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Kwaliteit boven prijs
Op 19 april ondertekenden de directies van NS Concernveiligheid, G4S en Trigion 
een nieuw, zevenjarig beveiligingscontract. Het contract markeert een trendbreuk 
met het verleden. Niet langer is prijs het leidende principe, maar is gekozen voor 
partnership. Het doel: een hogere kwaliteit en uiteindelijk meer veiligheid.

tekst Arjen de Kort

beveiliging

Frank Reitsma, Sander Bastianen en Ben Boere (v.l.n.r.) waren nauw betrokken bij het nieuwe beveiligingscontract van NS.
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De afgelopen jaren heeft de afdeling 
Concernveiligheid van NS een veran-
dering ondergaan en is zij niet langer 
verantwoordelijk voor alleen security, 

maar ook voor safety. ‘Door het totale veiligheidsdo-
mein - sociale veiligheid, beveiliging en bewaking, 
spoorwegveiligheid en arbeidsveiligheid - samen te 
brengen in een afdeling wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de interne kennis en kunde en kan beter 
worden aangesloten bij de totaalstrategie van NS’, 
aldus Frank Reitsma, directeur Concernveiligheid NS.
Een aantal voor NS belangrijke strategische uitgangs-
punten is: ‘de klant is koning’, ‘we denken van deur 
tot deur’ en ‘Europa als werkterrein’. Succesfacto-
ren daarbij zijn duurzaamheid, kostenbewustzijn en 
veiligheid. ‘Vooral die laatste is voor ons heel belang-
rijk’, benadrukt Reitsma. ‘Veiligheid wordt in alle 
klantoordelen namelijk gezien als randvoorwaarde 
om gebruik te maken van onze producten. Als een 
reiziger zich in de trein of op het station niet veilig 
voelt, zal hij minder of geen gebruik maken van onze 
producten. Bovendien is met de overheid een bepaald 
scoringspercentage voor het klantoordeel over sociale 
veiligheid afgesproken.’ Dat NS hierin zijn verant-
woordelijkheid neemt, blijkt uit het bedrag van ruim 
100 miljoen euro dat jaarlijks in sociale veiligheid 
wordt geïnvesteerd. En de cijfers laten zien dat dit zijn 
vruchten afwerpt: 76 pocent van de klanten waardeert 
de sociale veiligheid met een 7 of hoger. Mooie cijfers, 
die voor Reitsma echter geen reden zijn om tevreden 
achterover te leunen. ‘We willen dat onze reizigers 
tevreden zijn en zich veilig voelen, maar dat geldt ook 
voor onze medewerkers. Helaas zien we nog veel te 
vaak dat onze eigen mensen geconfronteerd worden 
met agressie. Dat vind ik onacceptabel. Onze doel-
stelling blijft dus  het permanent verbeteren van de 
sociale veiligheid. Ik ben van mening dat we dit niet 
alleen kunnen, maar dat we daarbij moeten samen-
werken met de verschillende partners, waaronder de 
particuliere beveiligingsorganisaties. Dit sluit aan bij 
nog een uitgangspunt van NS dat luidt: samen maken 
we het verschil. Vanuit deze filosofie zijn we vorig jaar 
naar het nieuwe beveiligingscontract gaan kijken.’ 

Oud versus nieuw

Het oude contract was in 2007 afgesloten met een 
tweetal hoofdpartijen en meerdere kleine beveili-
gingsorganisaties die voor specialistisch werk werden 
ingehuurd, waarbij prijs de belangrijkste wegingsfac-
tor was. ‘We kochten vooral uren in’, aldus Reitsma. 
‘Maar ik wilde naar een situatie, waarin we meer 

Commentaar

Arjen:
Het is nog niet zoals ik het wil hebben. 
Pag. 26: ik heb chapeau verwijderd. Deze pagina beginnen met de kop; vervolgens 
intro + auteursvermelding; dan de foto. Geen blokjes/pijl in de foto.
Pag. 28/29: de foto’s + kaderteksten gtraag aan onderkant laten lijnen. Ik heb de tekst 
op pag. 28 / Sander Bastianen al ingekort. Nu de foto’s nog even goed opmaken.

Beste Arjen,
Ik hoop dat ditis wat je bedoelde e=n adners hoor ik het wel.
grt
Lars

Ik heb het iets anders opgenomen bij het kadertje. Het is nu net zo opgemaakt als de 
eerste twee dat waren. Dit leek mij beter passen.
Kenny

Arjen:
Pagina 26: openen met de foto van pag. 27; geen blokjes met pijltje erin.
Vervolgens kop, intro, auteur.
Pagina 27: starten met tekst.
Kadertekst beveiligingscontract NS: ik heb opsommingsblokjes toegevoegd waardoor 
de tekst uit het kader loopt. graag passend maken.
Pag. 28: bij kadertekst sander bastianen: blokjes met pijl opnemen; in 1 blokje foto van 
Bastianen opnemen (uitsnede maken uit de grote foto; is man in midden)

Beveiligingscontract NS

 ■ Aanbesteding van 3 percelen: noord ne-

derland, Zuid nederland, en de cameratoe-

zichtsruimtes in Utrecht en Amsterdam.

