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1. Inleiding 

 
Voor u ligt de rapportage van het Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen (KVO-B) 
bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen te Sint-Oedenrode. Deze rapportage is het resultaat van de 
samenwerking tussen de volgende partners, bestaande uit:  

• Gemeente Meijerijstad; 

• Politie; 

• Brandweer; 

• Belangenvereniging Nijnsel en De Kampen; 

• Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel;  

• MKB-Nederland als procesbegeleiding. 
 
Deze partners maken (met uitzondering van MKB Nederland) deel uit van de KVO-werkgroep. 
 

1.1. Aanleiding. 
De samenwerking is ontstaan in 2007, toen de partners de veiligheid op de bedrijventerreinen wilden 
verbeteren met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen. Doel is om met de ontstane 
samenwerking tussen de partijen de bedrijventerreinen schoon, heel en veilig te houden. Het KVO-B 
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. 
 
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 januari 2018 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 maart 2018, geven aan dat er op de bedrijventerreinen zeer beperkt sprake is van een aantal 
veiligheidsproblemen. De werkgroepleden hebben dit onderkend.  
 
De werkgroep heeft na de voorbereiding van MKB Nederland in twee 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.  
 
In hoofdstuk 1 is de aanleiding van het project beschreven en zijn de betrokken partijen genoemd. 
Hoofdstuk 2 bevat de evaluatie van de maatregelenmatrix uit het plan van aanpak uit 2015.   
 
In hoofdstuk 3 wordt de veiligheidssituatie in kaart gebracht na een behaalde responseis op basis van 
de enquête onder de ondernemers in 2018, schouw van de bedrijventerreinen, als ook gegevens van 
de gemeente, politie en brandweer. Deze gegevens zijn geanalyseerd en waar mogelijk in samenhang 
gebracht.  
 
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 te veel 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.  
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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 
betrokkenheid. Daarnaast moeten de maatregelen voldoen aan de eisen, zoals gesteld in het CCV-
Certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), en dus SMART zijn geformuleerd (Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdsgebonden). 
 

2. Evaluatie maatregelenmatrix 

 
In onderstaand overzicht wordt de stand van zaken tot en met de laatste bijeenkomst aangegeven 
rondom de maatregelenmatrix uit het plan van aanpak uit 2015 van de genoemde bedrijventerreinen. 
Wat is de status en welke activiteiten zijn hiervoor uitgevoerd.  
De werkgroep is bijeen geweest op:  

Schouwronde Vergaderingen Stichting SBN+K (met KVO)  

15 november 2015, 7 december 2016, 
6 december 2017 

17 september 2015, 15 november 2015, 2 maart 2016, 
5 juni 2016, 14 september 2016, 7 december 2016, 31 
mei 2017, 25 oktober 2017, 6 december 2017 

 
Middels notulen/ nieuwsbrieven/ mailberichten en actiepuntenlijst vindt er door de werkgroep 
verslaglegging plaats. Bijzonderheden werden geplaatst op de website van BBN+K. Zoals artikel van 
de politie en het calamiteitenplan  ná controle van de telefoonnummers. Vanaf 1 januari 2017 is de 
BBN + K (belangenvereniging) gefuseerd met BtB. De website van BBN+K is opgeheven. SBN+K is 
betrokken geweest bij de vergaderingen omtrent KVO. Verslaglegging heeft plaats gevonden. Per 
2018 loopt het KVO via Vitaal Veghel. De werkgroep is hierbij overgegaan met ondernemers welke 
ook al in het beginstadium betrokken waren bij het KVO. Hierdoor is er veel kennis gebleven binnen 
deze werkgroep.  

 
2.1. Algemene Veiligheid. 
Gevoel van onveiligheid in de omgeving van het bedrijf 
Maatregel: Invoeren parkmanagement 
1e kwartaal 2016 is dit onderwerp is geparkeerd tot 1-1-2017 in afwachting van de bestuurlijke fusie 
van de gemeenten Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode (Meierijstad). Er is eerder onderzocht om de 
‘free riders’ mee te krijgen via een ondernemersfonds (reclamebelasting). In verband met de fusie is 
dit niet verder onderzocht, omdat er al gesprekken waren (POM) voor een Meierijstad brede aanpak. 

