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Koersvast met  
een eigen signatuur

Sinds enkele maanden is de leiding van het grootste Nederlandse beveili-
gingsbedrijf in handen van Ellen Groenewoudt. Een portret van één van  
de weinige topvrouwen in de beveiligingsbranche: over management,  
de markt, en de strategie van Trigion. ‘Ik pas bij de koers van dit bedrijf  
en kan daar nu mijn eigen signatuur aan geven.’ ARJEN DE KORT

Sinds 1 augustus van vorig jaar ze-
telt Ellen Groenewoudt in de 
 directiekamer van Trigion op de 

twaalfde etage van het Facilicom 
hoofdkantoor in Schiedam. Na de har-
telijke ontvangst neemt zij uitgebreid 
de tijd voor het interview, waarin zij 
zich ontspannen toont en openhartig 
ingaat op de strategie voor de komende 
jaren, de hobbels die zij daarbij op de 
weg ziet en de groeikansen die er in 
haar optiek volop zijn.

Toeval
Zo neemt ze bij aanvang van het inter-
view de tijd om te vertellen hoe zij in-
middels alweer ruim twintig jaar gele-
den min of meer bij toeval haar entree 
maakte in de beveiligingsbranche. 
Want toen zij na haar studie geen full-
time baan in het onderwijs kon vinden, 
ging ze als uitzendkracht aan de slag bij 
het opleidingscentrum van de Neder-
landse Veiligheidsdienst Groep. Groe-
newoudt: ‘Er was wel een link met 
mijn opleiding als docent, maar niet 
met de beveiliging. Als het de auto-
branche was geweest, had ik het ook 
goed gevonden. Maar wat mij direct 
aansprak, was dat het een commercieel 
opleidingsinstituut was dat opereerde 
op een onontgonnen gebied. In die tijd 
was het namelijk nog niet gebruikelijk 
dat beveiligers werden opgeleid.’
Na een aantal jaren kreeg zij er de 
eindverantwoordelijkheid met de op-

dracht om er een winstgevend bedrijfs-
onderdeel van te maken. Dit lukte bin-
nen twee jaar door ook opleidingen 
aan externe klanten te verkopen. ‘Het 
was een relatief kleine club, met zo’n 4 
miljoen gulden omzet, waar ik eindver-
antwoordelijk was voor een kwalitatief 

goed opleidingsproduct voor de klant. 
Dat was een leuke job en zo heb ik het 
vak van manager geleerd. Bovendien 
verschilt het niet veel van waar ik nu 
mee te maken heb, alleen is de omvang 
groter geworden.’

Dat managen trok je wel?
‘Daar heb ik nooit een bewuste keuze 
in gemaakt. Het lag me gewoon en is 
een natuurlijk iets wat bij me past. 
Want als docent voor de klas staan is 
tenslotte ook managen.’

Wat voor soort manager ben je?
Aanvankelijk reageert zij lachend en 
enigszins afhoudend op deze vraag. ‘Dat 
vind ik lastig om van mezelf te zeggen.’ 
Maar na enig aandringen en nadenken 
geeft ze toch antwoord. ‘Ik ben een echt 
mensenmens en vind het prachtig als ik 
zie dat mensen kunnen groeien. Die so-

ciale factor zit er bij mij achter en daar-
om ben ik ook gefocust op financiën. 
Immers, als een bedrijf financieel op 
orde is, biedt dat continuïteit aan de 
mensen en hun gezinnen én kun je met 
elkaar aan iets bouwen. Aan die combi-
natie hecht ik veel waarde. Voorwaarde 

is natuurlijk dat er winst wordt ge-
maakt, maar de kick zit ook in het van-
uit de inhoud gezamenlijk dingen neer-
zetten. Ik zal daarom altijd proberen die 
inhoud te zoeken, omdat daarin de 
kern van de business zit. Hoe hoger je 
komt en hoe groter de omzet is, des te 
bewuster moet je dit organiseren. Daar-
om ga ik op vaste momenten in het jaar 
met het operationeel management bij 
de medewerkers langs om met elkaar in 
gesprek te blijven. Dat heb ik nodig om 
gelukkig te blijven.’

Zou de beveiligingsbranche er anders uit-
zien als er meer vrouwen op topposities 
zouden zitten?
‘Nu moet ik ontzettend uitkijken met 
wat ik ga zeggen met alleen maar man-
nen om mij heen. En alles wat ik hier-
over zeg, is generaliserend. Maar ik ge-
loof dat het niet zozeer in het geslacht 

Ellen Groenewoudt, het nieuwe gezicht van Trigion 

portret

‘We gaan zaken niet wereldschokkend 
 anders doen, maar wel aanscherpen’
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zit, maar veel meer in het karakter. 
Wel wordt een begrip als beleving 
steeds belangrijker in de beveiliging en 
ik denk dat dit past bij een vrouw, om-
dat zij misschien van nature wat dienst-
baarder is ingesteld dan een man. 
Maar zelfs dat vind ik al gevaarlijk om 
te zeggen.’

