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Schiedam, 1 juni 2017 

 

 

Vermaas nieuwe directeur Trigion Brand en Beveiligingstechniek 
 

Met ingang van maandag 5 juni is Erik Vermaas aangesteld als nieuwe directeur van Trigion Brand en 

Beveiligingstechniek. Daarmee krijgt deze business unit een directeur die vanuit zijn kennis en 

ervaring gaat bijdragen aan de technologische component binnen de integrale propositie van Trigion. 

 

Na succesvolle afronding van de opleidingen Electrical Engineering (BSc) en Business Administration 

(MBA) heeft Vermaas ruime ervaring opgedaan bij Siemens. In uiteenlopende functies was hij daar de 

afgelopen jaren verantwoordelijk voor het managen en transformeren van diverse bedrijfsonderdelen 

in de domeinen telecom, brandpreventie, beveiliging en comfort.  

 

Deze bagage vormt een ideale basis voor de verdere uitbouw van de integrale propositie waarmee 

Trigion veiligheid creëert. De organisatie komt met integrale oplossingen waarbij fysieke 

dienstverlening wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie, vertrouwde domeinen voor de 

nieuwe directeur van Trigion Brand en Beveiligingstechniek. 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

Noot aan de redactie: 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

 

Rik van der Steijn • Coördinator Marketing & Salessupport 

Trigion Beveiliging • Karel Doormanweg 4 • Postbus 144  3100 AC Schiedam 

Telefoon (010) 298 13 83 • Fax (010) 298 11 31 • Mobiel 06 11 39 44 24 

E-mail: rvdsteijn@trigion.nl • Internet: www.trigion.nl  

 

Trigion is het meest complete beveiligingsbedrijf van Nederland, dat met andere ogen kijkt naar veiligheid. Dit gaat verder dan 

het leveren van standaard beveiligingsproducten en –diensten. Bij Trigion staat het creëren van veiligheid centraal. De 

organisatie kijkt niet alleen naar de oplossing, het is het resultaat dat telt. Je veilig voelen én veilig zijn, daar gaat het om.  

 

Veiligheid creëert Trigion samen met zijn opdrachtgevers en met ruim 6.000 collega’s. De organisatie komt met integrale 

oplossingen waarbij fysieke dienstverlening wordt gecombineerd met techniek en (data) intelligentie. Oplossingen die uniek zijn 

voor iedere situatie, met een structureel of meer flexibel en tijdelijk karakter. Oplossingen die bovenal aansluiten bij de 

behoeften van mensen, eindgebruikers binnen de organisaties waarvoor Trigion werkzaam is.  

 

 