 
2.2. Verkeersveiligheid. 
Verkeers(on)veiligheid 
Maatregel: Verbeteren verkeersveiligheid• 

• Gladheidsbestrijding: van 2015/ 2016 is hier geen verandering in gekomen i.v.m. het besluit wat de 
raad van Sint-Oedenrode had genomen inzake het strooibeleid.  

• In 2017 (Meierijstad) is het strooibeleid aangepast en worden de bedrijventerreinen weer 
meegenomen. 

• Testen van auto’s/ karten (Nijnsel): Er is een algemeen schrijven vanuit de stichting gestuurd aan 
de ondernemers inzake dit onderwerp. Ondanks dat hier extra op is gecontroleerd heeft de 
bewaking (teambeveiliging) en de politie niets geconstateerd. 

• Bosschage(Kampen): overwogen is om andere bosschage aan te brengen. Dit paste echter niet in 
het ontwerp. Om de veiligheid, voor met name het fietsverkeer, te verbeteren is de frequentie van 
het snoeien verhoogd.   

 
Ondernemers zijn tevreden met de geboden oplossing. Daarbij is wel de afspraak gemaakt dat de 
contactpersoon van de Kampen dit zelf ook mee in de gaten houdt en meldt als er een gevaarlijke 
situatie ontstaat. 
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2.3. Algemene Veiligheid. 
Gevoelens van onveiligheid in de omgeving van het bedrijf.  
Maatregel: Stimuleren Camera Beveiliging 
2015: Knelpunten moeten bekend en acties worden hierop aangepast en uitgezet.  
2016/ 2017: Contract afspraken (uitkijken) worden door teambeveiliging goed nagekomen. 
Rapportages teambeveiliging worden maandelijks doorgestuurd aan de ondernemers. Verdachte 
constatering worden direct gemeld aan betreffende bedrijven.  
Er is wederom een daling te zien m.b.t. bedrijfsinbraken. Stijging m.b.t. politiecijfers zijn te verklaren 
i.v.m. politiecontroles die staande zijn gehouden op bedrijventerrein (locatie is bepalend voor de 
registratie). 
Continue: Politiecijfers worden met ieder KVO overleg besproken. 
 

2.4. Geselecteerde maatregelen  
Maatregel: Opstellen tips voor het bedrijfsleven. 
De BBN+K (belangenvereniging) is opgeheven per 1 januari 2017.  
Maatregel: Stimuleren meldingen op het gebied van onveilige situaties. 
De SBN+K heeft destijds afspraken gemaakt met de Gemeente omtrent verkeersveiligheid bouwplan 
Sluitappel Noord en Industrieterrein De Kampen. 
Maatregel: Stimuleren alertheid / bewustzijn door thematische voorlichting( jaarvergadering). 
In 2016 heeft de Gemeente voorlichting gegeven over de Opiumwet, en Stichting Vitaal heeft 
uiteenzetting gegeven omtrent haar werkzaamheden.  
Informeren meldpunt gemeente (zwerfvuil, defecte straatmeubilair etc.)  
Via de surveillance zijn regelmatig meldingen binnen gekomen van kapotte lampen, omver gereden 
paaltjes e.d. Deze worden gemeld via de website van de Gemeente. Ook zijn de in het “wild” 
geplaatste reclameborden verwijderd. Ondernemers werden en voor zover noodzakelijk worden hier 
op aangesproken.  
Maatregel: Onderhoud / kosten AED.  
De kosten van onderhoud ten behoeve van de AED’s zijn overgenomen van de BBN+K  
 

3. Veiligheidsanalyse 
 
In deze veiligheidsanalyse wordt een beeld geschetst van de huidige veiligheidssituatie vergelijkbaar 
met de analyse uit het voorgaande plan van aanpak van de bedrijventerreinen. Deze situatie is mede 
het resultaat van de inspanningen die in de periode 2015 - 2018 door de partners zijn verricht. 
Meetbaar zijn deze inspanningen als gekeken wordt naar het resultaat van de gehouden enquête op 
de bedrijventerreinen. 
 
Om de veiligheidssituatie van de bedrijventerreinen te onderzoeken is gebruik gemaakt van 
verschillende informatiebronnen: 

➢ Enquêteresultaten 2018; 
➢ Schouwverslag 2017; 
➢ Incidentencijfers en meldingenoverzichten van gemeente, politie en brandweer. 
➢ Evaluatie van de werkgroepleden. 

