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ASGN in alle gevallen voor kwalitatief 
goede hard- en software. Jos van Leijden: 
“We zijn merkonafhankelijk, maar we 
hebben    wel onze voorkeur. Sommige   
systemen hebben we jaren geleden als 
een van de eerste in Nederland    
geïntroduceerd    en alle verdere 
ontwikkelingen    en verbeteringen 
nauwgezet    gevolgd en geïmplementeerd.    
We kennen    alle ins & outs van deze 
systemen    en kunnen zo beveiligings-
toepassingen als inbraakbeveiliging, 
brandpreventie, camerabewaking of 
toegangscontrole, maar ook installaties   
als verlichting of luchtbehandeling 
uitstekend koppelen.    De hardware is 
echter nooit ons uitgangspunt.    Eerst 
inventariseren    we alle wensen en eisen 
van de klant, maken een nauwkeurige 
analyse van de specifieke risicosituatie op 
locatie en vertalen dat naar een optimale 
veiligheidsoplossing met de passende 
apparatuur en voorzieningen. Als we 
ons beveiligingsplan uitvoerig hebben 
toegelicht,    gaan we na akkoord over tot 
vakkundige installatie. Daarna blijven we 
het systeem servicen en monitoren we de 
hele installatie.” Mark Koppers: “We wer-
ken   samen met een goed partnernetwerk 
waarbij we aanvullende    diensten zoals    
alarmopvolging, persoonsbeveiliging     tot 
autobepantsering    kunnen aanbieden. Op 
die manier is ons servicepakket met recht 
een totaalpakket te noemen.” Yoeri Zethof 
vult aan: “Onze kwaliteit is BORG-
gecertificeerd, daarnaast zijn we lid 
van Techniek Nederland, een onder-
nemersvereniging van technische 
dienstverleners en installatiebedrijven.    
Verder zijn we aangesloten    bij de 
Alarmgroep Nederland    (AGN), een 
samenwerkingsverband     van 

hoogwaardige    en gecertificeerde 
beveiligingsbedrijven    die onderling 
kennis    uitwisselen.”

THERMISCHE CAMERA’S 
Securityproducten blijven zich verder 
ontwikkelen    en ASGN volgt dit soort 
trends nauwgezet. Mark Koppers: 
‘Camera’s    zijn de laatste jaren enorm 
verbeterd. Een trend is de inzet van 
thermische camera’s waarbij lichaams-
warmte wordt gedetecteerd zodat je heel 
nauwkeurig kunt vaststellen of het om 
personen gaat. De privacy is tegelijkertijd    
ook beter gewaarborgd dan bij reguliere    
camera’s.” Jos van Leijden: “De camera-
beelden worden veelal op locatie 
opgeslagen en door de klant zelf, door 
ons of door een meldkamer gemonitord. 
Belangrijk is hierbij wel dat de beelden 
goed beveiligd zijn. Daarom werken wij 
met speciale VPN-boxen, zodat het 
securitynetwerk helemaal is afgesloten 
van het internet. Zo voorkom je hacking 
en dat camerabeelden een eigen leven 
kunnen gaan leiden. Uiteraard moeten 
zaken als toegangsbevoegdheid, 
inlogcodes, wijze van opvolging e.d. 
gedetailleerd in protocollen worden 
vastgelegd.”

De plannen voor de korte en middel-
lange termijn? Jos van Leijden vervolgt: 
“We hebben al één medewerker in vaste 
dienst, maar we willen nog wel groei-
en en zoeken nog passend personeel. 
Daarnaast willen we onze dienstverlening 
verbreden met onder meer cybersecurity, 
mobiele en vaste telefoon integratie en 
databeveiliging. We willen het complete   
pakket van data infrastructuur gaan leve-
ren. In de praktijk stellen we nu al steeds 

vaker switches en routers in bedrijf en het 
is een bijna vanzelfsprekende stap om 
deze diensten verder uit te breiden. 
Vooral omdat beveiliging ons vertrekpunt 
is en aan de basis ligt van een veilige 
infrastructuur. Je ziet nu dat ICT-bedrijven 
soms ook een camera gaan ophangen, 
maar totaal geen kennis hebben van dit 
veiligheidsdeel en de daarvoor geldende 
normen. Wij beschikken over jarenlange 
ervaring in veiligheid en op ICT-gebied 
werken we nu al samen met een kundige 
partner. Het is een logische volgstap om 
deze kennis ook zelf in huis te halen. 

