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‘Om maar meteen de knuppel in het 
hoenderhok te gooien’, zegt discus-
sievoorzitter Erik de Vries (Dutch 
Risk) bij de start van de discussiebij-

eenkomst, ‘ik heb het gevoel dat de security branche 
technisch wel innoveert, maar dat klanten daar bar 
weinig van merken. Ze spelen te weinig in op de wer-
kelijke, achterliggende behoefte van de klant.’
Edwin Roobol, Algemeen Directeur bij Axis Commu-
nications, kan zich deels vinden in de constatering 
van De Vries. ‘Wij merken als bedrijf dat het lastig 
is om al onze innovaties te laten doordringen tot de 
markt’, constateert hij. ‘En dus zijn ze niet altijd goed 
zichtbaar voor afnemers. De uitdaging voor ons als 
aanbieders is om diepgaande gesprekken te voeren 
met klanten over hun behoeftes, hun risico’s en hun 

Innoveren door  
integreren

Is de security branche innovatief genoeg? Of zijn aanbieders te traditioneel en 
te behoudend? Op initiatief van Security Management discussieerden zeven 
deskundigen uit de branche over deze en andere actuele vragen. De discussie 
stond onder leiding van Erik de Vries, onafhankelijk securityconsultant.

tekst Tobias Reijngoud

discussie

business. Dat gesprek is essentieel voor beide partijen. 
Bij de klant leidt het tot meer bewustzijn over de 
kernrisico’s van zijn bedrijf, en bij de aanbieder tot de 
kennis die nodig is om innovaties te ontwikkelen die 
meerwaarde hebben voor de klant.’
Jan Wilterdink, Business Development Manager bij 
Nedap, nuanceert de stelling dat de security branche 
te weinig innovatief is. ‘Neem een cruciaal thema als 
cyber security. Op dat vlak heeft een bedrijf als het 
onze inmiddels veel kennis en oplossingen in huis. 
De uitdaging is om het belang van cyber security 
bij de klant over het voetlicht te brengen en hem te 
overtuigen van de waarde van de oplossingen die we 
ontwikkelen.’ 
Kijkend naar de toekomst, liggen de innovatiekansen 
vooral op het gebied van het ontwikkelen van totaalop-
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Commentaar
Kan de naam van de fotograaf (Foto’s: Eduard van der Worp) naast de eerste foto komen te staan? 
Nu stond het onderaan de tekst, vind ik minder fraai

N.a.v tweede proef:
Foto’s op pagina 15 bovenaan lijken niet helemaal gelijke groot te zijn. Graag gelijk 
trekken.
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FAC RED SMA 2013 0708 ART02 foto 1: Groepsfoto plaatsen op 2e pagina van artikel (op rechts; hele pagina)

Overige foto’s bovenaan de pagina’s plaatsten:

De deelnemers aan de discussie (v.l.n.r.)
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Erik de Vries, security consultant Dutch Risk
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Edwin Roobol, algemeen directeur Axis Communications
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Jan Wilterdink, business development manager Nedap
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Richard Franken, commercieel directeur Trigion
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André Bos, sales manager Bosch Security Systems
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Martijn Janssen, area manager Securitas
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Jeroen van der Poel, directeur business development G4S
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Rob Verbrugge, hoofd verkoop Aras Security

Ik heb geen foto voor aan het einde. 
Kenny

Arjen:
- Ik wil de individuele foto’s bovenaan de pagina’s, in hetzelfde formaat / formaat van 
de foto’s op pag. 16 & 17 . Dat betekent dat de foto’s op pag. 15 iets kleiner mogen., 
en de foto’s op pag. 16 naar boven moeten.
-pag. 17: streamer laten vervallen. Hierdoor kan er volgens mij meer wit op pag. 16 & 
17 tussen de foto’s en de tekst

Jeroen van der Poel: 
‘Financiële krapte 
dwingt tot innovatie’

Fo
to

’s
: e

d
u

ar
d

 v
an

 d
e

r 
W

o
rp

12_17_Artikel 2 Integreren.indd   13 02-07-13   11:54



Aspirati e zonder problemen!

Wij helpen u graag  - 0566-623920 - www.aerocheck.eu - info@aerocheck.eu

cellen - fabriekshallen - datacenters - lift schachten - computerruimtes - distributi ecentra - koel- en vriescellen 
opslagruimtes - stallen - theaters - musea - winkelcentra - vuilverwerking - historische gebouwen

Aspirati esystemen van Aerocheck:

Het beste wat u kunt kopen!
Service en begeleiding van Aerocheck:

Het beste wat u kunt krijgen!

