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Beveiliging is geen kostenpost, 
maar een investering

Bij Bravo Beveiliging denk je misschien aan 
een kleerkast met een V-tje op zijn uniform, 
of aan patrouillerende beveiligers op een 
bedrijventerreinen. Maar de wereld van Bravo  
is veel groter dan dat. Wat gaat er schuil  
achter de deuren van hun pand in Hengelo?  
Eigenaren René Bouman en Bert-Jan Nusmeier 
lichten een tipje van de sluier op. 

Nusmeier: ‘In 2010 leerden we elkaar kennen als collega’s en dat 
leidde uiteindelijk tot het opzetten van een eigen bedrijf in 2018. 
Bravo Beveiliging was geboren en is later uitgebreid met Bravo 

Recherche. We zijn een dienstverlenend bedrijf, dus de mens staat 
bij ons voorop. Niet alleen als klant, maar ook als medewerker.  
We zijn heel blij dat we in juni eindelijk weer eens een 
personeelsfeest kunnen geven, waar hopelijk alle bijna honderd 
medewerkers (en hun partners en kinderen) bij aanwezig zijn.’ 

Geen poppetjes, maar maatwerkplannen
Bouman: ‘Wat ons onderscheidt van anderen, is dat we geen 
‘uitzendbureau’ zijn. We leveren geen poppetjes, maar een 
maatwerkdienst. En daarbij beginnen we aan de voorkant, aan de 
basis. Bijvoorbeeld met risico-inventarisatie en veiligheidsplannen. 
Dat doen we vrijblijvend; er zijn geen kosten aan verbonden.  
En als je alles al goed voor elkaar hebt en ons niet nodig hebt, dan 
zeggen we het ook. Soms adviseren we bedrijven om te investeren 
in techniek en niet in onze mensen, of in een combinatie van beide. 

‘Wij matchen de medewerker  
met de klant’
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Bijvoorbeeld met intelligente camera’s of slimme oproepsystemen 
in de zorg. Daarmee besparen ze soms aanzienlijke bedragen.’ 

Onze beveiliging is geen kostenpost,  
maar een investering
‘Zo’n dertig procent van ons werk is ad hoc’, vervolgt Bouman.  
‘Dat vraagt om proactief meedenken. Dus als er een storm 
voorspeld wordt, dan wachten wij niet af tot we nodig zijn.  
In dat geval zetten we direct extra mensen in. En als we bepaalde 
disciplines zelf niet in huis hebben, dan schakelen we andere 
experts in. Uiteraard denken we ook mee qua preventie. Dan is 
beveiliging geen kostenpost meer, maar een investering die zichzelf 
terugbetaalt. Bijvoorbeeld in een lager ziekteverzuim, omdat het 
personeel dat ’s nachts alleen werkt zich veiliger voelt. Een ander 

voorbeeld is ons toezicht op in- en uitgaande goederen en personen 
bij onze opdrachtgevers. Dat leidt tot een lagere schadepost als 
gevolg van diefstal.’  

We bakken nog net niet de eieren 
Nusmeier: ‘Zonder iemand tekort te doen: we zijn méér dan een 
bedrijf met medewerkers die slagbomen bedienen. Facilitaire 
diensten maken bijvoorbeeld ook deel uit van ons dienstenpakket, 
als de opdrachtgever daarom vraagt. Zo zetten we tijdens onze 
werkzaamheden in een hotel ’s ochtends vroeg de ovens aan, zodat 
het keukenpersoneel direct kan beginnen met het bakken van de 
broodjes. Dat bespaart tijd, want ze hoeven dan niet te wachten tot 
de ovens opgewarmd zijn. We bakken nog nét niet de eieren voor 
ze, maar verder denken we altijd mee hoe we de bedrijfsprocessen 
nog beter kunnen stroomlijnen. We zijn dus multi-inzetbaar, 
innovatief en creatief. En dat spreekt ons personeel ook aan. 

De meesten maak je niet gelukkig met eenzijdig en repeterend 
werk. Ons klantenbestand bestaat uit mensen die veel verwachten 
en die de lat hoog hebben liggen. En dat past ons goed, want wij zijn 
niet standaard en onze medewerkers ook niet. Ze hebben allemaal 
hun eigen specialiteiten en ze doen zoveel mogelijk datgene waar 
ze de meeste lol in hebben. Om dat voor elkaar te krijgen matchen 
we de juiste medewerker met de juiste klant. Want dáár wordt 
iedereen gelukkig van. Net als veel andere bedrijven kunnen we 
nog wel nieuwe medewerkers gebruiken, want er is momenteel een 
groot tekort aan beveiligers. Bijvoorbeeld bij de opvang van mensen 
uit Oekraïne. Soms zijn er wel locaties voor ze beschikbaar, maar de 
beveiliging en de schoonmaak ontbreken nog. En zonder mensen 
begin je niks.’ 

Beveiliging, recherche én scholing
‘Er zijn nog geen verplichtingen om na het behalen van je 
beveiligingsdiploma’s bij te scholen’, vervolgt Bouman. ‘Wij vinden 
dat vreemd, dus wij regelen dat zelf. Voor ons eigen personeel, 
maar ook voor medewerkers van onze opdrachtgevers. Daarin 
trekken we samen op als partners, omdat we in het werk ook 
vaak als team optreden. We scholen bij in theoretische kennis 
en praktische vaardigheden, bijvoorbeeld met begeleiding van 
pedagogen en psychologen. Want je verwacht het misschien niet, 
maar de soft skills zijn misschien wel de belangrijkste vaardigheden 
in ons vak.’  \

‘ De soft skills zijn misschien wel 
de belangrijkste vaardigheden’
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René Bouman (l) en Bert-Jan Nusmeier (r) van Bravo Beveiliging


