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Ondernemers in winkelgebieden en bedrijventer-

reinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie 

en brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrok-

ken partijen gezamenlijk afspraken te maken om 

overlast, criminaliteit en onderhoud aan te pakken.  

De veiligheidsproblemen worden in kaart gebracht, 

oplossingen gezocht en maatregelen genomen. 

Indien gewenst met gratis begeleiding van een 

KVO-adviseur van het CCV (voor winkelgebieden) of 

MKB-Nederland (voor bedrijventerreinen).

Met maatregelen zoals (overval)preventietrainingen, 

betere openbare verlichting, georganiseerd toezicht 

en brandpreventie zorgen lokale partijen voor een 

schoon, goed onderhouden en veiligere omgeving. 

De uiteindelijke beloning is het Keurmerk Veilig  

Ondernemen voor het hele winkelgebied of bedrij-

venterrein. Het geeft een duidelijk signaal af aan 

het winkelend publiek, maar ook aan mensen met  

minder goede bedoelingen.

Hierdoor krijgt het winkelgebied of bedrijventerrein 

een beter imago. Bovendien verbetert de commu-

nicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en 

brandweer. Daarmee is het KVO een van de meest 

succesvolle voorbeelden van publiek-private samen-

werking op het gebied van criminaliteitsbestrijding.

SBBO start in januari 
met de verlenging van 
het KVO-certificaat  
‘Continu Samenwerken’ 
en Veilig Ondernemen

Wat levert het op? 

De praktijk heeft inmiddels bewezen dat het KVO 

succesvol is. Onderzoek laat zien dat gebieden die 

volgens de KVO-methodiek samenwerken, zowel 

subjectief als objectief veiliger worden. In winkel-

gebieden en bedrijventerreinen met een KVO daalt 

de criminaliteit en stijgt het veiligheidsgevoel van 

ondernemers, medewerkers en klanten.

Vervolg op volgende pagina

Wat houdt het KVO in? 

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en 

overlast en kan de bedrijfsvoering behoorlijk in de 

weg zitten. Om een veilige bedrijfsomgeving te 

waarborgen, is het Keurmerk Veilig Ondernemen 

(KVO) ontwikkeld door het Centrum voor  

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).  

Er is een KVO voor winkelgebieden (KVO-W) en  

een KVO voor bedrijventerreinen (KVO-B).

N i e uws f lits



Voorbeelden uit de praktijk:

• Bedrijfsschade neemt af.

• Minder criminaliteit.

• Snelle en directe communicatie tussen  

ondernemers, gemeente, politie en brandweer.

• Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger.

• De klant voelt zich prettiger in het gebied.

• Het winkelgebied of bedrijventerrein krijgt een 

beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe 

bedrijven aan die zich hier willen vestigen.

• Schaalvoordeel bij inkoop van veiligheids- 

maatregelen.

1. Samenwerking en vormgeving

 In een intentieverklaring leggen partijen vast met 

wie en op welke wijze er wordt samengewerkt

2. Veiligheidsanalyse

 De veiligheidsanalyse of nulmeting maakt inzich-

telijk welke veiligheidsproblemen er op de bedrij-

venterreinen spelen. Dit gebeurt aan de hand van 

de resultaten van een ondernemers enquête, een 

schouw en politie en brandweercijfers.

3. Plan van aanpak

 In het plan van aanpak worden de doelstellingen, 

maatregelen en activiteiten gedefinieerd.  

Om te bewijzen dat de samenwerking in de  

praktijk werkt, moeten minimaal vier maatregelen 

uit het plan van aanpak zijn uitgevoerd.

4. Certificering

 Een onafhankelijke toetsing vond plaats en bij het 

behalen van het keurmerk ontvangt het bedrijven-

terrein of terreinen het certificaat Basis of Continu 

samenwerken.

5. Uitvoering

 Uitvoeren van maatregelen

6. Evaluatie

 Een nieuwe veiligheidsanalyse maakt duidelijk 

wat de effecten zijn van de maatregelen.

7. Bijstellen van aanpak

 Formulieren van doelstellingen, maatregelen en 

activiteiten

8. Bij hercertificering steeds na drie jaar krijgt  

het bedrijventerrein het Certificaat Continu  

samenwerken. Hier gaat SBBO voor.

