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HET GEPASSIONEERDE ‘GEZICHT’ VAN 
BRABANT VEILIG 
In eerdere artikelen is al gezegd dat Brabant Veilig 
niet alleen de naam van het bedrijf is, maar ook een 
belofte. Hoewel het bedrijf gestadig doorgroeit 
staat die belofte nog fier overeind. Michiel Schumm 
is de belichaming en het gezicht van die stelling. 
Een grote, getrainde man die er afgezien van zijn 
beroep ook uitziet als beveiliger. Brabant Veilig is 
continu in ontwikkeling omdat er altijd nieuwe 
uitdagingen opduiken. Of is het Michiel die steeds 
nieuwe uitdagingen opzoekt? Wij stellen deze 
veiligheidsexpert graag nader aan u voor.

Als een gulzige spons
Michiel Schumm is een ambitieuze man die een 
veilige woon- werk- en leefomgeving voor zijn  
klanten serieus neemt. En aangezien de ontwikkelingen 
in de beveiligingsmarkt elkaar snel opvolgen is  
Brabant Veilig altijd in beweging. Inbraakmethodes 
veranderen, nieuwe beveiligingstechnologie,  
ambitieuze nieuwe partners, aangepaste wet- en 
regelgeving, zich wijzigende verzekeringseisen en 
bijbehorende keurmerken. Dat zijn veel bordjes om  
in de lucht te houden, maar deze dynamiek is  
welbesteed aan zijn bedrijf. Als een gulzige spons 
absorberen Michiel en zijn organisatie nieuwe  
technieken, verse polis-eisen en veranderende 
marktomstandigheden. Steeds alert op nieuwe,  
spannende partnerschappen om de ingeslagen  
wegen te plaveien en beloftes waar te maken.  
En telkens wordt die nieuwe kennis vastgelegd in  
de organisatie. Want als er iets is waar Michiel van 
overtuigd is, dan is het de waarde van expertise. Dat 
is de smeerolie voor zijn bedrijf, nu en in de toekomst

Informatie profijtelijk inzetten
In zijn schaarse vrije tijd is Michiel Schumm een man 
die ‘veilig’ leeft. Niet dat hij gevaar uit de weg gaat  
of risicovolle hobby’s mijdt. Integendeel. Maar hij  
doet dat - net als zijn zaken – op basis van kennis, 

weloverwogen en met een scherp oog voor  
hoogwaardige techniek. Met dezelfde zorgvuldige 
instelling bewaakt hij zijn lichaam. Veel sporten en 
gezond eten en leven. Het is zijn methode om de 
fysieke en psychische druk van het leven af te voeren. 
Hierbij mogen we ook rustig zijn liefde voor motoren 
benoemen. Want ook hier maakt Michiel een bewuste 
keuze voor state-of-the-art techniek, premium  
kwaliteit en bewezen betrouwbaarheid. En, je zou 
bijna zeggen uiteraard leidt deze keuze weer tot  
een vruchtbare samenwerking. Vanaf nu is Quispel 
motoren de ‘preferred supplier’ voor de surveillance 
van Brabant Veilig. Het is de perfecte illustratie van 
de werkwijze van Michiel. Informatie uit het leven 
oppikken en dat profijtelijk inzetten voor de veiligheid 
van Brabant.

Erkenning en kennis
De vergaring van kennis is voor Michiel geen  
toevalligheid. Het is de kurk waar Brabant Veilig op 
drijft. Hongerig naar de juiste feiten, de stand van de 
techniek en de situatie in de markt studeert Michiel 
vrijwel permanent. Niet om een eindeloze reeks 
certificaten aan de muur te hangen, maar om beter  
te worden. 

Lees verder ▶
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Een beter mens, een betere beveiliger, maar vooral 
een betere adviseur. Steeds vaker treedt Brabant 
Veilig op als consultant, als vraagbak voor een  
second opinion. Het is het logisch gevolg van de 
oorspronkelijke houding van Brabant Veilig.  
Vanaf het begin zijn de Gratis Woonveilig Scan voor 
particulieren en de 0-meting voor bedrijfspanden  
het fundament geweest voor veiligheidsadvies.  
In toenemende mate is die praktische aanpak de  
kern van het succes van Brabant Veilig. In oktober 
start Michiel met de opleiding tot rechercheur en in 
het verleden behaalde hij diploma’s voor officieel  
kluisverankeraar, TBV (technisch beheerder 
beveiligings installaties), Beveiliger 2 en erkenningen 
van de VEB (Vereniging Erkende Beveiligings-
bedrijven), het Politiekeurmerk en van het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid. Erkenning en kennis als basis 
voor kwaliteit.     

