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Inleiding  

 
Veilig ondernemen is een belangrijk aandachtspunt binnen de gemeente. Met deze veiligheidsmap wordt dat nog 
eens extra onderstreept. Deze map bevat concrete en nuttige informatie die u kunt gebruiken om uw bedrijf 
veiliger te maken. 
Ook vindt u in deze map namen, adressen en telefoonnummers van partijen die u daarbij kunnen helpen.  
 

Bedrijventerrein Vééneslat Noord, -Zuid, Technopark & Beatrixpark 

De Bedrijventerreinen Vééneslat Noord en Zuid liggen noordelijk respectievelijk zuidelijk van de Rondweg-Zuid. 
Het Technopark is gelegen zuidelijk van de Rondweg-Zuid en Oosterlijk van de Misterweg. Het Beatrixpark is 
gelegen westelijk van de Rondweg-West en zuidelijk van de Groenloseweg.   
 
De bedrijventerreinen bestaan uit de volgende straten: 
Beatrixpark, Technopark, Driemarkweg, Snelliusstraat, Van der Heijdenstraat, Lorentzstraat 
▪ Van Leeuwenhoekweg, Wooldseweg, Golsweg, Nijverheidstraat, Koningsweg, Bocholtsestraat  
▪ Venemansweg, Vreehorstweg, Stevinstraat, Tinbergenstraat, Leeghwaterweg, Buys Ballotstraat 
▪ Oldengoorweg, Industrieweg, Parallelweg, Ambachtstraat, Misterweg 
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Belangrijke Gegevens 

 

Alarmdiensten 
Politie, brandweer, ambulance spoed  112 
Politie geen spoed    0900 – 8844 
Uw wijkagent dhr.  Henk klein Winkel                0900 – 8844 
Bureau Slachtofferhulp    0900 – 0101 (ma t/m vrij 09:00-17:00) 
Misdaad Anoniem    0800 – 7000 

 

Gemeente Winterswijk 
Algemeen nummer gemeentehuis                               0543 – 543 543 
E-mail: gemeente@winterswijk.nl                               http://www.winterswijk.nl 
Internet:www.winterswijk.nl 
 
Contactpersoon: Bert Roeterdink                                0543 - 543 181 
broeterdink@winterswijk.nl  
 
Risicobeheersing  Winterswijk                                      0543 – 543 526 
 
 
Bezoekadres 
Stationsstraat 25 
7101 GH  WINTERSWIJK 
 
Postadres 
Postbus 101 
7100 AC  WINTERSWIJK 

 

Belangenvereniging OWIN 
Voorzitter:                                             Contactpersoon KVO-B: 
D. Bussman                                           Henk Kip  henk@provonova.nl  tel. 06-4090 2354 
 
Secretariaat::                                            http://www.owin.nl 
Marlies Joldersma 
Tel: 0543-533711 

 

 

Beveiligingsdienst 
Veneberg Security Team B.V.                0545-273312 
                                                                    http://www.veneberg.com/ 
Bezoekadres: 
Korenbree 34 
7271 LH  Borculo 
 
Postadres: 
Postbus 66 
7271 AB  Borculo 

 

Inspectie SZW  (Arbeidsinspectie)          http://www.inspectieszw.nl/      
                                                                     0800 – 270000 
Arbeidsongevallen kunnen ook buiten kantooruren via dit telefoonnummer worden gemeld. 
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1  Informatie OWIN 

 
Belangenvereniging voor de plaatselijk Industrie en Zakelijke dienstverlening  

 
Het doel van de vereniging is het behartigen van de belangen in Winterswijk gevestigde ondernemingen die 
werkzaam zijn in de industrie, handel en nijverheid alsmede van de grotere dienstverlenende bedrijven, dit alles in 
de ruimste zin van het woord.  

 
Dit doel willen wij bereiken door allerlei activiteiten te ontplooien. Activiteiten op het gebied van veiligheid, “ken 
je buurman”, collectieve inkoop en meer. Leden van de OWIN hebben de mogelijkheid deel te nemen aan deze 
collectieve projecten.  

 
 
Het bestuur van de OWIN bestaat uit de volgende personen: 

-          Danny Bussman: voorzitter 
-          Ronny ten Have: secretaris 
-          Jos Bongers: penningmeester, vice voorzitter 
-          Jurgen van Ast: lid 
-          Koen Mentink: lid 

 
Henk Kip is oud-bestuurslid en is namens de OWIN voorzitter van de KVO-B werkgroep.                  
 
 
Contactgegevens OWIN: 
Secretariaat:: 
Marlies Joldersma 
Tel: 0543-533711 

 
 
 

  



2  Politie Informatie 

2 . 1  A a n g i f t e  d o e n  

De politie wil aangiften binnen krijgen om beter zicht te krijgen op criminaliteit. Zo is de politie beter in staat om 
meer gericht te kunnen opsporen en te surveilleren. Ook denkt zij dan beter te kunnen samenwerken met 
toezichthouders. Het resultaat zal zijn dat het oplossingpercentage hoger wordt en dat het aantak misdrijven zal 
afnemen 
 

Uw wijkagenten in Winterswijk is de heer Henk klein Winkel .  
Politieteam Winterswijk, gevestigd aan de Dingstraat 38 te Winterswijk. Het bureau is op werkdagen (m.u.v. 
feestdagen) geopend van 10.00 – 12.00 uur aangifte op afspraak. 
 

A a n g i f t e  o p  a f s p r a a k  

Het beste kunt u via het telefoonnummer 0900 - 8844 een afspraak maken om aangifte te doen aan het 
dichtstbijzijnde politiebureau. Er wordt dan (tijdens openingstijden) tijd en ruimte voor u gereserveerd.  
 

A a n g i f t e  v i a  i n t e r n e t  

Voor het doen van internetaangifte geldt een aantal voorwaarden. Daarnaast zijn er procedurele afspraken 
gemaakt voor de afhandeling van de internetaangiftes. 
 
U kunt niet voor alle feiten een internetaangifte doen, kijk voor de voorwaarden op www.politie.nl/Aangifte. 
 

A a n g i f t e  d o e n  

Aangifte doen van bedreiging 
Van bedreiging moet u als bedreigde persoonlijk aangifte doen op een districtsbureau van de politie. Als het nodig 
is volgt een verwijzing naar specialistische afdelingen van de politie. Het gaat dan op de volgende vormen van 
bedreiging: 
 
▪ met openlijk geweld met vereende krachten, of 
▪ tegen een internationaal beschermd persoon of diens goederen, of 
▪ met een misdrijf waarmee de algemene veiligheid van personen in gevaar wordt gebracht, of 
▪ met verkrachting, of 
▪ met aanranding, of 
▪ met een misdrijf tegen het leven gericht, of 
▪ met gijzeling, of 
▪ met zware mishandeling, of 
▪ met brandstichting. 
De aangever moet zich ook daadwerkelijk bedreigd hebben gevoeld; met andere woorden: er moet sprake zijn 
geweest van een reële/serieus te nemen bedreiging. 
 
Aangifte doen van diefstal van auto of motor 
Als uw auto of motor is gestolen, moet u als eigenaar, houder of gemachtigde zo spoedig mogelijk aangifte komen 
doen op een politiebureau. In principe kan dit bij elk politiebureau. 
 
Ook moet u de diefstal direct telefonisch melden bij de VAR, de stichting Vermiste Auto Registratie, 
telefoonnummer 071 - 36 41 777. Daarbij moet u de meldcode (laatste vier cijfers van het chassisnummer, te 
vinden op het kentekenbewijs) doorgeven en wordt het voertuig in Nederland als vermist geregistreerd. 
 
Daarnaast is het verstandig de diefstal bij uw verzekeringsmaatschappij of -agent te melden. Heeft u een 
leaseauto geef de diefstal dan ook door aan uw leasemaatschappij. 
 

Als u naar het politiebureau komt moet u het kentekenbewijs van de auto of motor meenemen. De politie vraagt 
onder meer naar: 
▪ dagwaarde van de auto of motor; 
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▪ kilometerstand; 
▪ bijzonderheden van/op/aan/in de auto/motor; 
▪ serienummers en omschrijvingen van aanwezige goederen (autoradio, fototoestel etc.); 
▪ motornummer, chassisnummer, kenteken. 
▪ De politie stelt de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) in kennis van de diefstal. De RDW verklaart het 

kenteken vervolgens ongeldig. Op dat moment vervalt de aansprakelijkheid van de eigenaar/houder voor 
daarna met de auto gepleegde overtredingen, evenals verzekering, belastingplicht e.d. en wordt het vermiste 
voertuig in Europa (Schengen-landen) gesignaleerd. 

 
Aangifte doen van diefstal fiets, brommer of scooter 
Is uw fiets, brommer of scooter gestolen dan is het aan te bevelen hier aangifte van te doen. In principe kunt u 
hiervoor terecht op elk politiebureau. 
 
U dient of het verzekeringsbewijs of de fietsregistratiekaart mee te nemen. 
 
Aangifte doen van vermissing/verlies van goederen 
Bij verlies of vermissing van een voorwerp of goed kunt u als eigenaar persoonlijk aangifte komen doen van 
vermissing. Dit kan in principe op ieder politiebureau. Het is verstandig een document mee te nemen waarop de 
relevante gegevens van het voorwerp vermeld staan, zoals merk en serienummer. 
Wij raden u aan altijd aangifte te doen bij verlies of vermissing van: 
▪ Verzekerde goederen 
▪ Rijbewijs 
▪ Pas 65+ 
▪ Studentenkaart 
▪ Bankpas of giropas 
▪ Creditcard 
▪ Cheques 
▪ Identiteitsdocumenten. 
 
Minderjarigen kunnen zelfstandig aangifte doen van vermissing van hun eigendom. 
In de meeste gevallen heeft u de aangifte nodig als u een claim indient bij de verzekering of een nieuwe pas wilt 
aanvragen. 
 
2 . 2  I n b r a a k p r e v e n t i e  

Doe altijd aangifte van inbraak bij de politie. 
Inbrekers hebben een hekel aan de drie ‘’L’s’’: 
■   Licht ■   Lawaai ■    Lang werk 
 

Door het aanbrengen van buitenlampen welke voorzien zijn van bewegingsmelders kunnen inbrekers worden 
afgeschrikt. Ook het plaatsen van goed zichtbare, moderne sloten geeft de inbreker weinig kans. 
 

Een aantal tips 
▪ Ga zorgvuldig om met uw sleutels van uw pand. Geef ze niet aan derden als dat niet nodig is. ‘Verstop’ 

sleutels ook niet buiten. Het lijkt erg verleidelijk om een sleutel te bewaren onder de deurmat of in de 
dakgoot, doe dit niet. 

▪ Laat geen gereedschappen slingeren, berg ladders en trappen op nadat u ze gebruikt hebt. 
▪ Laat lichten branden als u afwezig bent. Dus ook ’s avonds en in het weekend. Gebruik hiervoor eventueel 

een tijdschakelaar. 
▪ Plak geen briefjes op uw winkeldeur dat u er even niet bent, of ‘vanwege vakantie gesloten’. Dit is voor 

inbrekers een uitnodiging. 
▪ Computers en laptops zijn er gewild door inbrekers. Leg ze dus permanent vast met een kabel, waardoor ze 

niet mee te nemen zijn.   

 
 
 
 
 



 
2 . 3  O v e r l a s t  

Als ondernemer kunt u last hebben van veel verschillende soorten overlast. Zo kunt u last hebben van zwervers of 
junks, maar ook van vandalisme en of graffiti. 
 
Het is belangrijk om overlast te melden. Wanneer er geen spoed is, maar u wel politie nodig heeft, kunt u bellen 
met 0900-8844. Ook kunt u overlast melden bij de gemeente Aalten, 0543-493333. 
 
 
Drugsoverlast 
Wanneer er in de omgeving van uw onderneming drugs wordt gebruikt of gedeald, kan dit behoorlijke overlast 
veroorzaken. Zo geeft het klanten een gevoel van onveiligheid en zullen ze liever een straatje omlopen. Maar ook 
kan de waarde van uw pand dalen wanneer er lange tijd in uw buurt druks wordt gebruikt. 
 
Vaak nemen gebruikers veel problemen met zich mee, zoals diefstal, criminaliteit en verstoring van de openbare 
orde. Als last heeft van drugsgebruikers kunt u contact zoeken met de politie en uw wijkagent. 
 
Geluidsoverlast 
Geluidsoverlast kan zorgen voor enorme irritaties. Wanneer u zelf de overtreder niet kunt overtuigen, kunt u de 
politie bellen. 
 

2 . 4  V a n d a l i s m e  e n  v e r n i e l i n g  

Wanneer er opzettelijk openbare- of privébezittingen worden vernield, is er sprake van vandalisme. U kunt hierbij 
denken aan een ingegooide ruit, een vernield bushokje of een verbrande prullenbak. Deze vernielingen kunt ook 
bij de politie en bij de gemeente Winterswijk melden. 
 
Politie:   0900 - 8844 
Gemeente:  0543- 543 543 
 

2 . 5  O v e r v a l / b e r o v i n g  

Een overval kan grote psychische schade veroorzaken. Slachtoffers bevinden zich tijdens een overval in een 
levensbedreigende situatie. Die ervaring kan traumatische gevolgen hebben en zelfs uitmonden in 
arbeidsongeschiktheid. Graag willen wij u ondersteunen door het geven van preventieadviezen om het risico van 
een overval te verkleinen en tips over wat te doen tijden een overval. De Arbowet stelt dat u maatregelen moet 
treffen om uw personeel te beschermen tegen geweld en agressie op de werkvloer, dus ook tegen overvallen. 
 
Preventietips 
In het algemeen is het zo dat een overvaller zo snel mogelijk weg wil met zo veel mogelijk buit. Het is dus zaak om 
er voor te zorgen dat er weinig te halen valt en dat het lastig is om bij geld of ander goed te komen. 
 
Niet elke ondernemer is interessant voor een overvaller. Of u een interessant doelwit bent, hangt onder andere af 
van de maatregelen die u treft. 
 
Zo wordt u minder aantrekkelijk voor een overval: 
▪ Maak een beveiligingsplan. 
▪ Doorbreek vaste patronen. 
▪ Overvallers houden niet van publiek. Hoe meer mensen, hoe kleiner de kans dat u overvallen wordt. 
▪ Zorg voor een overzichtelijke inrichting in en rondom uw bedrijf. 
▪ Een doorzichtige etalage/kantoorraam geeft extra sociale controle, waar de overvaller niet van gediend is. 
▪ Hoe minder geld er aanwezig is, hoe kleiner de potentiële buit, hoe kleiner de kans is dat u wordt overvallen. 

Zorg voor weinig geld in de kassa. 
▪ Zorg voor een goede kluis om geld (wat niet dient als wisselgeld) in op te bergen. 
▪ De overvaller heeft weinig tijd, dus kluizen met tijdsvertraging zullen snel het doelwit worden. 
▪ Houd, voordat u de zaak opent, de omgeving in de gaten. Wees alert op verdachte personen en voertuigen. 

Let op eventuele braaksporen. 



▪ Controleer of uw pand aan het eind van de dag echt leeg is. Wees bij het verlaten van uw pand bedacht op 
verdachte personen. 

▪ Als u geld moet verplaatsen, doe dit zeer onregelmatig en bij voorkeur met twee personen of meer. Geld 
moet altijd op klaarlichte dag verplaatst worden. 

▪ Ken uw klanten. Observeer mensen en maak, wanneer iemand binnenkomt, direct contact. Leer ook uw 
personeel dat te doen.  

▪ Meld verdachte situaties altijd aan de politie. 
 
Stel uw medewerkers op de hoogte van de veiligheidsmaatregelen en zorg dat ze worden uitgevoerd. Oefen de 
veiligheidsmaatregelen regelmatig. 
 

2 . 6  S l a c h t o f f e r h u l p  

De gevolgen van overvallen en andere calamiteiten op medewerkers in de winkel zijn vaak erger dan wordt 
verondersteld. Dit zien we niet aan de buitenkant, door materiële schade of door lichamelijk letsel. Mensen 
voelen zich vaak moedeloos, machteloos en angstig. Deze gevoelens verdwijnen zelden na een paar dagen. Soms 
ondervinden slachtoffers nog jarenlang last van die ene gebeurtenis. Dit hangt niet alleen af van de ernst van de 
gebeurtenis maar, ook van de manier waarop de persoon zelf de schokkende gebeurtenis heeft beleefd en hoe 
zijn of haar omgeving ermee omgaat.  
Het is voor de omgeving van het slachtoffer vaak erg moeilijk om te begrijpen wat deze persoon meemaakt. Juist 
dit onbegrip kan er soms toe leiden dat het proces van herstel ernstig wordt belemmerd.  Een goede opvang van 
slachtoffers van overvallen en andere calamiteiten is cruciaal. 
 
Levensgevaarlijke en ingrijpende gebeurtenissen zoals overvallen zijn situaties die niet dagelijks voorkomen. Veel 
mensen denken "dat overkomt mij niet". We wanen ons dan in een veilige wereld waarin we, als we normaal 
doen, geen risico's lopen.  
Een overval vaagt deze hele gedachte in slechts enkele seconden of minuten bij een persoon weg. Soms 
voorgoed. Plotseling komen we tot het besef dat we dagelijks risico lopen. Na een dergelijke gebeurtenis houden 
veel slachtoffers zich sterk. Velen krijgen de "klap" pas na enkele dagen.  
 
De werkgever en de collega’s kunnen een belangrijke rol spelen bij het herstel van de “getroffen” medewerker. 
De werkplek is voor velen een plaats waar men sociale contacten heeft en waar men zich thuis voelt. Het is zowel 
in uw belang als dat van de werknemer dat hij of zij indien zo spoedig mogelijk weer optimaal kan deelnemen aan 
het arbeidsproces. Verzuim ligt op de loer als de opvang na een calamiteit te wensen over laat. 
 
Klachten 
Het is belangrijk om klachten of symptomen bij medewerkers te herkennen.   
Veel voorkomende klachten zijn: 
Angst (soms na lange tijd), lichamelijke reacties, woede, schuldgevoelens,  
Concentratieverlies, schrikachtig, neerslachtigheid, slaap- en eetstoornissen, verstoorde relaties, eenzaam gevoel, 
verlies van interesses, verzuim en vooral, als de verwerking niet goed verloopt, een wisselende stemming. 
Neem bij dergelijke signalen contact op met Slachtofferhulp. 
 
