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 Den Haag, 13 augustus 2020 

 
 

Siemens uitgeroepen tot meest favoriete 
Partner of Choice voor systeemintegratie door 
lezers Security Management 

 
 
Siemens is door de lezers van het vakblad Security Management uitgeroepen tot 

meest favoriete Partner of Choice voor systeemintegratie (system integrators). 

Vakblad Security Management, een publicatie van uitgeverij Vakmedianet, 

presenteerde onder de naam ‘Partner of Choice’ in juli 2020 de resultaten van een 

lezersonderzoek naar inkoopkeuzes met betrekking tot zakelijke partners. Dit 

overzicht helpt (security) professionals bij het selecteren van partners en 

leveranciers. Het onderzoek richtte zich op dertien werkgebieden: camera’s, 

toegangscontrole, sluitsystemen, installateurs, mobiele beveiliging, system 

integrators, opleidingen, PAC/PBO, adviesbureaus, dataopslag, distributeurs, 

cybersecurity en verzekeraars. 

 

Onafhankelijk onderzoek 

Partner of Choice is een onafhankelijk onderzoek waarvan de uitkomst uitsluitend 

wordt bepaald door de lezers. In februari en maart 2020 is het inkoopgedrag van de 

lezers van Security Management online geïnventariseerd. Op de vraag “Met welke 

leveranciers doet u het liefste zaken op de volgende gebieden?” noemde 75% van 

de veiligheidsexperts Siemens in de categorie system integrators.  

 

Johan de Wit van Siemens: “(Veiligheids)systemen worden steeds complexer en 

zijn samengesteld uit apparatuur van vele verschillende leveranciers. Een system 

integrator combineert – leverancieronafhankelijk – deze apparatuur tot een optimale 

oplossing. Hierbij spelen IT-integratie, data-analyse, artificial intelligence, IoT en 

cybersecurity tegenwoordig een hoofdrol. Een system integrator vertaalt 
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technologische functionaliteit naar gebruikswaarde. Kennis van processen van 

organisaties en stakeholders en intensief contact met de eindgebruikers is cruciaal 

voor het creëren van de perfecte oplossing, niet alleen tijdens de realisatie maar 

gedurende de gehele levensduur. Deze expertise en aanpassingen, uitbreidingen 

en digitale services gedurende de levensduur is wat een system integrator 

onderscheidt van een leverancier.” 

 

Siemens dankt de veiligheidsexperts die hebben meegedaan aan dit onafhankelijke 

onderzoek voor de door hen uitgesproken waardering. De resultaten van het 

lezersonderzoek zijn onlangs gepubliceerd in de vorm van een gratis digitaal 

magazine: https://partnerofchoice.magzmaker.com/security_management.   

 

Contactpersoon voor journalisten 

Siemens Nederland N.V., Media Relations 

Jeroen de Bruin 

Telefoon: +31 683098928; E-mail: jeroen.debruin@siemens.com 

Volg ons op Twitter via: www.twitter.com/SiemensNL 

 

Siemens Smart Infrastructure (SI) bepaalt de markt voor intelligente, adaptieve infrastructuur, voor vandaag en 

voor de toekomst. SI pakt de dringende uitdagingen van verstedelijking en klimaatverandering aan door 

energiesystemen, gebouwen en industrieën met elkaar te verbinden. Als single source leverancier biedt SI klanten 

een uitgebreid end-to-end portfolio - met producten, systemen, oplossingen en diensten van stroomopwekking tot 

aan verbruik. Met een steeds meer gedigitaliseerd ecosysteem helpt de onderneming haar klanten om te floreren en 

gemeenschappen zich te ontwikkelen, en tegelijkertijd bij te dragen aan de bescherming van de planeet. SI creëert 

omgevingen met zorg. Siemens Smart Infrastructure heeft zijn wereldwijde hoofdkantoor in Zug, Zwitserland, en 

heeft wereldwijd ongeveer 71.000 werknemers in dienst. 

 

Disclaimer Vakpers 

Dit document bevat verklaringen omtrent onze toekomstige zakelijke en financiële resultaten en toekomstige 

gebeurtenissen of ontwikkelingen waarbij Siemens betrokken is, die mogelijk toekomstgerichte uitspraken bevatten. 

Deze uitspraken kunnen worden herkend aan woorden als “verwachten”, “willen”, “anticiperen”, “beogen”, “plannen”, 

“geloven”, “streven”, “inschatten”, “zullen”, “ramen”, of woorden van vergelijkbare strekking. Mogelijk doen wij ook 

toekomstgerichte uitspraken in andere rapporten, in presentaties, in materialen verstrekt aan aandeelhouders, en in 

persberichten. Daarnaast kunnen onze vertegenwoordigers van tijd tot tijd mondelinge toekomstgerichte uitspraken 

doen. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en bepaalde aannames van het 

management van Siemens, die vaak buiten de invloedsfeer van Siemens liggen. Deze gaan gepaard met een 

aantal risico's, onzekerheden en factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de risico's en factoren die in 

publicaties zijn beschreven, met name in het hoofdstuk Risico's in het Jaarverslag. Indien een of meer van deze 

risico's of onzekerheden zich voordoen, of indien de onderliggende verwachtingen niet uitkomen of de aannames 

onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten, prestaties of einduitkomsten van Siemens (in zowel 

negatieve als positieve zin) wezenlijk verschillen van de resultaten die expliciet of impliciet worden beschreven in de 

betreffende toekomstgerichte uitspraak. Siemens acht zich niet gehouden en is ook niet voornemens om deze 
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toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of te herzien in het licht van ontwikkelingen die afwijken van de 

verwachtingen. Door afronding van getallen vormen de afzonderlijke cijfers in dit document en andere documenten 

mogelijk geen exacte optelsom van de vermelde totalen, en zijn percentages mogelijk geen exacte weergave van 

de absolute cijfers waarop zij betrekking hebben. www.siemens.com 

http://www.siemens.com/

