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H
et werk van Bas Kiepe 
draait om vier P’s: 
Protecting People, 
Property and Privacy. Om 
dat te realiseren heeft hij 
alle beveiligingsdiensten 
onder één dak. Security 
Control rust op twee 

pijlers. De reguliere beveiligingstak 
houdt zich bezig met receptiediensten 
en de beveiliging van gerenommeerde 
evenementen. Daarnaast is er een 
specialistische tak die zich bezighoudt 
met beveiliging van families en bedrijven. 
Twee heel verschillende vormen van 
dienstverlening met elk hun eigen 
kenmerken. Deze zijn ondergebracht in een 
Family en Corporate Security Program. En 
dat is nu precies wat zijn werk zo interessant 
maakt, zegt Bas Kiepe. ‘Wij ontzorgen 
onze klanten compleet op diverse aspecten 
van veiligheid, en dat doen we voor heel 
verschillende opdrachtgevers. Wij werken 
voor een aantal bijzondere bedrijven en 
particulieren. De diversiteit in mensen en 
vraagstukken is groot. Het kan gaan om 
problemen in de persoonlijke levenssfeer, 
bijvoorbeeld afpersing of een verkeerd 
vriendje of vriendinnetje. Maar het kan ook 
zijn dat iemand advies wil op het gebied 
van inbraakbeveiliging, of ontzorgd wil 
worden bij de toegangscontrole van zijn 
bedrijf. Wij bieden ook een breed pakket 
aan specialistische diensten, van fraude- en 
integriteitsvraagstukken tot het verzorgen 
van specialistische rijopleidingen en het 

maken van risicoanalyses. Voor al die 
uiteenlopende vraagstukken is Security 
Control een volwaardige gesprekspartner.’ 
Inmiddels heeft Security Control ook 
een stevige positie verworven in de 
vastgoedsector. Het bedrijf doet veel zaken 
met vastgoedeigenaren en zorgt achter de 
schermen dat belangrijke evenementen 
vlekkeloos en vooral veilig verlopen. 

Passie
Dat is voor Bas Kiepe veel meer dan 
werk. Het is een regelrechte passie. Die 
passie ontstond toen hij na zijn diensttijd 
gevraagd werd een familie te beveiligen en 
tegelijk betrokken raakte bij de beveiliging 
van grote evenementen. Daardoor leerde 
al vroeg dat veiligheidsissues vaak als 
bijzonder ingrijpend worden ervaren. Reden 
waarom hij beveiliging op zo’n manier 
inricht dat zijn klanten met een minimale 
inbreuk op hun leven maximaal ontzorgd 
worden. Formeel is zijn werk ‘het doelmatig 
beheersbaar maken van persoonsgebonden 
veiligheidsrisico’s in de persoonlijke 
levenssfeer of organisatiestructuur’. Maar 
Kiepe gebruikt liever gewone mensentaal: 
‘Ik ben specialist in het creëren van 
gemoedsrust.’ Die menselijke insteek is de 
kracht van Security Control. 

Wat zijn voor jou belangrijke waarden?
‘Ik geloof sterk in eerlijkheid en oprechtheid. 
Discretie, integriteit en het opbouwen van 
langdurige relaties op basis van wederzijds 
vertrouwen zijn voor mij enorm belangrijk. 

Bij beveiliging heb je al snel visioenen van breed-geschouderde 
mannen in het zwart en High Tech gebouwen met piepende 
veiligheidspoortjes. Maar volgens Bas Kiepe is dat niet waar 
zijn vak om draait. Security is people business. Dus zet hij vol 
in op integriteit, vertrouwen en langetermijnrelaties. ‘Ik ben 
een empathisch mens.’  

- teKst petra pronK FotograFie peter van aalst -

‘Wij zijn
 specialist in 
 gemoedsrust’

Bas Kiepe
eigenaar security control
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Gebrek aan betrouwbaarheid is in mijn 
optiek de doodsteek voor mijn vak. Maar 
die mening wordt niet door iedereen 
gedeeld. Betrouwbaarheid is helaas niet 
vanzelfsprekend in onze branche. Er is veel 
wildgroei en er zijn een hoop cowboys op 
de markt. Er zijn veel partijen die angst 
verkopen. Vaak worden maatregelen 
geïmplementeerd die kant noch wal 
raken en die vooral gebaseerd zijn op het 
creëren van omzet, in plaats van op het 
creëren van gemoedsrust. Dat is niet hoe 
ik wil werken. Ik vind het belangrijk dat je 
verantwoordelijkheid neemt in het leven 
en je onderneming. Daarom leveren wij 
goed opgeleide en goed getrainde mensen 
met passie voor hun vak en een grote 
betrokkenheid bij onze opdrachtgevers. Dat 
maakt ook dat ik nooit achterom hoef te 
kijken.’

