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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de KVO-B rapportage bedrijventerreinen Duin- en Rooiseheide te Schijndel. Deze 

rapportage is het resultaat van de nauwe samenwerking tussen de volgende partners:  

 Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel / Parkmanagement (SVBV); 
 Ondernemerscontact Schijndel (OCS); 
 Schijndels Netwerk Ondernemers (SNO); 
 Gemeente Meierijstad; 
 Politie; 
 Brandweer; 
 Securitas;  
 MKB Nederland als procesbegeleiding. 

 

1.1 Aanleiding 
Het parkmanagement op de bedrijventerreinen te Schijndel (gemeente Meierijstad) wordt uitgevoerd in 
opdracht van de Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel. Zij voert het parkmanagement op de bedrijven-
terreinen uit.  
 
Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel wil met het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen  en de 
hierdoor ontstane samenwerking schone, hele en veilige bedrijventerreinen creëren. Vandaar dat zij 
contact heeft gezocht met de genoemde partners.  Het Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerreinen heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat effectief kan zijn om publieke 
en private partijen samen te laten werken aan veiligheid. MKB Nederland heeft het proces begeleid.  
 
De afgelopen periode zijn er vanuit de SVBV en de gemeente al diverse initiatieven genomen om 
aspecten van veiligheid op te pakken. Waar het nog aan ontbrak was een analyse van de 
problematiek en een gezamenlijk, breed gedragen aanpak van de oplossingen gericht op veilige en 
toekomstbestendige bedrijventerreinen. 
 
In het voorjaar van 2016 is er door de werkgroep en MKB Nederland een onderzoek uitgevoerd naar 
de criminaliteitsbeleving op de bedrijventerreinen. De resultaten van dit onderzoek welke bekend 
waren in oktober 2016 geven aan dat er op de bedrijventerreinen sprake is van een aantal 
veiligheidsproblemen. De KVO werkgroep leden hebben dit onderkend.  
 
De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland (één vergadering) in drie bijeenkomsten 
gewerkt aan het opstellen en uitwerken van een plan van aanpak voor de bedrijventerreinen. Als basis 
voor de analyse geldt het veiligheidsonderzoek. 
 
In de loop van dit planproces zijn er geen andere partijen / partners betrokken geweest bij het 
structurele overleg van de werkgroep. 
 

1.2 Opzet plan van aanpak 
Het KVO-B is een proces dat door de werkgroep is aangegaan voor een bepaalde tijd. Een proces 
dient te worden geborgd om de continuïteit te garanderen. Een proces is een dynamische activiteit 
waarvan het resultaat wordt bepaald door een juiste communicatie tussen de werkgroep. Regelmatige 
evaluatie van het proces is een voorwaarde om de effectiviteit van de genomen besluiten en 
maatregelen te meten. Het samenwerkingsverband is geformaliseerd door een ondertekend 
convenant. 
 
Hoofdstuk 1 is de aanleiding van het project beschreven en zijn de daarbij betrokken partijen 
genoemd. Hoofdstuk 2 bevat de beschrijving van de bedrijventerreinen. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht na een behaalde responseis op basis van 
de 0-meting (enquête onder ondernemers ), schouw van de bedrijventerreinen en de incidentencijfers 
en meldingenoverzichten van de gemeente, politie, brandweer en beveiligingsorganisatie. Deze 
gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang gebracht.  
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Problemen of knelpunten volgen uit deze analyse. Problemen dienen te worden opgelost door middel 
van het formuleren van eenduidige doelstellingen en maatregelen. ‘wat willen wij en kunnen wij’. 
Veelal zijn er teveel problemen die om een oplossing vragen. De praktijk leert namelijk dat gezien de 
beperktheid aan menskracht en andere ( ook financiële ) middelen niet alles tegelijkertijd is aan te 
pakken. Keuzes dienen daarom te worden gemaakt. ‘Prioriteiten stellen in doelstellingen en 
maatregelen’.  De gemaakte keuzes dienen als basis voor het werkplan voor de komende tijd.  
 
