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INLEIDING
Een onveilige werkomgeving zorgt mogelijk voor veel overlast en schade en kan
zodoende voor een belemmering in de bedrijfsvoering van elke ondernemer
zorgen. Om een veilige bedrijfsomgeving te waarborgen is het Keurmerk Veilig
Ondernemen ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid. Er is een KVO voor zowel winkelgebieden als bedrijventerreinen.
Ondernemers op bedrijventerreinen kunnen het niet alleen. Gemeente, politie en
brandweer ook niet. Het KVO helpt de betrokken partijen gezamenlijk afspraken
te maken om overlast, criminaliteit en andere zaken aan te pakken. De
veiligheidsproblemen worden door middel van een veiligheidsanalyse in kaart
gebracht. In een plan van aanpak worden daarna oplossingsmogelijkheden en
maatregelen vastgelegd.
Kerkrade is in 2009 voor het eerst KVO gecertificeerd. In 2016 werd de reeds
bestaande samenwerking opnieuw vormgegeven en werd gestart met de huidige
werkgroep. In 2019 is gestart met een hercertificeringstraject. De audit van 30
januari 2020 is door de werkgroep succesvol doorlopen! De werkgroep heeft op
basis van het door hen opgestelde plan van aanpak dan ook een nieuw
certiticaat ontvangen voor de komende 3 jaar.
BTM voert het projectleiderschap voor het KVO Kerkrade uit en geeft via dit
resultaatrapport* inzicht in de succesvolle resultaten van het project.
*De metingen worden 1x in de 3 jaar gehouden. Dit rapport is dan ook geen jaarlijks rapport maar verschijnt
dus de volgende keer in 2023.
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WERKGROEP
De huidige werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen wordt gevormd door 1
vertegenwoordiger vanuit elke ketenpartner. V.l.n.r. Mathijs Gulpen
(Gemeente Kerkrade), Leon Becholz (Politie Zuid-Limburg), Hans Peters
(Brandweer Limburg Zuid), Marleen Kannekens (Samenwerkende
Bedrijventerreinen Kerkrade). Namens Gemeente Kerkrade wordt het
projectleiderschap ingevuld door BTM Parkstad in de persoon van Vera
Tummers.

Contact met de wergroep opnemen? Dat kan via Vera Tummers:
T. 06-11 69 09 49
E. v.tummers@btmparsktad.nl
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DE RESULTATEN
4%

12%

Minder
inbraken

minder mensen die zich op
de bedrijventerreinen en/of
nabij hun pand onveilig
voelde

9%
meer
aangiftebereidheid

80%
tevredenheid over
bewegwijzering
naar het terrein

5%
meer tevredenheid over het
beheer en onderhoud op de
bedrijventerreinen

20%
meer tevredenheid
over bereikbaarheid eigen
bedrijf
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25%
meer tevredenheid
over bereikbaarheid van het
terrein

18%
meer tevredenheid
over openbaar
vervoer naar het
terrein

20%

5%

meer tevredenheid
over openbare
verlichting

meer tevredenheid
over aantal
parkeerplaatsen
personenauto's

30%
70%
Van de
ondernemers heeft
een BHV-plan
(18% in 2016)

55%
van de ondernemers is in
bezit van een Risico
Inventarisatie & Evaluatie
(RI&E)

meer tevredenheid over de
communicatie met de
ketenpartners

74%
tevreden politie
& brandweer

17
doelstellingen
gehaald!
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56%
tevreden over
gemeente

