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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. 

Hegro Beveiliging:

‘Wie kwaad wil, 
zoekt de zwakste schakel’

draden goed zijn weggewerkt. Daar zie ik 

altijd een extra uitdaging in. En dat merken 

de klanten, ja.”

Valse meldingen

Hegro Beveiliging is gespecialiseerd in het 

aanleggen van alarminstallaties, toegangs-

controle, camerasystemen en brandmeld-

installaties. Het duurste van het duurste? 

Jos: “Nee, dat niet. Maar we werken wel 

uitsluitend met degelijke en kwalitatief 

hoogwaardige systemen. Kijk, ik ben er ook 

als er storingen zijn. Met de apparatuur 

die ik hang is het aantal valse meldingen 

enorm laag. Nul procent? Nee, maar veel 

meer is het niet.”

De systemen zijn uiteraard te koppe-

len met meldkamerdiensten of met een 

doormelding naar elk ander nummer. “Uit-

gangspunt is wat de klant wil. Met mijn 
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“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 scha-

kel. Als er in een straat tien huizen met 

beveiliging en vijf zonder zijn, dan weet ik 

wel waar ze  binnen proberen te komen.”

Vrijblijvend

Hegro Beveiliging beweegt zich op een 

groeimarkt. De Groot realiseert zich dat. 

Over zijn onderscheidende vermogen zegt 

hij: “Ik ben dertig jaar geleden zelf begon-

nen als monteur. In 1992 ben ik voor 

mezelf begonnen; ik weet dus ondertus-

sen wel waar ik over praat. Verder denk ik 

dat de persoonlijke aandacht en service 

van Hegro bovengemiddeld zijn. Zo pro-

beer ik in elk geval wel te werken.”

Dat werk begint over het algemeen met 

een vrijblijvend gesprek bij de potentiële 

klant. “Ik bekijk het pand en de omgeving 

en inventariseer de risico’s. De klant krijgt 

dit uitgewerkt in een risicoanalyse met 

daaraan gekoppeld een beveiligingsplan, 

alles volgens de strikte BORG normen.” 

Na uitvoerig overleg en afstemming instal-

leert Jos de installatie zelf. Goed en netjes. 

“Klopt”, lacht de bescheiden ondernemer, 

“dat is misschien wel mijn paradepaardje. 

Mensen willen graag dat alle kabels en 

ervaring en met onze systemen kunnen we 

nagenoeg elke vraag beantwoorden.”

Duur?

Nog even voor de goede orde. Een alarm-

systeem, ofwel de garantie voor een goede 

nachtrust, is niet duur. Wie een woonhuis 

afdoende wil beveiligen is meestal met 

een bedrag van rond de tweeduizend 

euro helemaal klaar. En wist u dat er voor 

u als ondernemer mooie subsidiemoge-

lijkheden klaarliggen? Misschien toch maar 

eens bellen…
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