
VEILIG
ONDERNEMEN

BEWAAREXEMPLAAR 

2022/2023

op Dombosch 
en Pontonnier

MET ONDER ANDERE:
• Wat is KVO?
• Kennismaken met de  

werkgroep
• Beveiliging Dombosch & 

Pontonnier
• Brandveiligheid
• Belangrijke telefoonummers 

en contactgegevens



Voorwoord 3

Wat is het Keurmerk Veilig Ondernemen? 4

Leden werkgroep 6

Checklist veiligheid voor bedrijven  7

Digitale veiligheid  8-9

Even voorstellen, wijkagent Mandy Crama 10-11

Brandveiligheid 12-13

Het belang van AED’s en HartslagNu 14-15

Waar kan ik wat melden 16-17

Collectieve beveiliging 18-19

Belangrijke telefoonnummers 20

inhoud

02 VEILIG ONDERNEMEN MAGAZINE



Beste ondernemers,

In 2020 werd de VOG vanuit de gemeente 
gevraagd om deel te nemen aan een 
werkgroep met als doel het verkrijgen van 
het Keurmerk Veilig Ondernemen  (KVO) 
voor de bedrijventerreinen Dombosch en 
Pontonnier. 

aangewezen. Doordat Nicole de Kort, beleidsmedewerker 
economisch zaken van de gemeente Geertruidenberg, mij 
hierbij erg goed ondersteunt, was het voor mij mogelijk om 
deze voorzittersrol naast de hectiek van het ondernemer-
schap op me te nemen. Inmiddels hebben we het Keurmerk 
Veilig Ondernemen in ontvangst mogen nemen. 

Als werkgroep zetten we ons in om de veiligheid in de 
breedste zin van het woord tenminste te continueren en 
daar waar mogelijk te verbeteren. We doen dit onder andere 
door regelmatig schouwingen te doen op de bedrijventer-
reinen en de actuele incident cijfers te bespreken. 

Ook het idee om dit magazine uit te geven is in werkgroep 
ontstaan. Het doel van dit magazine is u informeren over 
een aantal veiligheid gerelateerde items. Tevens vindt u een 
aantal belangrijke contactgegevens van hulpdiensten en in-
stanties. Zij kunnen u helpen om samen te zorgen dat we 
onze bedrijventerreinen nog veiliger maken voor u en uw 
medewerkers. Heeft u ideeën om de bedrijventerreinen vei-
liger te maken of interesse om deel te nemen aan de werk-
groep KVO, dan horen wij dit uiteraard graag van u.

Erik Broeders, voorzitter KVO

Als bestuurslid van de Verenigde Ondernemers Geertrui-
denberg (VOG) en eigenaar van Officetopper, gevestigd op 
bedrijventerrein de Pontonnier, leek het mij interessant om 
hier aan deel te nemen. Onder leiding van de specialist op 
het gebied van KVO, de heer Onno Keuker, zijn we met een 
team aan de slag gegaan. Dit team bestaat uit een aantal 
ondernemers die gevestigd zijn op de betreffende bedrij-
venterreinen, maar ook een vertegenwoordiging van brand-
weer, politie, beveiligingsbedrijf en uiteraard de gemeente. 

Aangezien de VOG een belangrijke rol vervult in de commu-
nicatie tussen gemeente en ondernemers, werd ik al snel 
door de leden van de werkgroep als de beoogde voorzitter 

voorwoord

Erik Broeders,
voorzitter KVO
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Bedrijventerreinen Dombosch en De Pontonnier hebben het 
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen behaald. 
Dit Keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar 
wordt samengewerkt om de veiligheid te verbeteren. Een 
belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certifi-
caat te behalen is dat ondernemers samen met gemeente, 
politie, brandweer en ondernemers, afspraken maken om 
overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer aan te pak-
ken. Dit levert een veiliger omgeving op met als resultaat 
een groter gevoel van veiligheid en minder schade. Daar 
profiteert iedereen van.

Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en 
kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. In het KVO-B 
maken ondernemers samen met de andere betrokken partijen 
afspraken. Het KVO-B heeft direct effect op het veiligheidsge-
voel van ondernemers, werknemers en inwoners. Maar ook is 
er vaak een structurele verbetering van de samenwerking tus-
sen ondernemers en andere partijen te zien.

In heel Nederland zijn al veel bedrijventerreinen veiliger 
gemaakt met behulp van de KVO-B-methode. De ervarin-
gen die inmiddels zijn opgedaan in verschillende gebie-
den bewijzen het succes van de werkwijze: met alle par-
tijen aan tafel om een veilig bedrijventerrein te realiseren. 
De KVO-methode wordt gezien als een goede basis om in 
gezamenlijkheid te werken aan kwaliteit in veiligheidszorg. 
Terreinen die alle stappen hebben doorlopen krijgen het 
Keurmerk toegewezen. Na drie jaar volgt een evaluatie en 
hercertificering.
 
Bent u benieuwd wat de afspraken zijn die we met alle 
partners in het KVO-keurmerk hebben gemaakt? Deze do-
cumenten zijn te downloaden van de website van de VOG 
(vog.nl/kvo).

wat is het
keurmerk veilig 
ondernemen

Een onveilige omgeving zorgt 
voor veel schade en overlast en 
kan ‘het ondernemen’ behoorlijk 
in de weg zitten. Om een veili-
ge bedrijfsomgeving te waar-
borgen, is de werkgroep KVO 
Dombosch & Pontonnier in sa-
menwerking met MKB-Neder-
land het proces opgestart om te 
komen tot het Keurmerk Veilig 
Ondernemen voor Bedrijventer-
reinen (KVO-B). In 2021 heeft de 
audit doorlopen en is het keur-
merk KVO-B voor de bedrijven-
terreinen Dombosch & Ponton-
nier toegekend. 
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In samenwerking met brandweer, politie, alert en ondernemers is het 
KVO-keurmerk voor Dombosch en Pontonnier behaald. Trots op deze stap, het 
resultaat en de gemaakte afspraken. Nu gaan we samen aan de slag om de 
bedrijventerrein aan te pakken op de thema’s veilig, schoon en heel.