In hoofdstuk 4 worden de doelstellingen weergegeven. De periode tussen certificering en 
hercertificering bedraagt 3 jaar. De geformuleerde doelstellingen in hoofdstuk 4 worden geacht binnen 
deze periode te worden bereikt, tenzij in de doelstelling zelf (en/of in de maatregelenmatrix) een 
andere termijn wordt aangegeven.  
 
De maatregelen volgen in hoofdstuk 5. Maatregelen vereisen van alle betrokken partijen betrokken-
heid. Daarnaast moeten de maatregelen voldoen aan de eisen, zoals gesteld door de Certificerende 
Instanties en dus SMART zijn geformuleerd (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, 
Tijdsgebonden). 
 

2. Beschrijving bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide.  

 
Duin: * 
Het bedrijventerrein Duin (ca. 120 ha.) ligt ten zuidoosten van 
de kern Schijndel en wordt doorsneden door de spoorlijn (Duits 
Lijntje). Het terrein kenmerkt zich door een overwegend 
middelgroot tot grootschalig gebruik. Een accent ligt op 
bedrijven in de industrie, productie, handel, logistiek en bouw. 
Het betreft een modern bedrijventerrein dat planmatig in 
opeenvolgende fasen (Duin I, II en Duin-Noord) is ontwikkeld. 
Daarnaast komen binnen Duin ook delen voor met 
kleinschalige en intensief bebouwde bedrijfskavels. Op Duin I 
is een aantal omvangrijke (perifere) detailhandelsvestigingen 
gelegen.De laatste jaren is veel zorg en aandacht besteed aan 
de ruimtelijke kwaliteit en samenhang van onder andere de 
terreindelen van Duin-Noord. De vormgeving van de 
bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte en de bedrijfspercelen is hier geregisseerd door 
middel van richtlijnen voor de beeldkwaliteit. 
 

 
Rooiseheide * 
Het terrein kenmerkt zich door een gevarieerd functioneel gebruik 
en een uiteenlopende ruimtelijke uitstraling van de panden en 
kavels.  
 

Rooiseheide  

Ambachtstraat Rooiseheide 

Rooiseweg Bremweg 
* zie bijlage digitale overzichtskaart 

 

 

Duin e.o.  

Industrieweg Huygensweg 

Edisonweg Galvaniweg 

Duinweg Van Leeuwenhoekweg 

Landingsweg Newtonweg 

Nobelweg Nieuwe Eerdsebaan 

Madame Curieweg Voltaweg 

Lorentzweg  
* Zie bijlage digitale overzichtskaart  
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Veiligheidsanalyse 

Om de veiligheidssituatie van de bedrijventerreinen voor de certificering te onderzoeken is gebruik 
gemaakt van verschillende informatiebronnen:  
 
 Enquête resultaten 2016; 
 Schouwverslag 2016; 
 Incidentencijfers en meldingenoverzichten van Gemeente, Politie, Brandweer en 

Beveiligingsorganisatie. 
 
De ondernemers zijn gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door het 
invullen van een enquête. De certificeringseis betreffende de respons op de enquête is voor de 
bedrijventerreinen waar ongeveer 158 ondernemingen zijn gevestigd 30%.  

De belangrijkste resultaten uit de enquête volgen hieronder. Voor een uitgebreidere rapportage wordt 
verwezen naar de bijlagen. 

In dit hoofdstuk worden de relevante constateringen bij elke informatiebron weergegeven. 
 

3.1 Responseis 
Voor de uitgezette enquête onder betrokken ondernemers geldt een minimale respons conform 
onderstaande tabel: 
 

Bedrijventerrein Aantal ondernemingen * Certificeringseis Respons absoluut In 
procenten 

Duin 142 30% 50 35% 

Rooiseheide  16 50% 10 63% 

Totaal  158 30% 60 38% 
*Opgave Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel.  

