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1. Samenwerkingsverband 

 

1.1. KVO-werkgroep samenstelling 
Het project wordt uitgevoerd door de Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen “Nijnsel en De Kampen 
”  en bestaat uit de volgende organisaties:  
 

Organisatie Contactpersoon Afdeling E-mail 

Vitaal Bedrijvig Veghel 
/ POM 

Marjon van der Pol Voorzitter, Secretaris marjon@vitaalveghel.nl / 
marjon@pom.nl 

Gemeente Meierijstad Nancy van Krieken Adviseur - 
Accountmanager 
Bedrijven 

NvanKrieken@meierijstad.nl  

Gemeente Meierijstad Willem Dankers Adviseur - BOA WDankers@meierijstad.nl  

Politie Sjors Verbruggen Adviseur - Senior 
GGP, Wijkagent  

sjors.verbruggen@politie.nl  

Brandweer Niek van Boven Adviseur - 
Accountmanager 
Risicobeheersing 

n.vanboven@brwbn.nl  

Van den Biggelaar 
Installatietechniek 

Joost van den 
Biggelaar 

Lid joost@lvdb.nl  

EMVO Techniek Wilbert Fassbender Lid wilbert@emvo.nl  

Jan Habraken Glas & 
Aluminiumwerken BV 

Jan Habraken Lid jan@janhabraken.nl  

Jan Voets Jan Voets Lid j.voets34@gmail.com  

MKB-Nederland Onno Keuker Projectleider keuker@vnoncw-mkb.nl  

 
Elke partij legt verantwoording af aan zijn eigen organisatie. Elke partij neemt zijn eigen 
verantwoordelijkheid bij het uitvoeren van de maatregelen. Bij personeelsmutatie wordt door het 
betreffende lid van de Werkgroep een vervanger aangesteld. Het vertrekkende lid van de Werkgroep 
zorgt voor de nodige kennisoverdracht.  

 

1.2. Opzet plan van aanpak 
Twee maal per jaar komt de werkgroep bij elkaar om de voortgang van de maatregelen te bespreken. 
De werkgroep vergadert aan de hand van de volgende vaste agenda: 
 
1. Opening 
2. Mededelingen 
3. Incidentencijfers 
4. Plan van Aanpak 
5. Schouwverslagen 
6. Rondvraag 
8. Sluiting 
 
De vergaderdata voor 2018, 2019 en 2020 worden na de audit van KIWA in de daaropvolgende 
vergadering van de werkgroep vastgelegd.   
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mailto:WDankers@meierijstad.nl
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mailto:n.vanboven@brwbn.nl
mailto:joost@lvdb.nl
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2. Taken en bevoegdheden 

 
Voorzitter; 

▪ Zit de werkgroep voor; 
▪ Plant en organiseert de vergaderingen 2 keer per jaar; 
▪ Bewaakt de actielijst en uitvoeringstermijn voor de maatregelen; 
▪ Vertegenwoordigt het Parkmanagement in de werkgroep; 

 
Secretaris; 

▪ Notuleert overleg en afsprakenlijst en verspreidt dit onder de werkgroepleden; 
▪ Draagt zorg voor de communicatie naar achterban via nieuwsbrieven etc.;  
▪ Levert expertise op het gebied van parkmanagement; 
▪ Coördineert de communicatie voor de werkgroep op ondernemersbijeenkomsten / nieuwsbrieven / 

website; 
▪ Vertegenwoordigt parkmanagement in de werkgroep; 
▪ Draagt intern bij parkmanagement, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant 

bedoelt.  
 
Adviseur Gemeente; 

▪ Levert incidentencijfers inzake meldingen ten behoeve van de werkgroepvergaderingen; 
▪ Coördineert communicatie in dit verband over relevant gemeentelijk beleid voor de werkgroep  

op ondernemersbijeenkomsten/nieuwsbrieven/website; 
▪ Vertegenwoordigt de gemeente in de werkgroep; 
▪ Draagt intern bij de gemeente zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het  

convenant bedoelt.  
 
Adviseur Politie; 

▪ Levert incidentencijfers op het gebied van veiligheid en criminaliteit; 
▪ Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid van politie en veiligheid;  
▪ Vertegenwoordigt de Politie in de werkgroep; 
▪ Draagt intern bij de politie zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant  

bedoelt.  
 
Adviseur Brandweer; 

▪ Levert incindentencijfers op het gebied van brandveiligheid; 
▪ Levert expertise op het beleidsveld en deskundigheid brandveiligheid; 
▪ Vertegenwoordigt de Brandweer in de werkgroep; 
▪ Draagt intern bij de veiligheidsregio zorg, voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het  

convenant bedoelt.  
 
Ondernemers; 

▪ Lid namens ondernemers Belangenvereniging Nijnsel en De Kampen. 
▪ Vertegenwoordigen de ondernemers van beide bedrijventerreinen in de werkgroep 
▪ Dragen zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld.  
▪ Communiceren direct en indirect met de ondernemers op de bedrijventerreinen;  
▪ Dragen zorg voor de uitvoering van de maatregelen zoals in het convenant bedoeld.  
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3. Financiën 

 
De werkgroep KVO Nijnsel en De Kampen draagt zorg voor de uitvoering van de maatregelen welke 
zijn beschreven in het plan van aanpak. In het huidige plan van aanpak kunnen maatregelen 
uitgevoerd worden conform de huidige begrotingen van overheidsinstanties uit de werkgroep. 
 
De werkgroep kan gebruik maken één van de volgende financieringsmogelijkheden: 

• Inzet reguliere budgetten van overheidsinstanties (waarbij getracht wordt werkzaamheden te 
prioriteren op basis van het gemaakte plan van aanpak); 

• Gemeentelijke beleids- en begrotingvoorstellen; hiervoor dient bestuurlijk draagvlak te zijn; 
• Bijdrage vanuit het Ondernemersfonds; 
• Inzet van uren van de werkgroep leden vindt plaats voor rekening van de eigen persoon 

organisatie. 
 

Algemeen: 

• het deelnemen aan de werkgroep vergaderingen; 
• het aanspreekpunt voor KVO binnen de eigen organisatie/achterban 
• het uitdragen van een positief beeld over het Keurmerk Veilig Ondernemen teneinde het 

draagvlak bij ondernemers en andere partijen te vergroten; 
• zich inspannen om de maatregelen tot uitvoering te (laten) brengen; 
• het communiceren van de resultaten naar de eigen organisatie/achterban; 
• het signaleren van knelpunten; 
• het initiëren van voorstellen van maatregelen; 
• het aandragen van mogelijk toepasbare financieringsmogelijkheden/subsidies; 
• voorbereiding van besluitvorming over maatregelen (via eigen organisatie/achterban). 

 

Product Bedrag Financier 

Periodieke dag- en avondschouw Eigen uren Allen 

Uitvoeren maatregelen n.a.v. schouwen Nader te bepalen Gemeente, ondernemers 

Nemen van maatregelen ter verbetering van de 
verkeersveiligheid. 