Marian Witte
Burgemeester gemeente Geertruidenberg

Het geheel is meer dan de som der delen”. Dit moet steeds het uitgangspunt zijn 
in de samenwerking met gemeente, brandweer, politie, alert en ondernemers 
in het KVO- keurmerk voor Dombosch en Pontonnier. Door samen te werken, 
in plaats van solistisch, bereiken we meer op de thema’s veilig, schoon en heel. 

Chantal Maas
Teamchef team Dongemond politie Nederland

Het KVO-keurmerk voor Dombosch en Pontonnier is in the pocket. Nu samen 
met de partners in 2022 en 2023 werk maken van de programma’s veiligheid, 
beheer, bereikbaarheid en informatie/communicatie.

Mike  Hofkens
Wethouder economische zaken gemeente Geertruidenberg

In een samenleving met veerkracht is het goed ondernemen! Of het nu gaat 
om het voorkomen van onveilige situaties in het dagelijkse leven of het hande-
len in geval van een daadwerkelijke crisis of incident: Iedereen kan daar een bij-
drage aan leveren. Dit KVO-samenwerkingsverband gaat hier zeker bij helpen. 

Marlou Boot
Districtsmanager Baronie van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant 

Mens, kennis en techniek  vormen een samenspel waarin ze elkaar steeds  we-
ten te versterken. Pro-actieve technieken die, informatie gedreven, ons in staat 
stellen flexibeler, effectiever en efficiënter te handelen in ongewenste situaties.  
Samen komen we tot een passende invulling.

Joost Klaren
Commercieel directeur Alert Security

Samen veilig ondernemen. Bij ondernemersvereniging VOG staan samenwer-
king en verbinding hoog op de agenda. Want een veilig en gezond onder-
nemersklimaat bereiken we alleen door met alle belanghebbenden verder te 
kijken dan de eigen voordeur. Het behaalde KVO-B certificaat is dan ook een 
mooi resultaat waar we op verder kunnen bouwen.  

Rom van Oers
Voorzitter Verenigde Ondernemers Geertruidenberg
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leden
werkgroep 
In de werkgroep zijn alle samenwerkingspartners vertegenwoordigd. Dit zijn de ondernemers, 
politie, brandweer, beveiligingsbedrijf en gemeente. Hieronder stellen we ze kort aan u voor. 

Erik Broeders
Eigenaar Officetopper
erik@officetopper.com

Joost Klaren
Commercieel directeur 
Alert Group
joost@alert-group.nl

Rochus Schoorl
Regio Facility Manager bij 
Louwman Group Services
rschoorl@toyota.nl

Nicole de Kort
Beleidsmedewerker economische 
zaken gemeente Geertruidenberg
n.dekort@geertruidenberg.nl

Ad van Steyn
Eigenaar Van Steyn Glas en 
Slotenservice
van_steyn@hotmail.com

Jacqueline Borstrok
Adviseur veiligheid gemeente 
Geertruidenberg
j.borstrok@geertruidenberg.nl

Peter Buijks
Eigenaar Amershipping
info@amershipping.nl

Mandy Crama
Wijkagent Dombosch en 
Pontonnier
mandy.crama@politie.nl

Pieter Leijten
Hoofd magazijn en logistiek 
Lieferink Raamsdonksveer
p.leijten@lieferink.nl

Patrick de Wit
Eigenaar MaxPrevent
patrick@maxprevent.nl

Twan Hop
Adviseur Risicobeheersing bij 
Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant
twan.hop@brandweermwb.nl
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RI&E

Een risico-inventarisatie en -evalua-
tie (RI&E) is verplicht als je personeel 
in dienst hebt. Het doel van de RI&E 
is om gezondheidsklachten en onge-
vallen te voorkomen. In de RI&E breng 
je alle arbeidsrisico’s binnen je onder-
neming in kaart. Dat kan van alles zijn: 
denk aan werken met machines of 
gevaarlijke stoffen, beeldschermwerk, 
agressie op de werkvloer en werkdruk. 

Bedrijfsnoodplan

Een bedrijfsnoodplan is een hand-
boek waarin staat wat je moet doen 
in een situatie die gevaar oplevert 
voor je bedrijf, je personeel, het mili-
eu of de omgeving. Zo’n noodsituatie 
kan bijvoorbeeld een brand zijn, een 
bedrijfsongeval of een lekkage van 
gevaarlijke stoffen. Een noodsituatie 
kan zomaar optreden, ook als je de 
nodige voorzorgsmaatregelen hebt 
getroffen. De onderdelen die zoal 
worden beschreven in het bedrijfs-
noodplan zijn: bedrijfshulpverlening, 
brandpreventie, bedrijfsplattegron-
den, personeel, aanwezige techni-
sche voorzieningen, zoals liften en 
luchtbehandelingssystemen.

Bedrijfshulpverlening

Je bent verplicht om bedrijfshulpverle-
ning (BHV) in je bedrijf te regelen. Een 
bedrijfshulpverlener, kortweg  bhv’er, 
is opgeleid om in geval van nood je 
personeel en klanten in veiligheid te 

brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij 
mensen uit een brandend gebouw 
krijgt en hoe hij bij een ongeval eerste 
hulp verleent. Een bhv’er kan bijvoor-
beeld mensen reanimeren en verban-
den aanleggen.

EHBO-koffer

Elke werkgever is volgens de Arbo-
wet verplicht om te zorgen voor een 
EHBO-koffer. Deze koffer moet goed 
zichtbaar en binnen handbereik zijn. 
Per afdeling of werkvloer moet een 
EHBO-koffer aanwezig zijn. De vuist-
regel is 1 koffer per 50 medewerkers. 
Controleer regelmatig de inhoud van 
de koffer en vul deze aan.

Evacuatieplan

Met een evacuatieplan zorg je dat 
mensen veilig uit het gebouw ko-
men in geval van nood. Je noteert in 
een ontruimingsplan afspraken over 
hoe je handelt bij een ramp zoals een 
brand. Denk bijvoorbeeld aan duide-
lijke instructies voor je personeel, de 
vluchtroutes en de taakverdeling van 
de BHV. Oefen de ontruiming van je 
pand minimaal 1 keer per jaar. Hierdoor 
zal in noodsituaties minder snel paniek 

uitbreken. 

