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Via deze introductiebrief willen wij OD Securtity als lid van de Friese Exportclub voorstellen aan de andere
leden en aan ons internationale netwerk. Dit doen we aan de hand van een aantal vragen.
De elevator-pitch van OD Security:
OD Security zorgt er met haar Soter RS body scanner voor dat er geen zaken ongezien in of uit een locatie
gaan. Hiermee wordt in gevangenissen contrabanden zoals wapens, drugs en telefoons tegengehouden en
bij goudmijnen voorkomen dat er goud wordt gestolen. Objecten kunnen in en op het gehele lichaam
worden gedetecteerd. OD Security is onderdeel van de SMI Groep bestaande uit productielocaties en
“product” bedrijven o.a. in de nautische- en maritieme sector.

Welke internationale ervaring(en) kun je delen met de leden van de Friese Exportclub.
De Soter RS wordt wereldwijd geleverd, hierbij werken wij samen met distributeurs. Binnen de SMI Groep
zijn we ook actief met export via agenten en distributeurs, veelal in Europa voor de nautische bedrijven
Cramm, Hydromar en Swissway en wereldwijd voor Nieland.
Cramm, Hydromar en Swissway produceren hydraulische toepassingen om van en aan boord van jachten
en super jachten te komen. Maar ook om goederen van en aan boord te hijsen. Nieland is specialist in het
koud vervormen van staal, dit wordt met name gebruikt om scheepshuid te vormen maar ook voor kunst en
architectuur projecten. De persen die hiervoor worden gebruikt worden in Leeuwarden gemaakt en op
locatie bij de klant vindt de nodige training en begeleiding plaats om deelnemers kennis te laten verkrijgen
van koud vervormen. Tot slot heeft de SMI Groep productielocaties in Dokkum en Leeuwarden waarbij
hoogwaardige metaal bewerkingen gedaan worden, o.a. voor de bovengenoemde bedrijven maar zeker ook
voor derde.
Persoonlijk heb ik (Joost) 10 jaar als WW Marketing Manager voor BD gewerkt. De portfolio van BD Kiestra
heb ik hierbij wereldwijd verkocht via eigen sales organisatie en distributeurs.
Persoonlijk heb ik (Stefan) 8 jaar ervaring bij OD Security waar ik als servicemonteur de hele wereld heb
rondgereisd om klanten te bezoeken voor trainingen, installatie, presentaties en degelijke. Recentelijk houd
ik me steeds meer bezig met commerciële activiteiten bij OD Security.
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Wat wil je weten van de leden van de Friese Exportclub, naar welke kennis en ervaring ben je op
zoek.
Ervaring, tips & tricks, wet- en regelgeving, sancties en consequenties, hoe marktkansen gepakt of gecreëerd
worden, delen van distributie netwerken.

Voor welke uitdaging staat je bedrijf in de komende jaren.
Wij willen met OD Security groeien in zowel Europa als Azië. Hierbij is regelgeving rondom het gebruik van
röntgen per land verschillend en daarmee een uitdaging.

Nog een klassiekers: Wat is de “Why” van jullie activiteiten. Waarom doen jullie wat jullie doen!
Voor OD Security; Iedere dag zijn er mensen werkzaam in gevangenissen en bij douanes en iedere dag
lopen ze daarmee veiligheidsrisico’s. Wij willen deze risico’s verkleinen door verboden middelen op een
veilige en menswaardige manier te onderscheppen. Daarom komen wij iedere dag naar ons werk om dit te
verder te verbeteren. Hierbij gaan we uitdagingen aan, zetten we creativiteit in en zetten door om een
oplossing te vinden.

Geïnspireerd door het boek The big five for live van John P. Strelecky stellen wij je de vraag: als we nu
door een museum lopen wat aan jou gewijd is, welke foto’s zien we dan aan de muur hangen?
Joost:
Foto’s van mijn vrouw (Froukje) en drie dochters (Wende 6, Isa 5 en Tessel 0)
Foto’s van reizen over de hele wereld, Zuid Amerika, Noord Amerika, Zuidelijk Afrika, Azië
Foto’s van onze boot waarmee ik met mijn gezin (nog zonder Tessel), van Nederland naar de Cariben ben
gezeild.
Stefan:
Foto’s van de vele reizen die ik heb gemaakt met vrienden, familie, met mijn vriendin en de reizen die ik heb
gemaakt voor mijn werk. Daarnaast foto’s van mooie herinneringen door de jaren heen.

“Aangenaam ik ben lid van de Friese Exportclub”
Sluit aan bij de introductie gesprekken via ons open videokanaal welke de Friese Exportclub tweewekelijks houdt en ga in gesprek met onze
leden om elkaar zo beter te leren kennen en om kennis te delen en ons netwerk te versterken.
Op onze website staan de komende gesprekken vermeld- www.frieseexporclub.nl
videokanaal link: www.frieseexportclub.nl/videocall
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