 
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 120 ondernemingen zijn gevestigd  20%  
In dit hoofdstuk worden de relevante constateringen bij elke informatiebron weergegeven. 

 

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

Bedrijventerrein  Aantal ondernemingen * Respons Certificeringseis Behaald 

Nijnsel 75 46% 30% Ja 

De Kampen 45 56% 40% Ja 

Totaal 120 50% 20% Ja 
*opgave parkmanagement. 
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Ten aanzien van de certificeringseis, voldoet de respons voor het bedrijventerrein 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 2018 
In onderstaande tabel is het resultaat van de enquête 2015 en 2018 summier opgenomen. Voor een 
verdieping van dit KVO-resultaat verwijzen wij naar bijlage 8. 
 

 Totaal alle bedrijventerreinen 

Veiligheidsbeleving 

2014 

% 

2018 

% 

Gevoelens van onveiligheid in bedrijfspand of eigen terrein 9 5 

Gevoelens van onveiligheid in de directe omgeving van het bedrijf:  - 2 

Overlast * 2 35 

Graffiti 
0 

0 

Vernielingen 7 

Poging tot inbraak - 2 

Inbraak bedrijfspanden  3 0 

Brandonveilige situatie 2 3 

Ind. opmerkingen m.b.t. verkeersveiligheid ** - 33 

Aangiftebereidheid 

Heeft aangifte gedaan van inbraak - 0 

Heeft aangifte gedaan van poging inbraak  - 50 

Tevredenheid over onderstaande onderwerpen 

Onderhoud en beheer 82 73 

Bewegwijzering naar het terrein - 88 

Bewegwijzering op het terrein - 89 

Bereikbaarheid eigen bedrijf - 100 

Ontsluiting van het bedrijventerrein - 91 

Bereikbaarheid openbaar vervoer  - 86 

Gladheidbestrijding - 33 

Voldoende openbare parkeergelegenheid vrachtauto’s - 7 

Voldoende openbare parkeergelegenheid personenauto’s - 41 

Verlichting op het bedrijventerrein - 93 

Tevredenheid over de communicatie met onderstaande partijen  

Gemeente - 81 

Politie - 91 

Brandweer - 95 

Belangenvereniging  - 91 

Werkgroep KVO - 89 

Ondermijnende criminaliteit 

Signalen van deze vormen van criminaliteit - 10 

Aandacht voor dit onderwerp binnen KVO - 83 

Signalen van cybercriminaliteit - Ja 

Aandacht cybercriminaliteit binnen KVO - 63 

RI&E en BHV 

In bezit van een RI&E - 47 

In bezit van een BHV plan  - 67 

Algemeen  

Voldoende voorbereid op een calamiteit - 42 
*  Betreft Hard rijden en Straatraces (15), Parkeren Vrachtwagen (8). 

**   Zie eveneens opmerkingen bijlagen 9.1.  

***  Er hebben zich 20 incidenten voorgedaan waaronder, spookfacturen (40).  
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3.3. Schouwverslag  
De werkgroep heeft 6 december 2017 nog een schouwronde gehouden op de bedrijventerreinen. 
Hierbij is gekeken naar de aanwezigheid van mogelijke veiligheidsrisico’s. De belangrijkste 
bevindingen zijn in het schouwverslag weergegeven. De resultaten uit deze schouw zijn een 
aanvulling op de resultaten van de meting 2018. Mocht deze aanvulling extra knelpunten opleveren, 
dan worden ook hiervoor maatregelen geformuleerd.  

 
3.4. Incidentencijfers  
Gemeente, politie en brandweer registreren incidenten die in het kader van deze verslaglegging van 
belang kunnen zijn. De voornaamste cijfers zijn hieronder vermeld.  
 