Brandveiligheidsmaatregelen

In je bedrijfspand moet je verplicht 
brandveiligheidsmaatregelen nemen. 
Hiervoor gelden landelijke regels. Die 
regels staan in het Bouwbesluit. Hier 
vind je onder andere voorschriften 
voor het voorkomen van brand door 
bijvoorbeeld een brandveilige inrich-
ting. Ook staan er regels in voor de 
opslag van brandbare stoffen. In ar-
tikel 6.19 van het Bouwbesluit vind je 
informatie over het verplichte aantal 
rookmelders en brandblussers in je 
bedrijfspand. Dit aantal is onder meer 
afhankelijk van je bedrijfsactiviteiten 
en de grootte van je bedrijf. Je bedrijfs-
gebouw moet altijd voldoen aan de re-
gelgeving van het Bouwbesluit.

Vluchtroutes

Een vluchtroute is een veilige route in 
een gebouw om tijdens noodsituaties 
het gebouw te verlaten. In het Bouw-
besluit vind je de regels over het aantal 
vluchtroutes en waar deze aan moeten 
voldoen. Zo moeten vluchtroutes toe-
gankelijk zijn en duidelijk worden aan-
gegeven met vluchtwegaanduiding, 

checklist
veiligheid voor 
bedrijven 
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zoals borden en verlichting. De deuren in 
vluchtroutes moet je snel en eenvoudig 
kunnen openen, dus bijvoorbeeld zonder 
sleutel.

Noodverlichting

Met noodverlichting voorkom je dat mensen 
de weg kwijtraken in je bedrijfspand in een 
noodsituatie. De verlichting wijst je naar een 
uitgang om in veiligheid te komen. Voor de 
aanleg van noodverlichting gelden verschil-
lende regels, die onder meer afhankelijk zijn 
van het aantal medewerkers.

Vragen

Heb je vragen of wil je meer informatie over 
bovenstaande onderwerpen, neem dan con-
tact op met Patrick de Wit van Maxprevent. 

Inbraakbeveiliging

Geef inbrekers zo weinig mogelijk kans door 
beveiligingsmaatregelen. Denk aan beveili-
gingscamera’s, een alarmsysteem en goede 
buitenverlichting. Voorzie ramen en deuren 
van inbraakwerend hang- en sluitwerk en 
zorg voor goede beveiligingsverlichting met 
bewegingssensoren. Maak met je werkne-
mers goede afspraken over het openen en 
afsluiten van het bedrijfspand. Registreer 
welke medewerkers een sleutel hebben en 
leg dit vast in een sleutelcontract. Werk met 
gecertificeerde sleutels. Dit houdt in dat je 
voor het bijmaken van een sleutel een pasje 
of certificaat nodig hebt.

Verzekeringen

Controleer of je goed verzekerd bent. Som-
mige bedrijfsverzekeringen zijn verplicht, 
zoals een opstalverzekering als je eige-
naar bent van een bedrijfspand. Met een 
op stalverzekering ben je verzekerd voor 
schade aan je bedrijfsgebouw. Bijvoor-
beeld na brand, waterschade of vandalisme. 
Daarnaast zijn er niet-verplichte verzeke-
ringen die je vrijwillig kunt afsluiten bij een 
verzekeringsmaatschappij. Bijvoorbeeld 
een bedrijfsschadeverzekering die je ver-
zekert tegen omzetverlies als je onderne-
ming stil komt te liggen na een brand of 
storm. Of een cyberverzekering waarmee je 
jouw bedrijf beschermt tegen schade door 
cyberincidenten.

Bron: kvk.nl

digitale
veiligheid 
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Natuurlijk mag digitale veiligheid van-
daag de dag ook niet vergeten wor-
den wanneer we het hebben over de 
algemene bedrijfsveiligheid, helemaal 
niet nu we vaker en meer op afstand 
werken. Bedrijven zijn bijvoorbeeld 
kwetsbaar voor virussen, hacks, rans-
omware, phishing, datalekken en 
e-mailspoofing. 

Volgens het CBS is 1 op de 10 Neder-
landse bedrijven jaarlijks slachtoffer 
van cybercrime. Besteed aandacht 
aan de cybersecurity van je bedrijf, 
ook wanneer je weinig gebruikmaakt 
van ICT, en internet bijvoorbeeld al-
leen nodig hebt voor je e-mail. 

Toegang

Gebruik unieke wachtwoorden en be-
veilig toegang tot je systemen en so-
cial media accounts zoals WhatsApp 
en LinkedIn met tweestapsverificatie. 
Zo verklein je de kans op digitale in-
braak. Denk niet alleen aan de techni-
sche beveiliging, maar ook aan veilig 
gedrag van jou en je personeel.

Up-to-date software

Installeer altijd updates voor je pro-
gramma’s en beveiligingssoftware. 
Gebruik automatische updates, deze 
repareren zwakke plekken in oude 
software. Zorg dat medewerkers zelf 
geen software kunnen installeren. Als 
medewerkers zelf software installe-
ren, weet jij niet of dit veilige software 
is.

Beperk risico’s

Met goede afspraken over je ICT-ge-
bruik beperk je de risico’s op cyber-
crime. Overweeg een cyberverzeke-
ring af te sluiten. Bekijk daarbij goed 
de voorwaarden en kies een passend 
pakket. De verzekeraar helpt je niet al-
leen financieel. Hij kan ook helpen om 
cybercrime te voorkomen, en om na 
een incident weer snel op te starten.

Veilige opslag

Spreek af hoe jij en je medewerkers di-
gitale informatie veilig opslaan. En be-
denk welke stappen je neemt bij een 
cyberincident.

• Maak regelmatig back-ups van je 
data en sla deze op verschillende 
systemen op. Zorg dat tenminste 1 
versie buiten je bedrijf is opgesla-
gen, bijvoorbeeld online. Dat is veili-
ger bij bijvoorbeeld brand of inbraak.

• Klantgegevens zoals adressen en 
facturen zijn privacygevoelig. Voor-
kom een datalek: sla gevoelige ge-
gevens versleuteld op. Je slaat be-
standen dan onleesbaar op en hebt 
een toegangscode nodig als je ze 
opent.

• Zijn er gevoelige gegevens gelekt? 
Dan ben je verplicht dit datalek bin-
nen 72 uur te melden bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Ook als je niet 
zeker weet of de data in verkeerde 
handen is gekomen, moet je het lek 
melden.