Als het dan over haar eigen positie 
gaat, toont Groenewoudt zich bewust 
van het feit dat dit nog altijd vrij uniek 
is. ‘Natuurlijk is het speciaal dat een 
vrouw leiding geeft aan wat toch nog 
steeds een mannenwereld is. Zelf sta ik 
daar overigens niet zo bij stil, want ik 
zie vooral collega’s. Ik heb ook nooit 
zoiets als een glazen plafond ervaren. 

Misschien dat het voor de omgeving 
wel eens speelde, maar niet voor mij.’

Waarom is Trigion vorig jaar bij jou 
 uitgekomen voor deze functie?
‘In alle eerlijkheid: ik heb er zelf om 
 gevraagd. Ik was toe aan een volgende 
stap in mijn carrière en wilde heel 
graag een eindverantwoordelijke func-
tie. Daarin kun je namelijk echt een 
cultuur neerzetten en daarbij voel ik 
mij prettig: richting bepalen in plaats 
van medebepalen. Natuurlijk doe je 
 zoiets met elkaar, maar in zo’n functie 
ben je er ook het gezicht van. Dat wilde 
ik graag en dan het liefst binnen de Fa-
cilicom-groep. In het najaar van 2010 
heb ik dat aangegeven, waarbij mijn 

voorkeur uitging naar de directiepositie 
van Trigion.’

Het was dus duidelijk jouw ambitie. 
Maar waarom heeft Trigion ook voor jou 
gekozen en bijvoorbeeld niet voor iemand 
van buiten?
‘Iemand van buiten kies je eigenlijk al-
leen als je als bedrijf een andere koers 
wil gaan varen. Dat was hier niet aan 
de orde, want met de koers van de af-
gelopen jaren zijn we immers naar de 
nummer 1 positie in de branche ge-
groeid. Die koers willen we voortzetten 
en als je dan iemand in het team hebt 
die dit ambieert en daar qua persoon 
bij past én er een eigen signatuur aan 
kan geven, dan is dat natuurlijk ideaal.’

Wat die eigen signatuur inhoudt, legt 
Groenewoudt uit: ‘In de huidige markt 
wordt het steeds belangrijker om de 
klant aan ons te binden. Focus op 
 kwaliteit is daarbij essentieel. En dat  
is altijd mijn verhaal geweest, dus dat 
matchte heel goed met de visie van het 
bedrijf.’

Je zegt dat de strategie wordt gecontinu-
eerd. Daarin moet de omzet in 2015 naar 
500 miljoen euro groeien. Hoe ga jij deze 
ambitie waarmaken?
‘Die opdracht ligt er inderdaad, maar 
daaraan is ook een belangrijke voor-
waarde verbonden en dat is dat het 
 publieke domein opengaat. Er zit een 
enorme potentie in die publieke markt, 
maar tot op heden valt het tempo 
waarin deze wordt opengesteld tegen. 
En zolang dat zo blijft is die 500 mil-
joen te ambitieus.’

Tegelijkertijd constateert Groenewoudt 
dat er in de traditionele markt van 
manbeveiliging sprake is van een lichte 
krimp, doordat klanten door de econo-
mische crisis en een ontwikkeling als 
Het Nieuwe Werken minder diensten 
afnemen. Desalniettemin is zij opti-
mistisch voor de komende jaren. ‘We 
willen blijven groeien’, stelt ze met na-
druk en legt vervolgens uit hoe. ‘Aller-
eerst door klantbehoud, met daarbij 
een zwaardere focus op kwaliteit. Voor 
het beveiligingsbedrijf blijft de strategie 
operational excellence, maar met het 
accent op zaken als vakmanschap, 
dienstbaarheid en beleving. Dat noe-
men we customer excellence. We gaan 

portret

Ellen Groenewoudt is zich bewust van haar unieke positie als algemeen directeur  
van Trigion. ‘Het is speciaal dat een vrouw leiding geeft aan wat toch nog steeds een 
mannenwereld is. Zelf sta ik daar niet zo bij stil en ik heb ook nooit zoiets als een 
 glazen plafond ervaren.’
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zaken dus niet wereldschokkend anders 
doen, maar wel aanscherpen.’