3.4.1. Incidentencijfers gemeente 

Incidentenregistratie   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

meldingen illegale stort 0 0 0 0 0 1 0 1 15 - 

meldingen beschadiging 
lichtmasten  

0 0 0 0 0 0 0 43* 24** 1 

meldingen beschadiging 
straatmeubilair / 
schadebedrag 

1 0 0 0 0 0 0 1 - - 

meldingen afval - - - - - - - - - 1 

meldingen groen - - - - - - - - - - 

meldingen wegen / paden - - - - - - - - 2 3 

meldingen riool / kolken - - - - - - - - 2 4 
* Waarvan 38 op De Kampen  ** waarvan 15 op De Kampen  

 

3.4.2. Incidentencijfers politie 

 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  

Diefstal af/uit bedrijf 7 2 8 0 2 1 0 2 2 1 

Diefstal overige goederen 4 1 3 4 4 5 3 2 6 1 

Diefstal af/uit auto 0 1 6 1 7 1 0 - 1 1 

Diefstal brom-,snor-,fietsen 0 2 0 0 1 0 1 1 - 1 

Diefstal motorvoertuigen / auto 0 1 1 0 0 0 2 - - 2 

Overige vernieling/beschadiging 0 3 0 2 1 1 0 - - 2 

Overige overlast 0 0 1 0 0 2 0 - 1 2 

Verkeersoverlast 1 1 2 6 3 2 3 1 - 2 

Brand/ontploffing - 1 1 2 1 1 3 - - - 

Verkeersongevallen 3 6 6 2 4 3 6 1 2 - 

Graffiti - - - - - - - - - - 

Milieu 2 0 0 0 0 0 0 1 1 - 

Totaal  17 18 28 17 23 16 18 8 13 12 

 

3.4.3. Incidentencijfers Brandweer 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Daadwerkelijke  
binnenbrand 

0 0 0 1 1 1 2 0 0 0 

Daadwerkelijke  
buitenbrand 

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

Hulpverlening / 
Dienstverlening 

0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 

Ongewenst melding 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 

Totaal aantal 
incidenten  

0 0 0 3 2 1 3 1 3 3 
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4. Beoordeling veiligheidssituatie bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen  

 
Uit de enquêteresultaten, schouwronde en de incidentencijfers, blijkt dat er zich zeer beperkte 
veiligheidsproblemen op de bedrijventerreinen voordoen. De verbeterpunten richten zich voornamelijk 
op de onderstaande aandachtsvelden. 
 

1. Overlast en Verkeersveiligheid;  
2. Onderhoud en Beheer openbare ruimte;   
3. Gladheidsbestrijding; 
4. In het bezit van een geldige RI&E en BHV-plan; 
5. Aandacht voor ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit;  

6. Ondernemers hebben afspraken gemaakt met hun collega-ondernemers in de directe 
omgeving omtrent het voorbereid zijn op een calamiteit; 
 

Voor het terugdringen van de geconstateerde punten zijn inspanningen van de samenwerkende 
partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking 
komt het rendement zeker ten goede. Eveneens hebben de partners in het samenwerkingsverband 
behoefte aan duidelijk geformuleerde doelstellingen, welke in het vorige plan van aanpak achterwege 
zijn gelaten.  
 

4.1. Conclusie op basis van de doelstellingen uit 2015 
Mede naar aanleiding van de beschikbare gegevens kan (zie onderstaande tabel kolom doelstelling 
2018) geconstateerd worden, dat van de in totaal 7 doelstellingen opgesteld in het plan van aanpak uit 
2015 er 57% de doelstelling hebben gehaald.  
 
Door de samenwerking van alle partijen is het totaalbeeld op het gebied van veiligheid voor het 
bedrijventerrein op onderdelen verbeterd. Voor een aantal thema’s is de te behalen doelstelling niet 
behaald. De werkgroep zal voor 2021 trachten nog realistischer om te gaan met het bepalen van de 
percentages voor de te benoemen doelstellingen.  
 
Voor de komende jaren zullen de maatregelen welke de werkgroep al genomen heeft worden 
voortgezet. Daar waar nog aanpassingen nodig zijn zullen deze ook genomen worden, om het huidige 
resultaat te handhaven en te verbeteren.  
 
Het werken met “kleine” getallen zorgt ervoor dat de percentages snel zullen verschillen bij een 
hogere of lagere respons. Dit maakt het bepalen van de doelstellingen voor 2021 minder nauwkeurig.  
 
De werkgroep zal ernaar te streven om ook in 2021 een hoge respons te behalen zodat er een 
getrouw beeld van de werkelijkheid blijvend kan worden weergegeven.    
 