Slachtofferhulp 0900 - 0101 

 
  



3  Brandweer Informatie 

3 . 1   H o e  b r a n d v e i l i g  i s  u w  o n d e r n e m i n g  

Een brand kan uw onderneming grote materiële schade en immateriële schade toebrengen. Het is dan ook van 
essentieel belang dat u als eigenaar/beheerder maatregelen treft die helpen om brand te voorkomen en die in 
geval van een calamiteit zorgen voor het beheersen van de brand en het beperken van de gevolgen.  
 
Om u te helpen uw onderneming brandveilig te maken, is door Consument en Veiligheid de cd-rom ‘Brandveilig 
Ondernemen’ ontwikkeld. Met deze interactieve checklist kunt u uw hele onderneming nalopen en alles te weten 
te komen over brandveiligheid. 
Deze cd-rom kunt u op www.veiligheid.nl bestellen en/of downloaden. 
 
3 . 2   E n k e l e  t i p s  

De aanwezigheid van brandbaar materiaal op het buitenterrein van een bedrijf (bijvoorbeeld pallets of afval in 
containers) kan brandstichting en vandalisme uitlokken. Een rommelige buitenomgeving van een bedrijf kan dus 
een bron van problemen vormen. En dan niet alleen problemen voor het eigen bedrijf, maar ook voor de buren. 
 
Het is een bekend feit dat brandgevaar en dus ook brandschade niet alleen van buitenaf kan ontstaan, maar dat 
ook binnen het bedrijf soms aanzienlijke risico’s aanwezig zijn. In het kader van de beperking van risico’s en 
schade is het wellicht nuttig dat de ondernemers ook eens nagaan (of na laten gaan) of op dit gebied geen 
verbeteringen aan te brengen zijn.  
 
Opslag, pallets, afval 
Zorg voor een hek om het eigen terrein van voldoende hoogte. Zorg dat op het terrein van uw bedrijf geen 
brandgevoelig materiaal (bijvoorbeeld pallets, emballagekarton, kunststof verpakkingmaterialen) binnen 10 meter 
van de gevel van een gebouw van uw buurbedrijf is opgeslagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Houten pallets niet te hoog opstapelen (niet meer dan 2 meter hoog) open gemarkeerd gedeelte van het 

terrein. 
 Pallets niet opslaan tegen de gevels van gebouwen en zeker niet onder luifels van gebouwen (10 meter 

vrijhouden van gevels). 
 Pallets niet direct langs de openbare weg opslaan (2 meter vrijhouden van wegen en hekwerken. 
 Laat pallets en afval regelmatig afvoeren, in elk geval voor het weekeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
Containers 
Open containers worden veelvuldig in brand gestoken of gebruikt als hulpmiddel bij een inbraak. Voor dat laatste 
worden verrijdbare containers naar een geschikte plaats gereden om zo makkelijker te kunnen inbreken: 
bijvoorbeeld via balkons, daken en dergelijke. Containers daarom altijd voorzien van een deksel en bij voorkeur 
plaatsen op een speciaal (omheind) gedeelte van het terrein (of vastleggen met kettingen). 
 
 

Toelichting: 
Houten pallets kunnen door de luchtige stapeling een enorme brandstapel 
vormen. Bij een wat grotere opslaghoogte (> 2 m) is een brandende stapel 
pallets nauwelijks te blussen. Er komt een enorme hitte vanaf, die een 
ernstige bedreiging kan vormen voor het eigen en naastgelegen bedrijven 
voor hoogspanningsleidingen en dergelijke. 

Toelichting: 
Pallets en kratten zijn niet alleen brandbaar maar ook ideaal materiaal voor 
inbrekers: pallets kunnen worden gebruikt om en schans te maken over een 
hek, pallets of kratten om een trap te bouwen naar eerste verdieping of dak 
waar men zich vervolgens toegang tot het bedrijf kan verschaffen. 



 
In verband met het brandrisico niet plaatsen tegen gevels van gebouwen en niet onder luifels. En bij voorkeur ook 
niet direct langs de openbare weg. De containers moeten ’s avonds afgesloten worden. 
 
 
Bluswatervoorziening 
Controleer regelmatig (in elk geval eens per maand) of alle bluswatervoorzieningen toegankelijk zijn voor de 
brandweer. Onder bluswatervoorzieningen worden verstaan: 
 boven- of ondergrondse brandkranen; 
 bluswaterriolen; 
 open water, reservoirs en dergelijke voor zover deze in overleg met de brandweer zijn aangemerkt als 

bluswatervoorziening. 
 
Zorg dat werknemers en bezoekers materiaal en voertuigen dusdanig op het bedrijventerrein plaatsen, dat zij 
aanwezige bluswatervoorzieningen toegankelijk voor de brandweer houden. Op de volgende pagina staat een 
kaart met bluskranen op De Riestap. 
 
Controleer regelmatig op eigen terrein(in elk geval eens per maand) of de aanrijroutes van  
de brandweer niet geblokkeerd zijn. Aanrijroutes moeten over een breedte van minimaal 4,50 meter vrij zijn of 
vrij worden gehouden. Op de bedrijven wordt een beroep gedaan om hiermee rekening te houden, bijvoorbeeld 
bij het parkeren van (vracht)auto’s of het opstellen van keten, containers en dergelijke (al was het maar tijdelijk 
voor een verbouwing). 
 

 
 

 

3 . 3   B r a n d k r a n e n  o p  V è è n e s l a t  N o o r d  &  Z u i d ,  B e a t r i x p a r k  e n  T e c h n o p a r k  

 
 
Kaart met de brandkranen   -   info Brandweer 

  



4  Meldingen en klachten openbare ruimte 

 
Klachten en Meldingen kunnen worden doorgegeven met de app: Beter Buiten, een initiatief van o.a. de 
gemeente Winterswijk. 
 

4 . 1   O p e n b a r e  v e r l i c h t i n g  

Het onderhoud van de openbare verlichting is in Winterswijk ondergebracht bij de firma  
Leander. Zij vervangen 2 keer per maand de kapotte lampen. Melding van kapotte lampen en defecte masten 
kunnen worden doorgegeven bij de gemeente Winterswijk. De meldingen worden in het klachtenmeldsysteem 
gezet en naar Leander gestuurd. 
 
Wilt u melding maken van een kapotte lamp of defecte mast? Bel naar het algemene nummer van de gemeente: 
0543 - 543543, of geef de melding door via het formulier Melding in woon- en leefomgeving op 
www.Winterswijk.nl 
Geef ook de locatie door van de betreffende lichtmast of indien mogelijk het nummer van de lichtmast. 
 

 
4 . 2  W e g o n d e r h o u d  

Als beheerder van de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk 
voor de staat van onderhoud en de kwaliteit van de verhardingen in de 
openbare ruimte. 
Uitzondering daarop zijn de inritten naar de bedrijven. Daarover is de 
afspraak dat de bedrijven zelf voor het onderhoud verantwoordelijk zijn. 
Meldingen over de verhardingen kunt u doorgeven via het algemene 
nummer van de gemeente 0543-543 543, of via het formulier Melding in 
woon- en leefomgeving op www.winterswijk.nl 
 

4 . 3  G r o e n o n d e r h o u d  

Ook de verantwoordelijkheid voor het groenonderhoud ligt bij de 
gemeente. Het onderhoud wordt gepleegd volgens het beheerplan 
harmonisatie openbaar groen. 
Mocht u toch nog klachten en/of meldingen hebben kunt u dit doorgeven 
aan de gemeente: 0543-543 543, of geef de melding door via het formulier 

Melding in woon- en leefomgeving op www.winterswijk.nl. 
 
4 . 4   R i o o l v e r s t o p p i n g e n   

Over het algemeen wordt een rioolverstopping van de huis(bedrijfs)riolering veroorzaakt door de gebruiker. Het 
uitgangspunt bij een rioolverstopping is dan ook dat de gebruiker de verstopping oplost. Ook als de verstopping 
zich bevindt in het gedeelte riool vanaf het bedrijf tot aan de gemeenschappelijke hoofdriolering. Alleen indien de 
aansluiting op openbaar terrein dusdanig defect is dat normale afvoer niet meer mogelijk is (bijvoorbeeld 
buisbreuk, wortelgroei) dan lost de gemeente het probleem op en komen de kosten voor rekening van de 
gemeente. 
  



5  Keurmerk Veilig Ondernemen 

 
5 . 1   T o e l i c h t i n g  

 

Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) staat voor het structureel aanpakken van veiligheid op de 
bedrijventerreinen. Het keurmerk behandelt alle aspecten van veiligheid zoals onder andere verkeersveiligheid, 
brandveiligheid en veiligheidsgevoelens. Het motto van het KVO is dan ook een “schoon, heel en veilig “ 
bedrijventerrein. 
Ook is  een handboek Keurmerk Veilig Ondernemen te downloaden via  www.hetccv.nl/kvo  
In januari 2010 is het KVO certificaat basis samenwerken behaald voor de bedrijventerreinen in Winterswijk. 
Hiervoor zijn door de werkgroep een veiligheidsanalyse en een plan van aanpak met maatregelen opgesteld die in 
2 jaar tijd uitgevoerd dienen te worden. De werkgroep is een publiek private samenwerking (pps) bestaande uit: 
 Ondernemers; 
 Gemeente; 
 Politie; 
 Brandweer. 
Voorbeelden van maatregelen zijn het verbeteren van het groenonderhoud, het opstellen en uitreiken van een 
veiligheidshandboek, voorlichting geven en meer.  
 
In het najaar van 2014 heeft de tweede hercertificatie plaatsgevonden. In de winter van 2016/2017 zal de derde 
hercertificering plaatsvinden. Hercertificatie betekent opgaan voor het certificaat Continu Samenwerken. 
Hiervoor dient opnieuw de veiligheidssituatie geanalyseerd te worden en een vernieuwd plan van aanpak met 
vervolgmaatregelen moet worden opgesteld. Om gecertificeerd te blijven dient elke twee jaar daaropvolgend 
opnieuw aangetoond te worden dat er structureel wordt samengewerkt aan een veilige omgeving. 
 

5.2 Intentieverklaring  
 

In 2010 is de intentieverklaring ondertekend..  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hetccv.nl/kvo


 
 
 
 

Intentieverklaring 

Keurmerk Veilig Ondernemen 

Bedrijventerrein 

VÈÈNESLAT NOORD, VÈÈNESLAT ZUID EN TECHNOPARK 
 
Ondergetekende partijen, 
 
in aanmerking nemende, 
 

A. dat er een Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) bestaat, dat er in het 
kader van dit KVO-B in opdracht van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing een 
handboek is ontwikkeld, waarin prestatie-eisen voor bedrijventerreinen zijn geformuleerd, dat 
MKB-Nederland KVO-B projecten tot het verkrijgen van de eerste certificering ondersteunt 
met een procesbegeleider; 

 
B. dat het KVO-B een middel is waarmee een veilige omgeving voor ondernemers en bewoners 

in Nederland bevorderd wordt en dat door het ontwikkelen van een instrument (het 
Keurmerk) de kwaliteit van die veiligheid herkenbaar en gewaarborgd wordt en de continuïteit 
gegarandeerd is; 

 
C. dat de bedrijventerreinen Vèèneslat Noord, Vèèneslat Zuid en Technopark, gelegen in de 

gemeente Winterswijk, plusminus 150 bedrijven omvat. 
 
 
zijn het volgende overeengekomen: 
 
1. Ondergetekende partijen zullen samenwerken om de veiligheid van personen en een 

ongestoord en rechtmatig gebruik van goederen en zaken op Vèèneslat Noord, Vèèneslat Zuid 
en Technopark te bevorderen. Zij zijn in staat en bereid om daarvoor wederzijdse 
inspanningsverplichtingen aan te gaan. 

 
2. De gemeente Winterswijk zal bedoelde samenwerking coördineren. MKB-Nederland levert 

een procesbegeleider. 
 
3. Het is wenselijk om in aanmerking te komen voor het KVO-B. De intentie van ondergetekende 

partijen is dan ook om Vèèneslat Noord, Vèèneslat Zuid en Technopark te ontwikkelen en in te 
richten conform de prestatie-eisen van het handboek KVO-B. De inhoud van het KVO-B is een 
hulpmiddel om het door partijen gestelde doel te bereiken. 

 
4. Ondergetekende partijen zullen dit doel trachten te bereiken door het samenstellen van een 

pakket aan veiligheidsmaatregelen. Zij zullen binnen hun invloedssfeer de maatregelen 
uitdragen aan relevante doelgroepen in publiek en privaat. De invoering van de 
veiligheidsmaatregelen vindt bij voorkeur gefaseerd plaats. 



 
 
 
5. Bij de uitvoering van genoemde veiligheidsmaatregelen kunnen de diensten en producten op 

commerciële basis door derden uitgevoerd worden. 
 
6. De uitvoering en voortgang van het in deze intentieverklaring gestelde overleg met partijen zal 

worden besproken in een zogenaamde projectgroep. 
 
7. De projectgroep spant zich in afstemming te bereiken tussen haar beleid en het beleid van de 

gemeente Winterswijk, inzake veiligheid en leefbaarheid. 
 
8. De projectgroep communiceert over haar beleid met andere belanghebbenden dan partijen 

genoemd in deze intentieverklaring. 
 
9. De projectgroep kan voor de uitvoering en voortgangsbewaking van veiligheidsmaatregelen 

aparte werkgroepen instellen. 
 
10. De projectgroep kan een huishoudelijk reglement ontwikkelen, dat de organisatie van de 

projectgroep regelt. 
 
11. Deze intentieverklaring blijft geldig totdat het definitieve convenant van dit 

samenwerkingsverband (KVO-B voor Vèèneslat Noord, Vèèneslat Zuid en Technopark) is 
opgesteld en ondertekend. 

 
Aldus overeengekomen en ondertekend te Winterswijk op [datum]. 
 
 
Door ondergetekende partijen en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 
 
 
Gemeente [naam gemeente] ……………………………………  
Naam en functie 
 
 
Brandweer    …………………………………… 
Naam en functie 
 
 
Politie     …………………………………… 
Naam en functie 
 
 
Ondernemersvereniging [naam] …………………………………… 
Naam en functie 
 
 
MKB-Nederland   …………………………………… 
Naam en functie 
 



Bijlage 1  Beveiliging 

 
Veneberg Security Team B.V. uit Borculo is op verschillende bedrijventerreinen in Aalten en Dinxperlo actief als 
collectief beveiliger. Ook op ‘t Broek. In dit hoofdstuk kunt u lezen wie zij zijn, wat ze doen en hoe u ze kunt 
bereiken. 
 
 

Het Veneberg Security Team 
Het Veneberg Security Team is een particuliere beveiligingsorganisatie met ruime ervaringen. Wij zijn al jaren een 
vertrouwd gezicht op de bedrijventerreinen in de gemeente Aalten. 

 
Naast de beveiligingsactiviteiten met de surveillanceauto’s zijn wij onder andere ook actief in het beveiligen van 
evenementen, objecten en winkels. Ook leveren wij portiers en receptiediensten. Zodra veiligheid en beveiliging 
een belangrijke rol gaan spelen, zijn wij een goede partij om mee in contact te treden. Wij zijn er trots op dat het 
ons steeds lukt om maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende situaties. 
 

Wij zijn erkend door de Minister van Justitie. De organisatie is de trotse bezitter van het kwaliteitskeurmerk 
Beveiliging. Onze medewerkers worden periodiek gescreend door de afdeling Bijzondere Wetten van de politie. 
Als blijk van goedkeuring geeft deze afdeling een beveiligingspas aan onze medewerker. Zonder een geldige pas 
laten wij onze medewerkers geen werkzaamheden uitvoeren.  
 
 

Collectieve beveiliging 
In plaats van dat bedrijven ieder hun eigen beveiligingsorganisatie hebben, kan dit natuurlijk ook collectief 
geregeld worden. De opzet is dan dat de ondernemers samenwerken en opdracht geven aan één organisatie om 
toezicht te houden. Dit is wat er op uw bedrijventerrein heeft plaatsgevonden.  
 

De basis is dat wij onregelmatige surveillancerondes rijden op het terrein. Dit gebeurt tijdens de tijden dat met de 
ondernemers is afgesproken. De surveillanten kijken daarbij naar alle zaken die zich op het terrein gebeurd. Denk 
bijvoorbeeld aan onveilige situaties (brand- inbraak-, sabotagegevaar), verdachte (voertuig)bewegingen, 
milieudelicten, onnodig brandende verlichting, open ramen, deuren en hekken, defect straatmeubilair etc. De 
surveillant probeert onveilige situaties te voorkomen op te heffen. Signaleren, rapporteren en alarmeren zijn 
belangrijke taken in het beveiligingsvak. Daarom staan zij dan ook in regelmatig contact met de 
politie(meldkamer).  
 
 

B i j k o m e n d e  t a k e n  
Wij kunnen naast de basiswerkzaamheden ook de alarmopvolging doen voor uw bedrijf. Wanneer er sprake is van 
een alarm, gaat de surveillant. Volgens de met u afgesproken procedures zal de surveillant vervolgens dit alarm 
voor u afhandelen. Eventuele vervolgacties komen voor zijn rekening. Voor deze dienst heeft de surveillant een 
sleutel van uw pand. De codes van uw systeem, de instructies en de sleutels worden door ons zo gebruikt en 
vervoerd dat ze voor een buitenstaander compleet onbruikbaar zijn en niet herleidbaar zijn naar uw bedrijf. 
 
 

A a n v u l l e n d  m a a t w e r k  
Wij maken heel vaak mee dat bedrijven ons vragen voor aanvullende wensen. Dit kunnen incidentele 
werkzaamheden zijn, bijvoorbeeld een steekproef over veiligheid of een beleidspunt, visitatie van personeel en/of 
bezoekers, beveiliging tijdens een open dag, bedrijfspresentatie of actie waar veel publiek wordt verwacht.  
 

Er is ook vraag naar structurele werkzaamheden bijvoorbeeld bij de openingsronde. Voordat u of uw 
medewerkers het pand binnengaan controleert onze surveillant uw pand binnen en buiten op 
onregelmatigheden. Pas nadat het pand veilig is bevonden mogen uw medewerkers naar binnen.  



Een brand- en sluitronde lijkt een tegenhanger. Hierbij maakt onze surveillant een ronde door uw  verlaten pand. 
Hij controleert met name op brandgevaarlijke situaties (bijvoorbeeld het aanlaten van de kopieermachine of het 
koffiezetapparaat) en verder worden de deuren en ramen van het pand  
 
 
afgesloten. Tot slot zorgt hij er voor dat uw alarmsysteem wordt geactiveerd. Ook deze diensten zijn  maatwerk. 
Uw individuele wensen nemen we op in de instructies. 
 
