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Tegen de crisis in blijft Trigion investeren, in klantrelaties en in 
medewerkers. Directeur Ellen Groenewoudt ziet continuïteit als 
haar voornaamste doelstelling. ‘De klant is kritisch, maar als jij 
toegevoegde waarde biedt, wil men daar best voor betalen.’

tekst Nicole Weidema

iNtervieW
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ToekomsT publieke 
domein ligT in  
samenwerking
u ziet het publieke domein als een belangrijke groei-

markt voor de beveiligingsbranche. Toch gaat die 

groei minder explosief dan u had gehoopt.

‘Het particuliere toezicht in de publieke ruimte 
groeit – voor ons een kleine 20 procent – maar het 
gaat trager dan verwacht. Je ziet in de traditionele 
beveiligingsmarkt dat de omzet bij bestaande klan-
ten afneemt. Wij zijn een grote partij, met een flink 
marktaandeel en dat voelen we dus ook sterk. Wij 
hadden gehoopt dat de groei in het publieke domein 
die teruggang zou opvangen. Je ziet met name op 
regionaal niveau nog steeds de wens om politie en 
beveiliging veel meer samen te laten werken, met als 
doel een veiliger winkelcentrum of woonbuurt. Maar 
op landelijk vlak reageert de politie nog wat terughou-
dend. Dat heeft ook te maken met de reorganisatie 
van de politie.’

Hoe ervaart u de samenwerking met de politie?

‘Daar waar de taken en verantwoordelijkheden goed 
worden vastgelegd, is het ook helder wat je van elkaar 
verwacht. De effectiviteit zit hem in de uitwisseling 
van informatie en de directe communicatie met de 
politie, die daardoor veel gerichter kan acteren. Hoe 
je het ook wendt of keert, de politiek zal niet meer 
geld beschikbaar stellen. De politie moet steeds ef-
ficiënter gaan werken en moet dus keuzes maken. 
Een beveiliger is heel goed opgeleid in observeren en 
alarmeren. Dan is het goed om de politiefunctionaris 
in te zetten op zijn corebusiness, en wat eenvoudiger 
toezichthoudende taken neerleggen bij de beveili-
gingsbranche. Uiteraard onder regie van de politie als 
overheidsorganisatie.’

kunnen beveiligingsbedrijven dat goedkoper doen? 

‘Het komt altijd weer neer op die centenkwestie. 
Natuurlijk is inzet van een beveiliger goedkoper dan 

die van een politieagent. De winst zit hem erin dat de 
beveiligingsbranche van oudsher commercieel is. De 
politie is een overheidsorgaan. Uit rapporten blijkt 
dat de organisatie van het product – en dan zeg ik het 
even heel oneerbiedig – dus wat je op straat ziet, door 
de commerciële kant veel effectiever is ingericht. 
Wij zijn eraan gewend te denken in klantrelaties; we 
vragen wat de klant wil, dat gaan we doen en dat orga-
niseren we zo efficiënt mogelijk.’

sinds uw aantreden in 2011 heeft u klantrelaties als 

speerpunt benoemd. Heeft u uw ambities waar kun-

nen maken?

‘In een krimpende markt gaan wij voor klantbehoud. 
Dat betekent dat je een sterk accountmanagement 
hebt. Je moet een heel open houding hebben voor 
een partnership. Dat betekent vragen stellen en mee-
denken met de klant. Kijken wat de klant nodig heeft 
en dat zo effectief mogelijk leveren tegen zo laag 
mogelijke kosten. Ik ben ervan overtuigd dat als je die 
houding aanneemt, klanten naar je toe komen. De 
klant is heel kritisch, want je levert een uniek proces. 
Onze salesgroep heeft het afgelopen jaar 10 procent 
meer business binnengehaald dan de jaren ervoor. 
Dan doen we het goed. Dat we toch iets zakken in 
omzet, ligt bij de bestaande klanten. Dat kan ik nie-
mand kwalijk nemen. Bedrijven hebben het moeilijk, 
en zoeken naar efficiënte en innovatieve oplossingen. 
We blijven naar de toekomst kijken en vragen of de 
huidige werkwijzen de juiste zijn. Kunnen we daar iets 
in verbeteren?
‘Van oudsher is een beveiliger een procedureel inge-
steld iemand die volgens heldere protocollen werkt. 
Wij willen juist dat onze mensen zich niet alleen als 
vakman, maar ook als gastheer opstellen. Daarom 
hebben we hostmanship uitgerold binnen onze 
organisatie. Neem ons eigen hoofdkantoor. Als je 

Commentaar

Foto staat op de server.

Dit betreft een interview. Ik heb de vragen nu in vet gezet. Kunnen jullie dat omzetten 
naar blauw?

Koppen zijn wel nog vet, en blauw. Of moeten deze alleen blauw?
Moet ook het woord INTERVIEW’ en het blokje linksboven in blauw?
Kenny

N.a.v. de proef:
Ga speelser om met blokje en pijl: bv meer richting kop.
Kopregel blauw
Kop speelser opmaken met de nadruk op samenwerking
Ik zou die tussenkopjes (de vragen) het liefst in een blauw, schreefloos hebben. Kan 
dat?
Ik heb een streamer verwijderd, waardoor er meer wit ontstaat.
Afsluitblokje toevoegen.
Ik zie nu dat de voetregel alleen op de linkerpagina komt. Ik heb eerder aangegeven 
dat de voetregels misten, maar dat is dus niet zo. Zo koemn alleen op de linkerpagina.

