieuw gaat bouwen, zal merken
dat de brandweer niet alleen zeer hoge eisen stelt aan
de branddetectie- en brandbestrijdingsinstallaties, maar
er ook nauwgezet op toeziet dat het pand, de installaties
én de organisatie exact voldoen aan alle wetten, regels
en normen. Gebeurt dat niet, dan kan de brandweer
zelfs weigeren een vergunning te verstrekken om het
pand daadwerkelijk te gaan gebruiken.

Specialistische kennis
‘De brandveiligheidseisen van tegenwoordig vragen om 
een heel brede, actuele en uiterst specialistische kennis 
van brandveiligheid,’ vertelt Mark Strating, bedrijfsmanager
van Trigion Beveiligingstechniek. ‘Dat is een zeer arbeids -
intensief traject: het vaststellen van het pakket van eisen,
het overleg met adviesbureaus, brandweer, verzekeraar 
en inspectiebureaus, het aanleggen van alle installaties en
het garanderen dat ze worden gekeurd en gecertificeerd.
Door de brandveiligheidsspecialisten van Trigion
Beveiligingstechniek en Breijer Brandpreventie samen te
brengen, kunnen we dat hele traject verzorgen voor de
klant.’

Grote warenhuizen
Het nieuwe Breijer Brandveiligheid kan bogen op een
enorme ervaring. Strating: ‘Onze mensen creëren een
optimale brandveiligheid in kantoren, fabrieken, magazijnen,
winkels en winkelcentra, hotels, restaurants, theaters,
scholen en zorginstellingen.’ Het zijn niet toevallig de
locaties waar ook beveiligers van Trigion actief zijn. 
‘Het zijn vaak gebouwen waar veel mensen aanwezig
zijn en waar veiligheid dus hoog in het vaandel staat.
Zulke opdrachtgevers willen dus ook zeker weten dat
elke beginnende brand meteen wordt gedetecteerd, de
ontruiming snel en soepel in gang wordt gezet en er een
gerichte blussing plaatsvindt.’ Breijer Brandveiligheid
doet dat kennelijk goed. ‘Om een voorbeeld te noemen:
grote warenhuisketens en supermarktconcerns schakelen
ons al 25 jaar in bij elke verbouwing, van elk filiaal, waar
ook in Nederland.’

Compleet ontzorgen
Breijer Brandveiligheid levert en installeert branddetectie-
systemen, ontruimingsinstallaties, vluchtwegbewijzering,
brandwerende middelen als wanden, glas en coatings,
handblusmiddelen, brandhaspels, hydranten, droge 
stijgleidingen en alle mogelijke blussystemen, waaronder
sprinklers. Het dienstenpakket wordt helemaal compleet
met de Brandwachten die Trigion kan leveren. Strating:
‘Maar we gaan nog verder. We streven altijd naar 
langdurige relaties met opdrachtgevers. Als een van de
weinige aanbieders in de brandveiligheid werken we
vaak op basis van een meerjarenonderhoudsplan. En
dan gaat het niet alleen om service en onderhoud: we
nemen desgewenst het totale beheer van de installaties
over, overigens ook als die door anderen zijn aangelegd.
We doen dan alle tests, geven advies, zorgen dat 
installaties blijven voldoen aan (nieuwe) wetten en 
regels, houden organisatorische aspecten in het oog 
en begeleiden keuringen en inspecties. Klanten zijn 
dus echt van alle zorg verlost.’

Trigion Beveiligingstechniek heeft óók specialisten

in huis in branddetectie en ontruimingsinstallaties.

Zusterbedrijf Breijer Brandpreventie heeft al meer

dan 25 jaar ervaring in het ontwerpen en installeren

van blussystemen. Al die kennis wordt nu samen -

gebracht in Breijer Brandveiligheid. Een nieuw

bedrijf dat de complete zorg voor brandveiligheid

op zich kan nemen. Belangrijk nu de regels zo

streng zijn geworden dat de brandweer het gebruik

van een pand zelfs kan verbieden.