• Ben je slachtoffer van cybercrime? 
Doe aangifte bij de Politie. Laat 
eventueel een bedrijfsrecherche 
onderzoek doen naar de oorzaak. 
Meld het ook bij de Fraudehelpdesk, 
deze stichting geeft informatie en 
tips over actuele fraude aan burgers 
en bedrijven.

Veilig in de Cloud

Sinds corona werken we meer vanuit 
huis en slaan we vaker bestanden op 
in de cloud. Zorg dat jij en je mede-
werkers onderweg en thuis net zo vei-
lig werken als op kantoor.

Zwakste schakel

Heb je technisch veilige systemen en 
goede afspraken met je medewerkers 
gemaakt? Ook dan kan het nog fout 
gaan. Doordat bijvoorbeeld een col-
lega even niet alert is of zich niet aan 
een afspraak houdt. Een crimineel is 
op zoek naar de zwakste schakel, en 
gebruikt hiervoor menselijke mislei-
ding ofwel ‘social engineering’. Voor-
beelden van fouten die jij en je mede-
werkers kunnen maken:
• Je installeert onveilige software of 

gebruikt een onbekende USB-stick 
waar een virus op staat.

• Je klikt op een schadelijke link in 
een phishing-mail.

• Je vergeet je scherm af te sluiten als 
je je werkplek verlaat.

• Je betaalt een spookfactuur.
• Je volgt een nepbericht of -tele-

foontje van een crimineel die zich 
voordoet als manager of CEO zon-
der nadenken op. 

Blijf alert

Zorg dat alle medewerkers bewust 
zijn van de gevaren.
• Twijfel je of een bericht wel echt van 

de afzender komt? Neem dan bij-
voorbeeld telefonisch contact met 
hem op. Criminelen doen zich vaak 
als iemand anders voor, dit heet za-
kelijke identiteitsfraude.

• Maak je medewerkers bewust van 
digitale veiligheid. Leg vast wie in je 
bedrijf toegang heeft tot welke in-
formatie. Organisaties die met veel 
persoonsgegevens werken, moeten 
een functionaris gegevensbescher-
ming aanstellen.

• Zorg dat ook vakantiekrachten, uit-
zendwerkers en stagiairs instructies 
krijgen over hoe ze veilig met infor-
matie en systemen omgaan.

• Ga bewust om met informatie die 
je over jezelf en je bedrijf deelt via 
social media; criminelen gebruiken 
deze informatie om op te lichten.

Praktische tools

Er zijn verschillende praktische tools 
waarmee je je bedrijf beschermt te-
gen cybercrime. Met de basisscan cy-
berweerbaarheid van Digitaltrustcen-
ter (DTC) verklein je de cyberrisico’s in 
je bedrijf. De scan bestaat uit vragen 
over de beveiliging van je bedrijf. Op 
basis van je antwoorden krijg je feed-
back voor het verbeteren van je bevei-
liging. Het DTC is opgericht door het 
ministerie van Economische Zaken en 
Klimaat, en helpt bedrijven met veilig 
digitaal ondernemen.  

Bron: kvk.nl

digitale
veiligheid 
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“Mijn naam is Mandy Crama en ik werk 
sinds 2006 bij de politie. Voorheen heb 
ik in Breda, Etten-Leur en omgeving 
gewerkt. Sinds december 2021 ben ik 
de nieuwe wijkagent op team Don-
gemond voor het werkgebied Dom-
bosch/Pontonnier en Raamsdonks-
veer noord.”

Wat doet een wijkagent?

De wijkagent is een ervaren politie-
agent. Samen met de collega’s van 
het basisteam, zoals surveillanten en 
rechercheurs werkt hij/zij aan een 
veilige wijk door handhaving en op-
sporing. Vaak is de wijkagent een 
eerste aanspreekpunt in de wijk en 
een bekend gezicht. Hij/zij kent veel 
inwoners en ondernemers en spreekt 
regelmatig met hen. Door al die con-
tacten weet hij/zij wat er speelt in de 
wijk en kan hij/zij in een vroeg stadi-
um problemen oplossen en liever nog, 
voorkomen. Veel wijkagenten zoeken 
actief contact met de inwoners/on-
dernemers van hun wijk en hebben 
bijvoorbeeld een spreekuur of werken 
regelmatig op een centrale plek in de 
wijk. De samenleving digitaliseert en 
vraagt om een politie die waakzaam 
en dienstbaar is in de fysieke wereld 
en de digitale wereld. Veel wijkagen-
ten zijn daarom actief op sociale me-
dia en kunnen via deze platforms zien 
wat er speelt, hebben er contact met 
inwoners en geven inzicht in hun werk.

Met wie werkt een wijkagent samen?

Sommige problemen kan een wijk-
agent zelf oplossen door met inwo-
ners of ondernemers in gesprek te 
gaan. Maar soms gaat het om iets dat 
niet (alleen) voor de politie, maar voor 
de gemeente of bijvoorbeeld een wo-
ningbouwvereniging is. De wijkagent 
kan dan doorverwijzen naar hulpver-
lening of organisaties zoals buurtbe-
middeling. De wijkagent zit regelmatig 
met de gemeente, woningbouwver-
enigingen en andere instanties om de 
tafel. Zo weten alle partijen wat er aan 
de hand is. Samen met u zorgen zij 
voor de veiligheid in uw wijk of buurt.

“Ik ga proberen zoveel mogelijk aan-
wezig te zijn in de wijk en mezelf 
persoonlijk aan jullie voor te stellen. 
Vanwege de toegenomen werkdruk 
bestaan mijn werkzaamheden uit 
het verlenen van de noodhulp én de 
wijkwerkzaamheden. Ik ben daardoor 
niet altijd zichtbaar in de wijk, maar 
wij zijn als politie natuurlijk wel altijd 
bereikbaar!”

Wat is noodhulp verlenen? 

Noodhulp is een breed begrip en 
gaat om hulp bij incidenten waarbij 
de politie nodig is. Denk hierbij aan 
verkeersongevallen, huiselijk geweld, 
reanimaties, geluidsoverlast, inbraken, 
zelfdodingen, branden enzovoorts. 
Ook de algemene surveillance in het 
gebied is één van de taken, waarbij er 

toezicht is op verkeer en de openbare 
orde wordt gehandhaafd.