Nader te bepalen Gemeente 

Maatregelen in het kader van de brandveiligheid Nader te bepalen Nader te bepalen 

 

4. Kadernota Integrale Veiligheid 2015 – 2018   
 

Binnen de gemeente Meierijstad is gekozen voor een gezamenlijke Kadernota Integrale Veiligheid in 
samenwerking met de gemeenten Boxtel, Haaren, Heusden, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode en 
Vught. Het is voorbehouden aan de zeven afzonderlijke gemeenteraden om ieder vanuit haar 
kaderstellende rol, deze notitie vast te stellen voor de periode van vier jaar (gemeenteraadscyclus). 
Deze Kadernota benoemt onder andere de prioriteiten op het gebied van veiligheid, maar beschrijft 
ook de wijze van organisatie en coördinatie rondom veiligheid.  
De Kadernota Integrale Veiligheid 2015 – 2018 schetst de kaders voor de te realiseren ambities op 
veiligheidsgebied binnen de gemeente. In het plan is weer gegeven hoe zij de komende jaren haar 
prioriteiten stelt bij integrale veiligheid. Deze prioriteiten worden nader uitgewerkt in concrete acties. In 
het plan geeft de gemeente concreet invulling aan haar regierol. Dit plan is geformuleerd om proactief 
invulling te geven aan veiligheid in plaats van slechts op incidenten te reageren. Ook het Keurmerk 
Veilig Ondernemen is opgenomen in deze Kadernota . 
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5. Beschrijving Bedrijventerreinen: 
 

5.1. Bedrijventerrein Nijnsel 
Ligt ten oosten van de A50, nabij de kern van Nijnsel. Het 
bedrijventerrein kent geen duidelijke segmentering. De grootste 
groep bedrijven is actief in de sectoren industrie, bouwnijverheid, 
reparatie en handel (inclusief garagebedrijven). Verder zijn er 
industrieel ambachtelijke bedrijven gevestigd en een tiental 
bouw- en installatiebedrijven, transportbedrijven en 
dienstverlenende bedrijven. Naast de bedrijfsbebouwing staan er 
op het terrein enkele bedrijfswoningen. 
 
Enkele kerncijfers:  Bruto oppervlakte: Ongeveer 23,5 hectare 
(exclusief 3 hectare bedrijvencluster Nijnselweg)  Aantal 
bedrijven: Ongeveer 75 bedrijven 
 

Straten  

Ambachtsstraat Nijverheidsweg 

Industrieweg Kerkdijk 

Gildenstraat Handelsweg 

Speijkerweg   

 

5.2. Bedrijventerrein De Kampen 
Ligt aan de rand van de kern van Sint-Oedenrode, ten 
zuiden van de noordelijke randweg. Het bedrijventerrein 
is gemakkelijk te bereiken omdat de afrit van de A50 
vlakbij is. Op dit terrein zijn alleen lokale bedrijven 
gehuisvest. De gevestigde bedrijven zijn actief in 
uiteenlopende sectoren (industrie, bouwnijverheid, 
handel en reparatie waaronder detailhandel en 
dienstverlening). Zowel aan de zuid- als aan de 
westkant wordt het terrein omgeven door woningbouw. 
 
Enkele kerncijfers 

• Bruto oppervlakte: Ongeveer 10,5 hectare 

• Aantal bedrijven : Ongeveer 45 bedrijven 

•  

Straten  

Alfred Nobelstraat Jan Tinbergenstraat 

Pearl S. Buckstraat Jane Addamstraat 

Marie Curiestraat  

 

6. Schouwverslag 
 

Op 6 december 2017 is er door de werkgroep nog een schouw gehouden over de bedrijventerreinen. 
Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar de aparte bijlage  
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7. Evaluatie deelnemende partijen 

 

7.1. Evaluatie gemeente 
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak.  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in de plannen van aanpak 
voldoende duidelijk? Ja, er is een duidelijke planning inclusief uitwerkingsschema opgesteld.  
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op? 
Overzicht meldingen: door het fusietraject zijn systemen niet volledig raadpleegbaar geweest. Soms 
konden meldingen ook niet in het systeem verwerkt worden. 
Toezicht en handhaving: deze afdeling heeft te maken met een tekort aan mensen en tijd, waardoor 
prioritering is gesteld met als consequentie dat er onderwerpen niet opgepakt worden. 
  
Wat ging (per maatregel) goed? 
Meldingen: meldingen worden snel opgepakt en afgehandeld, of klant wordt geïnformeerd wat 
vervolgstap is. De MijnGemeenteApp is gelanceerd waardoor meldingen snel gedaan kunnen worden 
en direct in het systeem worden geregistreerd. 
Toezicht en Handhaving: sinds 2017 is de Buitengewoon Opsporingsambtenaar van de gemeente 
aanwezig bij de vergaderingen en de schouw, zodat zaken makkelijker gedeeld kunnen worden. 
Schouw: vrijwel alle punten die tijdens de schouw zijn gedaan zijn opgelost. 
 
Evaluatie  
Heeft uw organisatie het gestelde doel gehaald (per maatregel weergeven)? Zo nee, waarom niet?  
Door het fusietraject zijn een aantal onderwerpen met betrekking tot verkeersveiligheid op het 
meerjaren programma van de gemeente gezet en zijn derhalve doorgeschoven. Verder is de 
afvaardiging van de gemeente in de werkgroep qua persoon en rol in 2017 gewijzigd. Momenteel 
wordt voor diverse onderwerpen het beleid geharmoniseerd (bijvoorbeeld het beheersplan openbare 
ruimte). 
 
Wat is, gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
Overstijgende thema’s lopen soms langdurig. Snellere afhandeling en besluitvorming is gewenst.  
 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep. 
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? Goede en constructieve 
samenwerking. Zaken kunnen openlijk besproken worden. 
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? Korte lijnen, verantwoordelijkheid nemen om zaken op te 
pakken. 
 
Indien u de samenwerking als minder goed hebt ervaren, wat waren dan weaknesses (zwakten) en 
welke threats (bedreigingen) waren?  
 
Hoe is de sfeer in de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? De sfeer is 
goed, iedereen is betrokken en gemotiveerd om problemen op te lossen. 

 

7.2. Evaluatie politie 
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak 
voldoende duidelijk? Ja 
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op? Geen knelpunten in de uitvoering 
echter is wel, recent, een aandachtspunt verschenen m.b.t. het cameratoezicht op Kampen. Er zijn 
straten die niet meegenomen worden terwijl deze opsporingstechnisch wel van belang kunnen zijn.  
 
Wat ging (per maatregel) goed? Onze taken zijn redelijk simpel en overzichtelijk. Ten aanzien van het 
vergroten van de meldingsbereidheid hebben we gezamenlijk met de gemeente voorlichting gegeven 
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en zijn er brieven verspreid en bezoeken bij ondernemers afgelegd. Met betrekking tot het aanleveren 
van de cijfers hebben we halverwege het jaar, i.o.m. Veghel en Schijndel het e.e.a aangepast.  
 