Trigion Beveiligingstechniek en Breijer Brandpreventie 
bundelen krachten op gebied van brandveiligheid
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De communicatie binnen Trigion moest beter. Dat bleek
afgelopen jaar uit zowel het medewerkerstevredenheids-
onderzoek als het klanttevredenheidsonderzoek. Reden
voor Trigion om het voortouw te nemen in een project
dat al liep bij Facilicom: het opzetten van een portaal
voor het hele bedrijf. Manager marketing & product -
ontwikkeling Alexander Lindeboom: ‘Niet zomaar een
intranetsite maar een platform waar interactief informatie
kan worden uitgewisseld. Ideaal voor een bedrijf waar
alle uitvoerende medewerkers hun werk op locatie doen
en het dus moeilijk is om iedereen voortdurend op de
hoogte te houden en betrokkenheid te creëren.’ Dat
geldt overigens niet alleen voor Trigion, maar voor alle
bedrijven van Facilicom. ‘MijnTrigion.nl is de voorloper.
Straks krijgt heel Facilicom één portaal dat vervolgens
per gebruiker kan worden gepersonaliseerd.’

Zelf roosters maken
MijnTrigion.nl is overigens nog vrij traditioneel begonnen
met vooral informatie over regelingen en procedures die
er binnen Trigion bestaan. ‘Toch is daar al veel mee te
winnen,’ stelt Alexander Lindeboom. ‘Dat is vaak infor-
matie die niemand op locatie paraat heeft. Dus kost het
veel tijd dat uit te zoeken. Nu kan iedereen dat zelf raad-
plegen, ook nog eens in de zekerheid dat de informatie
volkomen actueel is.’ In aanvulling daarop krijgt
MijnTrigion.nl nieuwspagina’s, blogs en discussieborden.
Door middel van RSS-feeds kunnen gebruikers meldingen
ontvangen als er nieuws is. Zo blijft het portaal traffic
trekken. Als dat al nodig is, want MijnTrigion krijgt nog dit
jaar een heel praktische functie. ‘Straks moet vrijwel alles
wat we nu nog per telefoon, brief, fax of e-mail doen, via
het portaal lopen: planningen, kleding bestellen, verlof
aanvragen. Dat scheelt enorm in de processen en men-
sen krijgen ook nog eens sneller respons. Voor Schiphol
gaan we zelfs proefdraaien met de mogelijkheid dat
mensen hun eigen roosters kunnen maken.’

Deelmap voor opdrachtgevers
Bij MijnTrigion.nl bepaalt het profiel van elke bezoeker
straks welke informatie hij te zien krijgt. Functie,
opdrachtgever of bijvoorbeeld district kunnen criteria zijn.
Die verregaande personalisering maakt dat het portaal
straks eveneens is te gebruiken voor communicatie 
tussen managers onderling of tussen bedrijf en opdracht-
gevers. Alexander Lindeboom: ‘We beginnen al snel met,
zeg maar, een aparte hoek voor de managers waar ze 
bijvoorbeeld hun Office-applicaties vinden. Als dat 
eenmaal loopt, gaan we het portaal openstellen voor
opdracht gevers. Dan komt er bijvoorbeeld een deelmap
waar zowel opdrachtgever, manager als medewerker zijn
informatie haalt. Dan is het mogelijk om bijvoorbeeld
instructies, wijzigingen, memo’s en evaluatieverslagen
met elkaar te delen terwijl die informatie maar op één
plaats hoeft te worden opgeslagen en altijd actueel is.’ 
Het portaal blijkt een ambitieus project waarvan nu al
kan worden geconstateerd dat het gewoon werkt, maar
waarvan de grenzen nog lang niet in zicht zijn. Eén ding
is in ieder geval wel duidelijk, volgens Alexander
Lindeboom: ‘Dit gaat heel ver. MijnTrigion.nl gaat onze
hele bedrijfsvoering drastisch veranderen.’

