
heeft ons in staat gesteld contracten bin-
nen te halen bij bedrijven zoals Tour & 
Taxis, RTBF, en andere partners met gro-
te contracten. 

Ik zeg vaak dat wij zullen blijven groeien, 
maar alleen als wij onze aanpak en onze 
waarden kunnen garanderen. Te veel of te 
snel groeien gaat vaak ten koste van kwa-
liteit, en ik zal altijd weigeren om daaraan 
toe te geven. Eén doelstelling: organische 
en gecontroleerde groei.

Wat zijn uw vooruitzichten voor 2022?
Onze managementstijl op nationaal niveau 
handhaven en er meer technologie in op-
nemen. Wij hebben zwaar geïnvesteerd in 
aanvullende en innovatieve oplossingen. 
Sinds 2021 hebben we een kantoor in 
Brussel, en begin 2022 openen we een 
kantoor in Kontich. Dit is een reactie op 
verzoeken van onze nationale klanten die 
willen profiteren van onze knowhow en 
aanpak in Wallonië en Vlaanderen. Wij 
bereiden ons al twee jaar voor om deze 
uitdagingen aan te gaan.
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HIGH SECURITY 

High Security:  
De rijzende ster 
in beveiliging!
Als vlaggenschip van Waals-Brabant en als vakman op het gebied van  
beveiliging, heeft High zich gevestigd als een referentie in de sector en 
blijft het in de loop der jaren organisch en gecontroleerd groeien.

Mr. Reul, een nieuwe benoeming, deze 
keer als een groot bedrijf, daar moet u 
toch trots op zijn!
Natuurlijk, vooral tussen grote namen en 
referenties zoals ODOO of EASI. Dit is een 
prachtige beloning voor onze 300 mede-
werkers, die in een crisissituatie vele uit-
dagingen zijn aangegaan en ons in staat 
hebben gesteld onze partners te blijven 
dienen en dit steeds met een voorbeeldige 
inzet.

U hebt het vaak over uw teams.
Absoluut. Onze kracht is en blijft onze 
werknemers. Zij zijn ons imago, de verte-
genwoordigers van onze kwalitatieve 
dienstverlening en stellen ons in staat 
onze waarden te handhaven: Prestatie, 
Betrokkenheid, Respect en Ethiek. 

Groei, ondanks de pandemie?
Dankzij onze knowhow zijn wij de toon-
aangevende speler in diverse sectoren, 
waaronder de detailhandel in de ruimste 
zin van het woord. Bij het begin van de 
pandemie werd voor 2 miljoen euro aan 
evenementenbestellingen geannuleerd, 
maar onze partners in de detailhandel 
hadden te maken met verschillende nor-
men die moesten worden nageleefd. Dank-
zij de mobilisatie van onze teams hebben 
wij hen kunnen ondersteunen en ondanks 
de crisis een groei met dubbele cijfers 
kunnen realiseren.

Heeft u deze groei aan andere factoren 
te danken?
Een kwalitatieve dienstverlening. Dit heeft 
ons steeds meer erkenning opgeleverd en 