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 2021. In 2021 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.  
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4.2. Doelstellingen voor 2021 
Om de genoemde aandachtsvelden te verbeteren, zijn een aantal doelen gesteld voor de komende 
drie jaar voor de bedrijventerreinen. De werkgroep zal zich gaan inzetten om onderstaande 
doelstellingen te behalen. Hiervoor verwijzen wij u naar de nieuwe maatregelenmatrix welke is 
aangevuld met de reeds bestaande maatregelen uit het voorgaande plan van aanpak. 
 
Algemene doelstelling:  
Inspanningsverplichting om de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen te 
waarborgen, door middel van integrale samenwerking tussen gemeente, politie, brandweer en de 
belangenvereniging Nijnsel en De Kampen. De hoofddoelstellingen zijn licht gemarkeerd. 
 

Totaal alle bedrijventerreinen 

Veiligheidsbeleving 

Resultaat 

2015 

% 

Doelstelling 

2018 

% 

Resultaat 

2018 

% 

Doelstelling 

2021 

% 

Gevoelens van onveiligheid in bedrijfspand 

of eigen terrein 
9 7 5 <5% 

Gevoelens van onveiligheid in de directe 

omgeving van het bedrijf:  
- - 2 <5% 

Overlast * 2 6 35 <20% 

Graffiti 
0 

2 0 - 

Vernielingen 2 7 <5% 

Poging tot inbraak - - 2 <5% 

Inbraak bedrijfspanden  3 0 0 <5% 

Brandonveilige situatie 2 2 3 <5% 

Ind. opmerkingen mbt  verkeersveiligheid** - 20 33 <20% 

Aangiftebereidheid   

Heeft aangifte gedaan van inbraak - - 0 50% 

Heeft aangifte gedaan van poging inbraak  - - 50 75% 

Tevredenheid over onderstaande onderwerpen   

Onderhoud en beheer 82 85 73 >85% 

Bewegwijzering naar het terrein - - 88 >85% 

Bewegwijzering op het terrein - - 89 >85% 

Bereikbaarheid eigen bedrijf - - 100 >85% 

Ontsluiting van het bedrijventerrein - - 91 >85% 

Bereikbaarheid openbaar vervoer  - - 86 >85% 

Gladheidbestrijding - - 33 >50% 

Verlichting op het bedrijventerrein - - 93 >85% 

Tevredenheid over de communicatie met onderstaande partijen    

Gemeente - - 81 >85% 

Politie - - 91 >85% 

Brandweer - - 95 >85% 

Belangenvereniging  - - 91 >85% 

Werkgroep KVO - - 89 >85% 

RI&E en BHV-   

In bezit van een RI&E - - 47 >55% 

In bezit van een BHV plan  - - 67 >70% 

Algemeen    

Voldoende voorbereid op een calamiteit - - 42 >50% 
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5. Maatregelenmatrix 
 

2018 2019 2020 2021 Cont. Q1 Q2 Q3 Q4 Thema Specifieke maatregel Wie? 

    X     Verkeersveiligheid De KVO-werkgroep bespreekt de opmerkingen uit de enquête W 

x    X   x  Verkeersveiligheid De KVO-werkgroep bespreekt de bevindingen uit de enquête waaronder ook:  
“ te hard rijden” en “straatraces” koppelt een actie aan deze opmerking.  
Realisatie van deze opmerkingen borgen. 

W 

 x        Verkeersveiligheid Conclusies van deze verkeersknelpunten delen met de ondernemers en aangeven 
of er oplossingen zijn gevonden en verwezenlijkt.  

W / O 

x x x x X     Onderhoud en Beheer Jaarlijks min. 1 keer dag- of avondschouw met KVO-werkgroep. W 

    X     Onderhoud en Beheer Onderhoudsniveau van de gemeente minimaal 1 maal per jaar communiceren aan 
ondernemers 

O 

    X     Onderhoud en Beheer Meldpunt gemeente bekend maken onder ondernemers zodat melden 
toegankelijker wordt. Maken meld/calamiteitenkaart en deze verstrekken aan de 
ondernemers.  

