Hegro Beveiliging:

‘Wie kwaad wil,
zoekt de zwakste schakel’
Geen groot kantoorpand, geen showroom. Wie zaken doet met Hegro Beveiliging betaalt
niet voor poespas. En wie Jos de Groot, de man achter Hegro, kent, weet waarom. Jos is
in eerste instantie een vakman, geen verkoper. Logisch dus dat zijn orderportefeuille in de
laatste jaren vooral is gegroeid door de positieve ervaringsverhalen van klanten.
“Eerlijk gezegd vind ik dat de beveiliging
van veel bedrijven, met name hier in de
regio, nog wel te wensen overlaat”, zegt
Jos. “Waarom? Tja, ik denk dat mensen
beveiliging als een sluitpost zien. Eerst de
bloembakken dan pas het alarm.” Volgens
De Groot wijst de praktijk uit dat dat niet
altijd de juiste keuze is. Niet alleen bij
bedrijven trouwens, ook bij woonhuizen
ziet hij regelmatig de gevolgen. “Mensen
die kwaad willen, zoeken de zwakste schakel. Als er in een straat tien huizen met
beveiliging en vijf zonder zijn, dan weet ik
wel waar ze binnen proberen te komen.”
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