aerocheck_avertentie_2.indd   1 27-06-13   08:26

De beveiliging van het bedrijf is uw verantwoordelijkheid. Medewerkers, maar 
ook klanten vertrouwen erop dat u zorg draagt voor een veilige omgeving. 
Dit is niet eenvoudig, aangezien beveiligingstechnologie vaak complex en 
inflexibel is. Maar wat als security management lonend is, rapporteren een 
plezier en bezoekersmanagement makkelijk? Dit is precies wat Nedap’s 
Security Management Platform AEOS u biedt. Het is hèt platform van de 21e 
eeuw dat functionaliteiten als toegangscontrole, inbraak en video binnen 
één applicatie combineert. Wilt u ook elke dag fluitend naar uw werk? 
Bezoek ons via www.nedapsecurity.com

Security Redefined
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Rob Verbrugge: ‘De 
nieuwe generatie 
security managers 
wordt breed opge-
leid’

lossingen voor klanten. Dat is de mening van Richard 
Franken, Commercieel Directeur bij Trigion. ‘Met to-
taaloplossingen bedoel ik met name dat aanbieders zo-
wel de risicoanalyses vooraf aanbieden, als de noodza-
kelijke systemen en mensen die uiteindelijk nodig zijn 
voor het risicomanagement. Alleen met een dergelijk 
integrale benadering kun je als aanbieder daadwerke-
lijk meerwaarde bieden aan de klant. En dan merkt hij 
ook echt iets van de waarde van innovatie.’
Dat meent ook André Bos, Sales Manager bij Bosch 
Security Systems. ‘Bij het ontwikkelen van totaaloplos-
singen, zullen wij als aanbieders in de toekomst meer 
met elkaar moeten gaan samenwerken. Integreren 
is het toverwoord. Je hoeft als aanbieder niet zelf 
alle kennis en alle puzzelstukjes in huis te hebben. 
Je behaalt veel voordeel door kennis en ervaring te 
delen en samen in te zetten op het ontwikkelen van 
integrale oplossingen voor klanten.’
De security branche leunt van oudsher sterk op het 
inzetten van mensen, zegt Martijn Janssen, Area Ma-

nager bij Securitas. ‘Maar daar is de laatste jaren veel 
verandering in gekomen. Bij het bieden van totaalop-
lossingen is het leveren van mensen vaak slechts een 
onderdeel. Security is gelukkig een veel breder con-
cept geworden. Dat is een positieve en veelbelovende 
ontwikkeling waar we binnen Securitas inmiddels al 
veel succesvolle ervaringen mee hebben.’ 

De bekenDe weg

‘Als het gaat om innovatie, kun je twijfelen in hoe-
verre klanten eigenlijk wel vragen om innovatieve 
oplossingen.’ Dat zegt Jeroen van der Poel, Directeur 
Business Development bij G4S. ‘Bij beveiliging 
denken veel klanten toch in tamelijk traditionele 
termen. Men vraagt naar de bekende weg. Aanbeste-
dingsspecificaties zijn soms ook erg gedetailleerd. Dat 
beperkt de ruimte om iets nieuws aan te bieden met 
meerwaarde voor de klant. De soms traditionele visie 
van klanten moet voor ons als aanbieders vooral een 
uitdaging zijn om vooraf met hen in gesprek te gaan, 
met hen mee te denken, en de mindset ten aanzien 
van beveiliging te veranderen.’ 
Dat wordt onderschreven door Janssen. ‘Probleem 
bij het breed en strategisch bespreken van security 
is echter wel dat het bij veel opdrachtgevers geen 
directieonderwerp is. Het belang van security voor 
de continuïteit van het bedrijf en de bedrijfsproces-
sen, wordt vaak onvoldoende onderkent. De meeste 
directies delegeren het onderwerp naar het midden-
management.’ Deze constatering is voor Janssen mo-
tiverend. ‘Het feit dat het belang van security vaak te 
weinig op het netvlies staat bij afnemers, zie ik vooral 
als een uitdaging aan de branche om daar wat aan te 
doen. Er liggen enorme kansen.’

Erik de Vries, security consultant Dutch Risk Edwin Roobol, directeur Axis Communications
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bezuinigen als kans

Zowel bij overheden als bedrijven staan de beschikba-
re budgetten de laatste jaren onder druk, constateert 
discussievoorzitter De Vries. ‘Dit als gevolg van de 
economische crisis en van bezuinigingen. De vraag is 
of dat kansen biedt op het gebied van innovatie?’ 
Niet per se, meent Van der Poel. ‘Door de financi-
ele druk bij de opdrachtgever blijft er vaak weinig 
ruimte over om te innoveren. Aan de andere kant 
wordt onder druk alles vloeibaar. Financiële krapte 
dwingt tot vernieuwing en innovatie. Je moet als 
aanbieder extra creatief zijn om aan de vraag van de 
klant te voldoen. Op dit vlak gaat het uiteindelijk om 
je eigen benadering. Krapte en bezuinigingen kun je 
zien als kans.’
‘Daar zou ik het graag mee eens zijn’, reageert 
Franken, ‘maar we zeggen als branche nu al een flink 
aantal jaren dat bezuinigingen kansen bieden. Toch 
zie je in de praktijk een zekere verschraling ontstaan 
in de vraag vanuit opdrachtgevers. Dus ik heb twijfels 
bij de houdbaarheid van de stelling dat druk op bud-
getten aanzet tot innovatie. Dat zal van geval tot geval 
verschillen.’ 
Die nuancering wordt onderschreven door Bos. ‘Toch 
zie ik vooral kansen als gevolg van financiële krapte. 
Kijk naar overheidsbezuinigingen. Die leiden absoluut 