 
Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons zowel individueel als ook gezamenlijk voor 
de bedrijventerreinen aan de vereiste grens zoals gesteld in het CCV-Certificatieschema Keurmerk 
Veilig Ondernemen (KVO) Versie: 3.1 Publicatiedatum: 1 december 2014 Ingangsdatum: 1 januari 
2015.  

 

3.2 Resultaten enquête 2016 
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de enquête 2016 summier opgenomen. Voor een 
verdieping van de resultaten van deze KVO-enquête verwijzen wij naar bijlagen 6 tot en met 11. 
 

Duin en Rooiseheide Totaal 
meting 
2016 

In absolute 
aantallen 

Tevreden over Onderhoud en Beheer  70% 42 

In het bezit van een BHV plan 72% 43 

Knelpunten m.b.t.  verkeers(on)veiligheid  32% 19 

Overlast van op en rond het terrein  
( hard rijden (8), parkeren auto’s en vrachtauto’s 10)  

28% 17 

Gevoelens van onveiligheid op het bedrijventerrein (wegen)  12% 7 res. op 22 inc. 

Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf  
(buiten werktijd 2, afsluiten openen 3) 

10% 6 

Brandonveilige situatie 8% 5 

Inbraak 7% 4 

Poging tot inbraak 5% 3 

Graffiti en vernieling 3% 2 
* res= respondenten , inc= incidenten  
 **één respondent  is 11 keer of vaker slachtoffer geworden van onveiligheidsgevoelens in het bedrijf 
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Percentage respondenten welke te maken hebben gehad met één van onderstaande onderwerpen 
doen aangifte en of melding. 

Inbraak 100% 4 van 4 

Poging tot inbraak 67% 2 van 3 

Bedreiging – Intimidatie 40% 2 van 5 

Overlast 0% 0 van 7 

Tevredenheid van de ondernemers omtrent de communicatie met onderstaande partijen. 

  Hebben geen ervaring  

Ondernemersvereniging 95% 39 res. 

Brandweer 91% 37 res. 

Politie  86% 38 res. 

Gemeente 70% 30 res. 

Ondermijnende criminaliteit: Leegstaande panden zijn in trek bij criminelen. Ze worden gebruikt 
voor onder meer hennepkwekerijen, drugslaboratoria, illegale huisvesting van arbeidsmigranten en 
opslag van illegaal vuurwerk.  

Signalen opgevangen omtrent deze vormen van criminaliteit 18%  

Aandacht voor dit onderwerp binnen het KVO 93%  

Cybercriminaliteit 

Informatiebehoefte omtrent het voorkomen van cybercriminaliteit  58% 

Risico Inventarisatie & Evaluatie 

Is er in uw bedrijf een RI&E opgesteld?  53% 

Tevreden over onderstaande onderwerpen   

bewegwijzering naar het terrein 98% 

bereikbaarheid eigen bedrijf 98% 

bewegwijzering op het terrein 95% 

ontsluiting van het bedrijventerrein 90% 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 73% 

gladheidbestrijding 67% 

Openbare parkeergelegenheid auto’s  64% 

bereikbaarheid openbaar vervoer 62% 

Openbare parkeergelegenheid vrachtauto’s 35% 

  

 

3.3 Schouwverslag 
De bedrijventerreinen zijn op een aantal veiligheidsrisico’s beoordeeld door middel van een 2-tal 
schouwronden uitgevoerd, door de Brandweer, Politie en BOA. De belangrijkste bevindingen zijn in de 
schouwpunten aangegeven in bijlage 5. De resultaten uit deze schouw zijn een aanvulling op de 
resultaten van de meting 2016. Mocht deze aanvulling extra knelpunten opleveren, dan worden ook 
voor deze extra knelpunten maatregelen geformuleerd.  
 