Het Veneberg Security Team B.V. 
Postbus 66 
7270 AB  BORCULO 
 
Bezoekadres: Korenbree 34, 7271 LH 
Telefoon: 0545-273312 of 0900-9090100 (24 uur per dag) 
E-mail: info@veneberg.com 
Website: www.veneberg.com 

  

mailto:info@veneberg.com


Bijlage 2 Ontruimingsplan 

 
In een ontruimingsplan wordt omschreven hoe het gebouw gecoördineerd ontruimd moet worden, waar de 
verzamelplaats(en) is (zijn) en waar zich de vluchtwegen bevinden. Bovendien voorziet het plan in een 
taakverdeling onder het personeel, hetgeen essentieel is voor een efficiënt uitgevoerde ontruiming. 
 
In dit document staan achtereenvolgens de diverse punten waarop u moet letten wanneer u een ontruimingsplan 
gaat samenstellen. Daarover zijn namelijk een aantal afspraken gemaakt. Deze zijn vastgelegd in de Nederlandse 
Norm, NTA 8112 deel 1 t/m 9 waarin regels voor diverse soorten gebouwen worden gegeven. 
De NTA 8112 bestaat uit de volgende delen: 
 
NTA 8112-1 deel 1; Kantoorgebouwen 
NTA 8112-2 deel 2; Onderwijsgebouwen 
NTA 8112-3 deel 3; Kinderopvanggebouwen 
NTA 8112-4 deel 4; Gebouwen met Publieksfunctie 
NTA 8112-5 deel 5; Logiesgebouwen 
NTA 8112-6 deel 6; Gezondheidszorggebouwen 
NTA 8112-7 deel 7; Industriegebouwen 
NTA 8112-8 deel 8; Cellen en cellengebouwen 
NTA 8112-9   deel 9; Ontruimingshandleiding en ontruimingskaart voor niet vergunningplichtige bouwwerken. 
 
Omdat de brandweer zelf ook gebruik kan maken van het ontruimingsplan, is het wenselijk om een aantal zaken, 
zoals indeling van het voorblad, het gebruik van pictogrammen en de uitwerking van de tekeningen te 
standaardiseren. 
 
 
W e t t e l i j k  k a d e r  

Een ontruimingsplan van gebouwen moet worden opgesteld in het kader van de Bouwverordening art. 6.1.1, en in 
het kader van de Arbo-wet, art. 15 en Arbobesluit, art. 2.17. Om deze reden moet een ontruimingsplan kunnen 
worden getoetst door de brandweer, maar ook, in samenhang met de bedrijfshulpverlening, door de 
Arbeidsinspectie.  
 
 
B e o o r d e l i n g  v a n  d e  w e t t e l i j k e  e i s e n  

Het ontruimingsplan moet zo worden opgezet dat dit plan te toetsen is door de brandweer. Wanneer het 
ontruimingsplan onderdeel uitmaakt van een bedrijfsnoodplan of bedrijfshulpverleningsplan moet het 
ontruimingsplan als zelfstandig en uitneembaar plan worden opgenomen. De brandweer toetst alleen 
ontruimingsplannen en deze moeten dus met een eigen inhoudsopgave worden aangeboden.  
 
 
U i t g a n g s p u n t e n   

Veelal zal de eigenaar of beheerder van een gebouw vanuit het oogpunt van verstandig risicobeheer een 
inventarisatie maken van de in het gebouw aanwezige risico’s. Daarna zal in overleg met het bevoegd gezag en 
eventuele verzekeringsadviseur een verantwoord pakket van beveiligingsmaatregelen en –voorzieningen worden 
gekozen die ook betrekking hebben op het ontruimingsplan. 
 
Het aantal personen dat in een gebouw aanwezig is, wordt bepaald door de grootte, de functie en het gebruik van 
het gebouw en kan variëren van enkele tot duizenden personen. Het personeel in gebouwen is bekend met de 
indeling van het bouwwerk. Bovendien beschikt de werkgever over een bedrijfshulpverleningsorganisatie (BHV). 
Van de bezoekers of gasten van gebouwen kan daarentegen worden aangenomen dat zij voor het merendeel niet 
bekend zijn met het gebouw. In geval van een calamiteit zal het personeel de aanwezige bezoekers en gasten 
helpen. 
 



 
 
Het tijdstip waarop gebouwen geopend zijn, is afhankelijk van de functie van het gebouw en het gebruik. Vooral 
als er sprake is van zowel dag-, avond- als nachtgebruik, is de snelheid van het ontdekken van brand en de wijze 
van optreden van het personeel van grote invloed op het verloop van de brand, het ongeval of de calamiteit. 
 
In de praktijk zien we steeds vaker één gebouw met een eigenaar en meerdere gebruikers. Hier moet het 
ontruimingsplan in goed onderling overleg tussen eigenaar en gebruiker tot stand te komen. Hierdoor ontstaat 
een ontruimingsplan met eigen verantwoordelijkheden voor elke gebruiker. Daarbij is het voor iedereen duidelijk 
wie welke taken en verantwoordelijkheden hebben bij welke calamiteit. 
 
Het ontruimingsplan bij gebouwcomplexen wordt afgestemd tussen alle vergunninghouders 
(gebruiksvergunning), dat wil zeggen de eigenaar en de beheerder voor zover redelijkerwijs kunnen verwachten 
dat meer dan 50 personen aanwezig kunnen zijn, of dat zij anderszins moeten voldoen aan de eisen van de 
Bouwverordening art. 6.1.1. Bij het opstellen van het ontruimingsplan, bij de ontruiming en bij de oefeningen 
moeten zij rekening houden met eventuele overige, niet-vergunningplichtige gebruikers van het gebouw. 
 
 
0 .   O n d e r w e r p  e n  t o e t s i n g s g e b i e d  

De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geeft aanbevelingen voor het opstellen van ontruimingsplannen in 
gebouwen. De toepassing van deze aanbevelingen is van belang voor het verkrijgen van een gebruiksvergunning 
van de brandweer. De toepassing is tevens van belang voor de veiligheid op de werkplek (Arbo-wet). 
 
Bij het maken van een ontruimingsplan voor gebouwen vormen de gestelde voorwaarden de basis. Het 
omschreven ontruimingsplan dient als voorbeeld. 
 
1 .   I n d e l i n g  v a n  h e t  o n t r u i m i n g s p l a n  

Voorblad 
Op het voorblad voor een ontruimingsplan wordt ruimte gereserveerd voor: 
 De titel “Ontruimingsplan” 
 De aanduiding op welk bouwwerk of deel daarvan het ontruimingsplan betrekking heeft. 
 
Inhoudelijke indeling 
Het ontruimingsplan moet in hoofdstukken worden opgezet. In deze hoofdstukken komen de verschillende 
aspecten aan bod en worden hierin uitgewerkt. Van de volgorde en de nummering van de hoofdstukken mag niet 
worden afgeweken. 
 
De inhoud van het ontruimingsplan bestaat uit de volgende onderdelen, met de bijbehorende nummering: 
 
1 Inhoudsopgave  
2 Inleiding en/of toelichting   
3 Situatietekening (ligging van het bouwwerk) 
4 Gebouw, installatie- en organisatiegegevens 
5 Alarmeringsprocedure intern en extern  
6 Stroomschema alarmering   
7 Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie 
8 Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door personeel 
9 Taken receptie/portier (of daar waar de melding binnen komt) 
10 Taken Hoofd Bedrijfshulpverlening (coördinator bedrijfshulpverlening) 
11 Taken bedrijfshulpverlener     
12 Taken ontruimingsploeg      
13 Taken directeur/directie      
14 Tekeningen 
15 Verklaringen van symbolen  
16 Logboek ontruimingsplan 
 
 



2 .   I n l e i d i n g  e n / o f  t o e l i c h t i n g  

Dit hoofdstuk is bestemd voor een eventuele inleiding of toelichting op het ontruimingsplan. Daarin moet in ieder 
geval worden opgenomen wie kennis van het plan moeten nemen. 
 
Daarnaast kan deze inleiding of toelichting bijvoorbeeld de volgende zaken bevatten: 
 de noodzaak van het ontruimingsplan; 
 het plan maakt onderdeel uit van het bedrijfsnoodplan; 
 bij welke calamiteiten het plan van toepassing is; 
 een leeswijzer (ingeval van afkortingen); 
 eventuele afstemming met ontruimingsplannen van aangrenzende bouwwerken; 
 een ondertekening van de directie waardoor het plan een officiële status krijgt. De eindverantwoordelijkheid 

ligt bij de directeur of diens plaatsvervanger. Het delegeren van de verantwoordelijkheid moet schriftelijk 
worden vastgelegd. 

 
3 .   S i t u a t i e t e k e n i n g  ( l i g g i n g  v a n  h e t  b o u w w e r k )  

Een situatietekening is de basis voor het ontruimingsplan. Op de situatietekening moet de ligging van het gebouw 
ten opzichte van zijn omgeving duidelijk worden. 
Onder de tekening moeten de adresgegevens worden opgenomen. 
 
4 .   G e b o u w ,  i n s t a l l a t i e -  e n  o r g a n i s a t i e g e g e v e n s  

In dit hoofdstuk worden alle relevante gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn om het ontruimingsplan goed te 
kunnen beoordelen. 
 
 Geef een overzicht van de algemene gegevens van het gebouw zoals het aantal personen dat er werkt of 

aanwezig zijn, het aantal verdiepingen en/of bouwdelen van het gebouw en andere bijzondere zaken. 
 Doe een opgave van de technische installatie die te maken hebben met de brand c.q. ontruiming zoals een 

brandmeld- of een ontruimingsinstallatie. 
 Omschrijf hoe deze installatie is uitgevoerd en hoe deze installatie werkt. 

- Wordt de melding direct doorgeschakeld naar de brandweer of is er sprake van een vertraging in het 
geval van het aanspreken van een brandmelder? 

- Gaat het ontruimingssignaal alleen op de verdieping c.q. bouwdeel of is er sprake van een totale 
ontruiming? 

 Benoem andere relevante technische dan wel bouwkundige voorzieningen. 
- Een overdrukinstallatie in het trappenhuis? 
- Beïnvloeding van de liften bij een brandmelding? 
- Een brandblusinstallatie? 

 Geef aan welke organisatie er in het gebouw aanwezig is om de ontruiming te begeleiden. Is er een 
bedrijfshulpverleningsorganisatie en uit wat voor groepen bestaat deze? 

 Geef aan over welke communicatiemiddelen de bedrijfshulpverleningsorganisatie beschikt. Hiermee wordt 
bedoeld de manier waarop de bedrijfshulpverleners bij een calamiteit gealarmeerd worden en hoe de 
onderlinge communicatie verloopt. 

 
5 .   A l a r m e r i n g s p r o c e d u r e  i n t e r n  e n  e x t e r n  

In dit hoofdstuk wordt de alarmeringsprocedure beschreven. De alarmeringsprocedure wordt onderverdeeld in 
twee gedeelte. 
 
Interne alarmering: 
Hoe wordt de directe omgeving (gebruikers) gewaarschuwd en hoe wordt de bedrijfshulpverlening gealarmeerd? 
 
Externe alarmering: 
Hoe worden de externe hulpdiensten (brandweer, politie en ambulance) gealarmeerd? 
 
Bij externe alarmering wordt ook omschreven welke informatie aan de hulpdiensten moet worden gegeven. 
Indien er verschillende alarmeringsmogelijkheden zijn, worden deze alle omschreven. 
 
 



 

 

 

6 .   S t r o o m s c h e m a  a l a r m e r i n g  

In dit hoofdstuk wordt in een stroomschema aangegeven hoe de alarmmelding verloopt. De verschillende partijen 
die betrokken zijn bij een alarmering worden hierin opgenomen, waardoor duidelijk wordt hoe zij worden 
aangestuurd. 
 

7 .   W i j z e  v a n  o n t r u i m i n g  e n  o n t r u i m i n g s o r g a n i s a t i e  

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de ontruiming in zijn werk gaat. Er moet onder andere worden beschreven 
wie de bevoegdheid hebben om tot ontruiming over te gaan en hoe er ontruimd wordt. Indien er gebruik wordt 
gemaakt van gedeeltelijke of gefaseerde ontruiming dan moet de ontruimingsinstallatie daarop uitgerust zijn. 
 
8 .   W a t  t e  d o e n  b i j  b r a n d -  o f  o n t r u i m i n g s a l a r m  d o o r  p e r s o n e e l  

Hier volgt een beschrijving van de te nemen acties door het personeel in geval van een calamiteit. Het gaat hier 
niet alleen om het personeel dat een taak heeft als bedrijfshulpverlener, maar het geldt ook voor alle 
medewerkers in het gebouw. 
 
Belangrijk hierbij is aan te geven dat het personeel verantwoordelijk is voor zijn of haar bezoek. De bezoekers zijn 
immers niet op de hoogte van de te nemen acties. 
 
In het hoofdstuk kunnen twee situaties worden onderscheiden: 
 Wat te doen bij brand? 
 Wat te doen bij een ontruiming? 
 
9 .   T a k e n  r e c e p t i o n i s t ( e ) / p o r t i e r  

In de taak van de receptionist(e)/portier wordt omschreven welke handelingen hij/zij moet verrichten. 
Hierbij kan een onderverdeling worden gemaakt in; 
 Wat te doen bij een mondelinge of telefonische brandmelding? 
 Wat te doen bij een melding via een handbrandmelder? 
 Wat te doen bij een automatische brandmelding? 
 
1 0 .  T a k e n  h o o f d  b e d r i j f s h u l p v e r l e n i n g  ( H B H V )  

Bij de taken van het hoofd bedrijfshulpverlening wordt omschreven welke acties hij/zij moet ondernemen na een 
alarmering. Over het algemeen heeft deze functie een coördinerende taak en het wordt dan ook aanbevolen om 
bij deze taakomschrijving, naast de acties, een checklist te maken van de verantwoordelijkheden. Dit is om de 
taken, die niet zelf uit gevoerd dient te worden, maar wel onder de bevoegdheid vallen, op een eenvoudige wijze 
te kunnen controleren. 
 
1 1 .  T a k e n  p l o e g l e i d e r / b e d r i j f s h u l p v e r l e n e r  

Bij de taken van de ploegleider/bedrijfshulpverlener wordt omschreven welke acties hij/zij moet ondernemen na 
te zijn gealarmeerd. Het gaat hierbij alleen om de inzetacties, wat hij/zij ter plaatse moet doen is hem/haar 
bekend. 
 
1 2 .  T a k e n  o n t r u i m i n g s p l o e g  

Bij de taken van de ontruimingsploeg wordt omschreven welke actie deze moet ondernemen op het moment dat 
het ontruimingssignaal afgaat. 
 
In deze taakomschrijving moet aandacht worden besteed aan een systeem dat voorkomt dat controle van deze 
ontruimingsploeg de personen het gebouw weer betreden. 
 
1 3 .  T a k e n  d i r e c t e u r / d i r e c t i e  

Bij de omschrijving van de taken van de directeur/directie wordt een opsomming gegeven hoe de bevoegdheden 
en verantwoordelijkheden liggen, in geval van een calamiteit binnen het bedrijf. 
 



1 4   T e k e n i n g e n  

Van iedere bouwlaag wordt een platte grond opgenomen met daarop aangegeven de volgende gegevens: 
 
 Vluchtwegen 
 Klein brandblusmiddelen 
 EHBO-posten 
 Plaats bediening ontruimingsalarmsignaal 
 Plaats brandmeldcentrale en brandweerpaneel 
 Handbrandmelders 
 Plaats hoofdingang 
 Plaats brandweeringang 
 Verzamelplaats 
 Brandwerende scheidingen 
 
De tekeningen moeten bij voorkeur in kleur en A4 formaat worden aangeleverd. 
De volgende kleuraanduidingen worden daarbij aangehouden: 
 Groen voor vluchtwegen 
 Rood voor brandblusmiddelen 
 
1 5   V e r k l a r i n g  v a n  s y m b o l e n  

Hier worden alle symbolen verklaard die in het plan en de plattegronden worden gebruikt. 
 
1 6   L o g b o e k  o n t r u i m i n g s p l a n  

Hier worden ondermeer bijgehouden: 
 De laatste mutaties van het ontruimingsplan (wanneer, welke wijzigingen) 
 Wanneer er ontruimingsoefeningen zijn gehouden. 
 
 
O e f e n  h e t  o n t r u i m i n g s p l a n  

Zorg ervoor dat het plan geen dik boekwerk wordt. Een kort en bondig ontruimingsplan werkt vaak beter. 
Daarnaast is het belangrijk dat het niet alleen op papier staat, iedereen moet het zich eigen maken, ontruimen 
moet een automatisme zijn. Oefen daarom regelmatig uw ontruimingsplan. 
 
Voor meer informatie of hulp kunt u contact opnemen met de heer J. Seij, gemeente Winterswijk, tel: 0543-
543526.  



Bijlage 3  Bedrijfshulpverlening 

Het kan natuurlijk altijd gebeuren: een ongeluk of brand in uw bedrijf. Vaak duurt het enige tijd voordat 
professionele hulp ter plaatse is. Dan is het van levensbelang dat er collega’s rondlopen die adequaat kunnen 
handelen. Uw werkgever heeft een wettelijke verplichting om bedrijfshulpverlening in het bedrijf te organiseren. 
De directe nadelige gevolgen van ongevallen, brand, en calamiteiten voor de werknemers (en anderen, zoals 
bezoekers) kunnen daardoor zoveel mogelijk beperkt worden. 
 

 
T a k e n  B H V  

 Eerste hulp verlenen. 
 Beginnende brand beperken en bestrijden. 
 Een afdeling of het hele bedrijf ontruimen (evacueren). 
 Communiceren met externe hulpverleners zoals brandweer, ambulancedienst en politie. 
 
Een bedrijf mag ervoor kiezen om verschillende mensen de taken voor EHBO en brandbestrijding te laten 
uitvoeren. Deze mensen tellen dan samen als één BHV’er. 
 