De laatste jaren is er veel aandacht voor veiligheid 

op de werkvloer. Eén van de mogelijkheden om de 

veiligheid te verhogen is het kennisniveau van uw 

medewerkers vergroten.

Lokale instanties zoals het ARBO centrum Eindhoven 

organiseren regelmatig veiligheidstrainingen zoals 

VCA standaard en VCA-VOL. Zij beschikken over de 

benodigde kennis en certificaten en is in staat om 

“op maat” les te geven.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie inzake de mogelijkheden, 

voorwaarden en de kosten kunt u het beste contact 

opnemen met middels het versturen van een e-mail 

aan info@arbocentrum.nl

Vervolg van vorige pagina 

Hoe werkt het?  

Een KVO-traject start met het vormgeven van de 

samenwerking tussen ondernemers, gemeente, 

politie en brandweer en eventueel andere lokale 

partijen, zoals vastgoedeigenaren. Het onderstaande 

stappenplan geeft beknopt weer wat er nodig is om 

het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen én te 

behouden.

Cursus VCA
Een cursus over de Veiligheid-, Gezondheid- en  

Milieu- Checklist Aannemers. Een belangrijke  

toetsing en certificering voor bedrijven, die veilig 

willen werken met aandacht voor de gezondheid  

en het milieu.



“Oirschot startte met KVO in 2005 als een van de 

eerste gemeenten met het KVO en ik zet me daar 

met mijn collega’s voor in. Ik kom zelf graag op  

bedrijventerreinen en vind het leuk om een netwerk 

met ondernemers op te bouwen; iets voor hen te 

betekenen. Veel ondernemers deden geen aangifte  

van kleine criminaliteit. Dan wordt het voor ons lastig 

er iets tegen te doen. Daarom hebben we de onder-

nemers gevraagd dit te doen. In samenwerking met 

Gemeente, Brandweer en SBBO houden wij regel-

matig een schouw om de verbeteringen te evalue-

ren.”

“De brandweer Brabant Zuidoost houdt zich al jaren  

bezig met het KVO. Op de bedrijventerreinen  

De Stad en De Scheper in Oirschot.  In de schouw 

letten we vooral op de kans op brandstichting,  

bijvoorbeeld op houten pallets die buiten liggen 

tegen de gevel. Ook kunnen we de bereikbaarheid 

van het gebied en de staat van onderhoud van de 

bluswatervoorziening onderzoeken”, zegt zij. “Daar-

naast kijken we naar de brandweercijfers van een 

nieuw KVO-gebied zodat we weten waar we extra 

op moeten letten en voeren we in samenwerking 

met de werkgroep enquêtes uit. Daarin zitten onder 

meer vragen over brandveiligheid. Zo komen we 

erachter of nooduitgangen wel of niet geblokkeerd 

zijn, magazijnen te vol staan en of er geen brandbaar 

materiaal rondslingert. 

Ook geven wij ondernemers de mogelijkheid om 

zich op te geven voor een check op Brandpreventie  

en veiligheid in en rond het bedrijf en stimuleert het 

management deel te nemen aan een brandweer- 

oefening. Men kan zich hiervoor opgeven bij SBBO.”

“Een veilige en prettige werkomgeving is belangrijk 

voor ons allemaal. Dat is niet alleen de rol van de 

gemeente, brandweer of de politie, maar ook van 

ondernemers. Want een veilige gemeente maken we 

met elkaar. De gemeente Oirschot is erg blij met het 

KVO op De Scheper en De Stad. Als gemeente zijn 

wij verantwoordelijk voor de inrichting en het onder-

houd van de openbare ruimte. Zo kijken we tijdens 

een schouw naar openbare verlichting, bebording, 

parkeerproblematiek en het snoeien van groenvoor-

zieningen. Ook op het gebied van preventie en voor-

lichting kan de gemeente een rol spelen. Samen met 

ondernemers bestaat de mogelijkheid om thema-

bijeenkomsten te organiseren, bijvoorbeeld op het 

gebied van cybercrime.”

Politie
Samenwerking is het allerbelangrijkste, wil je van het 

KVO een succes maken. Het goed informeren van 

ondernemers in winkelgebieden is van essentieel 

belang als het om veiligheid gaat. Aan het woord is 

wijkagent Perry Zuydam

Brandweer
Dankzij het KVO zijn we beter in staat onze  

preventieve taak uit te voeren. Bovendien kweken 

we bewustwording en verantwoordelijkheidsgevoel 

bij ondernemers. Aan het woord is Inge Mikkers,  

medewerker Veiligheidsrisico Brabant Zuidoost  

Objectadviseur.