Top 2 verbeterpunten n.a.v. schouwronde 

1. Buitenopslag in het kader van brandveiligheid. 

2. Bereikbaarheid brandkranen. 

  

3.4 Incidentencijfers 
Gemeente, politie, brandweer en beveiligingsorganisatie registreren zaken die in het kader van deze 

verslaglegging van belang kunnen zijn. De voornaamste cijfers zijn hieronder vermeld.  

 

3.4.1 Incidentencijfers Gemeente 
De meldingen omtrent dumpingen zijn er gering. De afgelopen jaren vonden slechts enkele 
dumpingen plaats. Toch is er enige twijfel over de juistheid van de cijfers. 
Daarnaast zijn er geen voorzieningen voor afval op de industrieterreinen. Op Rooiseheide is er sprake 
van vandalisme / overlast van (hang) jeugd 
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Duin:  
Er zijn beperkte voorzieningen voor vrachtwagenchauffeurs indien zij aan hun verplichte rustblokken 
toe zijn. Op heel het bedrijventerrein is vzv een parkeerverbod. 
Overlast meldingen zijn er zelden De enige meldingen hebben betrekking op voertuigen die het 
parkeerverbod negeren.  
 
Rooiseheide:  
Er zijn zelden meldingen. Op de parkeerplaats tegenover de Jumbo is er veel overlast van jeugd. Op 
parkeerterrein bij hockey/voetbal komen zelden meldingen voor.  
 

3.4.2 Incidentencijfers Politie 

Duin Maatschappelijke klasse 2014 2015 t/m sept. 
2016 

Diefstal af/uit bedrijf A23-A32-B23-B32 7 5 2 

Diefstal overige goederen A90-A95-B95 13 6 3 

Diefstal af/uit auto A10-B10 3 2 2 

Diefstal auto A70-A76-B60-B66 1 2 1 

Diefstal brom-,snor-, fietsen A72-A73-B62-B63 7 4 3 

Vandalisme/baldadigheid C50 0 0 0 

Overige vernieling/beschadiging C10-C20-C30-C40 2 5 1 

Drugsoverlast F4-M0111-E38 0 2 1 

Verkeersoverlast D5-D6-D7 2 2 1 

Parkeerprobleem D73 2 1 1 

Brand/ontploffing materiele schade E31-F13 0 0 0 

Verkeersongevallen (met letsel) D1 1 0 0 

Milieu F8-M 2 1 2 

Totaal aantal incidenten - 40 30 17 
* De cijfers latende een dalende trend zien. Dit wordt mede veroorzaakt door de start van het project met camerabeveiliging in 

2015. Ook landelijk is er een duidelijk beeld waarneembaar dat de cijfers dalen. Ook voor woninginbraken.  

Rooiseheide Maatschappelijke klasse 2014 2015 t/m sept. 
2016 

Diefstal af/uit bedrijf A23-A32-B23-B32 3 2 0 

Diefstal overige goederen A90-A95-B95 6 3 1 

Diefstal af/uit auto A10-B10 5 2 0 

Diefstal auto A70-A76-B60-B66 0 0 0 

Diefstal brom-,snor-, fietsen A72-A73-B62-B63 0 1 2 

Vandalisme/baldadigheid C50 0 0 0 

Overige vernieling/beschadiging C10-C20-C30-C40 3 0 2 

Drugsoverlast F4-M0111-E38 0 0 1 

Verkeersoverlast D5-D6-D7 3 0 0 

Parkeerprobleem D73 3 0 0 

Brand/ontploffing materiele schade E31-F13 0 0 0 

Verkeersongevallen D1 0 0 1 

Milieu F8-M 0 0 1 

Totaal aantal incidenten - 23 8 8 

 

