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Alpha Security
Waarderweg 50A. Alpha heeft 115 werknemers.

Haarlems Dagblad richt
de schijnwerpers op het

bedrijfsleven in de
Waarderpolder. Vandaag

staat het bedrijf Alpha
Security in het licht, dat

dit jaar het 20-jarig
bestaan viert. Alpha

levert straatcoaches en
daarnaast beveiligers

voor onder meer de
horeca, winkels en bij

evenementen. 

Want de volgende dag hing Impe-
rial-eigenaar Theo de Haan aan de
lijn, die hij als vaste klant goed
kende. Zag Hoes het zitten om aan
de deur te gaan staan, zodat heet-
hoofden voortaan geen overlast
meer zouden veroorzaken? Het
betekende zijn eerste klus als be-
veiliger. En het begin van zijn
bedrijf Alpha Security, dat uitgroei-
de tot een van de grootste werkge-
vers van Haarlem.
De beveiligingsbranche bleek hele-
maal zijn wereld te zijn. Daarvoor
zocht Hoes (40) naar een zinvolle

invulling van zijn leven. Toen hij
in de tweede klas van de MTS -
nota bene als zoon van een lood-
gieter - nog steeds het verschil niet
wist tussen een baco en een water-
pomptang, adviseerde zijn leraar
hem iets te gaan zoeken waar hij
meer aanleg voor had. 
Hoes zocht in 1996 zijn heil bij de
Luchtmobiele Brigade. Zijn rode
baret hangt prominent in zijn
kantoor. ,,Nee hoor, niet om in-
druk te maken op klanten. Maar
omdat het een schitterende tijd is
geweest die me heeft gevormd. Ik
was nogal vrij opgevoed en dacht
de hele wereld aan te kunnen,
maar daar werd ik volledig uitge-
knepen. Van de 265 jongens die
opkwamen, haalden slechts 63 de
eindstreep.’’

Kosovo
Hoes leerde bij Defensie relative-
ren. Tijdens een uitzending naar
Kosovo in ’99 zag hij hoe de Ser-
viërs en Albanezen elkaar naar het
leven stonden. ,,Genocide, platge-
brande dorpen, martelkamers,
noem maar op. Dan pas besef je
hoe goed we het in Nederland

hebben.’’
Zijn militaire achtergrond komt
nog bijna dagelijks in het werk tot
uiting. Alpha is niet van het weglo-
pen van lastige situaties, maar van
het ingrijpen. Het heeft ervoor
gezorgd dat hij met zijn onderne-
ming al jarenlang de bedrijven in
de Waarderpolder mag beveiligen.
Zijn voorganger had de gewoonte
om bij een inbraakmelding in het
industriegebied de politie te bellen
en om de hoek van het betreffende
pand te blijven wachten. De inbre-
kers waren in negen van de tien
gevallen allang gevlogen als de
agenten arriveerden. 
,,Maar daar betaalt mijn opdracht-
gever me niet voor. Die huurt me
in om dieven te pakken en te zor-
gen dat het aantal inbraken af-

neemt. Dus wij proberen de inbre-
kers aan te houden en ze daarna
over te dragen aan de politie. Toen
we begonnen in de Waarderpolder,
waren er 212 inbraken in een jaar
geweest. Ze zijn nu nog op één
hand te tellen.’’

Alpha werkt inmiddels intensief
samen met de politie. Bij conflicten
in het Haarlemse uitgaansleven
kunnen ze op elkaar rekenen. Ook
wordt indien nodig relevante infor-
matie uitgewisseld. 
Ook met de gemeente is het con-

tact uitstekend. Zo wordt Hoes’
bedrijf onder meer ingehuurd bij
het stadhuis, de Publiekshal, de
kermissen en de Philharmonie.
Ook de dak- en thuislozenopvang
aan de Wilhelminastraat wordt
door Alpha beveiligd.