A a n t a l  B H V ’ e r s  

Hoeveel BHV’ers er in uw bedrijf moeten zijn, zal onder andere afhangen van de risico's die het werk met zich 
meebrengt. De Risico-inventarisatie en evaluatie kan dit voor een deel duidelijk maken. Het aantal BHV’ers moet 
zijn aangepast aan het aantal personen dat zich in een bedrijf bevindt. Hieronder vallen zowel personeel als 
klanten. Vooral in bedrijven die veel bezoekers en klanten ontvangen, zoals winkels, is extra aandacht nodig. Er 
moeten in een bedrijf altijd BHV’ers aanwezig zijn. In geval van calamiteiten moeten ze binnen enkele minuten ter 
plaatse kunnen zijn. 

 
In het ARBO-besluit is het minimum aantal BHV'ers dat in het bedrijf aanwezig moet zijn als volgt vastgesteld: 
 Bij 0-50 aanwezigen: 1 BHV’er. 
 Bij minder dan 250 aanwezigen: 1 BHV’er per 50 aanwezigen. 
 Bij meer dan 250 aanwezigen: minimaal 5 BHV’ers. 
 Als er slechts 1 persoon aanwezig is, moet deze beschikken over doeltreffende middelen om zich bij een 

ongeval of brand in veiligheid te stellen. 
 

O r g a n i s a t i e  

Er moet een schriftelijk plan opgesteld zijn voor de organisatie van de BHV. Dit is met name van belang wanneer 
de BHV door een aantal bedrijven gezamenlijk wordt uitgevoerd. Het plan bevat allereerst een overzicht van de 
risico’s en van de maatregelen ter bestrijding van mogelijke risico’s. Er staat onder andere duidelijk in vermeld 
waar zich de gevaarlijke situaties kunnen voordoen. Daarnaast vermeldt het plan de namen en de taken van de 
BHV’ers. Alle werknemers moeten weten wat ze horen te doen bij een ongeluk of bij brand. Bovendien moet er 
een overzicht zijn van beschikbare hulpmiddelen en van de externe hulporganisaties.  
 
Verder moeten in het plan de taken van de BHV’ers omschreven zijn. Tenslotte moet duidelijk zijn op welke 
manier er gealarmeerd wordt. Dit geldt zowel intern (werknemers) als extern (overige hulpinstanties). In het 
bedrijf moeten de vluchtwegen duidelijk aangegeven worden, er moeten  



persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking staan en er moeten voldoende EHBO-voorzieningen en 
brandblusmaterialen aanwezig zijn. 
B e d r i j f s n o o d p l a n  

Met het oog op eventuele calamiteiten is een bedrijfsnoodplan gewenst in complexe bedrijfssituaties. Een 
bedrijfsnoodplan is wettelijk verplicht voor: 
 Bedrijven die onder de verplichtingen van de Seveso-2-richtlijn van de Europese Unie vallen. Deze richtlijn is 

in Nederland ingevoerd via het Besluit Risico’s Zware Ongevallen ’99 (nr. 23427/5/99). 
 Bedrijven die onder artikel 6 van de Arbowet vallen, omdat er op grote schaal met 

gevaarlijke stoffen gewerkt wordt. 
 
A l l e e n - w e r k e n d e  m e n s e n  

Wanneer u monteur, schoonmaker, chauffeur of vertegenwoordiger bent, is de kans groot dat u alleen werkt. In 
geval van nood moet u zich natuurlijk ook in veiligheid kunnen brengen of hulp in kunnen roepen. Uw werkgever 
moet daarvoor maatregelen nemen: hij moet doeltreffende middelen ter beschikking stellen. U moet schriftelijke 
instructies krijgen en geschikte communicatieapparatuur (mobiele telefoon, pieper) kunnen gebruiken. 

 
O p l e i d i n g s e i s e n  B H V  

Het is moeilijk om algemene regels op te stellen voor de opleiding. De risico’s zijn immers per bedrijf verschillend. 
Wettelijk wordt gesteld dat BHV'ers zodanig moeten worden opgeleid, dat de bedrijfshulpverlening is 
gegarandeerd. Voor EHBO is een opleiding "Levensreddende Eerste Handeling" vaak voldoende. Voor 
brandbestrijding zijn de normen sterk afhankelijk van de bedrijfssituatie.  
De overheid heeft samen met de belanghebbenden een opleidingsprofiel voor bedrijfshulpverleners ontwikkeld. 
Als u uw bedrijfshulpverleners volgens dit profiel opleidt weet u zeker dat ze een goede algemene basis krijgen. 
Bovenop dat basisniveau kunt u aanvullende opleidingen aanbieden die gericht zijn op de specifieke situatie 
binnen uw bedrijf. Als er in uw bedrijf bijvoorbeeld met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt is alleen een 
basisopleiding doorgaans niet voldoende. U bent verplicht de risico's in uw bedrijf vast te leggen in een risico-
inventarisatie en -evaluatie (RI-E). Met behulp van deze RI-E kunt u ook de benodigde opleidingen voor uw 
bedrijfshulpverleners inventariseren. 
 
Waar kunnen BHV-opleidingen worden gevolgd? 
ARBO-diensten, opleidingsinstituten van regionale brandweren, bedrijfschappen en een aantal particuliere 
opleidingsinstituten verzorgen BHV-opleidingen. 
 
Moeten opleidingen worden herhaald? 
Oefening baart kunst, dus moeten BHV'ers regelmatig herhalingscursussen volgen. Ook moeten ze in het bedrijf 
oefenen met de externe hulpverleners zoals brandweer, ambulancedienst, EHBO-verenigingen en Rode Kruis. Bij 
calamiteiten moeten ALLE hulpverleners op elkaar zijn ingespeeld. Hulpverlening is teamwork! Elke twee jaar 
moet tenminste (!) acht uur worden besteed aan herhalingscursussen en oefeningen. 
 
U i t r u s t i n g  B H V  

De wet stelt dat de uitrusting, middelen en voorzieningen ten behoeve van de bedrijfshulpverlening zodanig 
moeten zijn dat de BHV'ers hun taken altijd effectief kunnen vervullen. Ze moeten onder andere beschikken over: 
 beschermende kleding 
 adembeschermende middelen 
 EHBO-tassen met voldoende inhoud 
 blusmiddelen 
 brancards 
Ook dit zal per bedrijf verschillend zijn. 
 

B e l o n i n g  

BHV'ers die zich inzetten voor collega's en bedrijf mogen best een beloning krijgen! Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan een jaarlijkse vaste vergoeding of een diplomatoelage. Wanneer de scholing buiten werktijd 
is, moet deze tijd uitbetaald worden. 
  



Bijlage 4   Tips voor de veiligheid van uw bedrijf 

 
Jaarlijks is de helft van alle bedrijven een of meer keren het slachtoffer van criminaliteit. Het ministerie van 
Economische Zaken berekent de directe schade op 3 miljard euro per jaar. Kosten van preventieve maatregelen 
en immateriële schade zijn dan niet eens meegerekend. 
 
Ondernemers doen al veel zelf om criminaliteit te voorkomen. Toch blijkt in de praktijk dat bedrijven vaak nog 
meer maatregelen kunnen nemen die eenvoudig zijn en nauwelijks iets kosten. Daarom hebben overheid en 
bedrijfsleven samen veertien ‘Gouden Tips voor de veiligheid van uw bedrijf’ opgesteld. Of het nu gaat om een 
aan huis gebonden bedrijf of een multinational, de tips zijn bruikbaar voor iedere ondernemer. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T i p  1 .  O p e n -  e n  s l u i t r o n d e  

Openen en sluiten vormen een risicovol en kwetsbaar moment voor diefstal, insluiping en overval. Het niet juist 
openen en sluiten van uw pand kan het functioneren van uw alarmsysteem beïnvloeden. 
Sluiting en opening van uw pand  dienen volgens een vastgestelde procedure gedaan te worden. 
 
Openingsronde 
 In verband met mogelijke ‘verrassingen’ bij het openen van het pand: voer de openingsronde uit met 

minimaal 2 personen. 
 Let op mogelijk openstaande ramen en/of deuren. 
 Let op mogelijk braakschade. 
 
Sluitronde 
 Sluit computers af. 
 Berg waardevolle stukken en/of goederen op. 
 Let op mogelijk openstaande ramen en/of deuren. 
 Controleer of de verlichting brandt. 
 Betrek ook de brandveiligheidsvoorschriften voor uw organisatie in de sluitronde. 
 Controleer of de eventuele nooddeuren vrij zijn en zijn afgesloten. 
 Voorkom insluiting van ongewenste gasten: controleer alle ruimtes op aanwezigheid van achterblijvers (incl. 

kasten, toiletten etc.). 
 
Algemeen 
 Wees alert op ‘verdachte situaties’: verdachte voertuigen, vreemde personen in de omgeving, onbekende 

leveranciers of branchevreemde goederen. 
 Registreer afwijkende en verdachte gebeurtenissen. 
 Spreek af wie wordt gewaarschuwd bij constatering van verdachte omstandigheden. 

Veertien Gouden Tips: 

1. Houd een open- en sluitronde. 

2. Zorg voor goed hang- en sluitwerk. 

3. Regel toegangsbeleid. 

4. Maak afspraken over sleutelbeheer. 

5. Beperk de aanwezigheid van geld en kostbare goederen. 

6. Zorg voor veilige geldstromen. 

7. Zorg voor veilige ontvangst en afgifte van goederen. 

8. Weet wat te doen bij een overval. 

9. Stel huisregels op. 

10. Maak een Internetgedragscode. 

11. Zorg voor clear desk beleid. 

12. Screen sollicitanten. 

13. Werk samen met medewerkers en leveranciers aan een veilig bedrijf. 

14. Werk samen met externe partijen aan een veilige bedrijfsomgeving. 

 



 Voor een goede evaluatie en bijstelling van uw veiligheidsaanpak is journaal houden voor u en uw 
medewerkers onontbeerlijk. 

 

T i p  2 .  G o e d  h a n g -  e n  s l u i t w e r k  

Het is beter een inbraak te voorkomen dan te signaleren. Immers, als een inbraak wordt gesignaleerd heeft de 
eerste schade al plaatsgevonden. Om schade te voorkomen of te beperken moet er een fysieke barrière worden 
gemaakt door middel van goed hang- en sluitwerk. Een dader moet zoveel mogelijk worden vertraagd.  
 
Pas in tweede instantie is het van belang te zorgen voor het snel signaleren van een inbraak. Door een combinatie 
van vertraging en snelle signalering van inbraak, wordt het risico voor de dader heel groot. De bereikbaarheid van 
de buit neemt af en de kans dat de dader gepakt wordt neemt toe. Daardoor wordt er bij uw bedrijf minder snel 
ingebroken. Hoeveel maatregelen u wilt nemen is een keuze die u zelf moet maken. Hou daarbij rekening met de 
risico’s die uw bedrijf loopt. 
 
Fysieke barrièrevorming 
Goedgekeurd hang- en sluitwerk is een vereiste om de kans op inbraak te verminderen. De indeling in categorieën 
hangt samen met de vertraging die het oplevert bij een inbraak. De vertraging wordt aangeduid met het SKG-logo 
en een aantal sterren. SKG is een onafhankelijke certificerende instelling in de bouwnijverheid, die de kwaliteit 
van producten voor de bouw bewaakt. Het aantal sterren geeft de mate van inbraakwering aan: 
 één ster betekent 3 minuten inbraakvertraging; 
 twee sterren betekenen 5 minuten inbraakvertraging; 
 drie sterren betekenen 10 minuten inbraakvertraging. 
Voor uw bedrijf moet u in het algemeen uitgaan van hang- en sluitwerk met een inbraakvertraging van 3 tot 5 
minuten. 
 
Veel artikelen zijn ook voorzien van het logo van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Deze artikelen zijn uitvoerig 
getest voor woningen, maar ook voor bedrijven leveren ze de nodige inbraakvertraging op. Verdere informatie 
over SKG en het politiekeurmerk vindt u op de verpakkingen van de betreffende producten. 
 
Nieuwbouw  
Bij nieuwbouw geldt een wettelijke plicht: er moet gebouwd worden volgens het Bouwbesluit. Hierin is al veel 
opgenomen over inbraakwering. Informeer wel bij het bedrijf dat de bouw uitvoert of er inbraakvertragend hang- 
en sluitwerk wordt aangebracht. 
 
Snelle signalering 
Technisch is heel veel mogelijk om inbraak of poging daartoe vroegtijdig te signaleren. Alarmsystemen en 
camerabewaking worden vaak ingezet. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van bewegingssensoren, 
glasbreuksensoren etc. Dergelijke maatregelen werken ook preventief. Hoe geavanceerder het systeem, hoe 
kostbaarder. Bedenk voordat u met signalering aan de slag gaat, wat er met het signaal gebeurt. Een alarm werkt 
alleen als het snel wordt opgevolgd. Het is niet verstandig om zelf, of een van uw medewerkers, op een 
alarmmelding af te laten gaan.  
Dit levert immers risico’s op. U kunt daar beter een professionele alarmopvolger voor inschakelen. Vergeet niet 
dat er dan ook gereageerd zal worden op iedere valse alarmmelding. Dit brengt extra kosten met zich mee. 
 
T i p  3 .  T o e g a n g s b e l e i d  

Toegangsbeleid is essentieel voor de veiligheid van medewerkers, bezoekers en klanten. Dit begint bij het toezien 
op toegang tot het gebouw. Vaak kan de receptie daar een rol bij spelen: daar kan iedere bezoeker worden 
geregistreerd. Daarnaast is belangrijk dat huisregels en gedragscodes bekend zijn bij medewerkers én bezoekers. 
Bijvoorbeeld door ze duidelijk ter inzage te leggen. 
 
Regels voor de receptie 
1. Medewerkers melden bij de receptie dat ze bezoek verwachten. 
2. Bezoekers melden zich bij de receptie bij binnenkomst en vertrek; dit wordt door de receptie geregistreerd. 
3. Bezoekers worden verplicht door een medewerker begeleid bij binnenkomst en vertrek. 
 
 
4. In grotere organisaties kunnen bezoekers herkenbaar worden gemaakt door het dragen van badges. 



 
Het is van belang om met leveranciers en afnemers goede afspraken te maken. Ook zij hoeven geen onbeperkte 
toegang tot het bedrijf te hebben. Speciale aandacht daarbij verdient extern onderhoudspersoneel, zoals 
schoonmakers. Wellicht is het nodig om ook met tijdelijke medewerkers speciale afspraken te maken. De 
afspraken die u maakt, dienen te worden vastgelegd. Deze afspraken moeten aan alle medewerkers bekend 
worden gemaakt. 
 
Compartimenteren  
Voor veel bedrijven is het verstandig om het pand in sectoren te verdelen. Per sector kunt u dan de toegang 
beperken. Op deze manier zorgt u dat niet alle ruimtes vrij toegankelijk zijn, noch voor bezoekers, noch voor 
medewerkers. Wellicht zijn er ruimtes waar bezoekers helemaal niet mogen komen, of alleen onder begeleiding 
van een medewerker. 
 
Maar ook voor personeel kunt u op deze wijze toegang beperken. Bijvoorbeeld indien er ruimtes zijn waar alleen 
geautoriseerd personeel mag komen. 
Bij het compartimenteren van het pand, is van belang dat ruimtes waar nodig deugdelijk kunnen worden 
afgesloten.  
 
U kunt overwegen om elektronische controle toe te passen op aanwezigheid van onbevoegde personen. Er zijn 
diverse systemen, afhankelijk van de intensiteit van bezoek en het aantal personen, die u op elk moment een 
goed zicht geven op wie in uw bedrijf aanwezig is. De NCP erkende “Borg” installateur kan u hierover voorlichten.  
 

T i p  4 .  S l e u t e l b e h e e r  

Misbruik van sleutels moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Laat sleutels zo min mogelijk dupliceren en 
voorkom onbevoegd gebruik.  
 

 
 
Maak goede afspraken over gebruik, beheer en controle over sleutels en leg deze vast in een kort, duidelijk 
protocol. Daarin kunt u de volgende zaken regelen: 
1. Wie stelt de sleutelprocedures vast en draagt zorg voor vastlegging in een protocol? 
2. Wie stelt de kwaliteitseisen van de sloten en sleutels vast en zorgt voor inkoop/aanschaf? 
3. Wie zorgt voor het deugdelijk en veilig bewaren en gecontroleerd gebruik van de sleutels? 
4. Wie zorgt voor het beheer, afgifte en inname van de sleutels? 

 
 
 
 



 
 
 
  

  
 
 
 
 
 
Zorg dat sleutels weer worden ingenomen (bijvoorbeeld bij vertrek van een medewerker).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Stel een controlebeleid op.  

Denk daarbij o.a. aan de volgende elementen: 
 Wie controleert de aanwezigheid van de sleutels en het juiste gebruik hiervan? 
 Zorg voor controle op plaatsing van sloten en het beheer van de sleutels, speciaal tijdens bouw of 

verbouw van het pand. 
 Zorg voor controle op bovengenoemde aspecten bij afgifte en ontvangst van sleutels. 

6. Communiceer de afspraken naar alle medewerkers en indien nodig naar schoonmakers. 
 
T i p  5 .  O p b e r g e n  v a n  w a a r d e v o l l e  z a k e n  
Het goed opbergen en beveiligen van waardevolle zaken is een “must” om diefstal te voorkomen. Het belemmert 
diefstal, maar werkt ook preventief. Naast geld, waardevolle documenten en goederen, moet ook worden 
gedacht aan databestanden. 
 
Het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) geeft richtlijnen voor de eisen die aan kluizen worden gesteld. Deze 
kunt u onder meer vinden via de site www.ncp.nl. Verzekeraars stellen dergelijke eisen indien de kluis wordt 
gebruikt om geld of waardevolle documenten in op te bergen.  
 
De richtlijnen van het NCP gaan uit van aanwezigheid van geld in de kasten en kluizen. Ook gaan de richtlijnen er 
vanuit dat de kluis zich bevindt in een onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. 
De gewenste mate van veiligheid (de ‘indicatie waardeberging’) kan veranderen als de situatie verandert. De 
verzekeraar kan dit beoordelen. 
 
Een inbraakwerende kast kan in beginsel overal geplaatst worden. Indien hij minder weegt dan 2000 kg, moet hij 
op advies van het NCP verankerd worden. Let op het onderscheid dat wordt gemaakt tussen inbraakwerende en 
brandwerende kasten of kluizen. Inbraakwerendheid wil niet zeggen dat de kluis waardepapieren beschermt in 
geval van brand. Waardepapieren, papiergeld en archiefstukken kunnen het beste brandwerend worden 
opgeslagen. Databestanden kunnen worden opgeslagen in een speciaal ontwikkelde kluis voor diskettes en 
tapestreamers. 
 