Een keten van maatregelen
Hoewel Michiel een man van de praktijk is,  
gepassioneerd en daadkrachtig, is de dagelijks  
groeiende beveiligingstheorie zijn brandstof. En die 
dient op continubasis bijgevuld te worden. Vanuit de 
wetenschap dat een certificaat aan de muur geen 
inbrekers afremt, houdt Michiel graag beveiligings-
contracten en verzekeringspolissen tegen het licht. 
Worden de beloftes uit die contracten nagekomen?  
Is er geen sprake van teveel beveiliging? Zijn de  
juiste zaken beveiligd? Het is vaak die nieuwsgierig-
heid, die vasthoudendheid die gaten blootlegt.  
Die verzekeraars gemakkelijker over de streep trekt 
en die tot grote besparingen leidt. Beveiligen is  
geen momentopname en dient continu actief te zijn. 
Het is een keten van maatregelen die naadloos  
moeten aansluiten.      

Anders, beter, betaalbaarder
Mensen zeggen dat ze goed beveiligd zijn en  
beveiligers zeggen dat ze goed beveiligen. Zoals zo 
vaak is de praktijk weerbarstiger. Wat zijn de risico’s? 
Wat zijn de genomen maatregelen? Hoever komt een 
onbevoegd persoon zonder opgemerkt te worden?  
In hoeveel minuten is de surveillance ter plaatse?  
Hoe vaak wordt er werkelijk gesurveilleerd? Zijn de 
omstandigheden veranderd? Met zaken als Red 
Teaming, veiligheidsscans, nulmetingen en een  
halfjaarlijks overleg brengt Brabant Veilig de situatie 
in kaart. Zwakke plekken worden blootgelegd,  

maar er wordt ook gekeken naar ‘overbeveiliging’,  
de huidige risicoklasse en de behandeling van zaken 
van waarde. De lopende beveiligingscontracten en 
verzekeringseisen worden afgestoft wat vrijwel  
altijd leidt tot besparingen. Bijvoorbeeld op de  
meldkamer, het onderhoud alarm, de bewakings-
dienst/surveillance, onderhoud op brandblussers  
en de noodverlichting. Brabant Veilig zal nooit  
klanten overnemen op basis van consultancy,  
wel wordt onderzocht of het anders, beter en  
betaalbaarder kan.   

Rust brengen
Michiel mag graag vertellen dat zijn bedrijf tijd  
verkoopt. Vanuit de gedachte dat een inbreker  
altijd haast heeft, is de vertragende werking van 
alarmsystemen, verlichting, sloten en kluizen  
inderdaad tijdwinst. Het gaat echter verder en dieper. 
Een zorgvuldige, goed georganiseerde beveiliging 
levert voor bewoners en eigenaren van bedrijfs-
gebouwen rust op en het scheelt een hoop materiële 
en emotionele schade. Weten dat je er alles aan 
gedaan hebt, geeft een goed gevoel. Weten dat je 
een onaantrekkelijke partij bent voor inbrekers leeft 
prettiger. En als je dan ook nog vertrouwen hebt  
in je beveiligingspartner dan zit je goed. Dit is elke 
dag het streven van Michiel en zijn team. Met heel 
veel expertise, de allerbeste mensen en de  
modernste techniek, rust brengen bij zijn klanten.  
Dat consultancy in dit aanbod een steeds belangrijker 
rol krijgt, ligt voor de hand. 

Neem contact met ons op
Ben je geïnteresseerd in de beveiligingsdiensten  
van Brabant Veilig of wil je gebruikmaken van de 
aanwezige kennis bel of mail ons dan. We staan je 
graag te woord en informeren je graag vrijblijvend 
over onze mogelijkheden. 

De Pinckart 54
5674 CC Nuenen
T 040 – 7 820 240
E info@brabantveilig.nl

 BRABANTVEILIG.NL 

040-7820240   |   b raban tve i l i g .n l
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