3.4.3 Incidentencijfers Brandweer 

Duin  2014 2015 t/m 12 
juli 2016 

Daadwerkelijke  binnenbrand - - - 

Daadwerkelijke  buitenbrand 1 - - 

Hulpverlening / Dienstverlening 3 2 1 

Ongewenst melding zowel particulier als openbaar 14 13 4 

Totaal aantal incidenten  18 15 5 

 
Alle gebruiksvergunningen daar waar nodig zijn verleend en worden periodiek gecontroleerd. 
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Sinds enkele jaren is de Brandweer geregionaliseerd. Zij werkt onder andere voor het bevoegd gezag 
(gemeente)t.b.v. het adviseren op het gebied van vergunningen en de controle en toezicht taken. Of 
de brandweer betrokken wordt tbv deze advisering en de controle op de gebruiksvergunning is per 
gemeente afhankelijk. De bronhouder voor het aantal verleende vergunningen en eventuele controles 
zonder de Brandweer is de gemeente. Vanuit de Brandweer is in de periode 2013 tm 2016 in elk geval 
12 keer gecontroleerd bij bedrijven op industrieterrein Duin  
 

Rooiseheide 2014 2015 t/m 12 
juli 2016 

Daadwerkelijke  binnenbrand - - - 

Daadwerkelijke  buitenbrand - 1 - 

Hulpverlening / Dienstverlening 3 - - 

Ongewenst melding zowel particulier als openbaar - - - 

Totaal aantal incidenten  3 1 - 

 
Alle gebruiksvergunningen daar waar nodig zijn verleend en worden periodiek gecontroleerd. 
 
Sinds enkele jaren is de Brandweer geregionaliseerd. Zij werkt onder andere voor het bevoegd gezag 
(gemeente)t.b.v. het adviseren op vergunningen en de controle en toezicht taken. Of de brandweer 
betrokken wordt tbv deze advisering en de controle op de gebruiksvergunning is per gemeente 
afhankelijk. De bronhouder voor het aantal verleende vergnningen en eventuele controles zonder de 
Brandweer is de gemeente. Vanuit de Brandweer is in de periode 2013 tm 2016 in elk geval 6 keer 
gecontroleerd bij bedrijven op industrieterrein Rooiseheide. 

 

3.4.4 Incidentencijfers Beveiligingsorganisatie Securitas 

Duin en Rooiseheide 2015 t/m sept. 2016 

Open ramen 2 14 

Verdachte voertuigen 5 2 

Inpandig brandende verlichting 20 23 

Deuren (open) 2 0 

Ramen (ingegooid) 0 0 

Hekken open 19 14 

Auto (niet afgesloten) 0 0 

Assistentie verzoek 0 0 

Vuilstort 2 8 

Inbraak daadwerkelijk 0 0 

Inbraak loos 31 51 

Inschakeling (te laat) 1 0 

Uitschakeling (te vroeg) 0 0 

Brandmelding daadwerkelijk 0 0 

Brandmelding loos 2 5 

Sabotage 0 8 

Technisch alarm 3 0 

Geen test melding 2 2 

Totaal aan Meldingen 39 66 

Totaal aan Activiteiten  89 127 
* De inbraken loos zijn niet toe te wijzen aan één of een beperkt aantal ondernemers. Dit zijn meerdere ondernemingen.  
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3. Beoordeling veiligheidssituatie bedrijventerreinen Duin en Rooiseheide 
Uit de veiligheidsanalyse blijkt, dat er een beperkt aantal veiligheidsproblemen op de 
bedrijventerreinen voorkomen. Deze “problemen” richten zich voornamelijk op de onderstaande 
aandachtsvelden.  

 Individuele opmerkingen m.b.t. verkeers(on)veiligheid / overlast ; 
 Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf en de directe omgeving van het bedrijf; 
 Inbraak eveneens in relatie tot incidentencijfers politie; 
 Ondermijnende criminaliteit; 
 Cybercriminaliteit; 
 Gladheidsbestrijding bedrijventerrein Duin; 
 Openbare parkeergelegenheid Duin en Rooisheide; 
 Onderhoud en beheer. 

 
Voor het terugdringen van de geconstateerde thema’s zijn de inspanningen van de samenwerkende 
partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking 
komt het rendement zeker ten goede. De partners in het samenwerkingsverband hebben behoefte 
aan duidelijk geformuleerde doelstellingen.  