Andere maatregelen die u kunt nemen:  
 De inbouwkluis kan zowel in de muur als de vloer worden ingebouwd. Een vloerkluis is beter te beveiligen. 

Een kluis in de muur is nooit sterker dan de muur waarin hij is geplaatst. 
 De inbouwkluis met inwerpgleuf is een kluis met de toevoeging dat geld gestort kan worden zonder de deur 

te hoeven openen. 
 Bij een kluis met buizenpost geschiedt de afstort van geld via een buizenpostsysteem waarbij de feitelijke 

waardeberging op een andere plaats in het gebouw is gesitueerd. 

Zorg dat bij afgifte van sleutels: 

 bekend is door wie en aan wie de desbetreffende sleutel ter beschikking 

is gesteld; 

 de identiteit en bevoegdheid van de ontvanger van de sleutel is 

geverifieerd; 

 vastgelegd is op welke datum en tijd deze is afgegeven; 

 voor ontvangst wordt getekend; 

 de handeling en controles schriftelijk worden vastgelegd. 

 

Zorg dat bij inname van sleutels: 

 vastgelegd is op welke datum en tijd de sleutel retour gekomen is; 

 de identiteit en bevoegdheid wordt gecontroleerd van degene die de 

sleutel retourneert (is dit dezelfde persoon die de sleutel heeft 

ontvangen?); 

 wordt gecontroleerd of de ingeleverde sleutel dezelfde is als die welke is 

afgegeven; 

 de handeling en controles schriftelijk worden vastgelegd. 

 



 
 
 Tijdvertraging is een voorziening op inbraakwerende kasten en kluizen die het openen ervan koppelt aan een 

vooraf ingestelde tijd. 
 Het tijdslot is een voorziening op inbraakwerende kasten en kluizen die het openen ervan koppelt aan vooraf 

ingestelde tijdvakken (blokkeertijden). 
 Bij een afsluitbare kassa om het geld op te bergen is de lade slechts te openen door middel van een 

mechanische of elektronische code waardoor de dader geen kassagreep kan doen. 
 Een afstort/ afroomkastje (cashbox) wordt onder de toonbank geplaatst. Deze is afsluitbaar met een simpel 

slotje. Met enig geweld is verbreken of losrukken van de cashbox mogelijk. 
 

 

T i p  6 .  V e i l i g e  g e l d s t r o m e n  
Beveiliging van geldstromen vraagt om een planmatige aanpak. Risico’s geheel uitsluiten is helaas niet mogelijk. 
Maar u kunt wel maatregelen nemen om overvallers te ontmoedigen. Hierbij is het belangrijk om te weten dat 
een overvaller: 
 in zo kort mogelijke tijd zijn slag wil slaan; 
 zo min mogelijk risico wil lopen; 
 tijdens een overval bijzonder gestrest is en daardoor bij de minste of geringste dreiging geweld zou kunnen 

gaan gebruiken; 
 altijd de regie wil hebben en houden. 
 

 
 
Om te voorkomen dat het nemen van beveiligingsmaatregelen nooit wordt opgepakt maar onder op de stapel 
blijft liggen, kunt u iemand aanwijzen die verantwoordelijk wordt voor het beveiligingenproces. Het is belangrijk 
dat u de beveiligingsmaatregelen zoveel mogelijk in samenspraak met het gehele personeel vast te stellen. 
Desgewenst kunt u ondersteuning vragen van externe deskundigen. 
 
Maatregelen die u kunt nemen: 
 
Kassa 
 Laat klanten zoveel mogelijk betalen met pinpas of chippen. Hierdoor beperkt u de hoeveelheid geld die 

aanwezig is. Maak dit kenbaar bij de ingang. 
 Check bankbiljetten meteen bij ontvangst op echtheid met behulp van een UV-lamp. 
 Stel een maximale waarde vast die in de kassa aanwezig mag zijn. Komt het bedrag in de kassa boven deze 

limiet, zorg dan dat de kassa wordt afgeroomd en dat het geld wordt opgeborgen in bijvoorbeeld een 
afroomkluis. 

 Zorg dat uw kassa een kap of een ander hulpmiddel heeft, dat het onmogelijk maakt om een greep in de 
kassa te doen. 

 Zorg dat waardebonnen bij ontvangst onmiddellijk worden afgestempeld. 
 Maak de kassa leeg na sluitingstijd, en zet de lade zichtbaar open. 
 
 
 
 



 
 
 
Tellen 
 Tel geld in een afgesloten ruimte, uit het zicht van publiek, op onregelmatige tijden. 
 
 
Vervoer van geld binnen uw bedrijf en extern 
 Vervoer geld en waardepapieren op onregelmatige tijden, terwijl er niet al teveel publiek aanwezig is. 
 Zorg dat het geld tijdens het transport niet zichtbaar is voor klanten en bezoekers.  
 Let erop dat de route van het geldtransport veilig is, zodra u geld gaat transporteren. Controleer dus vooraf 

op verdachte situaties.  
 
Vervoer van geld en waardepapieren buiten uw bedrijf 
 Zorg ervoor dat degene die geld transporteert door middel van een mobiele telefoon bereikbaar is. 
 Neem niet steeds de zelfde route naar de bank. 
 Doe het transport met twee personen, waarbij een persoon alert is op verdachte situaties. 
 Ga op wisselende dagen en tijden naar de bank.  
 Transporteer geld en waardepapieren alleen bij daglicht en niet na zonsondergang. 
 
Alarmknop 
Een alarmknop kan een nuttig hulpmiddel zijn. Voordat u een alarmknop aanschaft, of voordat u hem gebruikt, 
moet u wel bedenken dat het gebruik onvoorziene gevolgen kan hebben. Hoe zal een overvaller er bijvoorbeeld 
op reageren? 
Een alarmknop werkt vaak in combinatie met een inbraaksignaleringssysteem. De alarmknop mag echter nooit 
een luid alarm geven. 
Er bestaan duidelijke instructies voor het gebruik van een alarmknop. Neem deze goed door met uw 
medewerkers. Maak goede afspraken met uw meldkamer, om misverstanden te voorkomen. 
 
Camera’s 
U kunt overwegen om camera’s te plaatsen, bijvoorbeeld bij de kassa. Dit werkt preventief. Maar nog beter is het, 
als u ervoor zorgt dat de opgenomen beelden ook echt bruikbaar zijn. 
Houd er rekening mee dat u bij camerabewaking gebonden bent aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
 

T i p  7 .  O n t v a n g s t  e n  a f g i f t e  v a n  g o e d e r e n  

Om risico van diefstal of fraude zoveel mogelijk terug te dringen, is het belangrijk om zowel inkomende als 
uitgaande goederenstromen in uw bedrijf te controleren. Maak afspraken over wie gemachtigd is om in uw 
magazijn te komen of voor ontvangst van goederen te tekenen. 
Regelmatig fysiek controleren dat voorraden ook daadwerkelijk aanwezig zijn, vermindert de kans op fouten, op 
diefstal en op interne fraude. Maakt u gebruik van transportbedrijven of koeriers, dan is het belangrijk ook met 
hen goede afspraken te maken. 
 
U kunt de volgende maatregelen nemen: 
 
Toegang 
 Zorg voor een fysieke afsluiting tussen het magazijn, de ontvangst ruimte en de bedrijfsruimte. 
 Spreek binnen uw bedrijf af welke personen toegang hebben tot het magazijn of de ontvangstruimte. 
 Geef leveranciers en koeriers geen toegang tot het magazijn of bedrijfsruimte, tenzij onder toezicht of met 

begeleiding. 
 
Ontvangst 
 Spreek af welke personen in uw bedrijf geautoriseerd zijn om goederen in ontvangst te nemen. 
 Bij ontvangst dienen zowel de geleverde goederen, het aantal goederen als de bijbehorende documenten te 

worden gecontroleerd. 
 U dient heldere, overzichtelijke en complete informatie te ontvangen. Indien nodig, kunt u hierover met de 

leverancier afspraken maken. 
 



 Voordat ontvangen goederen worden opgeslagen of gebruikt, dienen deze eerst administratief te zijn 
verwerkt. 

 
Verzending 
 Maak duidelijke afspraken over de datum en tijd waarop een zending wordt afgeleverd. 
 
 Maak duidelijke afspraken over wanneer betaling plaatsvindt. Afgesproken kan worden om betalingen pas af 

te laten schrijven nadat goederen zijn ontvangen.  
 Onderteken altijd iedere factuur afzonderlijk met een blauwe pen. 
 Zorg ervoor dat de verzending goed is verpakt. 
 Zendingen met niet volledig ingevulde vrachtbrieven en zegels mogen geweigerd worden. Zorg er dus voor 

dat vrachtbrieven duidelijk leesbaar zijn en volledig zijn ingevuld.  
 Vul telefoonnummers in waarop zowel afzender als geadresseerde overdag bereikbaar zijn. 
 Het bovenblad van de vrachtbrief is voor u, als afzender. Zorg dat u zelf een kopie van de vrachtbrief bewaart. 
 Zorg ervoor dat bij aflevering door een geautoriseerd persoon een ontvangstbewijs wordt getekend. 
 

T i p  8 .  O v e r v a l l e n  

Een overval op u of uw medewerkers kan ingrijpende gevolgen hebben. Slachtoffers bevinden zich tijdens een 
overval in een levensbedreigende situatie. Dit kan grote psychische schade veroorzaken en zelfs uitmonden in 
arbeidsongeschiktheid. 
 
Natuurlijk is het belangrijk om het risico op een overval te verkleinen. Ook is het belangrijk om te weten wat te 
doen tijdens een overval. De Arbowet stelt dat een ondernemer maatregelen moet treffen om personeel te 
beschermen tegen geweld en agressie op de werkplek. Dus ook tegen overvallen. 
 
Preventief 
Een overvaller wil zo snel mogelijk weg, met zoveel mogelijk buit. Het is dus zaak te zorgen dat er weinig te halen 
valt en dat het lastig is om bij het geld of de goederen te komen. U kunt de volgende maatregelen nemen. 
 Zorg voor een overzichtelijke inrichting in en rondom uw bedrijf. Een overvaller houdt er niet van om in het 

zicht te staan. 
 Zorg voor spreiding van de geldstromen 
 Doorbreek vaste patronen. Zorg dat geld of waardevolle goederen niet steeds op hetzelfde tijdstip worden 

getransporteerd. 
 Houd de omgeving in de gaten voordat u uw zaak opent of afsluit. Wees alert op verdachte personen en 

voertuigen. Let bij opening van uw pand ook op eventuele braaksporen. 
 Ken uw klanten en leveranciers. Observeer mensen. Maak direct contact wanneer iemand binnenkomt. Leer 

uw personeel dat ook te doen. 
 Meld verdachte situaties altijd aan de politie. 
 
Wat te doen tijdens een overval 
De politie werkt met de ‘RAAK’ –formule: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bel na een overval zo snel mogelijk de politie via alarmnummer 112. Hoe sneller een onderzoek kan beginnen, 
hoe groter de kans dat de dader gepakt kan worden. Het is belangrijk dat ook de medewerkers in uw bedrijf van 
deze informatie op de hoogte zijn. 
 
 
 
 

R Rustig blijven: overvallers komen voor geld, niet voor u. 
A Aanvaarden: aanvaard de situatie. Neem geen risico. Ga er 

vanuit dat de wapens echt zijn. 
A Afgifte van geld: werk niet opzettelijk tegen. 
K Kijken: een goed signalement vergroot de kans op aanhouding. 

Let daarbij op uiterlijke kenmerken, maar bijvoorbeeld ook op 
een eventueel accent. 

 



T i p  9 .  H u i s r e g e l s  

U mag als ondernemer uw eigen ‘huisregels’ opstellen. Zo kunt u aangeven wat wel of niet is toegestaan in uw 
bedrijf. Ook kunt u aangeven wat sancties zijn als de huisregels worden overtreden. U mag de inhoud zelf 
vaststellen, zolang de regels niet in strijd zijn met de wet of de openbare orde. De regels mogen niet 
discriminerend of onnodig bezwarend zijn. In het Burgerlijk Wetboek is verplicht gesteld dat iedereen van de 
huisregels kennis moet kunnen nemen. Het handigst is dan ook om de regels bij de ingang op te hangen. 
 
 
U kunt huisregels opstellen voor uw personeel, voor personeel van derden (bijvoorbeeld 
onderhoudsmedewerkers of schoonmakers), maar ook voor bezoekers en klanten. Huisregels worden (indien 
mogelijk) opgesteld in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.  
 
Voor uw personeel kunnen huisregels onderdeel zijn van een bedrijfsreglement of van de arbeidsovereenkomst. 
Door medewerkers de huisregels te laten ondertekenen nadat ze het hebben gelezen, gaan zij akkoord met de 
regeling. Men kan zich dan later niet beroepen op ‘onwetendheid’. 
 
Voor personeel van derden of voor uitzendkrachten geldt, dat u afspraken over huisregels kunt maken door 
middel van het contract dat u met het betreffende bedrijf afsluit. Voor bezoekers of klanten kunt u de huisregels 
bekend maken bij de ingang van het pand of het terrein. Men heeft dan de keuze om akkoord te gaan met de 
huisregels, of anders het pand of terrein niet te betreden. 
 
Sancties 
Op het moment dat de medewerker, klant of bezoeker uw bedrijf betreedt en de regels kan lezen, moet hij zich 
daar ook aan houden. U kunt sancties aangeven bij het niet naleven van de huisregels. 
Als iemand in strijd handelt met de huisregels, kunt u diegene daar op aanspreken en verzoeken uw bedrijf te 
verlaten. Indien iemand na twee verzoeken uw bedrijf nog niet heeft verlaten, dan is er sprake van 
huisvredebreuk. Dat is een strafbaar feit. U bent dan bevoegd deze persoon aan te houden.  
 
Visitatie  
De mogelijkheid tot visitatie kan opgenomen worden als een huisregel. Visitatie is controle op de inhoud van 
bijvoorbeeld handbagage, tassen en verpakkingsmiddelen. Dit ter voorkoming dat zaken ongeoorloofd worden 
meegenomen. Visitatie is niet hetzelfde als fouilleren. Bij fouilleren wordt lijf en kleding afgetast, iets wat is 
voorbehouden aan de politie.  
Visitatie wordt vaak als bezwaarlijk ervaren. Houd hiermee rekening en geef aan bij welke situatie u visitatie 
toepast. Als u visitatie toepast moet wel beschrijven, hoe en door wie dat zal gebeuren. In principe mag ieder 
personeelslid bijvoorbeeld een controle op tassen uitvoeren, als dit maar is beschreven en bekend gemaakt. 
 
T i p  1 0 .  I n t e r n e t  g e d r a g s c o d e  

Vrijwel ieder bedrijf heeft tegenwoordig een internetaansluiting. Dat er door medewerkers wel eens privémail 
wordt verstuurd via het werk, vinden niet veel ondernemers bezwaarlijk. Maar er is ook een groot grijs gebied. 
Wat wilt u als ondernemer toelaten en wat niet? Internet en e-mail geven veel mogelijkheden voor verkeerd en 
zelfs crimineel gebruik. Voorkom dat uw bedrijf in diskrediet wordt gebracht door bijvoorbeeld gokken, 
downloaden van pornografische bestanden, downloaden van illegale software of door privé mailen.  
 
Volledig voorkomen van mogelijke problemen is onmogelijk. Zeker waar werk en privé raakvlakken hebben. Denk 
bijvoorbeeld aan thuiswerken. Om te voorkomen dat uw medewerkers internet op een verkeerde manier 
gebruiken, is een gedragscode onontbeerlijk (Mag ik controleren? Kan misbruik leiden tot ontslag?). 
 
De risico’s 
Welke risico’s er zijn, hangt sterk af van de aard van uw bedrijf. Het is belangrijk om deze risico’s in beeld te 
krijgen. Denk daarbij aan de volgende vragen: 
 Wat zijn de zakelijke bestanden en voor wie zijn deze toegankelijk? 
 Hoe wordt in uw bedrijf omgegaan met bedrijfsgeheimen en voor wie zijn deze toegankelijk? 
 Welke informatie mag per mail worden verstuurd en welke beslist niet? 
 Wat zijn de regels voor communicatie met zakenrelaties en overige parijen? 
 Kan elke internetsite bezocht worden? 
 



Afspraken 
Het is van belang om met uw medewerkers goede afspraken te maken over het gebruik van internet en e-mail. 
Leg deze afspraken vast op papier. Denk daarbij aan de volgende zaken: 
 Gebruik op uw netwerk alleen legale software. 
 Geef aan welk type sites niet mogen worden bezocht. 
 
 Benoem welk type attachments niet mogen worden geopend. 
 Bepaal welke programma’s en welk type bestanden niet mogen worden gedownload. 
 Voorkom dat bedrijfsvertrouwelijke gegevens en bedrijfsgeheimen, via e-mail intern of extern kunnen worden 

verstuurd. Beveilig bestanden eventueel met een wachtwoord. 
 Sla vertrouwelijke gegevens en mogelijke bedrijfsgeheimen buiten het netwerk op. 
 Controleer regelmatig (bijvoorbeeld steekproefsgewijs) de verzendlijsten van e-mails die vanuit uw bedrijf 

worden verzonden. 
 Regel de communicatie tussen het bedrijfsnetwerk netwerk en het privé mailadres van uw medewerkers, 

zeker als er sprake is van thuiswerken. 
 Houd er rekening mee dat medewerkers van functie veranderen, ontslag nemen of ontslag krijgen en dat 

nieuwe medewerkers instromen. Het controlesysteem moet in die gevallen zo snel mogelijk worden 
aangepast. Nieuwe medewerkers dienen de gedragscode te ontvangen. 

 
In sommige gevallen kan het nodig zijn om uitgaande e-mails eerst aan een leidinggevende voor te leggen ter 
goedkeuring. Er kunnen soms juridische consequenties zitten aan de inhoud van een bepaalde mail: de ontvanger 
kan er soms rechten aan ontlenen. Is er sprake van uitgaande mails die ter goedkeuring eerst aan een 
leidinggevende moeten worden overlegd, geef dan duidelijk aan om welke onderwerpen het gaat. Geef ook 
duidelijk aan wie geautoriseerd is om e-mails met mogelijke juridische consequenties te mogen goedkeuren of 
verzenden. 
Leg in de gedragscode vast hoe controle van de afspraken plaatsvindt en wat de consequenties zijn als niet aan de 
afspraken wordt voldaan. Houdt daarbij rekening met de privacy van uw medewerkers. Op de website 
www.cbpweb.nl kunt u informatie vinden over de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In het algemeen is vooral 
van belang dat u bij het maken van de afspraken steeds de afweging maakt of de controle in redelijke verhouding 
staat tot de inbreuk op de privacy van betrokkene.  
 