Hoe bewaak je de kwaliteit van je 
dienstverlening?
‘Ik leg de lat graag hoog. Wat ik doe, 
wil ik ook goed doen. Dat betekent dat 
je keuzes moet durven maken. Hoewel 
we ook een reguliere beveiligingstak 
hebben, zijn we zeker geen doorsnee 
beveiligingsbedrijf. Ik wil particulieren en 
bedrijven compleet kunnen ontzorgen en 

Grootste verlies: 
Heb ik niet meer. Ik kijk 
nu liever vooruit!
Opvallendste nieuws: 
Het menselijk leed in 
oorlogsgebieden

Terugblik 2019 

Wat was de 
belangrijkste les? 
‘Gewoon doorgaan! 
Ik heb een zware tijd 
gehad maar als je ook 
bij tegenslag de moed 
niet opgeeft komen 
er altijd weer mooie 
momenten. Ik zeg vaak 
tegen kinderen: ‘Als 
iemand met je in de 
regen wil staan, wil  je 
hem ook bij je hebben in 
de storm. En dan kun je 
daarna samen genieten 

een deskundige partner zijn in specialistische 
veiligheidsvraagstukken. Dat vraagt om 
commitment, vakmanschap en kennis. 
De uitdagingen in de beveiligingswereld 
veranderen voortdurend, en daar moet je 
als beveiligingsbedrijf wel in mee kunnen 
gaan. Daarom werken we met zeer ervaren 
mensen en houden zij hun vakkennis op peil 
met permanente educatie.’

Wat doe je naast je werk?
‘Mijn hobby is het trainen van licht 
autistische en hoogbegaafde kinderen. Daar 
haal ik heel veel voldoening uit, en dat zou 
ik het liefst full time willen doen. Dat is iets 
wat mensen niet snel van mij verwachten, 
want als je mij ziet, zie je iemand van 114 
kilo, echt een alfamannetje. Maar je moet 
nooit op de buitenkant afgaan. Ik ben een 
empathisch en sensitief mens. Het omgaan 
met kinderen is iets waar ik veel plezier 
aan beleef en wat ik als een waardevolle 
aanvulling beschouw op mijn werk en in 
mijn leven.’

Waar zie jij jezelf en je bedrijf over 10 
jaar staan?
‘Ik hoop dat ik dan nog net zo betrouwbaar en 
discreet ben als nu en dat ik nog steeds mooie 
en bijzondere opdrachtgevers mag bedienen.’

van de aankomende 
zonnestralen. In het 
leven verlies je namelijk 
geen mensen, je leert 
alleen wie de echte zijn! 
En als je van je fouten 
hebt geleerd, heb je een 
mooie ervaring.’

Welk cijfer geef je 2019? 
‘Zakelijk een 10.’

VooruiTblik 2020

Wat staat er op de 
agenda voor 2020? 
‘Vooral dingen doen 

VooruiTblik 2020

Waar ga je meer tijd en 
aandacht aan schenken: 
Mensen die het echt 
nodig hebben en het 
waard zijn
Grootste uitdaging: 
Zakelijk vasthouden 
waar ik ooit aan 
begonnen ben
Waar kijk je naar uit: 
Naar de toekomst
Wat ga je anders 
aanpakken: 
Bepaalde fouten nooit 
meer maken

‘ Gebrek aan 
betrouw-
baarheid is 
de doodsteek 
voor mijn 
vak’

waar ik plezier in 
heb. Mooie dingen 
gebeuren voor degenen 
die erin geloven. 
Nog mooiere dingen 
voor wie geduldig is. 
Maar de beste dingen 
overkomen degene die 
nooit opgeeft.’

Wat is je droom voor de 
toekomst? 
‘Gezond te blijven met 
veel humor.’

Beste zakenlunch:
Met een tender (een 
klein bootje, red.) 
opgehaald voor een 
lunch op een bijzonder 
jacht
Mooiste deal: 
Een langdurig 
contract met een 
grote marktpartij 
voor reguliere 
receptiediensten en 
een Family Office in 
Luxembourg  
Beste beurs: 
Ik ben niet van de 
beurzen