MijnTrigion.nl straks ook voor opdrachtgevers

‘Dit gaat heel ver. MijnTrigion.nl

gaat onze hele bedrijfsvoering 

drastisch veranderen’

Sinds enkele weken is MijnTrigion.nl in de lucht. Geen intranetsite maar een

heus portaal waar medewerkers, managers én opdrachtgevers informatie

kunnen uitwisselen. Het portaal is in eerste instantie bedoeld om de 

communicatie te verbeteren, maar zal op den duur de manier van werken 

binnen de organisatie drastisch gaan veranderen.
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Verantwoordelijkheden laag in de organisatie leggen, coachend leiding

geven, op basis van gelijkwaardigheid met elkaar omgaan en luisteren naar

je mensen. Het zijn bijna mantra’s in het moderne bedrijfsleven. Toch zijn 

er nog steeds weinig bedrijven waar deze manier van werken echt in de

genen is komen te zitten. Trigion heeft daar nu een grote slag in gemaakt

door werkelijk alle leidinggevenden, van teamleider tot algemeen directeur,

intensief te trainen in deze veel volwassener vorm van leiding geven.

Een vak maken van leiding g
Wim-Jan Goedknegt, Stella Zerbo en Don Groen

Portret van een ketenpartner
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Change4You Training & Coaching heeft de klus er bijna
opzitten. Na eerst de circa vijftig leden van het hoger
management van Trigion te hebben gekneed in situatio-
neel leiding geven, is het Rotterdamse bedrijf zo’n tien
maanden bezig geweest om 600 leden van het midden-
kader te trainen. Wat je noemt een uitdaging voor een
bedrijf dat bewust klein wil blijven. Directeur en trainer
Wim-Jan Goedknegt die eerder leiding gaf aan trainings-
en adviesbureaus van Elsevier en de Boertiengroep: 
‘Bij de Boertiengroep ben ik onder meer bezig geweest
met business development. Daar merkte ik dat klanten
teleurgesteld waren als ik ze overdroeg aan anderen. Ze
wilden graag blijven werken met de persoon die ze voor
zich hadden. Voor mij reden om voor mezelf te beginnen
met een bedrijf dat ik klein wil houden, overigens ook dé
manier om weer echt met mijn vak bezig te zijn.’

Leren door doen  Wim-Jan Goedknegt is
arbeids- en organisatiepsycholoog. ‘Leiderschap heeft
mij altijd al gefascineerd. Change4You is er vooral goed
in om bedrijven te helpen het intern leiderschap te ver-
sterken. Uitgangspunt voor mij is de handelingspsycho-
logie. Die leert dat je niet zozeer over gedrag en
gedragsverandering moet praten, maar dat je het moet
ervaren en voelen. Alleen zo raak je ervan overtuigd 
dat de gedragsverandering goed is en kan het eigen
worden.’ Het is een confronterende manier van trainen.
‘Dat is de stijl van Change4You. We confronteren en 
provoceren. Een dergelijke manier van werken valt niet
bij iedereen goed. Het is vooral geschikt voor doeners.
En die vind je bij Trigion.’ De deelnemers hoeven zich
niet door hele boekwerken met theorie te worstelen. 
‘Bij trainingen die wij aanbieden, zijn deel nemers altijd
gegarandeerd binnen het half uur bezig. Leren door
doen en ervaren, is ons adagium.’

Mensen onafhankelijker maken  Trigion is
product van een fusie van twee bedrijven met ieder een
andere cultuur. Dus was het goed om de manier van
opereren van alle leidinggevenden gelijk te trekken.
Bovendien bleek uit tevredenheidsonderzoek dat de
communicatie beter mocht. Ook daarin kon een training
uitkomst bieden. Wim-Jan Goedknegt: ‘De basis is: 
hoe ga je met elkaar om. En dat is anders dan de 
instruerende manier van leiding geven die onder de vele