Indien uw bedrijf een ondernemingsraad heeft dient de gedragscode (conform artikel 27 van de Wet op de 
Ondernemingsraden) tot stand te komen samen met de ondernemingsraad. 
Zorg ervoor dat de gedragscode voor iedereen toegankelijk is en dat iedere medewerker er kennis van neemt. Een 
voorbeeld van een uitgewerkte gedragscode voor gebruik van internet in een bedrijf is te vinden op de website 
www.unet.nl (klik op ‘bedrijfsinfo’ en vervolgens op ‘regels’). 
 
T i p  1 1 .  C l e a r  d e s k  

In heel veel bedrijfspanden kunnen ook na sluitingstijd veel waardevolle gegevens en spullen worden 
aangetroffen.  Rapporten, memo's, financiële overzichten, laptops en dergelijke liggen vaak zo voor het grijpen. 
Een 'clear desk'-beleid kan hier zijn diensten bewijzen. Het is een praktische, effectieve beveiligingsmaatregel die 
weinig kost. 
Wel vraagt het de nodige discipline van de betrokkenen en de omgeving.  
 

 
 



Maatregelen 
De volgende maatregelen kunnen worden genomen:  
 Papieren en computermedia worden opgeborgen in een deugdelijk afsluitbare kast of een beveiligde ruimte, 

die buiten werktijd niet gebruikt worden. 
 Gevoelige of kritieke informatie wordt achter slot en grendel bewaard, in een brandwerende safe of kast. 
 Laptops, computers, computerterminals en printers blijven niet ingelogd wanneer zij onbeheerd 

achterblijven. Ze worden beveiligd door middel van wachtwoorden, sloten of andere maatregelen. 
 Postkamers en ruimtes waar fax- en telexapparatuur staan opgesteld, worden buiten werktijd afgesloten. 
 Kopieerapparaten worden buiten werktijd afgesloten, of op een andere manier beveiligd tegen misbruik. 
 Gevoelige of geheime informatie dient na het afdrukken onmiddellijk van de printer te worden verwijderd. 
 
Dagelijks zorgen dat alle informatie en apparatuur wordt opgeborgen is het meest veilig. Maar zorg in ieder geval 
dat dit gebeurt met waardevolle informatie en apparatuur. 
 
Discipline 
Het is belangrijk dat alle medewerkers zich aan de genoemde maatregelen houden.  
Hoe groter uw organisatie, hoe moeilijker het is om clear deskdiscipline in te voeren. U zou dit kunnen doen door 
de volgende stappen te nemen: 
1. Inventariseer de risico's in uw organisatie. 

Denk het classificeren van informatie, aan bedrijfsgeheimen, processen, recepturen en andere ‘intellectuele 
eigendommen’. 
Denk eraan dat waardevolle informatie zich vaak bevindt bij het secretariaat, receptie, bij faxen, printers, 
kopieerapparaten, afvalbakken en papierverzamelbekken. Houd rekening met controle en bevoegdheden van 
mensen die overal in uw bedrijf komen, zoals beveiligers, schoonmakers, plantenverzorgers etc. 

 
2. Stel op basis van de inventarisatie een clear-deskbeleid op.  

Denk hierbij aan al genoemde maatregelen. Zo nodig kunt u medewerkers een geheimhoudingsverklaring 
laten tekenen. 
Zorg ook voor instructies en richtlijnen voor het beheer van sleutels.  
Laat de medewerker of het teamlid die het laatst aanwezig is een sluitronde maken. 
Besteed aandacht aan rapportage en monitoring van incidenten. Zorg voor sancties in geval van onvoldoende 
naleving van het clear deskbeleid. 

 
3. Stel een audittraject vast. 

Controleer periodiek op naleving van de maatregelen. 
 
Laat het management de maatregelen bekrachtigen en uitdragen. 
Zorg voor goede communicatie. Bijvoorbeeld door er tijdens het werkoverleg aandacht aan te geven. Maar u kunt 
medewerkers ook informeren door een affiche op te hangen bij het koffieapparaat of door informatie weer te 
geven op de screensaver van computers. 
 
 

T i p  1 2 .  S c r e e n  s o l l i c i t a n t e n  

Uit politieonderzoek blijkt dat personeelsleden vaak (mede) schuldig zijn aan criminaliteit bij een bedrijf. Geregeld 
wordt informatie van ‘binnenuit’ doorgegeven aan criminelen. Maar ook diefstal door eigen personeel komt 
geregeld voor. Hoe klein uw bedrijf ook is, u loopt altijd het risico dat u een potentiële dief “in huis” heeft. 
Uiteraard wilt u graag betrouwbaar personeel in dienst hebben. 
 
Om zoveel mogelijk risico te vermijden, is screenen en een eventueel antecedentenonderzoek noodzakelijk. 
Natuurlijk moet hierbij rekening worden gehouden met de werkzaamheden die een personeelslid uitvoert. Een 
risicovolle functie heeft meer onderzoek en controle nodig. Het spreekt voor zich dat iemand die vaker (als 
verdachte) in aanraking is geweest met de politie voor bijvoorbeeld diefstal niet geschikt is voor de functie van 
beveiliger. Evenmin is iemand die vaker veroordeeld is voor fraude geschikt voor functies waar financiële 
verantwoordelijkheid mee is gemoeid.  
 



Screening en controle zijn dan ook noodzakelijk. Wees daarover open en eerlijk naar uw (toekomstige) 
werknemers. Het kan zelfs een veilig gevoel geven als men merkt dat er zorgvuldig met het aannemen van 
personeel wordt omgegaan.  
 
Maatregelen 
U kunt de volgende maatregelen nemen: 
 Stuur sollicitanten een formulier met vragen over het verleden van de sollicitant, de gevolgde opleidingen en 

de eventuele vorige werkgevers.  
 Deel aan de sollicitant mee dat er navraag wordt gedaan bij een eerdere werkgever.  
 Informeer de sollicitant over de eventuele controle. Hiermee kan worden voorkomen dat hij/zij onwaarheden 

zal vermelden. Iemand die niets te verbergen heeft, zal met deze controle geen problemen hebben.  
 Geef eerlijk aan waarom een sollicitant niet wordt aangenomen. Heeft u twijfels, neem dan bedenktijd. Geef 

aan de sollicitant aan waarom u dat nodig heeft. Deze kan hierop reageren. De reactie kan voor u de 
doorslaggevende factor worden. 

Naast het screenen van sollicitanten is het uiteraard raadzaam structureel te controleren in verband met 
veiligheid. U kunt richtlijnen opstellen voor e-mail verkeer, het gebruik van telefoon, etc. Laat ook dit weten aan 
het personeel. 
 
Tenslotte dient u niet alleen rekening te houden met uw eigen (nieuwe) medewerkers. Bovenstaande richtlijnen 
zijn ook van belang voor externe personen die vaak in uw bedrijf komen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan 
schoonmakers, onderhoudsdiensten en ICT-medewerkers. Maak goede afspraken met de werkgever van deze 
personen. 
 

T i p  1 3 .  I n t e r n e  s a m e n w e r k i n g  

De interne veiligheidsketen in uw bedrijf zal al slecht functioneren als er slechts één zwakke schakel in zit. Hoeveel 
veiligheidsmaatregelen u als ondernemer ook neemt, veilig ondernemen staat of valt met een goede 
samenwerking binnen uw bedrijf.  
 
Eigen verantwoordelijkheid 
Iedere medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid als het om veiligheid gaat. Deze eigen verantwoording 
wordt groter naarmate medewerkers meer bij veiligheid worden betrokken. Het is daarom belangrijk dat uw 
personeel vanaf het begin actief wordt betrokken bij het maken van plannen. Dit zorgt voor draagvlak bij 
diegenen die de plannen moeten uitvoeren. Daar komt bij dat personeelsleden vaak zeer praktisch toepasbare 
ideeën hebben. Door medewerkers vervolgens ook bij de besluitvorming te betrekken, geeft u ze 
verantwoordelijkheid en neemt u ze serieus. Dit zal het draagvlak verder vergroten.  
Andere partners 
Naast samenwerking binnen uw bedrijf, is het verstandig ook samen te werken met andere relevante partners 
zoals toeleveranciers, schoonmaak- en onderhoudspersoneel en geldtransporteurs. Denk ook aan politie en 
brandweer. Alle veiligheidsmaatregelen die u neemt en afspraken die u maakt kunnen effect hebben op deze 
partners. Houd daar rekening mee bij het maken van veiligheidsplannen en -afspraken. 
 
 
Omgaan met fouten 
Bij het maken van afspraken over veiligheid en bij het treffen van fysieke maatregelen zullen in het begin fouten 
worden gemaakt. Belangrijk is dat correctie van een fout altijd gericht is op verbetering van de samenwerking. Als 
er met respect voor elkaar met dergelijke fouten wordt omgegaan, wordt de correctie het snelst geaccepteerd.  
Als ondernemer heeft u een voorbeeldfunctie voor uw medewerkers. U dient zich daarvan bewust te zijn. 
Natuurlijk kunt ook u fouten maken. Het is belangrijk dat ook u door uw personeel kan worden aangesproken op 
gemaakte afspraken. 
 
Borgen 
Als de taken verdeeld zijn en de instructies voor een ieder duidelijk zijn, kunt u als ondernemer niet achterover 
leunen. Veiliger ondernemen gaat uiteindelijk om mensenwerk. Zodra de routine er in sluipt kunnen de gemaakte 
afspraken gaan verwateren. Zeker als er sprake is van personeelswisselingen. Het is dus goed om de gemaakte 
afspraken regelmatig te controleren. Daarover moet wel open met het personeel worden gecommuniceerd. U 
kunt het onderwerp veiligheid bijvoorbeeld regelmatig terug laten keren tijdens het werkoverleg. 
 



Tegenwoordig werken heel veel bedrijven met kwaliteitssystemen, zoals ISO. U kunt de veiligheidsmaatregelen en 
–afspraken opnemen in het kwaliteitssysteem. Veiligheid wordt daardoor automatisch onderdeel van de 
kwaliteitsaudits. De maatregelen worden dan dus regelmatig gecontroleerd. Bijkomend voordeel is, dat wanneer 
werkprocessen worden veranderd, veiligheidsaspecten meteen worden meegenomen. 

 

T i p  1 4 .  E x t e r n  s a m e n w e r k e n  

Door het veiliger maken van de omgeving van uw bedrijf, wordt criminaliteit voorkomen. De omgeving veiliger 
maken kan alleen door samen te werken: met andere ondernemers, met politie, brandweer en gemeente. 
 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ (KVO) is een werkwijze waarbij gezamenlijk, op een gestructureerde manier, 
gewerkt wordt aan een veilige omgeving. Uiteindelijk kan er een certificaat worden behaald.  
Dit keurmerk is bedoeld voor bedrijventerreinen en winkelgebieden. Maar de werkwijze die gebruikt wordt, kan 
ook op andere locaties worden toegepast. 
 
Werkwijze 
De aanpak start door de deelnemende partijen bij elkaar te brengen. Minimaal zijn nodig: ondernemers, politie, 
brandweer en gemeente. Deze samenwerking werkt, omdat het veiliger maken van het openbare gebied in het 
belang is van al deze partijen. 
 
Gezamenlijk wordt bekeken welke zaken in de bedrijfsomgeving verbeterd kunnen worden. Bijvoorbeeld door te 
kijken naar cijfers van politie en brandweer, maar ook door samen een ‘schouw’ te houden in het gebied. Daarbij 
wordt onder meer gelet op goede verlichting, brandgevaarlijke situaties, verkeersonveilige situaties en de 
overzichtelijkheid van het gebied. 
 
Gezamenlijk wordt besproken welke zaken als eerste verbeterd moeten worden. Voor de gekozen onderwerpen 
wordt afgesproken hoe ze aangepakt worden, door wie en wanneer de maatregel klaar moet zijn. 
 
Deze afspraken worden allemaal vastgelegd in een ‘veiligheidsplan’. Als deze afspraken allemaal zijn gemaakt en 
vastgelegd, is het belangrijk om af en toe bij elkaar te blijven komen, om te zorgen dat alle partijen de afspraken 
ook nakomen. Op langere termijn worden de maatregelen samen geëvalueerd. Zijn ze uitgevoerd? Hebben ze het 
gewenste resultaat gehad? Vervolgens wordt gezamenlijk afgesproken welke onderwerpen hierna worden 
aangepakt. 
 
 
 
 
Waarborgen 
Om te waarborgen dat er ook op lange termijn aandacht blijft voor veiligheid, kunnen de deelnemers hierover 
afspraken maken en deze vastleggen in een convenant of intentieverklaring. Die verklaring dient dan door alle 
partijen te worden ondertekend. Door samenwerking kan worden gezorgd dat de kans om slachtoffer te worden 
van inbraak, brandstichting of vernieling afneemt. Omdat risico’s afnemen, kan dit leiden tot premiekortingen bij 
sommige verzekeringen. Het is dus verstandig om, nadat veiligheidsmaatregelen zijn genomen, contact te zoeken 
met uw verzekeraar. 
 
Op de website www.hetccv.nl vindt u meer informatie over het Keurmerk Veilig Ondernemen.  
 
  



Bijlage 5  Veiligheidschecklist 

 
Met deze lijst kunt u snel een redelijk inzicht krijgen over de veiligheid binnen uw bedrijf. Deze lijst is niet 
uitputtend en aan deze lijst kunnen geen rechten worden ontleend.  
 
Wanneer u de checklist volledig heeft ingevuld krijgt u een redelijk beeld op welke aspecten u actie zou moeten 
ondernemen. Onderstaande vragen dienen in principe allemaal met ja of niet van toepassing te worden 
beantwoord. Indien vragen met nee worden beantwoord, adviseren wij u extra aandacht te besteden aan dat 
onderwerp en waar nodig actie te ondernemen. 
 

Inhoudsopgave: 
▪ Algemeen 
▪ Organisatorisch 
▪ Bouwkundig/mechanisch 
▪ Elektronische signalering 
▪ Brandpreventie/bestrijding 
 
1. ALGEMEEN 

Vraag ja nee n.v.t. 

Is er een veiligheidsplan? Dit bevat onder andere uw risicoanalyse en 
beveiligingsklasse voor uw bedrijf, hetgeen de leidraad voor uw orga-
nisatorische-, bouwkundige-, elektronische- en overige beveiligings-
maatregelen is. 

   

Heeft u uw bedrijfsrisico’s geïnventariseerd en benoemd welke de grootste 
zijn? Onder bedrijfsrisico’s worden verstaan: waarde en attractiviteit van de 
goederen, ligging en aard van uw bedrijf en de kans op en grootte van de 
schade.  

   

Is bij medewerker bekend wie verantwoordelijk en belast is met de 
beveiligingstaken? 

   

Wordt budget gereserveerd voor veiligheid en beveiliging?     

Is de beveiliging een vast agendapunt tijdens uw werkoverleg met uw 
medewerkers? 

   

Zijn de verzekeringsvoorwaarden afgestemd?    

Is het huisnummer en straatnaam duidelijk zichtbaar vanaf de straatzijde? 
(denk aan hulpverleningsdiensten en alarmopvolging) 

   

Is uw pand voorzien van voldoende buitenverlichting minimaal gelijk aan de 
openbare verlichting?  

   

 
2. ORGANISATORISCH 

Vraag ja nee n.v.t. 

Is er een goedgekeurd ontruimingsplan of bedrijfsnoodplan aanwezig?    

Wordt dit plan tenminste eenmaal per jaar en/of na iedere wijziging 
geactualiseerd? 

   

Krijgt het personeel instructie zodat het op de hoogte is van procedures, 
instructie en taken bij calamiteit? 

   

Wordt instructie aan het personeel tenminste eenmaal per jaar herhaald? 
   

Zijn de brandveiligheidsinstructies op goed zichtbare plaatsen opgehangen?    

Wordt er tenminste eenmaal per jaar een ontruimingsoefening gehouden?    

Zijn er personeelsleden opgeleid tot bedrijfshulpverlener?    



Zijn er tijdens het gebruik van de onderneming altijd voldoende 
bedrijfshulpverleners aanwezig? Ook tijdens vakanties?  

   

Zijn er procedures voor het openen en sluiten van het bedrijfspand?    

Is bekend wie, op ieder moment van de dag, in uw bedrijf is (personeel, 
bezoekers, leveranciers etc.)? 

   

Registreert u het sleutelgebruik (naam/personeelsnummer), ook m.b.t. verlies 
en uitreiking reservesleutels?  

   

Zijn er huisregels voor personeel/bezoekers/leveranciers of klanten?    

Worden geld- en waardepapieren regelmatig afgestort (wisselende aanrijroutes 
en tijden ) 

   

Is uw meldkamer (Particuliere Alarm Centrale) op de hoogte van actuele 
waarschuwingsadressen en kunnen deze binnen 15 minuten ter plaatse zijn voor 
verificatie van het alarm? (denk aan vakanties / beëindiging dienstverband e.d.) 

   

Is aan de buitenzijde van het bedrijf zichtbaar gemaakt dat u preventieve 
maatregelen genomen hebt?  

   

Is aan de buitenzijde van het pand goed en voldoende zichtbaar dat u 
aangesloten bent bij een collectieve beveiliging?  

   

Heeft u maatregelen genomen om automatiseringsfraude tegen te gaan? 
(sabotage/vernietiging van bestanden, diefstal, besmetting door virussen) 

   

Zijn back-ups van computerbestanden veilig opgeslagen (in ander gebouw / 
brandwerende datakluis)? 

   

Past u bij aanname van personeel een screening toe (uitzendkrachten/tijdelijk 
personeel)? 

   

Controleert u regelmatig het naleven van de gemaakte afspraken?     

 
3. BOUWKUNDIG / MECHANISCH 

Vraag ja nee n.v.t. 

Zijn kwetsbare deuren en ramen voorzien van inbraakwerend hang-/sluitwerk 
en bouwbeslag, welke voldoen aan de eisen volgens de vastgestelde 
risicoklasse (**® of ***®)? (zie ook vraag 1 rubriek algemeen). Denk ook aan 
glasbeveiliging bij hoge risicoklasse. 

