
16   |    FACTO MAGAZINE   |  6 2013 17

>>

Kwaliteit als

THEMA: bEvEIlIGING

no-brainer
Hitachi Data Systems opende in april de deuren van een compleet nieuw distributiecentrum in 

Zaltbommel. Een locatie, van groot strategisch belang voor Hitachi. De beveiliging is uitbesteed 

aan beveiligingsorganisatie Trigion. Een gesprek met security manager Steve Tozer over de 

selectie van de securitydienstverlener en de verwachtingen over de samenwerking. 

door GErArD DESSING H itachi Data Systems (HDS), producent en 

leverancier van data-opslagsystemen, soft-

ware en services voor de zakelijke markt, 

groeit als kool. De vraag naar dataopslag-

systemen en reserveonderdelen neemt 

steeds verder toe met als gevolg dat het 

huidige distributiecentrum voor Europa, Midden-Oosten en Afrika (12.000 

m2) in Waardenburg te klein werd. Alle reden dus om een paar kilometer 

verderop in Zaltbommel een groter en efficiënter distributiecentrum (inclusief 

assemblageruimte en kantoorruimte) van maar liefst 30.000 m2 te bouwen. 

Een object dat in april jongstleden werd opgeleverd. 

 

Voor dit nieuwe pand moest Hitachi in het najaar van 2012 op zoek naar 

een beveiligingsbedrijf. Het bedrijf zocht een organisatie die niet alleen de 

bemanning van de receptie en de mobiele surveillance zou kunnen verzor-

gen, maar die ook het in het pand gevestigde European Security Operations 

Center (ESOC) zou kunnen bemannen, vertelt security manager Steve Tozer. 

De Brit Tozer is sinds drie jaar verantwoordelijk voor de beveiliging van circa 

55 panden van Hitachi Data Systems in Europa, Midden-Oosten en Afrika. 

Ook de veiligheid van Hitachi-werknemers op zakenreis in risicovolle EMEA-

gebieden, valt onder hem.

ESOC

Het ESOC is een 24/7-bemande alarmcentrale waar diverse securitywerk-

zaamheden worden uitgevoerd. Zo worden vanuit het centrum de Hitachi-

panden in de verschillende EMEA-landen op afstand gevolgd via IP-ca-

merasurveillance, wordt daar de alarmopvolging gecoördineerd, vindt het 

beheer van het toegangscontrolesysteem S2 er plaats, en wordt het ‘traveller 

protec tion’-programma er uitgevoerd. Dit is een securityprogramma voor 

HDS-medewerkers op zakenreis in risicovolle gebieden in EMEA-landen. 

Met hen wordt vanuit het ESOC dagelijks contact onderhouden en indien 

nodig worden ze - in nauw overleg met International SOS - met raad en daad 

terzijde gestaan.

MarktOriëntatiE 

Hoewel Hitachi in Waardenburg al goede ervaringen had met de dienstverle-

ning van Trigion, besloot het bedrijf voor de nieuwbouw in Zaltbommel zich 

toch breed in de vaderlandse beveiligingsmarkt te oriënteren. In augustus 

vorig jaar werd de top 5-beveiligingsbedrijven benaderd om een maatwerk-

voorstel aan te leveren. 'Trigion was het meest open in de antwoorden, zegt 

Tozer', terugkijkend op die procedure. 

Organisatie : Hitachi Data Systems

Nieuwbouw  : Distributiecentrum

locatie  : Zaltbommel

bouwkosten  : 35 miljoen euro

Oppervlakte  : 30.000 m2 (incl. assemblage- 

   en kantoorruimte)

beveiliging  : uitbesteed aan Trigion 

  (3 jaar + 2 optiejaren) 

Website : www.hds.com/nl
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‘Het bedrijf voorzag ons precies van díe infor-

matie die we wilden. Bovendien reageerden ze 

sneller dan de andere en waren ze meer open over 

hun ervaring in de markt met huidige en voorma-

lige klanten. Dit, gekoppeld aan onze ervaringen 

op de locatie in Waardenburg, waren voor ons 

redenen om met Trigion in zee te gaan.’ 

niEtS tE vErbErgEn

Bianca Wijnholds, al jaren werkzaam als sales-

manager zakelijke dienstverlening bij Trigion, 

was nauw betrokken bij het selectietraject. ‘We 

zijn zéker open geweest’, bevestigt ze. ‘Waarom? 