“Soms kan het wel eens zo zijn dat 
het wat langer duurt voordat u con-
tact met mij krijgt, in verband met alle 
bovenstaande werkzaamheden. Uiter-
aard doe ik altijd mijn best om ieder-
een zo snel mogelijk te woord te staan. 
Signaleert u een probleem? Maak dan 
altijd melding bij de politie via 0900-
8844 of bij een spoedmelding op 112. 
Dankzij uw melding weten wij wat er 
speelt in de wijk en kunnen we hierop 
inspelen.”

Dat geldt ook voor het doen van aan-
giftes. U kunt aangifte doen van bij-
voorbeeld diefstal, internetoplichting, 
inbraken, fraude, mishandelingen. Van 
sommige misdrijven moet u aangif-
te doen, zoals een ontvoering, dat is 
wettelijk zo geregeld. “Ik wil benadruk-
ken dat het belangrijk is om aangifte 
te doen. Daardoor weten wij wat er 
speelt en kan er gehandhaafd worden. 
Er kan bijvoorbeeld extra surveillan-
ce worden ingezet om misdrijven te 
voorkomen.”

Dit doet de politie tegen ondermijning

Ondermijning aanpakken vraagt een 
lange adem en niet alleen van politie 
en justitie. Nodig is een brede (integra-
le) aanpak waarbij de overheid samen-
werkt met bedrijven en burgers. De 
politie levert een belangrijke bijdrage 

even 
voorstellen

wijkagent 
Mandy Crama
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aan die integrale aanpak, samen met 
vaste partners. Denk aan gemeenten, 
de Belastingdienst/Douane, de Fisca-
le Inlichtingen- en Opsporingsdienst 
(FIOD) en het Openbaar Ministerie. 
Afhankelijk van de problemen sluiten 
steeds meer andere publieke en priva-
te partners aan. Zo werken politie en 
FIOD bijvoorbeeld steeds vaker met 
banken samen om witwassen tegen 
te gaan. 

Wat houdt die integrale aanpak van 

ondermijning in?

Strafrecht is maar een van de mogelij-
ke gereedschappen om het criminelen 
moeilijk te maken. Het effect is vaak 
veel groter als politie, andere overhe-
den en bedrijven ook andere maatre-
gelen nemen. Denk bijvoorbeeld aan:
• De belastinginspecteur die een 

crimineel een hoge belastingaan-
slag oplegt.

• De gemeente die samen met de 
politie in de gaten houdt wat er op 
bedrijventerreinen of in buitenge-
bieden gebeurt.

• Een gemeente die een vergunning 
weigert of intrekt als sprake is van 
criminele activiteiten.

• Het elektriciteitsbedrijf dat gepakte 
wiettelers een hoge rekening stuurt 
voor illegaal afgetapte stroom.

• De hotelketen die baliemedewer-
kers leert hoe ze illegale prostitutie 
kunnen herkennen.

• Het autoverhuurbedrijf dat geen au-
to’s verhuurt aan criminelen.

• Boeren die door de politie worden 
gewaarschuwd hun schuren niet te 
verhuren aan drugscriminelen.

• De bouwmarkt die in de gaten houdt 

wie inbrekerswerktuigen koopt.
• De makelaar die geen contant geld 

aanneemt.

Signalen ondermijning

In de opsporing van criminele activitei-
ten zijn politie en andere netwerkpart-
ners afhankelijk van informatie maar 
ook u kunt iets doen. Dat kan ook in-
formatie zijn die op het eerste gezicht 
onbelangrijk lijkt, maar die samen met 
andere informatie nét de doorslag kan 
geven. Ziet, hoort, ruikt u onraad? Hebt 
u het gevoel dat er iets niet pluis is? 
Wordt u bedreigd? Meld het! Altijd.
• Bij spoed: bel 112
• Geen spoed, wel politie: 0900-8844
• Anoniem melden? Bel dan naar 

Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000
• Of vul anoniem op www.meldmis-

daadanoniem.nl het tipformulier in. 

1. Drugshandel

• Aanloop (bekende) gebruikers/
dealers

• Aanloop op vreemde (nachtelijke) 
tijdstippen

• Drugsafval op straat (sealpacks, 
zakjes, vloeitjes, rietjes, etc.)

• Overlast van personen die onder 
invloed zijn

• Bezoekers die korte tijd in panden 
blijven

• Auto’s die langsrijden of parke-
ren, waar andere personen in- en 
uitstappen

2. Malafide bedrijven

• Afwijkende openingstijden (vaak 
gesloten)

• Alleen mogelijkheid tot contant 
betalen

• Bijzondere locatie (geen aanloop)
• Geen website van bedrijf aanwezig
• Opvallend weinig of juist veel 

personeel
• Weinig of geen klandizie
• Werkplaatsen waar niemand aan 

het werk is

3. Hennepkwekerijen en 

drugslaboratoria

• Aanloop op vreemde tijdstippen
• Afgeplakte ramen
• Anijsachtige of aceton geur 

(drugslab)
• Geluid van kluswerkzaamheden op 

vreemde tijdstippen
• Gezoem van afzuigapparatuur
• Hennepgeur
• In- en uitladen bouwmaterialen op 

vreemde tijdstippen
• Klachten of vermoedens van 

omwonenden
• Onregelmatige stroom (bijvoor-

beeld flikkerend licht)

• Pand lijkt onbewoond/ongebruikt
• Ramen aan de binnenkant besla-

gen/vochtig, waterschade onder-
buren etc.

4. Witwassen

• Geen website van het bedrijf
• Ondernemers vertonen (luxe) le-

vensstijl die zij niet kunnen bekosti-
gen vanuit het bedrijf

• Onderneming die blijft bestaan ook 
al komen er (bijna) geen klanten

• Onduidelijke bedrijfsactiviteiten
• Rijden in luxe/dure auto’s (vaak 

meerdere)
• Voorkeur voor contante betaling

Hieronder leest u welke signalen kunnen wijzen op de meest voorkomende criminele activiteiten.