 ■ Het perceel noord nederland is gegund 

aan Trigion, het perceel Zuid nederland 

en de cameratoezichtruimtes zijn gegund 

aan g4S.

gebruik zouden gaan maken van de kennis en kunde 
en van het innovatieve vermogen van de beveiligings-
bedrijven met als doel de kwaliteit te verhogen.’
Op de vraag of deze wens niet haaks staat op het 
uitgangspunt kostenbewustzijn, is het antwoord van 
senior inkoper Sander Bastianen die binnen de afde-
ling Concerninkoop verantwoordelijk is voor de com-
modity Veiligheid resoluut: ‘Laagste prijs is niet mijn 
driver. Kostenbewustzijn is daar ook geen synoniem 
voor. Natuurlijk, bij een verbruiksgoed als bijvoor-
beeld koffiebekertjes is een lage prijs lonend. Maar 
voor de inkoop van diensten zoals beveiliging, moet 
je volgens mij niet voor de laagste prijs gaan. Dat 
nodigt niet uit tot innovatief meedenken en serieus 
partnership.’

In de communicatie naar de markt over het nieuwe 
contract heeft Bastianen dan ook van begin af aan 
duidelijk gemaakt dat laagste prijs niet de inzet was 
van NS. ‘Natuurlijk wilden we niet de hoofdprijs 
betalen - dat was wel van belang - maar de weging was 
40 procent prijs, 60 procent kwaliteit. Bovendien heb 
ik door een ondergrens te noemen de markt behoed 
voor te lage inschrijvingen. Bedrijven konden niet 
lager dan dat bedrag aanbieden en we lieten hiermee 
tegelijkertijd weten dat we een te lage inschrijving niet 
serieus zouden nemen.’ 
‘Onze zoektocht was gericht op het vinden van de 
juiste prijs-kwaliteit verhouding. Daar plukken we op 
de langere termijn de vruchten van’, vult Reitsma aan.
Over het resultaat van deze aanpak is Bastianen te-
vreden: ‘Vergeleken met het oude contract hebben 

26_29_Artikel 5 NS.indd   27 02-07-13   12:17



2 8   |    s e c u r i t y  M a n ag e M e n t   |   7/8 2013

beveiliging

we in de nieuwe aanbieding meer kwaliteit gekre-
gen, hebben we er twee innovatieve partners bij en 
is contractmanagement gericht op outcome.’

KwALiTeiT

Het begrip kwaliteit is al verschillende keren geval-
len. Maar hoe defi nieert NS kwaliteit in relatie tot 
veiligheid? Ben Boere, security manager en landelijk 
contractmanager bij NS Concernveiligheid, schetst 
de contouren: ‘Beveiligers opereren bij ons in het 
publieke domein en zijn het visitekaartje van NS. Ze 
worden vaak aangesproken en de klant verwacht naast 
veiligheid ook vakkundigheid en een servicegerichte 
houding. NS heeft daarom behoefte aan proactieve 
beveiligers, die weten hoe ze in het publieke domein 
moeten opereren. Dat hebben we ook als competen-
tie bij de bedrijven neergelegd.’
Dat klinkt mooi, maar hoe ziet dat er in de praktijk uit? 
Boere geeft als voorbeeld een incident, waarbij een 
reiziger in een lift komt vast te zitten. ‘Basisnorm is dat 

een beveiliger deze reiziger binnen 45 minuten uit de 
lift moet hebben bevrijd. Maar wij willen dat de reiziger 
ondanks deze nare ervaring toch tevreden de deur 
uitgaat. Daarom hebben we als eis voor de outcome 
toegevoegd dat die reiziger ook nog eens de waarde-
ring geeft van een 7 of hoger. Dus in de praktijk kan de 
basisnorm worden gehaald, maar als de klant toch niet 
tevreden is dan zijn wij dat als NS ook niet.’
En zo zijn in het nieuwe contract over alle KPI’s 
dergelijke afspraken gemaakt. Bastianen: ‘We hebben 
geprobeerd om met name in het contractmanage-
ment de inspanningsverplichting naar een resultaat-
verplichting te krijgen, waarmee we echt op outcome 
kunnen sturen.’

reGie

Boere legt uit dat hierdoor gedurende de looptijd 
van het contract de rol van de security manager zal 
veranderen. ‘In het contract zijn vaste momenten 
afgesproken, waarop we bepaalde nieuwe zaken in 

Sander Bastianen over het aanbestedingstraject:

‘Het hele traject heeft een doorlooptijd gehad van ongeveer anderhalf jaar. Het 

project werd uitgevoerd onder leiding van een commodity team, waarin de direc-

teuren van de verschillende bedrijfsonderdelen zitting hadden. Daaronder functio-

neerde een segmentteam beveiliging, waarin ik als inkoper samen met de contract-

managers vanuit nS Reizigers, nS Stations en nedTrain zitting had.