Als de blauwe vragen schreefloos worden wordt het er niet leesbaar op. Ook is hier 
geen alineastijl voor.
Kenny
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binnenkomt word je meteen gezien, word je welkom 
geheten, worden vragen gesteld, word je eventueel 
geholpen met het aanmelden in het bezoekersregi-
stratiesysteem. Als je te vroeg bent krijg je een kopje 
koffie aangeboden. Je moet een goed gevoel krijgen 
als je binnenkomt. Beveiliging heeft een gezicht, en 
moet een relatie opbouwen met de gast. De klant 
vraagt daar ook om. Bij de meeste bedrijven zie je een 
afname van de vierkante meters. Dat betekent dat er 
meer waarde wordt gehecht aan de panden die er nog 
wel zijn. Dat moeten belevingsplekken zijn.’

Hoe vertaalt die wens zich naar de prijsdruk die veel 

beveiligingsbedrijven voelen?

‘Als jij waarde toevoegt, wil de klant daar ook wel voor 
betalen. Dus ik word een beetje moe van die verhalen 
over prijs en de klant die niets wil betalen. Natuurlijk 
zien we dat ook nog wel, vooral aan overheidszijde. 
Maar ik begin nu een trend te zien van langere 
contracten. We hebben onlangs een contract gesloten 
voor zeven jaar, dat was een paar jaar geleden ondenk-
baar. En ik zie de trend van partnership met de inter-
ne facilitaire afdelingen, die binnen de bedrijven óók 
hun toegevoegde waarde moeten bewijzen. Trigion is 
wel resultaatgericht, maar we zijn ook onderdeel van 
Facilicom, een familiebedrijf dat de grootste waarde 
ziet in langdurig partnership. En dus kunnen we in 
de crisis zeggen: “Onze klanten hebben het moeilijk, 
dan moeten wij meebewegen, ook in de kosten die zij 
maken voor effectieve beveiliging.” Dan hebben we 
iets minder omzet, maar kunnen we wel de klant aan 
ons binden. De doelstelling die ik heb is continuïteit, 
tegen reële marges. Klanten behouden en zoeken 
naar nieuwe markten waarin we kunnen groeien.’

Ziet u die nieuwe markten in de vorm van overnames 

zoals die van Hoffmann bedrijfsrecherche en Traffic 

& Control group, of zoekt u het in ontwikkelingen 

binnen het eigen bedrijf?

‘Dat kan beide. Hoffmann is een ontzettend mooi 
bedrijf, net als Traffic Support. Beiden zijn sterke 
namen, ieder in hun eigen vakgebied. We moeten 
reëel zijn, Trigion is groot in de manbeveiliging. Die 
organisatie hebben wij heel effectief ingericht. Daar 

zitten goede managers die heel gefocust zijn, maar 
dat zijn niet altijd de beste ondernemers. Dus als je 
dingen nieuw wilt opstarten, dan kun je dat beter in 
een aparte omgeving doen. Maar als je vraagt: “Hoe 
ziet Trigion er over tien jaar uit?”, dan kan ik daar 
geen antwoord op geven. Over tien jaar is de wereld 
helemaal anders. Ik verwacht dat manbeveiliging – 
nu de corebusiness van de bestaande bedrijven – iets 
verder zal afnemen. De groei zal zich doorzetten in 
het publieke domein. Ik verwacht ook dat we in de 
toekomst nog meer gespecialiseerde onderdelen zul-
len hebben.’

wat betekenen de ontwikkelingen in de markt voor 

uw werknemers?

‘Wij hebben veel onbepaalde contracten. We hebben 
mensen lang in dienst, een laag verloop in vergelij-
king met de branche. Dan is het natuurlijk een zorg 
dat de beveiligingsmarkt met zo’n 2 tot 3 procent 
krimpt. Wij zoeken dus naar nieuwe uitdagingen. 
Wij verwachten dat de groei in het publieke domein, 
maar ook de participatie in Traffic Support, mensen 
de kans geeft om ook daar te gaan werken, mits zij 
dat willen. Wij hadden tot voor kort zelf een evene-
mententak, die we hebben samengevoegd met die 
van Traffic Support. Beiden gaan onder de nieuwe 
naam Crowd Support verder. Traffic Support is een 
grote partner geworden op het gebied van evenemen-
ten, logistiek en verkeersbegeleiding. Veel van onze 
medewerkers hebben al gezegd dat ze ook daar best 
willen worden ingezet tijdens evenementen. Neem 
Koninginnedag. Het is natuurlijk waanzinnig als je 
dan in die kerk staat en al dagen van tevoren bij alles 
betrokken bent. Wij zijn breed, en dat willen we ook 
zijn, want we willen klanten de oplossingen geven 
waar zij behoefte aan hebben. En dat betekent voor 
de medewerker dat hij meer keuze heeft.’n

nicole Weidema is journalist bij Vakmedianet

‘ Ik word een beetje moe 
van dIe verhalen over 
prIjs en de klant dIe 
nIets wIl betalen’