Contact opnemen met uw wijkagent
“Elke wijkagent heeft een eigen informatiepagina op 
politie.nl. Daar vindt u een contactformulier dat u kunt 
invullen. Ook staan op deze pagina eventueel verwij-
zingen naar social media. U kunt mij ook bellen via 
0900-8844 of natuurlijk op straat aanspreken!”

https://www.instagram.com/wijkagenten_geertruidenberg/

https://www.facebook.com/politiedongemond/
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Het zal je maar gebeuren: brand in je bedrijf. Gelukkig komt het niet vaak voor 
maar ondernemers die het overkwam geven aan dat de impact ze uiteindelijk toch 
heeft verrast. Een brand raakt het bedrijf dan ook in de gehele bedrijfsvoering. Een 
risicobewuste ondernemer stelt zichzelf om die reden regelmatig de vraag of zijn 
bedrijfsbelangen nog voldoende beschermd zijn tegen brand. Hierbij kan het inzicht 
ontstaan dat er misschien meer nodig is dan alleen te voldoen aan de overheidsregels 
of de polisvoorwaarden. 

brandveiligheid

Veranker risicomanagement in het bedrijf

De eerste stap van goed risicomanagement is dat 
de ondernemer weet welke risico’s hij loopt en of 
hij bereid en in staat is om deze risico’s te dragen. 
De ondernemer kan dit samen met een risico-
deskundige en adviseur bepalen. Denk niet alleen 
aan de kans op brand, maar ook aan de mogelijke 
afloop. Is dat een aanvaardbare situatie? Maak van 
risicomanagement een vast agendapunt op het 
werkoverleg en maak in het bedrijf iemand daar-
voor verantwoordelijk.

Zorg voor duidelijke afspraken

Voor bedrijven is het van belang om niet alleen 
technisch de zaken op orde te hebben, maar voor-
al ook veiligheidsprocessen goed te hebben inge-
richt. Zorg voor duidelijke afspraken over orde en 
netheid in uw bedrijf en biedt voldoende hande-
lingsperspectief. Het vermijden van onveilige si-
tuaties, interne controles, vroegtijdige signalering, 
continue bereikbaarheid in geval van een incident 
zijn daarbij cruciaal.

Ken de oorzaken van brand in uw bedrijfsgroep

In zeker één op de tien bedrijfsbranden is de oor-
zaak onachtzaamheid bij brandgevaarlijke werk-
zaamheden. Ook brandstichting en slecht aange-
legde, beschadigde of onjuist gebruikte elektrische 
installatie zijn veel voorkomende oorzaken van 
brand. Meer informatie over brandoorzaken per be-
drijfsgroep én wat u er aan kunt doen, vindt u op 
de website Checklistbrand.nl. Deze is opgesteld 
door het Verbond van Verzekeraars, in samenwer-
king met Brandweer Nederland, VNO/NCW en 
MKB-Nederland.

Regelmatig klinkt het ‘de brandveiligheid is op orde want ik 
heb een vergunning en voldoe aan de regels’. Het is alleen 
goed om te weten dat die overheidsregels hoofdzakelijk 
gaan over het meest waardevolle van een onderneming: 
de veiligheid van personen. De Bouwregelgeving is hierbij 
leidend en richt zich tegenwoordig vooral op het vluchten. 
Het beschermen van schade aan het gebouw, inventaris, 
opslag, aansprakelijkheid én de bedrijfscontinuïteit (van het 
eigen bedrijf en de directe omgeving) is geen doel van die 
bouwregelgeving. 

Een risicobewuste ondernemer doet om deze reden aan 
risicomanagement. Met een risicogerichte benadering van 
brandveiligheid kijk je verder dan alleen de regelgeving. Met 
als vertrekpunt je eigen bedrijfsbelangen onderzoek je of de 
bestaande maatregelen en voorzieningen deze voldoende 
beschermen. Door het restrisico concreet te maken kom je 
in de positie om een afweging te maken of dit acceptabel 
is dan wel dat extra beschermende maatregelen nodig zijn. 

Samen oefenen

Wanneer je aan de slag gaat met het risicomanagement 
binnen je bedrijf kun je een beroep doen op de brandweer. 
De brandweer heeft verstand van brand en kan een inschat-
ting maken van de waarschijnlijke afloop van brand in een 
bedrijfsgebouw. Dit inzicht kan je helpen bij het maken van 
keuzes. 

Ook staat de brandweer er voor open om op locatie te 
komen oefenen. Dit is nodig om de vaardigheden van het 
brandweerpersoneel te onderhouden. Maar bekendheid 
met het bedrijf draagt ook bij aan een efficiënte brandbe-
strijding op het moment dat het er echt toe doet. Uiteraard 
kan een brandweeroefening tevens een goed moment zijn 
om samen met je eigen bedrijfhulpverleners te oefenen. 

Wanneer je contact wil hebben met de brandweer over een 
risicogericht advies of voor een gezamenlijke oefening: stuur 
een e-mail met je gegevens naar info@brandweermwb.nl. Er 
wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen. 
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Hoe blijf je op de hoogte ten tijde van incidenten of 

crisis op en nabij Dombosch/Pontonnier?

Tijdens incident en crisis wordt er door de Veiligheids-
regio Midden en West-Brabant en de samenwerkende 
hulpdiensten een inschatting gemaakt van de effecten 
op de omgeving en de informatiebehoefte. Afhankelijk 
van de impact wordt met verschillende middelen ge-
communiceerd. Dit kan zijn:

• Twitter: Veiligheidsregio Midden en West-Brabant 
tweet over incidenten via @VRMWB.

• VRMWB.nl: op deze website vind je de laatste up- 
dates bij (grote) incidenten in de regio.

• NL-Alert: kijk op crisis.nl/nl-alert en stel je telefoon 
voor NL-Alert in.

• Omroep Brabant (radio) als rampenzender.

incidenten of 
crisis? 
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Een AED 
redt levens! 
Help onze 
gemeente 
nog 
hartveiliger 
te maken.
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het belang van 
AED’s en HartslagNu
Voortdurend wordt er gewerkt aan het optimaliseren van het 
netwerk van AED’s om de gemeente Geertruidenberg “hart-
veilig” te houden.