Kortom, ASGN staat écht voor een 
totaalpakket aan veiligheidsoplossingen, 
waarmee bedrijfsleven en particulier 
hun voordeel kunnen doen. We hebben 
diverse beveiligingssystemen hier op de 
zaak, waarmee we voorafgaande aan de 
installatie alle gewenste opties, eisen of 
uitbreidingen eerst kunnen simuleren en 
testen. Op locatie bij de klant voeren we 
dan zeer doelgericht en kostenefficiënt 
de installatie uit, waarvan we al vooraf 
hebben getest dat het systeem optimaal 
en exact naar wens werkt. Veiligheid is 
vooruitkijken om risico’s zoveel mogelijk 
uit te sluiten.”

ASGN “Advanced Security Group 
Nederland”    is een landelijk BORG 
gecertificeerd    beveiligingsbedrijf, 
vooral gespecialiseerd in elektronische 
beveiliging    voor het MKB en vermogende    
particulieren met villa’s in binnen- en 
buitenland. De directie van ASGN bestaat 
uit de drie mannen van het eerste uur: 
Jos van Leijden, Yoeri Zethof en Mark 
Koppers. Samen zijn ze goed voor ruim 
50 jaar ervaring op beveiligingsgebied. 
   Mede-eigenaar Jos van Leijden, is 
verantwoordelijk    voor algemeen 
management,    inkoop, sales en financiële 
administratie: “Wij willen onze klanten 
een totaalpakket veiligheidsoplossingen 
aanbieden    die op een doordachte manier 
zijn geïntegreerd.  Integratie van de 
diverse    beveiligingscomponenten levert 
namelijk niet alleen zekerheid op, het 
verhoogt ook het gebruiksgemak voor de 
klant en realiseert efficiency- en kosten-
voordelen.”

BORG-GECERTIFICEERD
Mede-eigenaar Mark Koppers is deels 
op kantoor aan de slag o.a. als calculator, 

maar het liefst op locatie bij de klant voor 
installatie van de systemen. “Volledig naar 
de wens en eisen van de opdrachtgever   
stellen we een maatwerk oplossing 
voor gericht op optimale veiligheid. 
De specifieke    risicosituatie van het 
object, zoals een woonhuis, grote 
villa, een kantoorpand,    winkel of ander 
bedrijfsgebouw    is daarin leidend. We 
gaan altijd uit van een kwalitatieve en 
duurzame oplossing, daarvoor zijn we 
BORG-gecertificeerd. Veel te vaak komen 
we namelijk in de praktijk voorbeelden 
tegen van eerder aangelegde installaties 
die zo lek zijn als een mandje. Inferieure 
en vaak niet werkende camera’s uit de 
doe-het-zelf zaak, totaal onbeveiligde 
netwerken    of risicovolle wachtwoorden 
zoals ‘12345’. Soms zien we dat delen   
van een systeem zelfs bewust zijn 
uitgeschakeld     omdat ze anders valsmel-
dingen geven.” Onlangs was nog in het 
nieuws dat politie niet meer wil reageren 
op onbetrouwbare alarmsystemen die 
valsmeldingen veroorzaken. Politie pleit 
voor maatregelen en aanpassing van 
wet- en regelgeving, zodat men alleen 

nog hoeft te reageren op meldingen die 
dankzij kundige installateurs vrijwel altijd 
terecht zijn.

Mede-eigenaar Yoeri Zethof is meestal 
op locatie actief met installatiewerk: “Als 
we een bestaande installatie openmaken 
om te kijken hoe die is aangelegd, kan 
ik zo 10 punten noemen waarbij niet aan 
de normen is voldaan. De opdrachtgever 
heeft hiervan geen weet en gaat ervan uit 
dat hij al die tijd uitstekend beveiligd was. 
Er is hem dan in feite een schijnveiligheid    
verkocht. Bij ASGN hebben we allemaal 
echte passie voor dit vak en de gestelde 
kwaliteitsnormen zijn voor ons heilig. 
We zijn een klein bedrijf en hebben 
met al onze klanten persoonlijk contact. 
Als je de veiligheid van je woonhuis of 
bedrijfspand    uit handen geeft, dan berust 
dat op wederzijds vertrouwen en respect. 
Ook in onze branche duurt eerlijkheid het 
langst!”

NAUWKEURIGE ANALYSE VAN DE SPECIFIEKE 
RISICOSITUATIE
Om integrale oplossingen te bieden kiest 

Professionele beveiliging van bedrijfsonroerend goed en particuliere woningen is allesbehalve luxe, eerder een must. 

Naast degelijk hang- en sluitwerk, zijn inbraakdetectie, camerabewaking, toegangscontrole, brandveiligheid 

belangrijke tools om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Zaak is dan wel dat installatie, monitoring, service en 

 onderhoud op een professionele manier gebeuren. Ook een beveiligingsketen is nu eenmaal zo sterk als haar 

zwakste schakel. We spraken met ASGN Beveiligingstechniek BV over adequate veiligheidsoplossingen.

ASGN Beveiligingstechniek: totaalaanbieder 
met topkwaliteit als norm
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