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De primaire taak van waterbedrijf Vitens is het winnen, 
zuiveren en distribueren van water. Het motto is duidelijk: ‘Bij 
Vitens willen we dat iedereen over drinkwater van topkwaliteit 
kan beschikken. Ongeacht waar je bent of waar je woont.’ 
Het drinkwaterbedrijf levert water aan 2,4 miljoen huishoudens 
in Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Friesland.

‘De security officer van Cqure heeft ons 
beveiligingsbeleid naar een hoger niveau getild’

De voordelen
 - Het aanleveren van een 
kwalitatief zeer sterke security 
officer.

 - ICT-beveiliging op maat.
 - Een zorgvuldig en uitgebreid 
voortraject. 

 - Assertief en daadkrachtig 
optreden gedurende het hele 
traject.

 - Meer dan alleen een goede 
gesprekspartner.

 - Als detacheringsbureau 
een sterke focus op 
beveiligingsbeleid. Daardoor een 
specialisme.

 - Alles is gericht op het ontzorgen 
van de klant. Als Cqure het 
niet kan oplossen, dan weten 
ze mensen die het kunnen 
oppakken.

‘Het beste drinkwater leveren tegen de laagste prijs. Zodat 
er veilig en gezond water uit uw kraan stroomt, maar u tóch 
geen cent te veel betaalt.’ Het doel van Vitens is zo helder 
als kraanwater. Gedreven door passie, werken er bij het 
waterconcern circa 1.700 mensen die zich dagelijks inzetten 
voor veilig drinkwater. ‘Veilig drinkwater moet voor iedereen 
altijd vanzelfsprekend zijn,’ stelt Ismail Altintas, teammanager 
op de ICT-afdeling en verantwoordelijk voor operationele 
security. Net als veilig drinkwater is een veilige ICT-omgeving 
ook essentieel. Om die reden werd in 2011 Cqure benaderd. 

Altintas komt in 2011 met Cqure in aanraking. Hij nodigt de 
staf uit op kantoor en voelt meteen dat het klikt. ‘Cqure is meer 
dan een detacheringsbureau dat informatiebeveiligers levert. 
Ze kunnen meepraten op hoog niveau, geven gratis adviezen 
en geven antwoord op vraagstukken.’ Dankzij de door Cqure 
geleverde security officer is het beveiligingsbeleid van Vitens 
nu beter georganiseerd, stelt Altintas: ‘Cqure ontzorgt ons door 
een security specialist op maat te leveren.’
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Zorgvuldig inventariseren
Sinds januari 2012 werkt Vitens met een 
informatiebeveiliger van Cqure. Altintas geeft 
aan dat hij het erg prettig vindt om zaken 
te doen met Cqure: ‘Cqure snapt precies 
wat de klant zoekt. Dat zorgt ervoor dat de 
best passende security officer op de juiste 
plek terecht komt.’ Altintas is vooral erg te 
spreken over de zorgvuldigheid waarmee 
Cqure van meet af aan te werk is gegaan. 
‘Eind 2011 hebben wij een vraag uitgezet 
bij Cqure en tijdens het eerste gesprek is 
er gekeken naar onze wensen ten opzichte 
van informatiebeveiligers. Vervolgens heeft 
Cqure met grote zorgvuldigheid een screening 
uitgevoerd binnen ons bedrijf, en in het 
verlengde daarvan hebben zij binnen hun 
portefeuille gekeken naar de mensen die het 
best bij Vitens zouden kunnen passen.’

Hoger niveau
Cqure heeft het beveiligingsbeleid van Vitens 
een flinke boost gegeven. Of zoals Altintas 
aangeeft: ‘De security officer van Cqure 

heeft ons beveiligingsbeleid naar een hoger 
niveau getild.’ Hij legt uit: ‘Ik kan inmiddels 
uit eigen ervaring zeggen dat Cqure een 
uiterst betrouwbare security officer heeft 
aangeleverd. De kwaliteit van onze specialist 
is hoog. Hij zorgt er niet alleen voor dat de 
randvoorwaarden goed zijn, maar hij creëert ook 
bewustwording en zorgt dat alles daadwerkelijk 
wordt uitgevoerd.’ Dit is nodig, want door de 
toenemende automatisering bij Vitens wordt de 
roep om informatiebeveiliging groter.

Onderscheidend
Vitens is op het gebied van haar ICT veiliger 
geworden door de hulp van Cqure. Altintas: ‘We 
hebben nu een goedwerkende infrastructuur die 
aan alle eisen voldoet.’
Waarom Cqure de juiste keuze is? Altintas 
geeft het antwoord: ‘Security is een vak apart 
en daar heb je een specialistisch bureau voor 
nodig. Cqure is echt gespecialiseerd op het 
security-vlak. Je hebt dus een partij tegenover 
je die weet van de hoed en de rand en die je 
beter begrijpt.’

‘Cqure is meer dan een detacheringsbureau. Ze zijn 
een goede gesprekspartner, geven gratis adviezen 
en geven antwoord op vraagstukken’

Ismail Altintas, 
verantwoordelijk voor operationele security
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