4.1. Conclusie resultaat enquête 2016 
De behaalde percentages uit het resultaat van 2016 zijn berekend op basis van een respons van in 
totaal 60 respondenten. Het maximaal te behalen aantal respondenten bedraagt 158. Het werken met 
deze respons aantallen zorgt ervoor dat de percentages snel kunnen verschillen bij een hogere of 
lagere respons. Dit maakt het bepalen van de doelstellingen voor 2020 minder nauwkeurig.  
 
Ondanks dat gewerkt wordt met deze responscijfers en er hierdoor eventueel grote procentuele 
afwijkingen kunnen ontstaan is er toch voor gekozen de percentages op te nemen in de tabel 
doelstelling voor 2020. In 2020 zal bezien moeten worden hoe en op welke wijze de hoogte van de 
respons is. Deze hoogte beïnvloedt met name de eindconclusie. Bovenstaande conclusie dient wel bij 
de analyse van de cijfers betrokken te worden.  
  

4.2. Doelstellingen voor 2020 
Om de genoemde aandachtsvelden te verbeteren zijn een aantal doelen gesteld voor de komende 
drie jaar voor de bedrijventerreinen. De werkgroep zal zich inspannen om onderstaande 
doelstellingen, met behulp van nog uit te voeren maatregelen te behalen. Voor deze maatregelen 
wordt verwezen naar de maatregelenmatrix. 
 

Thema Resultaat 
2016 

Doelstelling 
2020 

1.Veiligheidsbeleving   

Overlast 28% <=25% 

Gevoelens van onveiligheid op het bedrijventerrein 12% <=12% 

Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 10% <=10% 

2. Tevredenheid openbare ruimte   

Tevredenheid onderhoud en beheer 70% 70% 

Gladheidsbestrijding Duin 62% 70% 

3. Inbraak, diefstal  (aangifte en meldingbereidheid)   

Inbraak 100% 75% 

Poging tot inbraak 67% 75% 

Bedreiging en intimidatie 40% 45% 

4. Brandveiligheid   

Brandonveilige situaties 8% 8% 

5. Overig   

In het bezit van een BHV plan  72% 75% 

RI&E opgesteld  53% > 65% 

Individuele opmerkingen verkeersveiligheid 32% 30% 

6. Communicatie    

Communicatie Ondernemersvereniging  95% >80% 

Communicatie Brandweer 91% >80% 

Communicatie Politie 86% >80% 

Communicatie Gemeente 70% >80% 
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4. Maatregelenmatrix 

 
 SPECIFIEKE MAATREGELEN  2017 2018 2019 

  Kwartaal 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

1 Knelpunten m.b.t. verkeersveiligheid / overlast Wie             

 De KVO-werkgroep bespreekt bevindingen omtrent de individuele 
opmerkingen van de respondenten en hangen acties aan deze individuele 
opmerkingen. Realisatie van deze opmerkingen borgen. 

W X X X X X X X X X X X X 

 Conclusies van verkeersknelpunten delen met ondernemers W X X X          

 Verkeersdeskundige uitnodigen en bespreken van de verkeersknelpunten 
en welke acties er eventueel  noodzakelijk zijn. 

G / W / V  X X          

2 Onveiligheidsgevoelens  Wie 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Calamiteiten / meldkaart maken voor ondernemers etc; waar kan men 
melden etc. Deze kaart aan alle ondernemers digitaal verstrekken.  

V  X X           

 Ondernemers informeren over en stimuleren tot het nemen van 
preventieve maatregelen binnen het bedrijf 

P / V       X      

 Periodieke terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-werkgroep en 
ondernemers 

W  X X X X X X X X X X X X 

 Ondernemers informeren over relevantie websites m.b.t. veiligheidszaken G / P /B continu proces 

3 Inbraak, diefstal, aangifte Wie 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Werkgroep gaat gericht actie voeren naar ondernemers om meer aangifte 
/ meldingen te doen. Bij een daadwerkelijke inbraak (ter beoordeling van 
de politie), worden de ondernemers aangrenzend van de inbraak 
uitgenodigd voor een bijeenkomst of legt de politie een bezoek af.  