Omdat we niets te verbergen hebben. Natuurlijk 

zijn er contracten verloren gegaan, maar dat is 

bijna altijd het gevolg geweest van de prijscon-

currentie en had niets te maken met de kwaliteit 

van onze dienstverlening. Hitachi heeft voor óns 

gekozen, terwijl we niet de goedkoopste aanbie-

der waren. Dat zegt genoeg over het vertrouwen 

dat men in ons heeft.’ 

Tozer bevestigt de woorden van Wijnholds:

‘Hitachi gaat voor kwaliteit. Sterker nog; we 

betalen liever iets meer voor de juiste kwaliteit 

dan dat we minder betalen maar dan ook het 

prestatieniveau zien dalen. Kwaliteit is echt een 

no-brainer voor ons.’  

bElang van dE tEaMlEidEr 

Toen het contract (aangegaan voor drie jaar met 

twee optiejaren) rond was, volgde als een van de 

eerste acties de selectie van een geschikte team-

leider. Berry Dekker, al meer dan 25 jaar werk-

zaam bij Trigion, bleek de aangewezen man voor 

de functie. Tozer benadrukt het belang van een 

goede leidinggevende op het object. 

‘De teamleider is hét gezicht van Hitachi voor 

zowel de mensen van het distributiecentrum als 

voor de mensen van ons Global Security Center in 

de Verenigde Staten. Hij is ook de eerste contact-

persoon voor mij. Ik reis heel wat af en zal eens 

in de vier tot vijf weken hier zijn. Normaliter is 

Berry dus de man die de zaken in eerste instantie 

moet runnen en oplossen. Hij is dus een belang-

rijke schakel in het geheel.’    

EngElSE taal 

Bij het selecteren van het beveiligingspersoneel 

gold een niet alledaags selectiecriterium, name-

lijk: zeer goede beheersing van de Engelse taal, 

zowel in woord als geschrift. Na bestudering van 

de personeelsdossiers in het district Eindho-

ven, bleken zo’n 15 medewerkers geschikt voor 

de functie. Teamleider Dekker: ‘Je zoekt onder 

andere naar mensen die ervaring hebben in een 

Engelstalige werkomgeving. En opeens stuit je 

dan op iemand met familie in de VS, terwijl een 

ander weer twee jaar Engels heeft gestudeerd. Dit 

soort mensen hebben we benaderd met de vraag 

of ze geïnteresseerd waren in een functie bij HDS. 

Uiteindelijk hebben Steve en ik gezamenlijk ne-

gen collega’s geselecteerd.’  

de beveiligingsmedewerkers 
moeten vlekkeloos met de 
systemen kunnen omgaan
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8 dagEn OplEiding 

Om de medewerkers goed voor te bereiden op 

hun taak hebben zij in april een uitgebreide, acht-

daagse opleiding gevolgd. Diverse onderwerpen 

stonden op het programma, zoals het aanmaken 

en uitgeven van badges, het toekennen van toe-

gangsautorisaties, het bedienen van het toegangs-

controle- en CCTV-systeem en het omgaan met 

het traveller protection-systeem. De opleiding 

werd afgesloten met een test. Als docenten fun-

geerden behalve Tozer ook Hitachi-collega’s van 

het Global Security Operations Center in de VS.  

Dat veel tijd is besteed aan opleiding van de be-

veiligingsmedewerkers is voor Tozer vanzelfspre-

kend. ‘De beveiligingsmedewerkers dragen veel 

verantwoordelijkheid, voor zowel de beveiliging 

van het distributiecentrum in Zaltbommel als 

voor de veiligheid van onze mensen in risicovolle 

gebieden. Ze moeten vlekkeloos met de systemen 

kunnen omgaan en alle procedures strikt kunnen 

uitvoeren. Het is dus belangrijk de tijd te nemen 

om deze mensen goed te trainen.’ 

partnErShip

Is partnership in de relatie belangrijk? Tozer en 

Wijnholds knikken bevestigend. Wat dat in de 

praktijk dan inhoudt? Tozer: ‘Voor mij bestaat 

partnership uit verschillende elementen. De be-

veiligingsmedewerkers moeten betrouwbaar, goed 

opgeleid, communicatief en klantgericht zijn. Ze 

moeten onze business begrijpen, weten waar het 

om draait en het besef hebben hoe belangrijk dit 

distributiecentrum voor ons is. Ook moeten ze 

voldoen aan het door ons gewenste kwaliteitsni-

veau. Daarnaast moeten er natuurlijk wederzijds 

vertrouwen en volledige openheid zijn, zodat je 

op alle niveaus dingen tegen elkaar kunt zeggen 

om zaken te verbeteren. Daar gaat het om.’   <<