Heeft uw organisatie het gestelde doel gehaald (per maatregel weergeven)? Zo nee, waarom niet? Ja 
 
Wat is, gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? Op dit 
moment heb ik geen verbeteringen die ik kan aandragen m.b.t. de maatregelenmatrix.  
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? Goed, men kent elkaar en contact 
zijn dan, indien nodig, snel gelegd. Daarnaast is iedereen bekend met het concept en weet men wat 
van hen verwacht wordt. Er is een risico dat voortkomt uit de huidige situatie op de bedrijventerreinen. 
Het is inmiddels redelijk op orde en rustig, ook wat betreft het incidentenbeeld. Dit zou er voor kunnen 
zorgen dat leden van de werkgroep achteruit gaan hangen en laks worden. Dit is een risico dat we 
lopen en in acht moeten nemen.  
  
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? Zie vorige antwoord 
 
 
Indien u de samenwerking als minder goed hebt ervaren, wat waren dan weaknesses (zwakten) en 
welke threats (bedreigingen) waren? Nvt 
 
Hoe is de sfeer in de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? De sfeer is goed 
en de samenwerking verloopt zoals die zou moeten. Na de fusie van de gemeente zijn er wisselingen 
geweest in de deelnemers. Ook dat heeft niet gezorgd voor een negatieve reactie in de werkgroep.  

 

7.3. Evaluatie veiligheidsregio / brandweer 
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak 
voldoende duidelijk? Plannen zijn duidelijk verwoord. In het plan van aanpak. 
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op?  
Systeem bereikbaarheidskaarten is gewijzigd waarbij, de gegevens digitaal ontsloten worden en 
bedrijven zelf verantwoordelijk zijn voor het vullen van de gegevens (verplicht bij doormelding naar 
brandweer, vrijwillig mogelijk voor overige bedrijven). 
 
Wat ging (per maatregel) goed? 
Samenwerking, korte lijnen. 
 
Heeft uw organisatie het gestelde doel gehaald (per maatregel weergeven)? Zo nee, waarom niet? 
De genoemde maatregelen voor de Brandweer zitten in het reguliere werkproces van de Brandweer. 
Gedurende de looptijd van het traject zijn er geen signalen geweest dat iets niet heeft gewerkt. 
 
Wat is, gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
De acties die nu bij de brandweer genoemd zijn, zijn de vrij traditionele brandweertaken. Het zou goed 
zijn om in de toekomst in te zetten op bewustwording en voorlichting van/aan ondernemers om brand 
te voorkomen. 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep?  Samenwerking ging goed, bij dit 
KVO traject valt op dat ondernemers heel veel zelf oppakken door korte lijntjes met collega 
ondernemers. 
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? 2 relatief kleine industrieterreinen waar nog een groot ons 
kent ons gehalte heerst en ondernemers elkaar ook aanspreken op onveilige situaties. 
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Indien u de samenwerking als minder goed hebt ervaren, wat waren dan weaknesses (zwakten) en 
welke threats (bedreigingen) waren? n.v.t. 
 
Hoe is de sfeer in de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? Goed, ondanks 
een aantal wisselingen in de werkgroep zie ik het positief tegemoet, er ontstaat een mooie mix van 
ondernemers met lokale binding en partners met een stuk ervaring uit andere KVO”s.  

 

7.4. Evaluatie ondernemers Nijnsel  
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak 
voldoende duidelijk? Ja de maatregelen zijn helder 
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op?  
Er zijn de afgelopen tijd geen problemen geweest. 
Wat ging (per maatregel) goed. De maatregelen zijn uitgevoerd en zonder problemen 
 
Wat is gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
Het aantal vergaderingen kan in de toekomst  met iets minder uit. 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? Geen problemen met 
samenwerking. Vergaderingen werden goed bezocht. 
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? Er waren weinig problemen. De knelpunten die zich 
voordeden werden direct opgelost. 
 
Hoe is de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? Voor het komende jaar zijn 
er weer afspraken gemaakt. De intentie is om dit zo door te zetten. 

 

7.5. Evaluatie ondernemers De Kampen  
M.b.t. de doelen/maatregelen, vastgelegd in het plan van aanpak  
Waren de maatregelen (waarin uw organisatie een specifieke taak heeft) in het plan van aanpak 
voldoende duidelijk? De maatregelen zijn voldoende duidelijk 
 
Tegen welke knelpunten (per maatregel) liep uw organisatie op?  Er zijn geen knelpunten meer 
geweest 
 
Wat ging (per maatregel) goed. Alles is conform uitgevoerd 
 
Wat is gekeken naar de maatregelenmatrix in het plan van aanpak, voor verbetering vatbaar? 
Het informeren van fouten naar de ondernemers kan in de praktijk sneller. Dit gebeurd per brief of e-
mail. Het inrichten hiervan kan in de toekomst beter. 
 
 
M.b.t. de samenwerking in de werkgroep  
Hoe verliep de samenwerking met andere actoren in de werkgroep? Samenwerking was uitstekend. 
Alle partijen waren altijd aanwezig en voorbereid, met bijvoorbeeld cijfers. Het samenbrengen van alle 
partijen geeft een goede meerwaarde. 
 
Indien u de samenwerking als goed hebt ervaren, wat waren dan de strongnessen (sterkten) en welke 
opportunities (kansen) deden zich voor? Kleine problemen werden direct in dezelfde week vaak 
opgelost. Zoals het snoeien van bomen en struiken. Door de erg korte lijnen gaan aanpassingen erg 
soepel. 
 
Hoe is de werkgroep op dit moment en kijkende naar de nabije toekomst? De werkgroep heeft 
aangegeven door te willen gaan. In de toekomst zal getracht worden als Meijerstad door te willen 
gaan en de bedrijventerreinen meer te gaan verbinden. Zo zal de werkgroep zicht uitbreiden door 
samen te gaan met Veghel en Schijndel. 
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8. Verdieping KVO-enquête resultaten 
 

Korte toelichting van gemeente, politie en brandweer over het bedrijventerrein. Wat vinden zij van dit 

terrein en wat zien zij graag verbeterd of moet juist zo gelaten worden? 

 