W / P 

continu proces 

 Ten aanzien van het doen van meldingen zal expliciet gebruikt gemaakt 
gaan worden van de nog te verstrekken calamiteiten / meldkaart aan alle 
ondernemers op de bedrijventerreinen 

V calamiteiten / meldkaart maken in 1e kwartaal 2017 en verstrekken daarna 
jaarlijks (2018 en 2019) bezien of wijziging inhoud calamiteiten / meld kaart 
noodzakelijk is.  

 Tips en informatie verstrekken aan ondernemers m.b.t. inbraakpreventie 
en aangifteprocedures 

P / V 
continu proces 

 Communiceren naar de ondernemers wie de wijkagenten zijn V  X            

 Belangrijke links op website toevoegen V   X            

 Project Camera in beeld onder de aandacht brengen van de ondernemers V    X          

4 Ondermijnende criminaliteit / Cybercriminaliteit Wie 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Ondernemers informeren over zowel ondermijnende criminaliteit en 
cybercriminaliteit en wijzen op mogelijkheden om dit te voorkomen. En 
ook hoe om te gaan met het melden van deze vormen van criminaliteit. 

P / G / V X      X      
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   2017 2018 2019 

  Kwartaal 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

5 App promoten  Wie             

 Promoten van de App van Vitaal Bedrijvig Veghel   V / W X            

6 Onderhoud en Beheer  / Schouwronden Wie  
 

           

 Jaarlijks min. 1 keer dag- en/of avondschouw met KVO-werkgroep.  W / V    X    X    X 

 Ondernemers wijzen op eigen verantwoordelijkheid onderhoud en 
beheer van eigen terrein. 

W continu proces 

 Onderhoudsniveau van gemeente communiceren aan ondernemers V / G    X X        

 Meldpunt gemeente via meldkaart bekend maken onder ondernemers 
zodat melden toegankelijker wordt 

V  X            

 Schouwverslag door communiceren naar ondernemers  V / O X X X X X X X X X X X X 

 Adequate afhandeling van schouwpunten en meldingen  W X X X X X X X X X X X X 

7 Brandveiligheid  Wie 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Brandweer voert (kosteloos) quick-scans uit bij bedrijven op de 
bedrijventerreinen. Per kwartaal zal dit maximaal bij 1 bedrijf gebeuren. 

B continu proces 

 Informatie brandveilig gebruik 
Op verzoek van de Vitaal presentatie houden over brandveilig gebruik.  

B / V / O       X      

 Stimuleren van ondernemers tot het doen van meldingen 
Ondernemers stimuleren om brandgevaarlijke situaties te melden bij de 
brandweer 

W continu proces 

 Belangrijke links op website toevoegen / verwijzing naar brandweer  V X            

 Indien een ondernemer een pand beschikbaar stelt voor een 
brandweeroefening, deze door geven aan vakbekwaamheid voor een 
oefening. De brandweer houdt een oefening bij een ondernemer op het 
bedrijvenpark. Parkmanagement levert hierbij een lijst aan bij de 
brandweer van mogelijke objecten, waar de eigenaren toestemming 
hebben verleend voor een brandweeroefening. Wenst de werkgroep 
KVO een oefening waarbij andere ondernemers / de werkgroep komt 
kijken, dient de ondernemer van dit pand hier toestemming voor te 
hebben gegeven. 

V / B / W  minimaal 1 maal per jaar zal de brandweer een oefening houden bij één van de 
gevestigde ondernemingen op de bedrijventerreinen. 

 Blijvend laten voldoen aan de normen van NVBR. De 
bluswatervoorzieningen in kaart brengen en indien nodig aanduidingen 
plaatsen bij brandkranen 

G  continu proces  
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   2017    2018    2019    

8 Camerabeveiliging Wie 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Samen werken en de mogelijkheden bekijken voor een completer plan 
(m.b.t. camera in beeld). 