95%
tevreden
ondernemersvereniging

ONDERMIJNING
& CYBERCRIME
De thema's ondermijning en cybercrime kregen in 2016 landelijk gezien nog geen
prioriteit. De thema's kwamen ook niet naar voren in de plannen van aanpak
KVO. Inmiddels is dit veranderd. Beide thema's staan bij de ketenpartners
bovenaan op de agenda. Hoewel er geen vergelijking gemaakt kan worden met
het jaar 2016 vinden wij het toch belangrijk de cijfers aangaande dit thema in dit
rapport te vermelden. Maar liefst 16% van de ondernemers geeft namelijk aan
signalen te hebben gehad van ondermijnende criminaliteit op de
bedrijventerreinen. 91% van de ondernemers vindt daarnaast dat er bij de
ketenpartners aandacht moet zijn voor deze thema's.
Als we specifiek kijken naar het thema cybercrime dan hebben ondernemers
met de volgende zaken te maken gehad:
65% spookfacturen;
10% ongeoorloofde toegang tot computersystemen;
5% ongeoorloofd uitschakelen van computersystemen;
2% ongeoorloofd kopiëren van vertrouwelijke gegevens;
1% ongeoorloofd verwijderen/aanpassen van computerdata;
6% andere vormen van cybercrime
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KVO THEMAPROJECTEN
Het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaat voor een groot deel uit terugkerende
maatregelen zoals het uitvoeren van veiligheidsschouwen, het controleren van
bluswatervoorzieningen, het bespreken van incidentcijfers etc. Daarnaast komen
uit de schouwen, enquêtes en incidentcijfers natuurlijk aandachtspunten naar
voren. Voorzover het binnen het KVO mogelijk is worden deze aandachtspunten
als projecten opgepakt. Voor de afgelopen werkperiode kan dan ook een aantal
specifieke projecten benoemd worden die uit het KVO zijn voorgekomen:
Hartveilige bedrijventerreinen
Op de bedrijventerreinen Rodaboulevard, Willem Sophia, Spekholzerheide/ Euregiopark en Dentgenbach
zijn AED's (Automatische Externe Defibrillator) naar het openbare gebied verplaatst. Dit om een goede
dekking te krijgen van AED's die via het landelijke alarmeringssysteem voor eenieder beschikbaar zijn.

Calamiteitenplannen
Bedrijventerrein Willem Sophia diende hier als pilot. Er werd een calamiteitenplan opgesteld dat de
ondernemers meer inzicht geeft in de werkwijze van hulpdiensten bij calamiteiten. Dit maakt samenwerking
ten tijde van een calamiteit gemakkelijker en zorgt voor een betere samenwerking tussen hulpdiensten en
ondernemers. In de komende werkperiode zal gekeken worden of uitrol naar de andere terreinen in
Kerkrade mogelijk is.

Calamiteitenkaarten
Voor de ondernemers op alle bedrijventerreinen in Kerkrade is een zogenoemde 'meterkastkaart'
beschikbaar waarop alle belangrijke instanties zijn vermeld incl. contactgegevens. Deze zijn verspreid onder
alle ondernemers op de bedrijventerreinen.

Whatsapp
In samenwerking met de lokale ondernemersverenigingen zijn er voor de bedrijventerreinen Willem
Sophia, Rodaboulevard, Euregiopark, Julia, Spekholzerheide en Dentgenbach whatsappgroepen in het leven
geroepen. Via deze weg houden ondernemers elkaar op de hoogte van zaken die betrekking hebben op de
veiligheid van hun bedrijventerrein.
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TOT SLOT
Van de in 2016, in het plan van aanpak, vastgelegde (21) doelstellingen
zijn er 17 gehaald. 4 doelen zijn niet gehaald en betreffen het
verminderen van overlast, graffiti en vernielingen, knelpunten op het
gebied van verkeersveiligheid en vrachtwagen parkeerplaatsen. Deze
aandachtspunten blijven in het nieuwe plan van aanpak dus aandacht
vragen.
Op 30 januari 2020 is door KIWA de audit uitgevoerd. Deze werd door
de werkgroep succesvol doorlopen. Op basis van het door de
werkgroep opgestelde plan van aanpak is er een certificaat verkregen
voor de komende 3 jaar. Het plan van aanpak is openbaar
beschikbaar voor de ondernemers in Kerkrade en is op te vragen bij
Vera Tummers.
Via deze weg willen wij in ieder geval de volgende
partijen van harte bedanken voor hun
inspanningen t.b.v. het KVO- Kerkrade:
Samenwerkende Bedrijventerreinen Kerkrade
Gemeente Kerkrade
Politie Limburg Zuid
Brandweer Zuid Limburg
MKB Nederland
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Ook hier zit C'magne achter
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