De opvallendste klant is het minis-
terie van buitenlandse zaken van
Qatar. ,,We beveiligen hun ambas-
sade in Den Haag. We moeten
zorgen dat er geen rare dingen
gebeuren als een actiegroep voor
de deur staat te protesteren.’’

,,Toen we begonnen in de Waarderpolder, waren er 212 inbraken in een jaar geweest.’’ FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Ingeschakeld om
dieven te vangen

De sportschool is niet bedoeld om
uit de kluiten gewassen werkne-
mers te boetseren. Op ’kleerkas-
ten’ zit directeur Peter Hoes niet
te wachten. ,,Maar ze moeten wel
fysiek in orde zijn. Als ze een
inbreker achtervolgen, moeten ze
niet na honderd meter met hun
handen op hun knieën staan uit te
hijgen.’’ 
Naast de zaal met apparatuur is
een dojo, zoals de instructieruim-
te wordt genoemd waar de interne
opleiding plaatsvindt. Alles wat
de cursisten in het theorielokaal
krijgen te horen, kunnen ze hier
in de praktijk brengen. Op die
manier biedt Hoes zijn perso-
neelsleden een complete oplei-
ding aan.
Zo worden met acteurs voortdu-
rend praktijksituaties nagebootst

om te zien hoe de beveiliger in
spe reageert. ,,In het begin staan
ze bij een woede-uitbarsting van

de acteur vaak schichtig met hun
handen in de zakken. Later krij-
gen ze een zelfverzekerde hou-

ding en leren ze de-escalerend op
te treden.’’
Tijdens de opleiding nodigt Hoes

geregeld gastdocenten uit, zoals
politiemensen. 
Maar ook deskundigen van de
Brijder Verslavingszorg, die uit-
leggen welk gedrag voortkomt uit
het gebruik van welk soort drug.
,,Bij het gebruik van de ene drug
moet je iemand niet aanraken, bij
een andere juist wel. Ook is het
belangrijk een psychose te her-
kennen voordat je ingrijpt.’’
Voortdurend bieden zich mensen
aan die graag bij Alpha willen
werken. Lang niet iedereen is
geschikt. Op sollicitanten die van
een partijtje knokken houden, zit
Hoes niet te wachten. ,,Van de 100
situaties lossen we er 99 op met
communicatie. En die ene keer
dat het niet lukt, vragen we ons af
of we geen fouten hebben ge-
maakt.’’
Toen Hoes met zijn bedrijf begon,
waren nog dubieuze portiersgil-
des actief in het Haarlemse uit-
gaansleven. ,,Dat waren echte
uitsmijters. Die hun hand in je
maag duwden als je een café uit-
liep, zodat ze zeker wisten dat je
een fooi ging geven. Zo’n foute
insteek wilden wij niet. We zien
onszelf als gastheer.’’

Opleiden van schichtig naar zelfverzekerd

Instructeur Ruud Steffens bekijkt of de cursisten de opdracht goed uitvoeren. FOTO UNITED PHOTOS/TOUSSAINT KLUITERS

Forse matpartij
leidde tot komst
Alpha SecurityHaarlem ✱ Peter Hoes wist niet wat

hij zag toen hij ’s nachts de Korte
Veerstraat in wandelde. Het zag
blauw van de politie, die de groot-
ste moeite had om twee vechtende
groepen te scheiden. De ruiten van
Café Imperial, waar de ruzie was
ontstaan, lagen aan diggelen. Het
incident had enorme invloed op
het leven van de toen 18-jarige
Haarlemmer. 

Arnold Aarts

Haarlem ✱ Het lijkt op een nor-
male sportschool, maar is het niet.
Alpha Fit - op de begane grond
van het pand aan de Waarderweg -
is vooral bestemd voor de mede-
werkers van Alpha Security, die 24
uur per dag in het fitnesscentrum
terecht kunnen.
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Arnold Aarts
a.aarts@hollandmediacombinatie.nl