O 

    X     Onderhoud en Beheer Schouwverslag of onderdeel door communiceren aan ondernemers  O 

    X     Onderhoud en Beheer Adequate afhandeling van schouwpunten en meldingen  W 

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

O 

    X     Veiligheidsgevoel Periodieke terugkoppeling incidentencijfers naar KVO-werkgroep en ondernemers G / P / 
B 

    X     Veiligheidsgevoel Ondernemers informeren over relevantie websites m.b.t. veiligheidszaken O 

    X     Inbraak/ Diefstal 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.  

P 

    X     Inbraak/ Diefstal/ 
Meldkaart 

Ten aanzien van het doen van meldingen zal expliciet gebruikt gemaakt gaan 
worden van een nog te verstrekken meld /calamiteitenkaart aan alle ondernemers 
op het bedrijventerrein.Deze kaart jaarlijks updaten.  

O / G/ 
P/ B 

    X     Inbraak/ Diefstal Tips en informatie verstrekken aan ondernemers m.b.t. inbraakpreventie en 
aangifteprocedures 

P 

    X     Inbraak/ Diefstal/  
Brandveiligheid  

Bij komst van een nieuw bedrijf zullen vertegenwoordigers van de politie en 
brandweer de nieuwkomer bezoeken om nader kennis te maken en hoe te 
communiceren met politie en brandweer 

P / B 

  



KVO-B bedrijventerreinen – Bedrijventerreinen Nijnsel en De Kampen, te Sint - Oedenrode 

10 
 

2018 2019 2020 2021 Cont. Q1 Q2 Q3 Q4 Thema Specifieke maatregel Wie? 

x x   X     Inbraak/ Diefstal Project camera in beeld onder de aandacht brengen van alle ondernemers 
en alle ondernemers stimuleren om in het vervolg aangifte en meldingen te 
doen.  

P 

    X     Inbraak/ Diefstal Op basis van gerichte signalen zal de politie haar zichtbaarheid vergroten, 
waardoor het gevoel van veiligheid evt. kan toenemen.  

P 

    X     Aangifte- meldingenbereidheid Belang van aangifte nogmaals onderstrepen bij ondernemers tijdens 
bijeenkomst en ook jaarlijks per nieuwsbrief.  

O 

    X     Brandveiligheid Brandweer levert input in mogelijke nieuwsbrieven/ website over het 
belang van brandpreventie, veiligheid op eigen bedrijf/ terrein 

B 

    X     Brandveiligheid Brandweeroefeningen: de mogelijkheden voor een jaarlijkse 
brandweeroefening inventariseren 

B 

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

G / B 

    X     Brandveiligheid  Brandweer stelt zich beschikbaar om een quickscan uit te voeren bij het 
bedrijfsleven. Dit om de ondernemers aan te geven welke maatregelen hij 
eventueel kan nemen in het kader van brandveiligheid.  

B 

X * 

NB 

   X     Ondermijning/ Cybercriminaliteit Ondernemers informeren over ondermijning en cybercriminaliteit en wijzen 
op mogelijkheden om dit te voorkomen.  

O 

    X     RI&E en BHV-plan  Ondernemers stimuleren tot het maken van een RI&E en BHV-plan Dit kan  
mede gestimuleerd worden door de brandweer door bijvoorbeeld het 
geven van informatie in de nieuwsbrief. 

O / B 

    X     Beveiligingsplan. Bespreken van beveiligingsplan binnen de KVO-werkgroep inzake 
camera’s en mogelijke afsluiting. 

C 

    X     Website Proactiever communiceren over veiligheidstips etc.  O / W 

x    X     Borging/ Evaluatie Terugkoppelen resultaten veiligheidsanalyse aan ondernemers O 

x    X     Borging/ Evaluatie KVO-certificaat verstrekken + ondernemers attenderen op de mogelijkheid 
van het gebruik maken van kortingen op verzekeringspremies 

O 

    X     Borging/ Evaluatie Minimaal tweemaal per jaar nieuwsbrieven versturen met daarin 
opgenomen incidentencijfers en actuele zaken omtrent veiligheid 

O / W 

    X     Borging/ Evaluatie De ondernemers worden minimaal 1 maal per jaar ingelicht over de te 
nemen/ genomen maatregelen 

O 

    X     Borging/ Evaluatie Overleg met een vaste agenda en aan de hand van het plan van aanpak 
drie maal per jaar en bespreken incidentencijfers.  