oud-militairen in de beveiliging gebruikelijk was. Dat past
niet in een dienstverlenend bedrijf. De tijden zijn ook 
veranderd. Mensen zijn beter opgeleid, willen meer 
verantwoordelijkheden. Dus moet je ze in hun waarde
laten, betrekken bij het bedenken van oplossingen en
onafhankelijker maken.’ Dat heeft zelfs een strategisch
belang voor Trigion. ‘Als alle kennis bij de leidinggevenden
blijft, is een bedrijf uitermate kwetsbaar. Het is ook
eigenlijk jammer dat managers bij Trigion over zo veel
inhoudelijke kennis beschikken. Daardoor blijven ze zich
bemoeien met de inhoud van de operatie. Dat is hele-
maal niet nodig. Er zit genoeg kennis en ervaring bij de
teamleiders en de beveiligers. Managers moeten alleen
bezig zijn met het organiseren van het werk en soms
richting geven. Dát is wat Change4You nastreeft: een
vak maken van leiding geven.’

Umwertung aller Werte  Voor veel oud-
militairen is het een Umwertung aller Werte. ‘We hebben
alle hogere managers met hun team letterlijk het bos in
gestuurd. Daar was hun kennis niets meer waard en was
dus hun machtsbasis weg. Toen moesten ze in overleg
met hun team. Sommigen vroegen zich hardop af wat
dan nog hun toegevoegde waarde was.’ Wat die 
meerwaarde was, kwam naar voren in een doordacht
vragenspelletje. ‘We vroegen wat ze waardeerden in 
leidinggevenden die zij hadden meegemaakt. Dat ging
nooit om kennis van zaken of targets halen, maar bijna
altijd om gedragscomponenten: hij was er altijd voor me,
nam me serieus, behandelde me met respect.’ Het ver-
volg lag voor de hand. ‘We hebben ze daarop gevraagd
zichzelf te beoordelen volgens diezelfde criteria en heb-
ben ze dat lijstje ook laten voorleggen aan hun eigen
medewerkers. Ook dat was weer heel confronterend.
Maar het zette ze wel aan het denken. Je zag het
gewoon gebeuren. Sommigen pikten het zelfs zo
enthousiast op dat ze een draai hebben gemaakt 
van 180 graden en echt compleet anders zijn gaan
managen.’

Nazorg  ‘Het goede bij Trigion is dat iedereen 
dezelfde training krijgt. Doordat het zo breed is, houden
mensen elkaar scherp. Ze gaan dezelfde taal spreken en
kunnen elkaar aanspreken op wat ze geleerd hebben.’
Maar dat alleen zal niet voldoende zijn om het tot een
gevestigde cultuur te maken. ‘Zoiets vraagt om onder-
houd, anders ebt het weg. Het is daarom dat ik geen
training meer verkoop zonder nazorg en borging, ook
omdat het afbreukrisico voor mijn bedrijf anders te groot
is. Dan zeggen ze na drie jaar: het heeft niets uitgehaald.
Maar het is natuurlijk logisch dat nieuw gedrag niet
zomaar beklijft.’ Het vraagt nog meer van bedrijven. ‘Als
zo’n training aanslaat, heeft het een grote impact op de
organisatie. Daar waarschuw ik ook voor. Als de organi-
satie daar niet klaar voor is, hoef je zo’n training niet
eens te beginnen.’ Toch verbaast het zelfs hem hoe lang
het bedrijfsleven nu al bezig is te proberen de stijl van 
leiding geven te veranderen. ‘We geven toch al enige
jaren trainingen coachend leiding geven, maar organisaties
beginnen nu pas managers te selecteren op kwaliteiten
en competentiegericht op te leiden. Kennelijk heeft zoiets
dus veel tijd nodig – misschien wel een hele generatie –
voordat het echt in de genen zit.’

even

‘Het goede bij Trigion is dat 

iedereen dezelfde training krijgt.