W      X       

9 Borging Wie 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Bijeenkomsten werkgroep KVO-B: Minstens 2 maal vergaderen 
werkgroep incidentencijfers, schouwronde en plan van aanpak worden 
telkens besproken 

W X X X X X X X X X X X X 

 Voorzitterschap bij Vitaal  V continu proces 

 Secretariaat bij Vitaal  V continu proces 

 Deelnemende partijen gemeente, politie, brandweer, ondernemers en 
parkmanagement  

W continu proces 

 Iedere partij is altijd vertegenwoordigd in het  KVO. W continu proces  

 Overleg met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak 
minstens twee maal per jaar. 

V X X X X X X X X X X X X 

 Incidentencijfers en  meldingen openbare ruimte:  
Minstens 2 maal per jaar aanleveren en indien noodzakelijk daarop sturen 

G / P / B X X X X X X X X X X X X 

 Schouwronden en verslagen: 1 maal per jaar schouwen (een dag- en/of 
avondschouw).  Bespreken schouwverslagen op detail in werkgroep en 
indien noodzakelijk daarop sturen. 

W    X    X    X 

 controle op uitvoeren van de maatregelen door voorzitter O continu proces 

 voortgang d.m.v. verslaglegging bijeenkomsten V X X X X X X X X X X X X 

 Vier maanden voor hercertificering wordt een analyse uitgevoerd en 
vastgelegd in een evaluatieverslag. De analyse van 2016 is 
referentiekader. 

V          X X  

 Naar de certificerende instantie en MKB Nederland wordt in mei 2019 een 
aanvraag tot hercertificering / begeleiding toegezonden. 

V           X   

 KVO blijvend borgen in de kadernota Integrale Veiligheid Gemeente G continu proces 
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   2017    2018    2019    

10 Communicatie  Wie 1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e  1e  2e  3e  4e 

 Terugkoppelen resultaten veiligheidsanalyse aan ondernemers V / O  X X           

 KVO-certificaat verstrekken + ondernemers attenderen op de 
mogelijkheid van het gebruik maken van kortingen op 
verzekeringspremies 

W X            

 De ondernemers worden 1 maal per jaar ingelicht over de te 
nemen/genomen maatregelen 

V / O  X X    X    X   

 Voorzitter voert de externe communicatie in afstemming met de 
werkgroep 

O continu proces  

 specifiek voor ondernemers: communicatie via ondernemers O  continu proces 

 Klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de 
voorzitter 

O continu proces 

 KVO-b en de resultaten worden gedeeld bij de bestuursvergadering van 
vitaal  

V continu proces 

 Relevante informatie wordt aangeleverd ten behoeve van elkaars 
websites / andere media. 

W             

11 Evaluatie  Wie             

 Jaarlijks KVO-B evalueren. Doelstellingen t.a.v. aantal te verstrekken 
nieuwsbrieven, als ook terugdringen incidentencijfers vaststellen en 
evalueren en dit  schriftelijk vastleggen. Ook vastleggen welke besluiten 
en resultaten hebben jaarlijks plaatsgevonden versus de maatregelen en 
de doelstellingen? Bijstelling vindt jaarlijks plaats op basis van de 
evaluatie resultaten.  Van maatregelen met ‘status’ continu proces zal 
vastgesteld worden of deze naar behoren worden uitgevoerd en 
bijdragen aan de beoogde doelstellingen 

V / W    X X   X X    

 Bewaartermijn documentatie minimaal 6 jaar V continu proces 

 Jaarlijks aandacht besteden aan vernieuwing van maatregelen en deze 
ook borgen 

V / O     X X   X X    

 Resultaten en bijstelling communiceren V X X           

W= Werkgroep, O=Ondernemers, B=Brandweer , P=Politie, V=Vitaal (Bedrijvig Veghel), G=Gemeente 

 