   

Zijn kluizen/inbraakwerende kasten deugdelijk verankerd aan de muur of de 
vloer (dit moet bijeen gewicht van minder dan 200 kg.) en zijn deze 
elektronisch beveiligd? Denk ook aan inbraakdetectie van de ruimte waar de 
kluis staat. 

   

Zijn er voorzieningen getroffen om een zogenaamde ram- en snelkraak te 
voorkomen?  

   

Zijn lichtkoepels voldoende beveiligd tegen inbraak (slagvast 
materiaal/ééntoerschroeven/doorklim beveiliging)? 

   

 
4. ELEKTRONISCHE SIGNALERING 

Vraag ja nee n.v.t. 

Is uw pand voorzien van een elektronisch inbraak alarmsysteem?    

Vind automatische doormelding plaats van een inbraaksignalering naar uw 
meldkamer (PAC)? 

   

Bent u op de hoogte van het opvolgingsprotocol bij een alarmmelding? (eerst 
verificatie door personen of techniek zoals camera’’s, inluisteren, zone-alarm)  

   

Voldoet uw installatie aan de voorschriften wat noodzakelijk is voor aansluiting 
op een PAC? 

   

Is het alarmsysteem voorzien van een sabotagealarm en zo ja, controleert u dit 
ook? Let op! 1 x in de 24 uur een controlesignaal naar het PAC is géén 
sabotagealarm.  

   

Hebt u een onderhoudscontract op uw alarmsysteem?    

Wordt regelmatig- na beëindiging van een dienstverband- de alarmcode 
gewijzigd?  

   



Is er een overvalalarm?    

Is het personeel op de hoogte van het overvalalarm en weet men hoe te 
handelen?  

   

Maakt u gebruik van camerabeveiliging?    

Zijn opgeslagen beelden geschikt voor opsporing?     

 
5. BRANDPREVENTIE/BESTRIJDING 

Vraag ja nee n.v.t. 

Wordt de beplanting rondom het gebouw voldoende kort gehouden, zodat er 
zichtlijnen ontstaan en een goede sociale controle mogelijk is?  

   

Beantwoord deze vraag met ja, als tegen of in de nabijheid van het gebouw 
géén 
 Brandbare stoffen, 
 Bij brand gevaar opleverende stoffen en/of 
 Brandbevorderende materialen staan.  

   

Is het afval buiten opgeslagen in een daartoe bedoelde afvalcontainer?    

Is deze afvalcontainer afgesloten (bijvoorbeeld met een hangslot)?    

 

6. HET VLUCHTEN BIJ BRAND (nooduitgangen, vluchtwegen, etc.) 

Vraag ja nee n.v.t. 

Zijn de ingangen, doorgangen, uitgangen, nooduitgangen, gangpaden, galerijen, 
trappen, hellingbanen en vluchtwegen over de minimaal vereiste breedte (denk 
ook aan aanwezigheid van mindervaliden) vrij van opslag en obstakels? Dit geldt 
eveneens voor het gedeelte dat als verlengstuk van de vluchtwegen naar het 
aansluitend terrein loopt.  

   

Zijn de deuren van de nooduitgangen van binnen, tijdens openingstijden,  direct 
te openen door gebruik te maken van bv.  paniekbeslag?  

   

Worden inbraak en/of uitbraakwerende voorzieningen op de 
nooduitgangdeuren (zoals sloten/schuiven, balken etc.) altijd zo 
gebruikt/afgesteld dat tijdens opening van de onderneming de 
nooduitgangdeuren direct onbelemmerd kunnen worden geopend? 
(aanbrengen van dit soort voorzieningen dient in overleg met de brandweer te 
geschieden)  

   

Zijn de nooduitgangen aan de buitenzijde voorzien van een sticker met opdruk 
“nooduitgang vrijlaten” of “nooduitgang”? 

   

Zijn gordijnen in- en/of voor een ingang, doorgang, uitgang en nooduitgang 
zodanig aangebracht dat deze met de deuren meedraaien en bij het openen van 
de deuren de doorgang niet belemmeren? 

   

Zijn kabels en snoeren, in geval deze over de vloer lopen, goed vastgeplakt om 
struikelen of vallen bij vluchten te voorkomen? Dit geldt ook voor omkrullende 
vloerbedekking.  

   

Kan vanuit iedere ruimte in twee richtingen worden gevlucht?    

Hebben grotere ruimten zoals kantine en sportruimte, meerdere  
(nood-)uitgangen? 

   

Zijn de trappenhuizen afgescheiden door middel van brand- en /of rookwerende 
scheidingen? 

   

Zijn lange gangen in meerdere stukken onderverdeeld door middel van brand- 
en/of rookwerende scheidingen? 

   

Zijn de brand- en/of rookwerende deuren en luiken in principe gesloten?    

Zijn de brand- en /of rookwerende scheidingen ook aangebracht boven het 
verlaagde plafond? 

   

Zijn de vluchtwegen aangeven met een van de volgende pictogrammen?    



 
Wordt er tenminste eens per jaar gecontroleerd of de nood- en/of 
transparantverlichting werkt? 

   

Beantwoord deze vraag met ja als de goede werking van brand- en/of 
rookwerende deuren NIET wordt belemmerd d.m.v. haakjes, wiggen etc.  

   

 

7. HET VOORKOMEN VAN BRAND EN HET BEPERKEN VAN DE GEVOLGEN VAN BRAND 

Vraag ja nee n.v.t. 

Zijn voor de afwerking van wanden en plafonds moeilijk brandbare materialen 
toegepast? (dus geen zachtboard of piepschuim) 

   

Zijn stoffering en/of versiering voldoende vrijgehouden van spots of andere 
warm wordende apparatuur? 

   

Houdt u voldoende rekening met de capaciteit van uw elektriciteitsnet in relatie 
tot de aangesloten apparatuur? 

   

Zijn de meterkast en de CV-ruimte vrij van brandbare, opgeslagen materialen?    

Is op de toegangsdeur waarachter zich een hoog- of laagspanningsruimte of een 

schakelruimte bevindt bijgaand pictogram aangebracht?  
 

 
   

Wordt elektrische apparatuur wanneer deze niet gebruikt wordt uitgeschakeld? 
(dus niet in de stand-by stand) 

   

Zijn de afsluiters van gasleidingen goed bereikbaar?     

Is op de deur van de gasmeterruimte het opschrift “hoofdafsluiter gas” 
aangebracht? 

   

Zijn er voldoende brandblusmiddelen aanwezig om een beginnende brand 
effectief te kunnen bestrijden? 

   

Zijn de brandblusmiddelen steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar?     

Zijn de ingebouwde brandblusmiddelen door middel van onderstaande 
pictogrammen aangeduid?  

 

   

Kan met de brandslanghaspel in elke ruimte doeltreffend worden opgetreden? 
Let op voldoende slanglengte.  

   

Worden de brandblusmiddelen jaarlijks door een deskundige gecontroleerd?    

Staan de brandgevaarlijke stoffen opgeslagen in een veilige, afsluitbare en 
voldoende geventileerde kast, kluis of ruimte?  

   

 
8. EEN EVENTUELE INZET VAN DE HULPVERLENINGSDIENSTEN 

Vraag ja nee n.v.t. 

Zijn de opstelplaatsen voor voertuigen van de brandweer voldoende 
vrijgehouden? 

   

Worden de brandkranen vrijgehouden voor de brandweer?    

Bij verplichte doormelding van de brandmeldinstallatie naar brandweer: 
Kan de brandweer zich de toegang verschaffen tot uw terrein/pand zonder 
schade toe te brengen? (bv. sleutelkluisje)  

   

Is er relevante informatie voor de brandweer direct beschikbaar?     

Is in de trappenhuizen een duidelijke verdiepingsindicatie aanwezig?     

 



Bijlage 6  Maatregelen KVO-Bedrijventerrein 

In dit deel van het handboek worden maatregelen beschreven die in het plan van aanpak kunnen worden opgenomen. 
De beschreven maatregelen zijn niet verplicht voor het behalen van het KVO-certificaat en hoeven uiteraard niet 
allemaal uitgevoerd te worden. Het is een keuzemenu waaruit verschillende gerechten gekozen kunnen worden. 
Afhankelijk van de problemen en het karakter van het bedrijventerrein kan een optimale maatregelenmix worden 
samengesteld. 
 
De maatregelen zijn onderverdeeld in gemeenschappelijke maatregelen (op het bedrijventerrein) en maatregelen die 
de individuele ondernemer (op bedrijfsniveau) kan treffen. 
 
Gemeenschappelijke maatregelen 
Een bedrijf ligt nooit geïsoleerd. Het heeft te maken met het bedrijventerrein als geheel en de omgeving van het gebied 
die ook van invloed is op het veiligheidsniveau. Om qua veiligheid voor een goed bedrijventerrein te zorgen is een 
aantal maatregelen mogelijk. De maatregelen gaan over onderhoud van het terrein (schoon, heel en veilig), het 
realiseren van hoogwaardige parkeervoorzieningen, de toegankelijkheid voor hulpdiensten, het op hoog niveau 
brengen van de verlichting in het gebied en het realiseren van goede blusvoorzieningen. 
 
Individuele Maatregelen 
Voor veiligheid geldt: de keten is zo sterk als de zwakste schakel. Niet alleen collectief maar ook individueel moeten 
bedrijven maatregelen nemen tegen criminaliteit en brand. De individuele ondernemer kan met de veiligheid in zijn 
eigen bedrijf op dezelfde wijze aan de gang als het samenwerkingsverband voor het hele bedrijventerrein: 
• probleem analyseren, 
• plan van aanpak bedenken, 
• plan uitvoeren, 
• kijken of het helpt en welke (andere) punten nog verbeterd moeten worden, 
• nieuw plan maken. 
 
Gemeenschappelijke maatregelen (openbare ruimte)  
 
Inrichting bedrijventerrein 
• Deel het bedrijventerrein zodanig in dat het mogelijk is de individuele terreinen af te scheiden van de  
  openbare weg. 
• Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke elementen (water, groenzones) om de toegankelijkheid van  
  het bedrijventerrein en van terreingedeelten te beperken en om het terrein te zoneren. Pas indien nodig  
  hekwerken toe. 
• Geef voetgangers en fietsers indien mogelijk een eigen pad, dat weliswaar gescheiden is van het  
  autoverkeer, maar wel direct in het zicht ligt van het autoverkeer. 
• Beplanting (parkachtige omgeving is aantrekkelijk, maar niet ’s avonds) of andere objecten mogen de  
  zichtlijnen niet belemmeren. 
• Pas op het bedrijventerrein heldere, goed leesbare en uniforme bewegwijzering toe. De keuze voor  
  verwijzing naar straatnamen of bedrijfsnamen wordt afgestemd op de situatie. Een overzichtsplattegrond bij 
  de entree(s) met daarop zowel straatnamen als bedrijfsnamen kan de bezoeker eventueel extra informatie  
  geven die geen plaats op de bewegwijzering kan hebben.  
• Uit het ontwerp van • de openbare ruimte en van de individuele kavels moet duidelijk blijken wie  
  verantwoordelijk is voor het gebied. Als het mijn en dijn niet duidelijk is, nodigt het gebied uit tot ongewenst  
  gebruik en ontstaan beheerproblemen. 
• De scheiding wordt attractief vormgegeven, bijvoorbeeld door middel van bestratingmateriaal en  
  beplanting. 
 
Verlichting 
• Verlicht de openbare ruimte goed, dat wil zeggen helder, prettig en gelijkmatig. Uitgangspunt is dat iemand 
  op een afstand van vier meter herkend moet kunnen worden. 
• Verlicht routes voor langzaam verkeer alleen als het een noodzakelijke route is. Recreatieve routes waarop  
  ’s avonds en ‘s nachts nauwelijks sociale controle is en waarvoor alternatieve routes mogelijk zijn, worden 
  beter niet verlicht. Schijnveiligheid moet voorkomen worden. 
• In veel gevallen is aparte verlichting voor het langzame verkeer noodzakelijk. Voor autoverkeer wordt  



  namelijk vaak licht toegepast met een slechte kleurherkenning (oranje of roze licht) en voor langzaam  
  verkeer is wit licht juist noodzakelijk. Bovendien straalt de verlichting bij de autoweg vaak onvoldoende af 
  naar fiets- en voetpaden. Alleen als de verlichting van het autoverkeer voldoende afstraalt naar de paden  
  
  voor fietsers en voetgangers én als wit licht toegepast wordt, kan aparte verlichting voor het langzame  
  verkeer achterwege blijven. 
• Houd bij de keuze van de lichtmasthoogte rekening met de menselijke maat van het langzame verkeer.  
  Masten van 4 of maximaal 6 meter hoogte passen bij die menselijke maat.  
• Wanneer routes niet veel gebruikt worden maar wel verlicht moeten worden, kan variabele verlichting  
  toegepast worden. De verlichting brandt dan zonder bezoekers op schemerniveau en schakelt bij  
  naderende bezoekers over op het volwaardige verlichtingsniveau. 
• Onderscheid hoofdwegen niet van nevenwegen door te variëren met de lichtkleur, maar laat de hoogte van 
  de lichtmasten variëren. Het veel toegepaste oranje licht op hoofdwegen heeft namelijk een slechte  
  kleurherkenning tot gevolg, waar vooral het langzame verkeer last van heeft. 
• Het lichtontwerp en het ontwerp van het openbaar groen (met name de (straat-)bomen) dienen op elkaar  
  afgestemd te worden. De kronen belemmeren de verlichtingsarmaturen niet (richtlijn tot stam minimaal 8  
  meter). 
 
Parkeren 
• Indien vrachtwagens in de openbare ruimte geparkeerd moeten kunnen worden (kan toegestaan worden in  
  de Algemene Plaatselijke Verordening), laat de wagens de overzichtelijkheid en de verkeersveiligheid dan  
  niet beperken. Dit kan door wegen voldoende breed te maken of door een collectieve parkeerplaats te  
  realiseren. 
• Bij een collectieve parkeerplaats moeten de verantwoordelijkheden duidelijk vastgelegd worden, evenals  
  het beheer en eventueel toezicht. 
 
Toegankelijkheid hulpdiensten 
• Het bedrijventerrein dient via twee ten minste 5,50 meter brede, voor brandweervoertuigen bruikbare  
  toegangswegen ontsloten te worden. De vrije doorgangshoogte dient ten minste 4,20 meter te bedragen.  
  De benodigde profielmaten van de wegen dienen afgestemd te worden met de brandweer, omdat de  
  breedte van gebruikte voertuigen kan verschillen. De draagkracht van het wegdek dient berekend te zijn op  
  een asbelasting van 100 kN. De bruikbare breedte van de wegen met name in bochten moet zodanig zijn  
  dat aanrijdende brandweervoertuigen niet gehinderd worden door vertrekkende voertuigen. Houd bij het 
  bepalen van de benodigde wegbreedte ook rekening met al dan niet geparkeerde personenwagens of  
  vrachtwagens. 
• Zorg ervoor dat terreinafscheidingen en andere barrières (bijvoorbeeld paaltjes, pollars of slagbomen) de 
  werkzaamheden van de brandweer niet hinderen. De brandweer moet binnen 8 minuten ter plaatse kunnen 
  zijn en een onverwachte barrière op hun weg is absoluut niet wenselijk. Eventueel kunnen op hekwerken 
  brandweersleutelsystemen aangebracht worden.  
  Overleg met de brandweer is op dit punt belangrijk. 
 
 
Bluswatervoorziening 
• Zorg ervoor dat • er een goede primaire en secundaire bluswatervoorziening beschikbaar is. Bij een  
  calamiteit wordt in eerste instantie met meegebracht bluswater geblust, maar binnen zes minuten moet  
  aangesloten kunnen worden op brandkranen van de primaire bluswatervoorziening. Het is namelijk van  
  groot belang dat de blussing ononderbroken kan worden uitgevoerd. Vervolgens kan ook secundair     
  bluswater nodig zijn. Dit kan gehaald worden uit geboorde putten, een gevuld bluswaterriool, vijvers of  
  waterpartijen of de centrale bluswatervoorziening (waarop bijvoorbeeld ook de sprinklerinstallaties van 
  gebouwen aangesloten kunnen worden). Combinaties van deze vier bronnen van bluswater zijn mogelijk, 
  maar de voorkeur gaat uit naar een beperkt aantal bronnen met voldoende capaciteit. 
• Gedurende een grootschalige brandbestrijding kan het nodig zijn tijdelijk een noodvoorziening te treffen ten 
  behoeve van extra bluswater aanvoer. Daartoe zal via een zogenaamde slangenweg water uit bijvoorbeeld  
  een kanaal getransporteerd worden naar de plaats van inzet. De eerste brandweereenheid moet binnen  
  zes minuten een verbinding kunnen maken tussen waterwinplaats en watertank of tussen waterwinplaats  
  en verdeelstuk. Overleg met de brandweer hierover is van belang. 
• Indicatie voor de detaillering van primaire bluswatervoorziening: brandkranen met een capaciteit van ten  
  minste 60 m³ per uur op een ringleiding gevoed door het drinkwaterleidingsysteem of eigen ‘grijs’  
  watersysteem; aansluitpunten om de 80 meter en ten hoogste op 40 meter afstand gerekend vanaf de  
  brandweeringangen van de gebouwde complexen, binnen 15 meter van de opstelplaats van een  



  blusvoertuig. 
• Indicatie voor de detaillering van secundaire bluswatervoorziening: voldoende geboorde putten met elk een 
  capaciteit van tenminste 90 m³ per uur óf vijvers of waterpartijen toegankelijk voor een blusvoertuig elk met  
  een bruikbare waterinhoud van ten minste 500 m³ óf bluswaterriool voldoende gedimensioneerd en altijd  
  gevuld met schoon bruikbaar water zodat brandweervoertuigen daaraan hun maximale bluscapaciteit  
   
  kunnen onttrekken óf centrale bluswatervoorziening voor bedrijventerreinen. Zoals hierboven vermeld is  
  een combinatie van deze vier bronnen zijn toegestaan, maar gaat de voorkeur uit naar een beperkt  
  aantal bronnen met voldoende capaciteit. 
• Indicatie voor de detaillering van grootschalig watertransport: de slangenweg is berekend op vrachtwagens met een 
asbelasting van 100 kN. 
 