De gemeente Geertruidenberg staat in de landelijke top 10 
van bij HartslagNU aangemelde AED’s. Het doet ons goed 
om onze gemeente in de landelijke top 10 te zien en er 
wordt voortdurend gewerkt om het optimaliseren van het 
dekkings- en spreidingsplan van deze AED’s om de ge-
meente Geertruidenberg “hartveilig” te houden. Echter, op 
de bedrijventerreinen zijn er nog een paar blinde vlekken 
voor wat betreft de beschikbaarheid van aanwezige AED’s. 
Dit betreft de bedrijventerreinen: De Pontonnier, Dombosch 
I en II te Raamsdonksveer en voor Geertruidenberg Don-
ge-oevers en Gasthuiswaard. Heeft u een AED binnen uw 
bedrijf? U kunt onze gemeente nog hartveiliger maken door 
uw AED aan te melden bij HartslagNu. 

De gemeente Geertruidenberg heeft in samenwerking met 
MaxPrevent, 15 AED’s binnen de gemeente geplaatst om 
de gemeente hartveilig te houden. Deze 15 AED’s zijn aan-
gemeld bij HartslagNu, het alarmeringssysteem dat wordt 
gebruikt om burgerhulpverleners te alarmeren. Daarnaast 
hebben diverse bedrijven, verenigingen en particulieren 
hun AED aangemeld bij HartslagNu. De AED’s die zijn aan-
gesloten bij HartslagNu worden beschikbaar gesteld via 112 
in het geval van een reanimatie.

Bij het aanmelden van uw AED bij HartslagNu kunt u aange-
ven dat deze enkel beschikbaar is tijdens kantooruren. Heeft 
u een AED in een buitenkast? Dan is de buitenkast alleen te 
openen met een code die verkregen wordt met de oproep 
van HartslagNu.

Na een daadwerkelijke AED-inzet worden de kosten voor 
het vervangen van de elektroden en de batterij, en het uitle-
zen van de AED vergoed door de RAV (Regionale Ambulan-
ce Voorziening). MaxPrevent kan het periodieke onderhoud 
en het onderhoud na een inzet van de AED voor u verzorgen. 
Gedurende het onderhoud na een inzet kunt u gratis ge-
bruik maken van een bruikleen AED.

HartslagNu

Het alarmeringssysteem dat wordt gebruikt om burgerhulp-
verleners te alarmeren heet HartslagNu. HartslagNu is van 
de sector Ambulancezorg zelf en wordt beheerd door de 
Stichting Hartslag voor Nederland. HartslagNu is gekoppeld 

aan het systeem van de Meldkamer Ambulancezorg. Bij een 
melding van een mogelijke reanimatie worden niet alleen 
twee ambulances op weg gestuurd, maar wordt ook een 
groep burgerhulpverleners in de omgeving gealarmeerd. 
De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via een sms of 
via de speciale HartslagNu app, en ontvangt het adres van 
de dichtstbijzijnde beschikbare AED. Kijk voor meer info op 
www.hartslagnu.nl

In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1.000 inwoners een cir-
culatiestilstand, ook wel hartstilstand genoemd. Van die 
slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. Dat 
zijn gemiddeld 200 reanimaties per week. Een ambulance 
heeft gemiddeld zo’n 10 minuten nodig om bij het slacht-
offer te komen terwijl elke minuut de overlevingskans daalt 
met 5 – 10%. Reanimatie moet daarom binnen 6 minuten ge-
start zijn, elke seconde telt. Een reanimatie door een burger-
hulpverlener en het toedienen van een schok met de AED 
zijn dus van levensbelang.

Uw bijdrage als ondernemer

Met het uitbreiden van het AED-netwerk binnen de gemeen-
te Geertruidenberg wordt de kans op overleven na een hart-
stilstand aanzienlijk vergroot, doordat beschikbaar gestelde 
AED’s binnen de 6 minuten gestelde normtijd inzetbaar 
kunnen zijn. De BHV’ers binnen uw organisatie kunnen zich 
tevens bij HartslagNu aanmelden als burgerhulpverleners. 
Daarmee wordt de inzetbaarheid nog beter geborgd.

Bent u van plan een AED aan te schaffen of vragen over 

onderhoud of na gebruik van uw AED? 

MaxPrevent, gevestigd op bedrijventerrein Dombosch 
(www.maxprevent.nl) is leverancier van de AED’s en advi-
seert bij de aanschaf of onderhoud van AED’s. 

Heeft u vragen?

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie via de 
werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (Eric Broeders, Ni-
cole de Kort of Patrick de Wit)
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waar kan ik wat
melden
Melding openbare ruimte

Ziet u op straat iets waarvan u wilt dat het aangepast, gemaakt of opgeruimd wordt? Meld dit dan bij de gemeente. U kunt 
uw meldingen op diverse manieren aan de gemeente doorgeven:
• Meldpunt gemeente Geertruidenberg vanaf mei 2022

 Vanaf mei 2022 kunnen ondernemers van de gemeente Geertruidenberg meldingen direct doen via 
de app ‘meldpunt gemeente Geertruidenberg’. Deze app is een gratis app voor de smartphone. Op 
deze manier kunnen ondernemers (en inwoners) 24 uur per dag en 7 dagen per week een melding 
doen. Door het sturen van een melding via de app en het bijsluiten van een foto met de exacte locatie 
helpen we elkaar om de bedrijventerreinen mooi, veilig en schoon te houden. Via een track en trace 
link krijgen de melders een terugkoppeling en volgen wat er met de melding gebeurd.  

• Telefonisch via: 140162 
• Mondeling bij de receptie van het gemeentehuis. 

Tot de nieuwe app is gelanceerd (mei 2022) kunt u de meldingen ook doorgeven via:
• De Buiten Beter App (let op: de app geeft aan dat de gemeente niet is aangesloten, maar de gemeente krijgt de 

meldingen wel doorgestuurd en pakken ze op. Het is alleen niet mogelijk om een terugkoppeling te geven aan 
de melder.) 

Kapotte straatverlichting

• Kapotte straatverlichting kunt u melden bij het Nederlands Licht Instituut (https://lms.nederlandslicht.nl/geertruiden-
berg/outages/report). Na het melden kunt u zien wat er met uw melding gebeurt en of de storing verholpen is.

Milieuovertredingen

• Milieuovertredingen (stank- en geluidoverlast, lucht- en bodemverontreiniging en milieu-incidenten) kunt u melden bij de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant. Tel. 013 - 206 05 00, of via de milieuklachtencentrale.