Totaal alle 

bedrijventerreinen 
Nijnsel  De Kampen  

Veiligheidsbeleving 

2014 

% 

2018 

% 

2014 

% 

2018 

% 

2014 

% 
2018 

% 

Gevoelens van onveiligheid in bedrijfspand 

of eigen terrein 
9 5 7 9 11 0 

Gevoelens van onveiligheid in de directe 

omgeving van het bedrijf:  
- 2  3  0 

Overlast (Parkeren, Hard rijden/ Straatrace)  2 35 4 43 0 24 

Graffiti 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

Vernielingen 7 3 12 

Poging tot inbraak - 2 - 3 - 0 

Inbraak bedrijfspanden  3 0 0 0 5 0 

Brandonveilige situatie 2 3 4 6 0 0 

Ind. opmerkingen m.b.t. verkeersveiligheid - 33 19 26 36 44 

Aangiftebereidheid 

Heeft aangifte gedaan van inbraak - 0 - - - - 

Heeft aangifte gedaan van poging inbraak  - 50 - 100 - - 

Tevredenheid over onderstaande onderwerpen 

Onderhoud en beheer 82 73 74 69 90 80 

Bewegwijzering naar het terrein - 88 - 84 - 92 

Bewegwijzering op het terrein - 89 - 87 - 92 

Bereikbaarheid eigen bedrijf - 100 - 100 - 100 

Ontsluiting van het bedrijventerrein - 91 - 94 - 88 

Bereikbaarheid openbaar vervoer  - 86 - 87 - 83 

Gladheidbestrijding - 33 - 39 - 25 

Voldoende openbare parkeergelegenheid 

vrachtauto’s 
- 7 - 11 - 4 

Voldoende openbare parkeergelegenheid 

personenauto’s 
- 41 - 55 - 22 

Verlichting op het bedrijventerrein - 93 - 91 - 96 

Tevredenheid over de communicatie met onderstaande partijen  

Gemeente - 81 - 80 - 81 

Politie - 91 - 82 - 100 

Brandweer - 95 - 90 - 100 

Belangenvereniging  - 91 - 86 - 100 

Werkgroep KVO - 89 - 79 - 100 

Ondermijnende criminaliteit 

Signalen van deze vormen van criminaliteit - 10 - 14 - 4 

Aandacht voor dit onderwerp binnen KVO - 83 - 80 - 88 

Signalen van cybercriminaliteit - Ja - Ja - Ja 

Aandacht cybercriminaliteit binnen KVO - 63 - 60 - 68 

RI&E en BHV 

In bezit van een RI&E - 47 - 34 - 64 

In bezit van een BHV plan  - 67 - 51 - 88 

Algemeen  

Voldoende voorbereid op een calamiteit - 42  37 - 48 
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9. Individuele opmerkingen 

 

9.1. Individuele verkeersknelpunten 

Individueel antwoord respondent  Mening en 
bevindingen 
werkgroep KVO op 
deze opmerkingen.  

Actie 
ondernemen 
JA / NEE En 
zo ja, welke 
actie en 
wanneer. 

Nijnsel    

Bij de in en uitgang wordt geen voorrang verleend dit lijdt vaak 
tot bijna ongelukken 

  

Bocht bij oude pand ben voets is erg onoverzichtelijk, 
regelmatig gevaarlijke situaties met vrachtwagens. 
Tevens hard rijden (mn polen) 

  

De bocht bij Ben voets industrieweg, erg onoverzichtelijk 
Gaat vaak net goed als er van beide kanten een vrachtwagen 
komt 

  

Er wordt regelmatig erg hard gereden.   

Het in- en uitrijden van de Kerkdijk-Zuid vanaf de 
Nijnselseweg kan met de verschillende voorrangsregels 
(rechts heeft voorrang) met zowel auto verkeer als 
fietsverkeer tot problemen lijden. Voorrang wordt niet altijd 
verleend bij het verlaten van de Kerkdijk-Zuid door verkeer 
vanuit Nijnsel (Auto's en fietsers) 

Met de 
verkeersdeskundige 
zal dit besproken 
worden.  

 

Indraaien van vrachtauto’s op mijn terrein. De weg is te smal   

Industrieweg   

Splitsing industrieweg en ambachtsweg gevaarlijk vanwege 
hoge snelheden op weg 
Parkeren van vrachtverkeer in nacht op wegen. 

  

Uitgaand verkeer bedrijventerrein Nijnsel ter hoogte van 
sportpark Eimbert / interieurbedrijf Stijl&Zo heeft voorrang op 
verkeer dat uit dorpskern Nijnsel komt, maar dit is niet 
duidelijk wegens a) ontbreken wegmarkering? B) ontbreken 
verkeersborden? C) hoge heg waardoor auto's niet worden 
waargenomen. 
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Individueel antwoord respondent  Mening en 
bevindingen 
werkgroep KVO 
op deze 
opmerkingen.  

Actie 
ondernemen 
JA / NEE En 
zo ja, welke 
actie en 
wanneer. 

De Kampen    

'Knelpunten' in de zin van het laden en lossen door 
vrachtverkeer waardoor er soms onoverzichtelijke situaties 
ontstaan. Maar dit is natuurlijk moeilijk te verhelpen op een 
industrieterrein. 
Wij ervaren hierin niet direct hinder van, dit geldt eerder voor 
het eventuele 'personenverkeer' wat op het industrieterrein 
aanwezig is. 

  

Bij de Rabobank dat kruispunt   

Bord tegen over ons bedrijf met verwijzing naar andere 
bedrijven. Deze staat zo opgesteld dat je vanaf de stoep niet 
op de weg kunt kijken. Reclame zuil bij benzinepomp, 
overzicht op het fietspad is hier door zeer beperkt. 

  

Er wordt erg hard gereden.   

het wegdek is te smal voor het passeren van vrachtauoto's en 
de stoepranden te hoog waardoor onnodige schades 
ontstaan.het is niet handig dat een woonwijk ontsluit op een 
doorgaande weg van een industrieterrein 

  

Op de hoek ter hoogte van Citroen dealer is in de zomer de 
beplanting te hoog zodat er moeilijk zicht is. 

  

Open verbindingen woonwijk en bedrijventerrein. 
Route van schoolgaande fietsers over bedrijventerrein. 

  

t- splitsing ( randweg ) bij de rabobank is een drukke verkeers 
situatie waar je moeilijk de weg op kunt, misschien zou daar 
een rotonde een oplossing zijn 

  

Veel overlast van tankwagens   

vracht verkeer   

 

9.2 Individuele opmerkingen betreffende te behandelen onderwerpen en overig 

Individueel antwoord respondent  Mening en 
bevindingen 
werkgroep KVO 
op deze 
opmerkingen.  

Actie 
ondernemen 
JA / NEE En 
zo ja, welke 
actie en 
wanneer. 

Nijnsel    

Bij gladheidsbestrijding moeten ze heel het industrieterrein 
strooien en niet alleen 2 hoofdwegen. 

  

Duidelijker kenbaar maken dat er gefilmd wordt op het 
industrieterrein. 

  

Gladheidbestrijding. 
verkeersveiligheid. 

  

Weg verbreding ter hoogte van Industrieweg 31   

De Kampen   

Geen extra kosten.   

In het algemeen zou dit meer aandacht mogen krijgen en 
ondernemers hierover regelmatiger geïnformeerd mogen 
worden. 

  

We zouden graag meer parkeergelegenheid zien en lagere 
stoepranden voor het vrachtverkeer misschien een rotonde 
bij de rabobank 
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10. Enquête resultaten alle bedrijventerreinen  
 
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Nijnsel 35 58,3%   

De Kampen 25 41,7%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 59     

ja 48 81,4%   

nee 11 18,6%   

 
4. In welke mate bent u het eens met onderstaande stelling. ‘Ik ben voldoende voorbereid op een calamiteit die mijn 
bedrijfsprocessen kunnen verstoren’. ( ik heb bijvoorbeeld noodstroom) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Helemaal mee oneens 1 1,7%   

Mee oneens 14 23,3%   

Geen mening 14 23,3%   

Mee eens 25 41,7%   

Helemaal mee eens 6 10,0%   

 
5.In welke mate bent u het eens met onderstaande stelling. ‘Samen met mijn directe omgeving op dit bedrijventerrein 
heb ik afspraken gemaakt omtrent het voorbereiden op een calamiteit. Hierdoor zijn wij samen in staat de 
onveiligheidsgevoelens te verminderen.? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Helemaal mee oneens 5 8,3%   