W 

    X     Borging/ Evaluatie 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 evaluatieresultaten.  

W / G 

  

https://svbv-my.sharepoint.com/personal/secretariaat_vitaalveghel_nl/Documents/SVBV/SBBV/KVO-B/Nijnsel%20en%20De%20Kampen/NB.pdf
https://svbv-my.sharepoint.com/personal/secretariaat_vitaalveghel_nl/Documents/SVBV/SBBV/KVO-B/Nijnsel%20en%20De%20Kampen/NB.pdf
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2018 2019 2020 2021 Cont. Q1 Q2 Q3 Q4 Thema Specifieke maatregel Wie? 

    X     Borging/ Evaluatie Van maatregelen met ‘status’ continu proces zal vastgesteld worden of deze 
naar behoren worden uitgevoerd en bijdragen aan de beoogde doelstellingen 

W / 
G 

    X     Borging/ Evaluatie Bewaartermijn documentatie 6 jaar en wordt bewaard door de 
parkmanagement  

Pm  

    X     Borging/ Evaluatie Iedere partij is altijd vertegenwoordigd in het KVO. Gemeente is regiehouder 
van het Keurmerk  

W 

    X     Borging/ Evaluatie Klachten over samenwerking en of uitvoering worden gemeld bij de voorzitter G 

    X     Borging/ Evaluatie Voorzitter voert de externe communicatie in afstemming met de werkgroep  G 

    X     Borging/ Evaluatie Specifiek voor ondernemers: communicatie via parkmanagement  Pm 

    X     Borging/ Evaluatie KVO-b en de resultaten blijven een vast agendapunt van de 
bestuursvergadering van de parkmanagement 

Pm 

    X     Borging/ Evaluatie Jaarlijks aandacht besteden aan vernieuwing van maatregelen en deze ook 
borgen  

W 

    X     Borging/ Evaluatie Resultaten en bijstelling communiceren W 

    X     Borging/ Evaluatie KVO blijvend borgen in de kadernota Integrale Veiligheid Gemeente G 

    X     Borging/ Evaluatie Vier maanden voor hercertificering wordt een analyse uitgevoerd en 
vastgelegd in een evaluatieverslag. De analyse van 2018 is referentie-kader. 

W 

    X     Borging/ Evaluatie Naar de certificerende instantie en MKB Nederland wordt in augustus 2020 
een aanvraag tot hercertificering/ begeleiding toegezonden. 

O 

    X     KVO-overleg 2 maal vergaderen werkgroep incidentencijfers, schouwronden en plan van 
aanpak worden telkens besproken 

|O 

    X     Borging/ Evaluatie Voorzitterschap bij Parkmanagement Pm 

    X     Borging/ Evaluatie Secretariaat bij Parkmanagement Pm 

    X     Borging/ Evaluatie Gemeente, politie, brandweer, ondernemers aanwezig W 

    X     KVO-overleg 2 maal per jaar incidentencijfers leveren en indien noodzakelijk daarop sturen G/P/
B 

    X     Onderhoud en 
Beheer 

Twee maal per jaar schouwen ( een dag- en een avondschouw).  Bespreken 
schouwverslagen op detail in werkgroep en indien noodzakelijk daarop 
sturen.  

W 

    X     Onderhoud en 
Beheer 

Relevante resultaten van de schouw worden naar de achterban 
gecommuniceerd, waarin men o.a. wordt gewezen op de eigen verant-
woordelijkheid van onderhoud en beheer van eigen terrein. Via nieuws-brief. 

W 

    X     Plan van aanpak Minstens 2 maal per jaar bespreken van de maatregelen W 

    X     Plan van aanpak Controle op uitvoeren van de maatregelen door voorzitter Pm 

    X     KVO-overleg Voortgang d.m.v. verslaglegging bijeenkomsten Pm 

O= Ondernemers / Belangenvereniging G=Gemeente W=Werkgroep P= Politie B=Brandweer Pm=Parkmanagement  
*= Veel maatregelen zijn continu: De werkgroep zal in de maatregelenmatrix met koppelingen verwijzen naar documentatie of website of anderszins, wat er is uitgevoerd 
en wannneer. Zie hiervoor ook de maatregelen ondermijning / cybercriminaliteit als voorbeeld.  

 