Doordat het zo breed is, houden

mensen elkaar scherp. Ze gaan

dezelfde taal spreken en kunnen

elkaar aanspreken op wat ze

geleerd hebben’ 



Energiezuinig hoofdkantoor
Het hoofdkantoor van Trigion en moederbedrijf
Facilicom blijkt niet alleen hoge ogen te gooien
in facilitair opzicht, maar is ook nog eens 
bijzonder energiezuinig. Op basis van de recente
screening door bureau Synorga uit Rotterdam
werd de hoogste EPA-rating toegekend: A++.
Het pand is daarmee het eerste private kantoor-
gebouw in Nederland dat dit energielabel haalt.
Bijzonder aan het hoofdkantoor is dat het geheel
door eigen Facilicom-bedrijven is ontwikkeld,
gebouwd en ingericht. Het pand geldt dan ook
als showcase van wat de verschillende
Facilicom-bedrijven voor de klant kunnen 
betekenen. Het energielabel bewijst dat
Facilicom ook in energie-efficiency geavanceerde
oplossingen in huis heeft. 
Facilicom organiseert elke maandag en 
donderdag vanaf 14.00 uur een instructieve
rondleiding door het pand. Aanmelden kan 
via rondleidingen@facilicom.nl of via de 
contactpersonen van Trigion.

Trigion Awards uitgereikt
Op 10 januari jl. zijn voor het eerst de Trigion
Awards uitgereikt voor het beste object, de beste
teamleider en de beste medewerker. De kern-
waarden van Trigion zijn bij deze doorlopende
competitie de belangrijkste maatstaf. Beste
object is deze eerste keer BP in de Rijnmond,
beste teamleider Frans Derks en beste mede-
werker Harry Dabwrowski. Doorslaggevend bij
BP was dat het 31 mensen sterke Trigion-team
de kernwaarde ‘toonaangevend’ in praktijk weet
te brengen door met vernieuwende voorstellen
te komen om de dienstverlening aan te passen,
plannen die met regelmaat door de opdracht -
gever worden overgenomen. Teamleider Frans
Derks, die leiding geeft aan de winkelsurveillan-
ten in twee Arnhemse winkelcentra, geeft de
kernwaarde ‘samenwerken’ vorm door onder
andere zeer actief contact te onderhouden met
de lokale politie, iets dat zelfs door de actualitei-
tenrubriek EénVandaag werd opgepikt. Harry
Dabwrowski, werkzaam bij het hoofdkantoor van
Vodafone in Maastricht, sleepte de Award binnen
als beste medewerker omdat iedereen bij hem
terecht kan, hij een uitstekende teamspeler is,
zeer assertief is en naast dat alles de beste 
personificatie is van de kernwaarde ‘betrouw-
baar’. Het team van BP is beloond met een
gezamenlijk etentje, Frans Derks en Harry
Dabwrowski mogen op kosten van Trigion 
met partner een geheel verzorgd weekend 
doorbrengen in Scheveningen.

Overvallers vaak recidivisten
Over heel 2007 is het aantal overvallen met
maar liefst 22,5 procent toegenomen, mede door
een ware hausse aan overvallen in december.
De cijfers zijn afkomstig van het Platform
Detailhandel, dat overigens nog een opmerkelijk
detail toevoegt aan deze gegevens: volgens het
Platform wordt meer dan driekwart van de over-
vallen gepleegd door draaideurcriminelen.
Herman van der Geest, voorzitter winkelcrimina-
liteit van het Platform Detailhandel, roept de
politiek op om veelplegers achter slot en grendel
te zetten. Volgens Van der Geest gaat het vaak
ook nog eens om criminelen die geweld tegen
winkeliers niet schuwen.

Extra geld voor veilig ondernemen
Minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken stelt
dit jaar 350.000 euro beschikbaar om winkel -
gebieden en bedrijventerreinen aan een keur-
merk veilig ondernemen te helpen. Het geld
komt bovenop de 1 miljoen euro die hiervoor elk
jaar beschikbaar is. Sinds de invoering van het
project hebben 163 winkelgebieden en 170
bedrijventerreinen een van de drie keurmerken
gehaald. Dat kan alleen als er concrete maat -
regelen zijn genomen om de veiligheid te bevor-
deren. Het ministerie meldt dat uit een enquête
onder ondernemers is gebleken dat de maat -
regelen effect hebben en de veiligheid dus echt
is verbeterd.

Kort nieuws
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