Dat team voerde het project uit, formuleerde de wensen en eisen die in het uitein-

delijke aanbestedingsdocument zijn verwoord, en rapporteerde regelmatig aan het 

commodity team.’

Richard Franken, commercieel directeur Trigion:

‘Dit was voor het eerst dat een grote organisatie op deze manier een aanbeste-

ding instak. voor mij was het verrassend dat we in de uitvraagfase een risicoana-

lyse moesten doen en vertellen wat onze toegevoegde waarde voor nS zou zijn.

Dit vond ik heel sterk van nS, want dat gaf aan dat zij niet voor een dubbeltje 

op de eerste rij wilden zitten maar zochten naar een langdurige overeenkomst 

waarin gezamenlijk stappen zouden kunnen worden gezet. Daarom zijn in het 

uiteindelijke contract ook afspraken gemaakt over de verwachte outcome.

ik heb het hele traject als bijzonder positief ervaren. Je bent duidelijk naar elkaar 

en er ontstaat een vertrouwensband. vergelijk het maar met een relatie: als je gaat 

trouwen is dat toch anders dan dat je verkering hebt; die relatie wordt inniger.’
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Karen Hulshof, manager afdeling tender 
management bij G4S:

‘Je ziet in aanbestedingen vaak vragen terugkomen 

die weinig ruimte overlaten voor inschrijvers om te 

beschrijven hoe ze een bepaald resultaat voor de klant 

gaan behalen. Deze nieuwe manier van aanbesteden 

daagt ons uit om buiten bestaande kaders te denken en 

ons nog meer te verdiepen in de problematiek en ach-

terliggende vraag van de nS. We moeten onze kennis, 

creativiteit en expertise aanspreken om tot passende 

oplossingen te komen. Het resultaat is dat je als inschrij-

ver meer de kans krijgt je toegevoegde waarde te laten 

zien en je te onderscheiden van de andere inschrijvers. 

eén van de concrete voorbeelden van die toegevoegde 

waarde zijn wij nu samen met nS aan het uitrollen. Wij 

rusten onze beveiligers uit met een tablet, wat hen in 

staat stelt om ontstane of dreigende safety- en security-

risico’s realtime aan nS en g4S te rapporteren.

beveiliging is voor nS van strategisch belang, ze zoeken 

daarvoor een partner die echt samen met ze optrekt. 

Door de manier van uitvragen konden wij in deze aan-

besteding goed terug laten komen hoe wij dit partner-

ship vormgeven.’

gang gaan zetten. Een voorbeeld is dat we starten 
met een rapportagetool op de tablet van de bevei-
liger, die wordt gekoppeld aan de meldkamer van 
NS. Indien nodig kan er dan direct actie worden 
ondernomen. Een dergelijke manier van werken 
gaat ons helpen om de komende jaren de dienstver-
lening structureel te verbeteren. En ja, dan zal er 
ergens een omslagmoment komen, waarop we de 
dagelijkse zaken los kunnen laten en in de regierol 
komen.’

LAsTiG

De nieuwe aanpak bij deze aanbesteding was niet 
alleen vernieuwend voor NS, maar had ook voor de 
aanbiedende particuliere beveiligingsorganisaties 
veel voeten in de aarde. ‘Ze vonden het aanvanke-
lijk erg lastig, omdat ze werden uitgedaagd om niet 
vanuit hun eigen competenties te kijken naar NS, 
maar om van buiten-naar-binnen te kijken en je 
daarbij de vraag te stellen: wat wil de klant en hoe 

kunnen wij ons daarop inrichten?’, vertelt Basti-
anen. ‘Na uitleg van de aanbestedingsprocedure 
tijdens een plenaire sessie, realiseerden ze zich wat 
we vroegen. Ze zagen dat ze nu eindelijk de kans 
kregen om in de expertrol te komen en meer te 
bieden dan het bekende “uurtje factuurtje”, waar-
door ze dit Best Value Proces als erg prettig hebben 
ervaren.’

verwACHTinGen 

Dat NS enthousiast is over het nieuwe contract 
wordt tijdens het interview meer dan duidelijk. 
Gevraagd naar zijn verwachtingen vertelt Reitsma 
dat hij er vanuit gaat dat er de komende jaar weer 
echt stappen zullen worden gemaakt op het terrein 
van veiligheid en dat uiteindelijk het klant- en het 
medewerkersoordeel op dat terrein omhoog zal 
gaan. ‘Daarom zijn we dit langdurig partnership 
aangegaan.’ n
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