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Bosch Energy and Building Solutions en TriOpSys 
tekenen samenwerkingsovereenkomst 
Performance built on partnership 
 
 Waardecreatie door succesvolle samenwerking 
 Bundeling van kennis en ervaring 
 
Op 31 januari jl. ondertekenden Rob Timman, algemeen directeur TriOpSys B.V. en  
Arno Janssen, divisiedirecteur bij Bosch Energy and Building Solutions Nederland een 
samenwerkingsovereenkomst met als doel om de groei van beide organisaties gezamenlijk te 
versterken. 
 
TriOpSys beschikt over veel kennis inzake meldkamersystemen, technische interfaces, 
softwareontwikkeling, architecturen en heeft daarnaast de nodige scrum-/agile-ervaring. 
TriOpSys is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van mission critical IT-
systemen, ofwel bedrijfskritische softwaresystemen die nooit uit mogen vallen. Voorbeelden zijn 
verkeer- en alarmcentrales (te land, ter zee en in de lucht), berichten- en commandocentrales en 
meldkamers. De werkzaamheden zijn verdeeld over drie domeinen: traffic management, public 
safety & security en defense & space. 
 
Bosch Energy and Building Solutions Nederland neemt een belangrijke positie in als 
systeemintegrator en dienstverlener op het gebied van technische veiligheids-, beveiligings- en 
gebouwoplossingen. Zij is onderdeel van de Bosch-groep en levert, installeert en beheert een 
breed scala aan oplossingen op het gebied van o.a. brand, ontruiming, communicatie, inbraak, 
video, toegangscontrole en crisismanagement en is gespecialiseerd in ‘high-riskprojecten’. 
 
Bosch Energy and Building Solutions en TriOpSys hebben hun kennis en ervaring gebundeld, 
zodat zij nog beter in kunnen spelen op vraagstukken uit de safety- & securitymarkt. 
 
Doordat beide partijen complementair zijn aan elkaar, zijn zij gezamenlijk in staat om, met name 
bij de hoog-risico of complexere projecten, oplossingen op maat te bieden, die boven de 
verwachtingen en wensen van de klant uitstijgen.  
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Voor alle verdere informatie 
Bosch Energy and Building Solutions 
Roeland Staal, Sr. Manager Strategy, Consultancy& Customer Care 
roeland.staal@nl.bosch.com 
 
TriOpSys BV 
Rob Timman, algemeen directeur 
rob.timman@triopsys.nl  
 
Bronvermelding beeldmateriaal 
Al het beeldmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en blijft eigendom van Bosch Energy and 
Building Solutions en TriOpSys. 
 
Over Bosch Building Technologies 
De divisie Building Technologies van Bosch is een toonaangevende wereldwijde leverancier van 
beveiligings-, veiligheids- en communicatieproducten en –systemen. In bepaalde landen biedt Bosch 
oplossingen en diensten voor gebouwbeveiliging, energie-efficiëntie en gebouwautomatisering. Met 
ongeveer 9.000 medewerkers werd in 2017 een omzet van meer dan 1,9 miljard Euro behaald. De 
bescherming van levens, gebouwen en activa is het belangrijkste doel. Het productportfolio omvat 
videobewaking, inbraakdetectie, branddetectie, (gesproken-woord-)ontruimingssystemen, alsook 
toegangscontrole en managementsystemen. Professionele audio- en conferentiesystemen voor de 
communicatie van spraak, geluid en muziek maken het portfolio af. Building Technologies ontwikket 
en fabriceert in eigen fabrieken in Europa, Amerika en Azië. 
 
Meer informatie vindt u op www.boschbuildingsolutions.nl, https://www.linkedin.com/company/bosch-
building-solutions-nl/, https://twitter.com/BEBS_NL 
 
 

 

mailto:roeland.staal@nl.bosch.com
mailto:rob.timman@triopsys.nl
http://www.boschbuildingsolutions.nl/
https://www.linkedin.com/company/bosch-building-solutions-nl/
https://www.linkedin.com/company/bosch-building-solutions-nl/
https://twitter.com/BEBS_NL