Daarnaast verwacht zij te kunnen 
groeien in de nieuwe markten evene-
mentenbeveiliging en Toezicht & 
Handhaving, en heeft zij hoge ver-
wachtingen van cross selling. ‘Mijn 
voorganger Geert van de Laar zal zich 
binnen Facilicom als concerndirecteur 
Facilitaire Bedrijven Nederland onder 
andere gaan focussen op het bevorde-

ren van cross selling, waarbij we kijken 
in hoeverre bestaande klanten van de 
verschillende bedrijfsonderdelen meer-
dere diensten van ons kunnen gaan af-
nemen. Zo’n 15 procent van de markt 
geeft aan hier behoefte aan te hebben, 
dus daar ligt nog een heel onontgon-
nen terrein. Intern hebben we de over-
legstructuur zo georganiseerd dat ik 
 samen met mijn collega’s van Gom, 
Prorest en Facilicom Facility Solutions 
hier continu op focus. En ik zal samen 
met Van de Laar klanten bezoeken 
waar we nu nog alleen beveiligings-
diensten leveren en waar wellicht meer 

mogelijk is. Daar zal echt nieuwe groei 
uit voortkomen.’

Is focus op kwaliteit de manier om aan  
de nog altijd in de beveiligingsbranche 
heersende prijsdruk te ontkomen?
‘Ik zie een markt die krimpt en een 
klant die steeds kritischer wordt. Vijf 
jaar geleden hadden veel klanten geen 
SLA’s, nu ken ik ze niet meer zonder. 
Vijf jaar geleden had je nog klanten die 
niet goed wisten wat ze wilden, maar 

ook die ken ik niet meer. Dus de markt 
is kritisch en beoordeelt je op kwaliteit. 
Daarop moet je focussen, anders blijft 
die klant niet bij je in deze verdrin-
gingsmarkt.’

Kwaliteit wordt mede bepaald door de 
 medewerkers. Jullie investeren veel in de 
opleiding van jullie mensen. De nieuwste 
ontwikkeling daarin is hostmanship, 
waarbij het topmanagement een voor-
trekkersrol vervult. Waarom?
‘Bij hostmanship draait het om gast-
heerschap, dienstbaarheid en beleving. 
Dat zijn zaken waar steeds meer klan-

ten om vragen. Het bijzondere aan het 
traject zoals wij dat bij Trigion zijn in-
gegaan, is dat wij ons als management-
team samen met de districts- en busi-
nessunitdirecteuren laten opleiden tot 
gecertificeerd trainer hostmanship en 
wij zelf workshops hierover aan de me-
dewerkers gaan geven. Wij willen hier-
mee als management uitstralen dat 
dienstbaarheid voor ons zeer belangrijk 
is. Mijn gedachte hierbij is dat als je 
 zoiets vindt, je het dan ook zelf moet 
doen.’

En als je geen gastheer maar gewoon 
 beveiliger wilt zijn?
‘Dan zijn wij heel blij met je, want er 
zijn voldoende objecten waar werken 
volgens strikte regels nog zeer gewaar-
deerd wordt. Maar er is wel een trend 
in de markt waarbij steeds meer dienst-
baarheid van de beveiliger wordt ge-
vraagd. Daarop zullen we bij de selectie 
van nieuwe medewerkers gaan letten. 
Maar goede beveiliging rust op drie pij-
lers: vakmanschap, dienstbaarheid en 
beleving. Dus je hoort mij niet zeggen 
dat een beveiliger alleen nog maar 
dienstbaar hoort te zijn, want het be-
gint bij vakmanschap. Voor mij is een 
beveiliger een vakman die ook dienst-
baarheid uitstraalt.’

Op welke termijn gaat de klant hier iets 
van merken?
‘Toen wij hiermee begonnen, zei Hans 
Gennissen (president-directeur Facili-
com): “Maar wij zijn toch al dienst-
baar?” Daar had hij zeker een punt, 
want dienstbaarheid zit in de genen 
van ons bedrijf. Dit is dan ook een 
aanscherping van wat we al zijn en 
doen, met dit verschil dat we het nu 
daadwerkelijk uitspreken. Maar de 
klant zal merken dat we sneller gaan 
acteren op zijn vragen. Daarin zullen 
we mee moeten, want het is de klant 
die bepaalt.’

Waar sta je over drie jaar met Trigion?
‘Intern zullen de afdelingen Kwaliteit 
en Opleidingen meer naar voren zijn 
gekomen, dat worden cruciale afdelin-
gen in onze strategie. Verder zal het be-
veiligingsbedrijf een effectieve organi-
satie zijn, die efficiënt producten levert 
waar de klant om vraagt. En ik hoop en 
verwacht dat we een brede portfolio 
hebben in het publieke domein.’ ‹‹

portret

‘Voor mij is een beveiliger een vakman  
die ook dienstbaarheid uitstraalt’

Ellen Groenewoudt
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