tot nieuwe mogelijkheden voor de security bran-
che. Druk op kosten dwingt tot het ontwikkelen van 
slimme oplossingen gericht op total cost of ownership. 
Daarnaast zet de overheid in op outsourcing, mede 
gedreven door kostenoverwegingen. Ook dat biedt 
veel mogelijkheden aan de branche. Aan ons als aan-
bieders de uitdaging om de ondernemers te vinden 
binnen de politiek en het ambtenarenapparaat. Dat 
zijn de mensen die je nodig hebt om in onderling 
overleg te komen tot vernieuwingen.’
Ruimte om te innoveren ontstaat vooral wanneer je 
als aanbieder daadwerkelijk inzicht hebt in de vraag 
en de belangen van de opdrachtgever, menen de 
deelnemers aan de discussie. En het opbouwen van 
dat inzicht kost tijd. Daarom is het van belang om 

André Bos, sales manager Bosch Security 
Systems

Richard Franken, commercieel directeur 
Trigion

Jan Wilterdink, business development 
manager Nedap 

Richard Franken: 
‘Security is bij veel 
opdrachtgevers 
geen directie- 
onderwerp’
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langjarige relaties op te bouwen met afnemers.
Dat vindt ook Wilterdink. ‘Maar een langetermijnre-
latie is niet het enige dat van belang is’, vult hij aan. 
‘Het gaat er ook om dat de klant een visie heeft op de 
vraag waar hij met zijn security naar toe wil, wat zijn 
vitale bedrijfsprocessen zijn en waar de risico’s liggen. 
Wij hebben als aanbieder de laatste jaren positieve 
ervaringen opgedaan op dit vlak. We werken intensief 
samen met klanten die op het gebied van security 
integraal denken en een brede visie hebben. Het zijn 
partijen die zich niet laten leiden door de vraag hoe 
ze op korte termijn het goedkoopst uit zijn, maar juist 
kijken wat op langere termijn de beste oplossing is.’        

nieuwe generatie

Als het gaat om het over het voetlicht krijgen van de 
innovatieve kracht van security aanbieders, heeft de 
branche last van zijn eigen imago. Dat meent Rob Ver-
brugge, Hoofd Verkoop bij ARAS Security. ‘Traditioneel 
is de branche sterk gericht op het leveren van mensen 
en fysieke beveiliging. Inmiddels is het aanbod welis-
waar veel breder en integraler, toch denk ik dat veel 
afnemers de branche in eerste instantie nog steeds zien 
als leverancier van traditionele beveiliging. Klanten 
weten vaak niet wat aanbieders allemaal in huis hebben 
en welke kennis en concepten er worden ontwikkeld.’ 

Rob Verbrugge, hoofd verkoop Aras 
Security

Jeroen van der Poel, directeur business 
development G4S

Martijn Janssen, area manager 
Securitas

Voortdurend inzetten op innovatie is cruciaal voor 
de toekomst van de security branche. Daarover zijn 
de deelnemers aan de discussie het allemaal eens. 
‘De branche is op dat vlak in het algemeen ook goed 
bezig’, meent Roobol. ‘Maar er is een continue alert-
heid geboden. De wereld verandert razendsnel, en 
daarmee ook de vraagstukken rond security. Denk aan 
het gebruik van social media en de inzet van het pu-
bliek bij de aanpak van beveiligingsvraagstukken. Het 
is van cruciaal belang om dat soort ontwikkelingen op 
de voet te volgen.’

Gezien de grote veranderingen is het goed om te 
zien dat de nieuwe generatie security managers breed 
en diepgaand wordt opgeleid. Dat is de ervaring van 
Verbrugge. ‘Thema’s als cyber security en innovatie 
wordt jonge generaties met de paplepel ingegoten. 
Die goedopgeleide jongeren zijn cruciaal voor een 
toekomstgerichte security. De studenten die nu van de 
opleidingen komen, gaan werken bij zowel aanbieders 
als afnemers. Dat zal ertoe leiden dat de security-kennis 
aan beide kanten de komende jaren verder zal toene-
men. Dat is een verdere kwaliteitsimpuls en levert een 
meer integrale benadering van security op.’ n   

tobias reijngoud is freelance journalist
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