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OMDENKEN IN BEVEILIGING

Ellen Groenewoudt, algemeen 
directeur van Trigion kon 
op 9 oktober zo’n 200 rela-

ties verwelkomen in de Hermitage in 
Amsterdam. De bezoekers werd een 
interessant en afwisselend programma 
geboden rondom het thema ‘Omden-
ken in beveiliging’. Het Schiedamse 
beveiligingsbedrijf had voor dit thema 
gekozen, omdat de uitdaging in deze 
economisch lastige tijden voor zowel 
klant als leverancier niet zozeer ligt in 
het verbeteren van traditionele proces-
sen en patronen, maar veel meer vraagt 
om een andere benadering. Of het nu 
gaat om uitdagen, loslaten en vertrou-
wen van leveranciers, of om integreren 
van fysieke en digitale beveiliging, of 
stimuleren van innovatie door samen-
werking, het gaat daarbij steeds meer 
om een andere benaderingswijze.

BEST VALUE PROCUREMENT

Jeroen van de Rijt (senior consultant 
Scenter) en Sander Bastianen (senior in-
koper NS) schetsten aan de hand van 
het nieuwe beveiligingscontract van NS 
hoe prestatie-inkoop voor zowel leve-
rancier als klant tot een bevredigende 
uitkomst kan leiden, met onder andere 
partnership als resultaat. (In Security 
Management 2013, nummer 7/8 kunt 
u het volledige verhaal van Sander Bas-
tianen lezen.)

CYBER CRIME

Vervolgens ging Bas de Vogel (unitmana-
ger ICT security bij Hoffmann) in op 
de belangrijkste trends in cyber crime. 
Zo werd in 2012 ongeveer 40 procent 
van de Nederlandse bedrijven gecon-
fronteerd met een of andere vorm van 
cyber criminaliteit. Volgens De Vogel 
komt cyber crime dan ook steeds dich-
terbij voor bedrijven en zouden ze hier-
op moeten anticiperen door hun per-
soneel hiervan meer bewust te maken.
Met deze boodschap in het achter-
hoofd was het dan ook geen verrassing 
dat de Hoffmann Cyber Security Award 

Commentaar
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Bijschrift:
Richard Franken, directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche (tweede van rechts) over-
handigt de Cyber Security Award.

N.a.v de proef
auteursvermelding onder het intro gezet. dat valt er nu buiten. Graag passend maken.

CONGRES

Richard Franken, directeur van Hoffmann Bedrijfsrecherche (tweede van rechts) 
overhandigt de Cyber Security Award.

Veiligheid en beveiliging staan al jaren hoog op de agenda bij veel organisaties. En 
juist in tijden van crisis hebben klanten behoefte aan een andere benadering, waarop 
beveiligingsbedrijven moeten inspelen. Hoe? Tijdens het Trigion congres op 9 oktober bleek 
dat ‘omdenken’ hierbij kan helpen. 

tekst Arjen de Kort

2013 vervolgens werd uitgereikt aan de 
Schiphol Group voor zijn awareness 
campagne cyber security.

JA!MAAR

Na een presentatie van Joris den Bruinen, 
adjunct-directeur van The Hague Security 
Delta, werd de middag op inspirerende en 
interactieve wijze afgesloten door Berthold 
Gunster, grondlegger van het “Ja-maar” 
concept. Hij nam de zaal mee in zijn !lo-
so!e van “omdenken”, waarbij je van een 
probleem een mogelijkheid maakt. !