Individuele Maatregelen (bedrijfsniveau) 
 
Diefstal en inbraak 
• Ga eens na wat er uit uw bedrijf gestolen zou kunnen worden, en wat dat voor uw bedrijfscontinuïteit  
  betekent. 
• Beperk voor onbevoegden de toegang tot het terrein van uw bedrijf, bijvoorbeeld door een voldoende hoog  
  hek. 
• Beperk de toegang tot uw bedrijfspand. Zorg voor goed toegangsbeheer via de receptie. 
• Zorg voor goed sleutelbeheer. Wie hebben er allemaal een sleutel van het pand, en wie kennen de code  
  van het alarmsysteem? Wordt de code regelmatig gewijzigd? 
• Maak gebruik van meeneem beperkende maatregelen voor waardevolle goederen (laptops, voorraad, e.d.). 
• Schakel een erkend beveiligingsbedrijf in voor een risicoanalyse en een beveiligingsplan. 
• Als u besluit om een alarminstallatie aan te laten leggen, zorg dan voor een goede (= snelle) opvolging in  
  geval van alarm. Een alarm dat afgaat zonder dat er iemand op afkomt kunt u net zo goed weglaten. 
• Maak aan de buitenkant zichtbaar (bijvoorbeeld d.m.v. borden, stickers, pictogrammen, camera’s) dat uw  
  pand beveiligd is. 
 
Veiligheid en beveiliging in uw onderneming 
• Zorg dat u weet wie er op welk moment van de dag bij u in het pand is. Maak een bezoekersreglement 
  (bijvoorbeeld met bepalingen over ophalen, begeleiden en wegbrengen van bezoekers en klanten). Regel  
  de bevoegdheid tot overwerken. Regel de toegang tot de computerruimte. 
• Neem huisregels op in uw • arbeidsvoorwaarden waarin staat wat wel en niet is toegestaan (bijvoorbeeld  
  over privé-telefoongesprekken, kopiëren voor eigen gebruik, privé internetgebruik, gebruik van bedrijfs-   
  eigendommen voor privé-doeleinden, e.d.). 
• Maak beleid voor het geval u geconfronteerd wordt met interne criminaliteit. 
• Vraag sollicitanten om de originele diploma’s te tonen. Controleer de referenties van sollicitanten en tijdelijk  
  personeel voordat zij bij uw bedrijf in dienst treden. 
• Maak in uw bedrijf duidelijk welke sancties u hanteert in geval van interne criminaliteit. 
• Bewaar vertrouwelijke en bedrijfsgevoelige documenten in een (inbraak- en brandwerende) safe. Neem  
  maatregelen voor de afvoer c.q. vernietiging van vertrouwelijke documenten en gegevens. 
• Mocht er, ondanks de getroffen maatregelen, toch iets misgaan: doe altijd aangifte bij de politie. Uw  
  gegevens kunnen de politie helpen bij het nemen van actie. En in elk geval helpt u mee aan het  
  verzamelen van betrouwbare gegevens over de criminaliteit op uw bedrijventerrein. Daarmee kan gerichte  
  actie worden onderbouwd. En dat is ook in uw belang! 
• Ga na hoe het heeft kunnen gebeuren, en neem maatregelen om herhaling te voorkomen. 
 
Entrees van de kavels 
• Beperk het aantal toegangen tot de kavels zo mogelijk tot één. 
• De opritten van de aparte bedrijven moeten kort en duidelijk zijn. 
• De mogelijkheid moet bestaan om op korte afstand van de hoofdweg en zichtbaar vanaf de aanvoerweg,  
  een afsluiting te plaatsen om de entree van het individuele terrein te beheren. 
 
Inrichting van het voorterrein 
• Van alle buitenruimten is volstrekt duidelijk van wie ze zijn. Als het mijn en dijn niet duidelijk is, nodigt het  
  gebied uit tot ongewenst gebruik en ontstaan beheerproblemen. 
• Gebruik van een pad door bijvoorbeeld alleen de twee aangrenzende bedrijven kan betekenen dat dat pad  
  verloren tussen de kavels in komt te liggen. 
• Gebouwen moeten óf zoveel mogelijk aansluitende gevels hebben óf juist een behoorlijke tussenruimte;  



  een smalle steeg tussen twee gebouwen is niet wenselijk. 
• De delen van de kavel die zichtbaar kúnnen zijn vanaf de openbare ruimte, zijn dat ook zo goed mogelijk.  
  Dit om optimaal gebruik te kunnen maken van sociale controle en om de effectiviteit van eventueel  
  aanwezige surveillance te vergroten. Potentiële inbrekers of brandstichters worden zo ontmoedigd en    
  eenmaal aangebrachte vernielingen of gestichte branden worden zo snel mogelijk ontdekt. 
• Zorg ervoor dat het zicht vanaf de openbare ruimte en de zichtlijnen binnen de kavel zelf niet belemmerd  
  worden door beplanting of andere objecten. 
 
• Zorg voor goede verlichting op de delen van de kavel die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn. Het  
  lichtontwerp en het ontwerp van de beplanting dienen op elkaar afgestemd te worden. De kronen van  
  bomen belemmeren de verlichtingsarmaturen niet (richtlijn tot stam minimaal 8 meter). 
• De vorm van het gebouw moet de zichtbaarheid zo optimaal mogelijk maken: inspringingen in de gevel die  
  onoverzichtelijke nissen vormen zijn ongewenst. 
Camerabewaking 
• Wanneer op het bedrijventerrein zelf onvoldoende maatregelen getroffen kunnen worden om hit-and-run  
  criminaliteit te beperken, kunnen op de individuele kavels camera’s aangebracht worden. (Hit-and-run  
  criminaliteit is de werkwijze waarbij de dader (vaak op een brommer) snel het terrein opgaat, zijn slag slaat  
  en snel weer verdwijnt. Surveillance kan op deze vorm van criminaliteit vaak niet voldoende snel reageren.  
  Vroegtijdige signalering kan de effectiviteit van de surveillance vergroten en met camera’s op de kavels zelf  
  kunnen daders ontmoedigd worden). 
• Zorg bij het ontwerp van de kavels dat het terrein vanaf een klein aantal punten volledig door camera’s  
  overzien kan worden. 
• Zorg bij gebruik van camera’s voor voldoende verlichting. 
• Kijk voor meer informatie over de inzet van cameratoezicht op 
www.hetccv.nl/cameratoezicht. 
 
Parkeerplaatsen op de kavels 
• Uit het ruimtelijk ontwerp is af te lezen onder wiens verantwoordelijkheid de parkeerplaatsen vallen. 
• Bedrijven met een eigen kavel hebben eigen parkeerplaatsen op die kavel. 
• Bedrijven die geen eigen kavel hebben (bijvoorbeeld in een bedrijfsverzamelgebouw), parkeren op een   
  terrein dat bij die bepaalde eenheid van bedrijven hoort. 
• Als een bedrijf meer dan 20 parkeerplaatsen heeft, is het verstandig deze te compartimenteren. 
• De parkeerplaats op een kavel ligt in ieder geval goed in het zicht van de bebouwing. 
• Daarnaast is ook zichtbaarheid vanuit de openbare ruimte te prefereren. Een parkeerplaats tussen het  
  gebouw en de openbare weg heeft het voordeel dat goed zicht op het gebouw mogelijk is en onbevoegden  
  op het open terrein waargenomen kunnen worden. Nadeel van parkeren voor het gebouw is echter, dat de  
  beeldkwaliteit geschaad wordt. Parkeerplaatsen aan de zijkant van het gebouw zijn een goed compromis  
  tussen beide. 
• Parkeerterreinen worden goed overzichtelijk ingericht, dus bijvoorbeeld geen grote, hoge beplanting die het  
  zicht vanuit de bebouwing of de openbare ruimte belemmerd. Lage beplanting kan uiteraard wel toegepast  
  worden. 
 
Laden en lossen 
• Plaats zones voor laden en lossen niet direct aan de openbare ruimte, maar meer aan de achter- of zijkant  
  van kavels. Dit om de beeldkwaliteit van de openbare ruimte niet te schaden. 
• Indien in de opslagruimte attractieve goederen opgeslagen worden, besteed dan extra aandacht aan  
  inbraakpreventie. 
• Maak de toegang bijvoorbeeld middels terreinafscheidingen ontoegankelijk. 
• Breng verlichting aan bij de toegang indien deze in het zicht van de openbare ruimte ligt. 
 
Terreinafscheiding 
• Maak zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke elementen (water, groenzones) om de toegankelijkheid van  
  de kavels te beperken. Pas indien nodig hekwerken toe. 
• Zorg ervoor dat terreinafscheidingen en andere barrières (bijvoorbeeld paaltjes, pollars of slagbomen) de  
  werkzaamheden van de brandweer niet hinderen. De brandweer moet binnen 8 minuten ter plaatse kunnen  
  zijn en een onverwachte barrière op hun weg is absoluut niet wenselijk. Eventueel kunnen op hekwerken  
  brandweersleutelsystemen aangebracht worden. Overleg met de brandweer is op dit punt zeer belangrijk. 
• Terreingedeelten die in ieder geval afgescheiden worden van de openbare weg zijn delen die gebruikt 
  worden voor buitenopslag. Omhein dergelijke terreingedeelten met een hekwerk van minimaal 1.80 meter  
  hoog of een natuurlijke afscheiding die daarmee gelijkgesteld kan worden. 



• Als terreinafscheiding noodzakelijk wordt geacht, moet de entree goed zichtbaar zijn. 
• Tijdens werktijden is vanuit een veel gebruikte ruimte in het gebouw (bijvoorbeeld het secretariaat) zicht op  
  de toegang. 
• Plaats de entrees in de terreinafscheiding ook in het zicht van de openbare ruimte. 
• Het aantal toegangen moet beperkt worden, zodat bezoek op het terrein controleerbaar is. 
• Het deel van de kavel dat niet zichtbaar is vanaf de openbare weg mag buiten openingstijden niet  
  toegankelijk zijn voor voertuigen. Een laag hekwerk, eventueel in combinatie met een slagboom kan  
  daarvoor al genoeg zijn. 
 
 
Fietsenstallingen op de kavels 
• Een fietsenstalling op een kavel (al dan niet afsluitbaar) ligt in ieder geval goed in het zicht van de  
  bebouwing. 
• De entree van een afsluitbare fietsenstalling ligt in het zicht van de bebouwing en bij voorkeur ook in het  
  zicht van de openbare ruimte. 
• Fietsenstallingen die niet in het zicht van de openbare ruimte liggen, zijn afsluitbaar. 
• De wanden van een fietsenstalling zijn transparant, zodat vanaf buiten te zien is wat in de stalling gebeurt. 
Brand en brandgevaar binnen 
• Denk na over het effect van brand op uw bedrijf, en neem maatregelen (• bijvoorbeeld back-up 
  computersysteem en orderadministratie, brandwerende datakluis) om het risico voor uw  
  bedrijfscontinuïteit te verkleinen. 
• Branddeuren moeten functioneren en brandwerende scheidingen moeten intact zijn. 
• Zorg voor voldoende slanghaspels en brandblusapparaten in uw gebouw, zorg dat mensen weten hoe ze  
  moeten worden gebruikt, en zorg dat de slanghaspels en brandblusapparaten jaarlijks door een erkend 
  onderhoudsbedrijf gecontroleerd worden. 
• Zorg dat brandbeveiligingsinstallaties (sprinklersysteem, brandmeldinstallatie, ontruimingsalarminstallatie, 
  noodverlichtingsinstallatie) goed werken en jaarlijks worden onderhouden, en dat er in uw bedrijf iemand is  
  die ze kan bedienen. 
• Loop dagelijks bij het sluiten van het pand een brand-sluitronde. - Houd periodiek contact met de  
  brandweer, en stel de brandweer op de hoogte van eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen of  
  brandgevaarlijke situaties. 
• Zorg dat uw pand bereikbaar is voor de brandweer. 
• De vluchtroutes in uw pand moeten duidelijk herkenbaar zijn, en mogen niet geblokkeerd zijn door  
  obstakels. 
• Zorg voor een instructie aan het personeel over wat te doen bij brand en ongevallen. Oefen regelmatig  
  (minstens 1x per jaar) het ontruimen van uw gebouw volgens het ontruimingsplan. De instructie, het  
  ontruimingsplan en het oefenen zijn verplichtingen uit de Arbo-wet. 
• Zorg dat het niet brandt: stel een rookverbod voor het gebouw in, gebruik vlamdovende prullenbakken, zorg  
  voor een goede instructie en voldoende voorzorgsmaatregelen bij brandgevaarlijke werkzaamheden. 
• Als er brand is: zorg dat de brand niet groter wordt. 
• Als de brand toch groter wordt: ontruim het gebouw volgens het ontruimingsplan. 
• Bel altijd de brandweer: blussen is werk voor professionals! 
 
Brand en brand stichting buiten 
• Zorg voor een hek om het eigen terrein van voldoende hoogte. 
• Zorg dat op het terrein van het bedrijf geen brandgevoelig materiaal (bijvoorbeeld pallets, emballagekarton,  
  kunststof verpakkingsmateriaal) geplaatst is binnen een afstand van minder dan 10 meter van een gevel  
  van uw gebouw of van het buurbedrijf. 
• Stapel houten pallets niet te hoog (niet meer dan 2 m hoog), en stapel alleen op een gemarkeerd gedeelte  
  van het terrein. 
• Sla pallets niet op tegen de gevels van gebouwen en zeker niet onder luifels van gebouwen (10 m  
  vrijhouden van gevels). 
• Sla pallets niet op direct langs openbare weg opslaan (2 m vrijhouden van wegen en hekwerken). 
• Laat pallets en afval regelmatig afvoeren, in elk geval voor het weekeinde. Pallets en kratten zijn niet alleen  
  brandbaar maar ook ideaal materiaal voor inbrekers: pallets kunnen worden gebruikt om een schans te  
  maken over een hek (autoshowrooms!), pallets of kratten om een trap te bouwen naar eerste verdieping of 
  dak waar men zich vervolgens toegang tot uw bedrijf kan verschaffen. 
• Voorzie afvalcontainers altijd van een deksel en plaats ze bij voorkeur op een speciaal (omheind) gedeelte  
  van het terrein (of leg ze vast met kettingen). Plaats containers in verband met het brandrisico niet tegen de  
  gevels van gebouwen en niet onder luifels, en bij voorkeur ook niet direct langs de openbare weg. De  



  containers moeten ’s avonds afgesloten worden. 
• Zorg dat de brandweer zich in noodgevallen over uw bedrijfsterrein kan bewegen. 
 
Uitpandige opslag 
• Sla objecten zoveel mogelijk inpandig op, een en ander in overeenstemming met de hiervoor geldende  
  regelgeving (Wet Milieubeheer, bouwregelgeving). Uitpandige opslag is kwetsbaar voor brandstichting,  
  vermindert de overzichtelijkheid en maakt een terrein interessanter voor inbrekers. 
• Terreingedeelten die gebruikt • worden voor buitenopslag zijn in ieder geval afgescheiden van de openbare  
  weg. Omhein dergelijke terreingedeelten met een hekwerk van minimaal 1.80 meter hoog of een natuurlijke  
  afscheiding die daarmee gelijkgesteld kan worden. Reden hiervoor is om zowel brandstichting, inbraak als 
  andere vormen van vandalisme te voorkomen. 
   
  Bijvoorbeeld pallets zijn namelijk uiterst kwetsbaar voor brand en zijn ook ideaal materiaal voor inbrekers: 
  pallets kunnen worden gebruikt om een schans te maken over een hek (autoshowrooms!) en om een trap  
  te bouwen naar de eerste verdieping of het dak waar men zich vervolgens toegang tot het gebouw kan  
  verschaffen. 
• Zorg dat op het terrein van het bedrijf geen brandgevoelig materiaal (bijvoorbeeld pallets, emballagekarton 
  of kunststof verpakkingsmateriaal) geplaatst is binnen een afstand van minder dan 10 meter van een gevel  
  of luifel (eigen gevel en die van een buurbedrijf). 
• Markeer op het terrein het gedeelte waar het materiaal opgeslagen kan worden. 
• Stapel houten pallets niet hoger op dan 2 meter. Houten pallets kunnen door de luchtige stapeling namelijk 
  een enorme brandstapel vormen. Bij een wat grotere opslaghoogte (> 2 m) is een brandende stapel pallets  
  nauwelijks te blussen. Er komt een enorme hitte vanaf, die een ernstige bedreiging kan vormen voor het  
  eigen en naastgelegen bedrijven, voor hoogspanningsleidingen e.d. 
• Opgeslagen pallets dienen niet direct langs de openbare weg opgeslagen te worden: een afstand van  
  2 meter tot wegen en hekwerken is noodzakelijk. 
• Laat pallets en afval regelmatig afvoeren, in elk geval vóór het weekeinde. 
 
Containers 
• Reserveer in de bebouwing een ruimte waar containers in ieder geval ’s avonds en ’s nachts in opgeborgen  
  kunnen worden (overeenkomstig de hiervoor geldende regelgeving). Open containers in de buitenruimte  
  worden namelijk veelvuldig in brand gestoken of gebruikt als hulpmiddel bij een inbraak. Voor dat laatste  
  worden verrijdbare containers naar een geschikte plaats gereden om zo makkelijker te kunnen inbreken,  
  bijvoorbeeld via balkons of daken. 
• Wanneer een inpandige ruimte voor containers absoluut niet mogelijk is, zorg dan voor afsluitbare  
  containers die op minimaal 10 meter van bebouwing (incl. luifels) verankerd worden en op minimaal 
  2 meter afstand van wegen en hekwerken staan. 
• Afsluitbare en verankerde containers liggen op een deel van het terrein dat met een hekwerk of een  
  daarmee gelijk gestelde natuurlijke afscheiding ontoegankelijk is gemaakt. 
• De containers moeten in ieder geval ’s avonds afgesloten worden. 
 
Gevels / entrees van gebouwen 
• Entrees van bedrijfspanden liggen in het zicht van de openbare ruimte en indien mogelijk ook in het zicht  
  van woningen. 
• Leg de ruimten met uitstraling en sociale ogen (receptie, vergaderkamers e.d.) in de plint en aan de  
  openbare ruimte. 
• Door ruimten uit het gebouw te laten steken, is meer sociale controle mogelijk dan wanneer alle ruimten  
  vlak in de gevel liggen. 
• Leg voor de voorgevels heldere rooilijnen vast, zodat de straat een rustig en overzichtelijk beeld geeft. 
 
Pand -beveiliging 
• Uiteraard zijn maatregelen in de openbare ruimte en in de buitenruimte op kavels niet voldoende. Beveilig  
  het pand dan ook overeenkomstig de risicoklasse-indeling voor bedrijven en instellingen ( www.hetccv.nl). 
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