Mee oneens 19 31,7%   

Geen mening 21 35,0%   

Mee eens 14 23,3%   

Helemaal mee eens 1 1,7%   

 
6. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, 
waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

1 - 5 keer 3 5,0%   

Nooit 57 95,0%   
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7. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 4     

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 1 25,0%   

bij het afsluiten / openen van het pand 1 25,0%   

buiten werktijden 1 25,0%   

bij alarmopvolging buiten werktijd 1 25,0%   

 
8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 4     

bij de uitgang / entree voor het personeel 1 25,0%   

in het bedrijfspand 1 25,0%   

aan de achterzijde van uw bedrijf 2 50,0%   

 
9. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw 
personeel zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

1 - 5 keer 1 1,7%   

Nooit 59 98,3%   

 
10. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 1     

op de wegen van het bedrijventerrein 1 100,0%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

insluipingen in bedrijfspanden 1 
 

1 100,0%   

 
11. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, 
hard rijden, straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 21 35,0%   

Nee 39 65,0%   

 
12. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 1 
6,7% 

2 
13,3% 

9 
60,0% 

3 
20,0% 

15 

Rondhangen 0 
0,0% 

2 
13,3% 

7 
46,7% 

6 
40,0% 

15 

javascript:void(0)
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Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vernieling 0 
0,0% 

1 
6,7% 

7 
46,7% 

7 
46,7% 

15 

Hard rijden 3 
16,7% 

9 
50,0% 

4 
22,2% 

2 
11,1% 

18 

Straatraces 1 
7,7% 

2 
15,4% 

2 
15,4% 

8 
61,5% 

13 

Lawaai 0 
0,0% 

1 
7,1% 

4 
28,6% 

9 
64,3% 

14 

Parkeren van vrachtwagens 2 
11,8% 

6 
35,3% 

6 
35,3% 

3 
17,6% 

17 

Parkeren van auto's 0 
0,0% 

3 
21,4% 

5 
35,7% 

6 
42,9% 

14 

Lastig vallen van personeel 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
21,4% 

11 
78,6% 

14 

Drugs 0 
0,0% 

1 
6,7% 

1 
6,7% 

13 
86,7% 

15 

 
13. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 0 
0,0% 

57 
100,0% 

57 

Poging inbraak 1 
1,8% 

56 
98,2% 

57 

Diefstal 4 
7,1% 

52 
92,9% 

56 

Graffiti 0 
0,0% 

57 
100,0% 

57 

Vernieling 4 
6,9% 

54 
93,1% 

58 

Brandstichting 0 
0,0% 

57 
100,0% 

57 

Bedreiging / Intimidatie 2 
3,5% 

55 
96,5% 

57 

 
14. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 0 
0,0% 

1 
14,3% 

6 
85,7% 

7 

Poging inbraak 1 
14,3% 

1 
14,3% 

5 
71,4% 

7 

Diefstal 2 
25,0% 

3 
37,5% 

3 
37,5% 

8 

Graffiti 0 
0,0% 

1 
14,3% 

6 
85,7% 

7 

Vernieling 2 
25,0% 

2 
25,0% 

4 
50,0% 

8 

Brandstichting 0 
0,0% 

1 
14,3% 

6 
85,7% 

7 
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Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Bedreiging / Intimidatie 1 
12,5% 

2 
25,0% 

5 
62,5% 

8 

 
15. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 4     

Het helpt toch niet 2 50,0%   

Niet van toepassing 2 50,0%   

 
16. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en 
of melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 58     

Ja 56 96,6%   

Nee 2 3,4%   

 
17. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 40 66,7%   

Nee 9 15,0%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 11 18,3%   

 
18. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

ja, zelf gedaan 14 23,3%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 4 6,7%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 41 68,3%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 5 

Brand zou een hele hoop ellende oplossen 1 

Er vinden geen activiteiten plaats 1 

ik weet het niet wij huren het pand 1 

Verzekering 1 

Wij huren kantoorruimte in een verzamel 
gebouw. 

1 

 

5 8,3%   
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19. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

1-2 keer 2 3,3%   

nooit 58 96,7%   

 
20. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 37 61,7%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 12 20,0%   

testen van de brandmeldinstallatie 32 53,3%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 45 75,0%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 20 33,3%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 13 21,7%   

geen maatregelen 5 8,3%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 5 

Aparte ruimte voor vluchtige en brandbare stoffen 1 

brandblussers 1 

gekeurde brandblussers 1 

Voldoende blusmiddelen voorhanden 1 

zzp'er 1 
 

5 8,3%   

 
21. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 44 73,3%   

Nee 16 26,7%   

 
22. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 16     

te weinig schoonmaakbeurten 2 12,5%   

onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 1 6,3%   

herstel van het wegdek duurt te lang 2 12,5%   

herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 1 6,3%   
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Antwoord Aantal Percentage 

herstel van kapotte dingen duurt te lang 1 6,3%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 11 68,8%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

Hebben per abuis alle nieuwe aanplant 
afgemaaaid en niet vervangen 

1 

iets vaker snoeien 1 

Zodra de sloot voor ons pand gedregd 
wordt ligt het afval meer dan een maand 
op de groenstrook 

1 

 

3 18,8%   

 
23. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 20 33,3%   

Nee 34 56,7%   

Weet niet 6 10,0%   

 
24. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage  
 
25. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 49 
87,5% 

7 
12,5% 

56 

bewegwijzering op het terrein 50 
89,3% 

6 
10,7% 

56 

bereikbaarheid eigen bedrijf 57 
100,0% 

0 
0,0% 

57 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 40 
70,2% 

17 
29,8% 

57 

ontsluiting van het bedrijventerrein 51 
91,1% 

5 
8,9% 

56 

bereikbaarheid openbaar vervoer 47 
85,5% 

8 
14,5% 

55 

gladheidbestrijding 18 
32,7% 

37 
67,3% 

55 

 
26. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 59     

Ja 55 93,2%   

Nee 3 5,1%   

Weet niet 1 1,7%   
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27. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 4 
6,8% 

48 
81,4% 

7 
11,9% 

59 

voor personenauto's 23 
39,0% 

33 
55,9% 

3 
5,1% 

59 

 
28. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 21 
35,6% 

5 
8,5% 

33 
55,9% 

59 

Politie 20 
33,9% 

2 
3,4% 

37 
62,7% 

59 

Brandweer 20 
33,9% 

1 
1,7% 

38 
64,4% 

59 

Ondernemersvereniging 32 
55,2% 

3 
5,2% 

23 
39,7% 

58 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 25 
43,9% 

3 
5,3% 

29 
50,9% 

57 

 
29. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 6 10,0%   

Nee 48 80,0%   

Weet niet 6 10,0%   

 
30. Als deze vorm van criminaliteit door u is waargenomen kunt u dan aangeven wat u opgevallen is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 6     

Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen gezien de... 3 50,0%   

Ongure en/of onbekende types in de straat met mogelijke... 4 66,7%   

Geen bedrijfsactiviteit; 0 0,0%   

Verdenking van drugs activiteiten; 2 33,3%   

Leveringen van (grote) hoeveelheden onbekende... 1 16,7%   

Het ontbreken van duidelijke merknamen of reclameborden... 2 33,3%   

De aanwezigheid van hennepgeuren; 1 16,7%   

Ander, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

Er is enkele maanden geleden een kwekerij opgerold 1 
 

1 16,7%   
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31. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 50 83,3%   

Nee 10 16,7%   

 
32. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 7 11,7%   

kopiëren van vertrouwelijke gegevens; 2 3,3%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 4 6,7%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 7 11,7%   

spookfacturen 40 66,7%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Geen criminaliteit 1 

Geen ervaring 1 

Hack telefooncentrale 1 

nvt 2 

poging om in tebreken op systeem 1 

spoofing e-mail 2 

Telefonische poging tot inbraak op computersystemen 
"Microsoft" 

1 

Vervalsing onze eigen facturen en spoofen van onze 
mailadressen 

1 

virus binnen gekregen via mail 1 
 

11 18,3%   

33. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 38 63,3%   

Nee 22 36,7%   

 
34. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 60     

Ja 28 46,7%   

Nee 24 40,0%   

Mee bezig 8 13,3%   
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10.1. Totaal Resultaat Viermeting Nijnsel  
 
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Nijnsel 35 100,0%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 34     

Ja 25 73,5%   

Nee 9 26,5%   

  
4. In welke mate bent u het eens met onderstaande stelling. ‘Ik ben voldoende voorbereid op een calamiteit die mijn 
bedrijfsprocessen kunnen verstoren’. ( ik heb bijvoorbeeld noodstroom) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Helemaal mee oneens 1 2,9%   

Mee oneens 9 25,7%   

Geen mening 9 25,7%   

Mee eens 13 37,1%   

Helemaal mee eens 3 8,6%   

 
5.In welke mate bent u het eens met onderstaande stelling. ‘Samen met mijn directe omgeving op dit bedrijventerrein 
heb ik afspraken gemaakt omtrent het voorbereiden op een calamiteit. Hierdoor zijn wij samen in staat de 
onveiligheidsgevoelens te verminderen.? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Helemaal mee oneens 3 8,6%   

Mee oneens 12 34,3%   

Geen mening 12 34,3%   

Mee eens 7 20,0%   

Helemaal mee eens 1 2,9%   

 
6. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, 
waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

1 - 5 keer 3 8,6%   

Nooit 32 91,4%   

 
7. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 3     
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Antwoord Aantal Percentage 

als er personen aanwezig waren waar dreiging van uitging 1 33,3%   

bij het afsluiten / openen van het pand 1 33,3%   

bij alarmopvolging buiten werktijd 1 33,3%   

 
8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 3     

bij de uitgang / entree voor het personeel 1 33,3%   

in het bedrijfspand 1 33,3%   

aan de achterzijde van uw bedrijf 1 33,3%   

 
9. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw 
personeel zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

1 - 5 keer 1 2,9%   

Nooit 34 97,1%   

 
10. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 1     

op de wegen van het bedrijventerrein 1 100,0%   

anders namelijk:bekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

insluipingen in bedrijfspanden 1 
 

1 100,0%   

 
11. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, 
hard rijden, straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 15 42,9%   

Nee 20 57,1%   

 
12. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 1 
8,3% 

2 
16,7% 

6 
50,0% 

3 
25,0% 

12 

Rondhangen 0 
0,0% 

2 
16,7% 

5 
41,7% 

5 
41,7% 

12 

Vernieling 0 
0,0% 

0 
0,0% 

6 
54,5% 

5 
45,5% 

11 

Hard rijden 3 
25,0% 

4 
33,3% 

4 
33,3% 

1 
8,3% 

12 
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Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Straatraces 1 
10,0% 

1 
10,0% 

2 
20,0% 

6 
60,0% 

10 

Lawaai 0 
0,0% 

1 
9,1% 

3 
27,3% 

7 
63,6% 

11 

Parkeren van vrachtwagens 1 
8,3% 

3 
25,0% 

5 
41,7% 

3 
25,0% 

12 

Parkeren van auto's 0 
0,0% 

2 
18,2% 

4 
36,4% 

5 
45,5% 

11 

Lastig vallen van personeel 0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
18,2% 

9 
81,8% 

11 

Drugs 0 
0,0% 

1 
8,3% 

1 
8,3% 

10 
83,3% 

12 

 
13. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 0 
0,0% 

33 
100,0% 

33 

Poging inbraak 1 
3,0% 

32 
97,0% 

33 

Diefstal 1 
3,1% 

31 
96,9% 

32 

Graffiti 0 
0,0% 

33 
100,0% 

33 

Vernieling 1 
3,0% 

32 
97,0% 

33 

Brandstichting 0 
0,0% 

33 
100,0% 

33 

Bedreiging / Intimidatie 1 
3,0% 

32 
97,0% 

33 

 
14. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 

Poging inbraak 1 
50,0% 

0 
0,0% 

1 
50,0% 

2 

Diefstal 1 
33,3% 

0 
0,0% 

2 
66,7% 

3 

Graffiti 0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 

Vernieling 1 
50,0% 

0 
0,0% 

1 
50,0% 

2 

Brandstichting 0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
100,0% 

2 

Bedreiging / Intimidatie 1 
33,3% 

0 
0,0% 

2 
66,7% 

3 
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15. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 0     

 
16. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en 
of melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 34     

Ja 34 100,0%   

 
17. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 18 51,4%   

Nee 7 20,0%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 10 28,6%   

 
18. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

ja, zelf gedaan 8 22,9%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 2 5,7%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 24 68,6%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

Brand zou een hele hoop ellende oplossen 1 

Er vinden geen activiteiten plaats 1 

Verzekering 1 
 

3 8,6%   

 
19. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

1-2 keer 2 5,7%   

nooit 33 94,3%   

 
20. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 19 54,3%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 4 11,4%   

testen van de brandmeldinstallatie 16 45,7%   
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Antwoord Aantal Percentage 

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 24 68,6%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 8 22,9%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 4 11,4%   

geen maatregelen 5 14,3%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 4 

Aparte ruimte voor vluchtige en brandbare stoffen 1 

gekeurde brandblussers 1 

Voldoende blusmiddelen voorhanden 1 

zzp'er 1 
 

4 11,4%   

 
21. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 24 68,6%   

Nee 11 31,4%   

 
22. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 11     

te weinig schoonmaakbeurten 1 9,1%   

onvoldoende kwaliteit van de schoonmaakbeurten 1 9,1%   

herstel van het wegdek duurt te lang 2 18,2%   

herstel van het straatmeubilair (b.v.: borden /... 1 9,1%   

herstel van kapotte dingen duurt te lang 1 9,1%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 9 81,8%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

Hebben per abuis alle nieuwe aanplant 
afgemaaaid en niet vervangen 

1 

 

1 9,1%   

 
23. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 9 25,7%   

Nee 22 62,9%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Weet niet 4 11,4%   

 
24. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zie bijlage  9.1.  
25. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 26 
83,9% 