Gemeente
Het Keurmerk Veilig Ondernemen maakt het  

mogelijk om op een gestructureerde manier de  

veiligheid van bedrijventerreinen te verbeteren.  

Het is belangrijk dat publieke en private partijen 

volgens het KVO-proces met elkaar samenwerken. 

Aan het woord is Sherida Koops, beleidsmedewerker 

Integrale Veiligheid en openbare orde bij Gemeente 

Oirschot.
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Trigion brand en 
beveiliging
Van Leeuwenhoekweg 1

5482 TK  Schijndel

088-29 86 56

www.trigion.nl

Promeon Security B.V.
Surveillance en bewaking
De Scheper 312

5688 HP OIRSCHOT

0499-84 72 66

info@promeon.ml

www.promeon.nl

Stichting Bedrijventerreinen  
Beveiliging Oirschot
Postbus 196, 5688 KD  Oirschot

 0499-37 81 93

 www.oirschotveilig.nl

 info@oirschotveilig.nl

www.facebook.com/stichting.oirschotveilig

SBBO Camerabewaking

Wilt u continuïteit? Dan is een collectieve beveili-

ging op de bedrijventerreinen en deelname aan het  

collectief een must. Bij SBBO bent u dan in goede 

handen. Immers onze stichting is van de onder- 

nemers voor de ondernemers. U kunt er bij ons  

op vertrouwen dat we een hoogwaardige dienst 

leveren. Wij beschikken over praktijkervaring in de 

beveiliging van openbare wegennetwerken en col-

lectieve beveiliging op bedrijventerreinen. Door 

onze aanpak kunnen we met een low budget advies 

geven op het gebied van beveiligingsdiensten en 

beveiligingssystemen in samenwerking met Trigion 

Brand en Beveiligingstechniek en Promeon Security. 

Bij ons is de beveiliging van ieder bedrijventerrein 

maatwerk.

Mobiele surveillance

De mobiele surveillancedienst van SBBO is Promeon  

Security in Oirschot. Met hun organisatie op de 

Scheper in Oirschot houden ze de bedrijventerrei-

nen goed in de gaten. Met name op tijden dat het 

terrein er verlaten bij ligt. De mobiele surveillanten 

rijden regelmatig nachtelijke rondes over uw be-

drijventerrein. Dit doen ze op afgesproken tijden of  

tijdens random controle. Zodra de surveillant iets  

opvalt, onderneemt hij direct actie.

Wat krijgt u standaard voor deelname aan 

het Collectief?

Het standaardpakket voor ondernemers op de  

bedrijventerreinen in de regio Oirschot wordt  

hieronder weergegeven. De kosten voor deelname 

aan het collectief zijn bepaald op basis van inscha-

ling op grootte van de onderneming en de mate van 

het risico. 

• 24 uur per dag, 7 dagen per week intelligent 

cameratoezicht en kentekenregistratie

• preventieve nachtelijke surveillance door  

Promeon Security

• snelle respons bij inbraak of calamiteiten

• preventie, signalering, registratie en respons in 

één systeem

• bruikbare beelden voor opsporing door politie en 

justitie

• invloed op de kwaliteit van de omgeving

• de meeste verzekeringsmaatschappijen geven 

tot aan 15 % korting op uw   verzekeringspremie, 

voor gebouw op inventaris, voorraad en bedrijfs-

stagnatie.  

• korting op de inkoop van beveiligingsapparatuur

• ondersteuning bij beveiligingsvraagstukken 

Beveiliging van bedrijventerreinen is in onze optiek 

een samenwerking met onze partners in:

• Advisering op basis van risicomanagement met 

Politie en Brandweer

• Kwalitatief hoogwaardige camerasystemen.

• Professioneel cameratoezicht.

• Alarmopvolging en maatwerk beveiligings- 

diensten.

Het Oirschot Veilig 
 
Collectief in het kort

HET BESTUUR VAN SBBO EN  

MEDEWERKERS VAN OIRSCHOT VEILIG 

WENSEN  U EEN  

GEZOND EN VOORESPOEDIG 2020