5 
16,1% 

31 

bewegwijzering op het terrein 27 
87,1% 

4 
12,9% 

31 

bereikbaarheid eigen bedrijf 32 
100,0% 

0 
0,0% 

32 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 27 
84,4% 

5 
15,6% 

32 

ontsluiting van het bedrijventerrein 30 
93,8% 

2 
6,3% 

32 

bereikbaarheid openbaar vervoer 27 
87,1% 

4 
12,9% 

31 

gladheidbestrijding 12 
38,7% 

19 
61,3% 

31 

 
26. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 34     

Ja 31 91,2%   

Nee 3 8,8%   

 
27. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 3 
8,8% 

25 
73,5% 

6 
17,6% 

34 

voor personenauto's 18 
52,9% 

15 
44,1% 

1 
2,9% 

34 

 
28. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 12 
35,3% 

3 
8,8% 

19 
55,9% 

34 

Politie 9 
26,5% 

2 
5,9% 

23 
67,6% 

34 

Brandweer 9 
26,5% 

1 
2,9% 

24 
70,6% 

34 

Ondernemersvereniging 18 
54,5% 

3 
9,1% 

12 
36,4% 

33 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 11 
34,4% 

3 
9,4% 

18 
56,3% 

32 
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29. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 5 14,3%   

Nee 25 71,4%   

Weet niet 5 14,3%   

 
30. Als deze vorm van criminaliteit door u is waargenomen kunt u dan aangeven wat u opgevallen is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 5     

Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen gezien de... 2 40,0%   

Ongure en/of onbekende types in de straat met mogelijke... 4 80,0%   

Geen bedrijfsactiviteit; 0 0,0%   

Verdenking van drugs activiteiten; 1 20,0%   

Leveringen van (grote) hoeveelheden onbekende... 1 20,0%   

Het ontbreken van duidelijke merknamen of reclameborden... 2 40,0%   

De aanwezigheid van hennepgeuren; 1 20,0%   

Ander, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

Er is enkele maanden geleden een kwekerij opgerold 1 
 

1 20,0%   

 
31. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 28 80,0%   

Nee 7 20,0%   

 
32. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 5 14,3%   

kopiëren van vertrouwelijke gegevens; 1 2,9%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 1 2,9%   

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 3 8,6%   

spookfacturen 22 62,9%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 8 

8 22,9%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Geen criminaliteit 1 

Geen ervaring 1 

nvt 2 

spoofing e-mail 2 

Telefonische poging tot inbraak op 
computersystemen "Microsoft" 

1 

Vervalsing onze eigen facturen en spoofen van 
onze mailadressen 

1 

 

 
33. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 21 60,0%   

Nee 14 40,0%   

 
34. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 35     

Ja 12 34,3%   

Nee 19 54,3%   

Mee bezig 4 11,4%   

 
35. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag 
met ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? Zie bijlage 9.2.  
© MKB Nederland di 27 feb 2018 13:57:20 CET 
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10.2. Totaal Resultaat Viermeting De Kampen  
 
1. Op welk bedrijventerrein bevindt uw bedrijf zich? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

De Kampen 25 100,0%   

 
3. Bent u lid van een ondernemingsvereniging? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

ja 23 92,0%   

nee 2 8,0%   

 
4. In welke mate bent u het eens met onderstaande stelling. ‘Ik ben voldoende voorbereid op een calamiteit die mijn 
bedrijfsprocessen kunnen verstoren’. ( ik heb bijvoorbeeld noodstroom) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Mee oneens 5 20,0%   

Geen mening 5 20,0%   

Mee eens 12 48,0%   

Helemaal mee eens 3 12,0%   

 
5.In welke mate bent u het eens met onderstaande stelling. ‘Samen met mijn directe omgeving op dit bedrijventerrein 
heb ik afspraken gemaakt omtrent het voorbereiden op een calamiteit. Hierdoor zijn wij samen in staat de 
onveiligheidsgevoelens te verminderen.? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Helemaal mee oneens 2 8,0%   

Mee oneens 7 28,0%   

Geen mening 9 36,0%   

Mee eens 7 28,0%   

 
6. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijfspand of op uw eigen terrein situaties voor, 
waarin u of uw personeel zich onveilig heeft gevoeld? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Nooit 25 100,0%   

 
7. In welke situatie deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 1     

buiten werktijden 1 100,0%   

 
8. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 1     



 

Pagina | 30  

Antwoord Aantal Percentage 

aan de achterzijde van uw bedrijf 1 100,0%   

bij de parkeerplaatsen van uw bedrijf 0 0,0%   

anders namelijk: 0 0,0%   

 
9. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden op het bedrijventerrein situaties voor, waarin u of uw 
personeel zich onveilig voelde? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Nooit 25 100,0%   

 
10. Waar deed zich dit voor? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 0     

 
11. Heeft u als ondernemer de afgelopen 12 maanden tot heden overlast (zoals: vervuiling, rondhangen, vernieling, 
hard rijden, straatraces, lawaai, parkeren, lastig vallen van personeel, drugs) ondervonden? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 6 24,0%   

Nee 19 76,0%   

 
12. Kunt u aangeven in welke mate u de afgelopen 12 maanden overlast hebt ondervonden? 

Antwoord Erg veel Veel Weinig Geen Totaal 

Vervuiling 0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

0 
0,0% 

3 

Rondhangen 0 
0,0% 

0 
0,0% 

2 
66,7% 

1 
33,3% 

3 

Vernieling 0 
0,0% 

1 
25,0% 

1 
25,0% 

2 
50,0% 

4 

Hard rijden 0 
0,0% 

5 
83,3% 

0 
0,0% 

1 
16,7% 

6 

Straatraces 0 
0,0% 

1 
33,3% 

0 
0,0% 

2 
66,7% 

3 

Lawaai 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
33,3% 

2 
66,7% 

3 

Parkeren van vrachtwagens 1 
20,0% 

3 
60,0% 

1 
20,0% 

0 
0,0% 

5 

Parkeren van auto's 0 
0,0% 

1 
33,3% 

1 
33,3% 

1 
33,3% 

3 

Lastig vallen van personeel 0 
0,0% 

0 
0,0% 

1 
33,3% 

2 
66,7% 

3 

Drugs 0 
0,0% 

0 
0,0% 

0 
0,0% 

3 
100,0% 

3 

 
13. Bent in u de afgelopen 12 maanden tot heden het slachtoffer geworden van één of meer van onderstaande feiten? 

Antwoord Ja Nee Totaal 

Inbraak 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 
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Antwoord Ja Nee Totaal 

Poging inbraak 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 

Diefstal 3 
12,5% 

21 
87,5% 

24 

Graffiti 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 

Vernieling 3 
12,0% 

22 
88,0% 

25 

Brandstichting 0 
0,0% 

24 
100,0% 

24 

Bedreiging / Intimidatie 1 
4,2% 

23 
95,8% 

24 

 
14. Heeft u hiervan ook aangifte en of melding gedaan? 

Antwoord Ja Nee Niet van toepassing Totaal 

Inbraak 0 
0,0% 

1 
20,0% 

4 
80,0% 

5 

Poging inbraak 0 
0,0% 

1 
20,0% 

4 
80,0% 

5 

Diefstal 1 
20,0% 

3 
60,0% 

1 
20,0% 

5 

Graffiti 0 
0,0% 

1 
20,0% 

4 
80,0% 

5 

Vernieling 1 
16,7% 

2 
33,3% 

3 
50,0% 

6 

Brandstichting 0 
0,0% 

1 
20,0% 

4 
80,0% 

5 

Bedreiging / Intimidatie 0 
0,0% 

2 
40,0% 

3 
60,0% 

5 

 
15. Indien u geen aangifte / melding heeft gedaan, wat is hiervoor de reden? (meerdere antwoorden mogelijk) 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 4     

Het helpt toch niet 2 50,0%   

Niet van toepassing 2 50,0%   

 
16. Mede gelet op het bovenstaande, zou u dan, indien zich een incident voordoet, hier in de toekomst wel aangifte en 
of melding van gaan doen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 24     

Ja 22 91,7%   

Nee 2 8,3%   

 
17. Heeft u een BHV (bedrijfshulpverlening) plan voor uw bedrijf? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 22 88,0%   



 

Pagina | 32  

Antwoord Aantal Percentage 

Nee 2 8,0%   

Nee, is voor mij niet nodig, ik ben zzp-er 1 4,0%   

 
18. Is uw bedrijf in de afgelopen 12 maanden gecontroleerd op brandveiligheid? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

ja, zelf gedaan 6 24,0%   

ja, met behulp van de website checklist brand... 2 8,0%   

ja, met behulp van een adviseur / assuradeur / brandweer 17 68,0%   

zo niet, wat is hiervoor de redenbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

ik weet het niet wij huren het pand 1 

Wij huren kantoorruimte in een verzamel gebouw. 1 
 

2 8,0%   

 
19. Hoe vaak deden zich de afgelopen 12 maanden tot heden in uw bedrijf brandgevaarlijke situaties voor? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

nooit 25 100,0%   

 
20. Welke van de volgende maatregelen voor brandpreventie zijn er in uw bedrijf genomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

instructie van het personeel (regels en handelswijze) 18 72,0%   

training van het personeel (cursus gevolgd) 8 32,0%   

testen van de brandmeldinstallatie 16 64,0%   

vrij houden van nooduitgangen (vrije doorgang) 21 84,0%   

opleiden (extra) bedrijfshulpverleners 12 48,0%   

aanwezigheid sleutelkluisjes 9 36,0%   

geen maatregelen 0 0,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 1 

brandblussers 1 
 

1 4,0%   

 
21. Bent u tevreden over het schoonhouden en of repareren van het wegdek en straatmeubilair, en het beheer van het 
openbaar groen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 20 80,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

Nee 5 20,0%   

 
22. Als u niet tevreden bent, waar ligt dit dan aan? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 5     

te weinig schoonmaakbeurten 1 20,0%   

het groen wordt onvoldoende onderhouden 2 40,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 2 

iets vaker snoeien 1 

Zodra de sloot voor ons pand gedregd wordt ligt het 
afval meer dan een maand op de groenstrook 

1 

 

2 40,0%   

 
23. Zijn er knelpunten betreffende de verkeersveiligheid op uw bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 11 44,0%   

Nee 12 48,0%   

Weet niet 2 8,0%   

 
24. Kunt u aangeven welke knelpunten dit zijn? Zij bijlage 9.1. 
25. Bent u tevreden over de: 

Antwoord Ja Nee Totaal 

bewegwijzering naar het terrein 23 
92,0% 

2 
8,0% 

25 

bewegwijzering op het terrein 23 
92,0% 

2 
8,0% 

25 

bereikbaarheid eigen bedrijf 25 
100,0% 

0 
0,0% 

25 

parkeermogelijkheden nabij uw bedrijf 13 
52,0% 

12 
48,0% 

25 

ontsluiting van het bedrijventerrein 21 
87,5% 

3 
12,5% 

24 

bereikbaarheid openbaar vervoer 20 
83,3% 

4 
16,7% 

24 

gladheidbestrijding 6 
25,0% 

18 
75,0% 

24 

 
26. Is er voldoende openbare verlichting op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 24 96,0%   

Weet niet 1 4,0%   
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27. Is er voldoende openbare parkeergelegenheid op het bedrijventerrein? 

Antwoord Ja Nee Weet niet Totaal 

voor vrachtauto's 1 
4,0% 

23 
92,0% 

1 
4,0% 

25 

voor personenauto's 5 
20,0% 

18 
72,0% 

2 
8,0% 

25 

 
28. Bent u tevreden over de communicatie met onderstaande partijen op het gebied van "schoon, heel en veilig"? 

Antwoord Ja Nee Geen ervaring Totaal 

Gemeente 9 
36,0% 

2 
8,0% 

14 
56,0% 

25 

Politie 11 
44,0% 

0 
0,0% 

14 
56,0% 

25 

Brandweer 11 
44,0% 

0 
0,0% 

14 
56,0% 

25 

Ondernemersvereniging 14 
56,0% 

0 
0,0% 

11 
44,0% 

25 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen 14 
56,0% 

0 
0,0% 

11 
44,0% 

25 

 
29. Heeft u wel eens deze vormen van criminaliteit waar genomen bij u op het bedrijventerrein? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 1 4,0%   

Nee 23 92,0%   

Weet niet 1 4,0%   

 
30. Als deze vorm van criminaliteit door u is waargenomen kunt u dan aangeven wat u opgevallen is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 1     

Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen gezien de... 1 100,0%   

Verdenking van drugs activiteiten; 1 100,0%   

 
31. Vindt u dat deze vorm van criminaliteit aandacht moet krijgen binnen het keurmerk? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 22 88,0%   

Nee 3 12,0%   

 
32. Als deze vorm van criminaliteit in uw bedrijf is voorgekomen, kunt u dan aangeven wat er uitgevoerd is? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

ongeoorloofd toegang verkregen tot ons computersysteem; 2 8,0%   

kopiëren van vertrouwelijke gegevens; 1 4,0%   

ongeoorloofd computerdata verwijderd en of aangepast 3 12,0%   
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Antwoord Aantal Percentage 

ongeoorloofd computersystemen uitgeschakeld of... 4 16,0%   

spookfacturen 18 72,0%   

anders, namelijkbekijk antwoorden 

Antwoord Aantal 

Totaal 3 

Hack telefooncentrale 1 

poging om in tebreken op systeem 1 

virus binnen gekregen via mail 1 
 

3 12,0%   

 
33. Wilt u verder geïnformeerd worden hoe u eventueel cybercriminaliteit zo veel als mogelijk kunt voorkomen? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 17 68,0%   

Nee 8 32,0%   

 
34. Heeft u een RI&E opgesteld die niet ouder is dan drie jaar? 

Antwoord Aantal Percentage 

Totaal 25     

Ja 16 64,0%   

Nee 5 20,0%   

Mee bezig 4 16,0%   

 
35. Welke opmerkingen, suggesties, onderwerpen of reacties zou u in het kader van openbare orde en veiligheid graag 
met ons willen delen en of behandeld willen hebben tijdens een bijeenkomst? Zie bijlage 9.2.  
©MKB Nederland di 27 feb 2018 13:58:38 CET 
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