Verkeersovertredingen

• Voor verkeersovertredingen, burengerucht, hangjongeren en overige vormen van overlast kunt u contact opnemen met de 
politie, tel. 0900 - 88 44.
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Melding aan BOA’s

Ervaart u overlast, is er afval gedumpt of staat er een 
auto verkeerd? Meld het de boa’s via: 
www.geertruidenberg.nl/meldingboa (en vanaf mei 
2022 via de app ‘meldpunt gemeente Geertruidenberg’)

Soort meldingen

U kunt bij de BOA’s terecht voor meldingen over: 
• Parkeren (foutparkeerders, fiets- of autowrakken)
• Illegale afvaldumping
• Overlast door honden, personen of groepen
• Geluidsoverlast
• Overlast door Horeca
• Stankoverlast

Misstanden in het buitengebied

Het buitengebied kent allerlei problemen die de natuur aantasten, de 
rust verstoren en de leefbaarheid bedreigen. Strafbare feiten vinden 
er met regelmaat plaats. Denk aan dumpingen, wildcrossers, strope-
rij, vissen zonder geldige documenten, afval verbranden maar ook de 
recreatiedrukte.

Heeft u een melding van spoed bel dan altijd de politie 112 of 0900-
8844. Is uw melding niet acuut? Bel dan 0900-9965432 of vul dit for-
mulier in Melding doen (samenmelding.nl).

Meld Misdaad 
Anoniem

Ziet u een verdachte situatie, 
maar zijn er redenen waarom u 
niet naar de politie durft of kan? 
Meld de situatie dan bij Meld Mis-
daad Anoniem: 
www.meldmisdaadanoniem.nl
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collectieve 
beveiliging

“Bij Alert geloven 
we in een pro-
actieve aanpak 
om incidenten te 
voorkomen.”

Alert verzorgt de collectieve beveiliging op de bedrijventer-
reinen Dombosch 1&2 in Raamsdonksveer. 

Al jaren vooroplopend

Door de partner Glasvezel Dombosch én de steun van zo’n 
tachtig ondernemers, loopt bedrijventerrein Dombosch 1&2 
in Raamsdonksveer al jaren voorop als het aankomt op ca-
merabewaking in de openbare ruimte.
 
Continu investeren

Mede dankzij de continue investeringen van Alert in deze 
collectieve beveiliging, staan er inmiddels zeven camera-
masten en een totaal van 31 camera’s op het terrein. Deze 
hebben vanzelfsprekend een preventieve werking – ze 
schrikken kwaadwillenden op voorhand af – en  daarnaast 
kan achteraf een situatie volledig worden bekeken en/of 
gereconstrueerd.
 

Proactieve aanpak

Bij Alert geloven we in een proactieve aanpak. Zo kunnen 
we incidenten voorkomen of er snel en direct erop reage-
ren indien nodig. Bovendien vinden we dat onze surveillan-
ten niet doelloos rondjes moeten rijden, maar juist efficiënt 
op basis van triggers moeten worden ingezet. Technologie 
heeft hierin een leidende rol. We noemen het dan ook wel 
‘het nieuwe beveiligen’, waarbij we voortdurend investeren 
in de nieuwste technologieën en technieken. 

Denk aan geavanceerde camerasystemen met intelligente 
koppelingen en de regelmatige aanwezigheid van een dui-
delijk herkenbare mobiele surveillance eenheid. Bovendien 
zet Alert in op kentekenregistratiecamera’s en zijn onder 
meer ook slagbomen gekoppeld aan de meldkamer. Dit is 
van grote waarde omdat het een groot percentage van de 
criminaliteitsschade reduceert. 
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De surveillance eenheid is preventief aan-
wezig en controleert de deelnemende be-
drijven zorgvuldig. Openstaande ramen en 
deuren en de aanwezigheid van (on)bevoeg-
den binnen zowel het privaat als publiek do-
mein worden gecorrigeerd.

Naast deze controlerende taak is de combi-
natie met de repressieve taak, de alarmop-
volging, heel adequaat uit te voeren. Met 
name omdat de surveillance-eenheid re-
gelmatig aanwezig is, zal de gemiddelde 
aanrijtijd veel korter zijn. Bijvoorbeeld bij een 
inbraakmelding. Mede hierdoor en door de 
uitstekende contacten met de lokale politie 
zijn we beter op de hoogte van de plaatselij-
ke situatie.

Alarmcentrale

Veel ondernemingen hebben hun alarmsys-
teem aangesloten op onze alarmcentrale. 
De centralisten staan rechtstreeks in contact 
met de collectief surveillanten. Hierdoor is er 
geen afstemmingsverlies en is er goed zicht 
over het complete bedrijventerrein.
 

Collectieve beveiliging

Bij Alert geloven we: beveiligen is goed, voorkomen is beter. Onze 
collectieve beveiliging sluit naadloos aan bij deze proactieve manier 
van beveiligen. Zo zijn we regelmatig aanwezig en controleren wij 
zorgvuldig. Openstaande ramen en deuren, maar ook de aanwezig-
heid van onbevoegden wordt gecorrigeerd. Een duidelijke herken-
bare mobiele surveillance eenheid heeft een preventieve werking 
op criminelen. Collectieve beveiliging voorkomt zelfs 70% tot 80% 
aan schades. 

Hoe werkt collectieve beveiliging?

In Raamsdonksveer worden de bedrijventerreinen Dombosch 1&2 
collectief beveiligd. De periferie van dit gebied wordt beveiligd maar 
ook de binnenwegen én de gebouwen zelf met bijvoorbeeld een 
inbraaksysteem en toegangscontrole. Allemaal binnen één systeem 
gemonitord.

Sneller ter plaatse bij een alarmmelding

Ook de alarmopvolging is veel adequater uit te voeren door onze sur-
veillanten. Dit is in de eerste plaats omdat de surveillance eenheid 
regelmatig aanwezig is, hierdoor zal de gemiddelde aanrijtijd veel 
korter zijn. Daardoor is de beveiligingsbeambte in het geval van een 
inbraakmelding sneller ter plaatse. Daarnaast zijn de dienstdoende 
beambten door hun regelmatige aanwezigheid beter op de hoogte 
van de plaatselijke situatie. De ligging van de individuele bedrijven 
en woningen is bij iedere beambte bekend en ook bij tijdelijke of per-
manente veranderingen zijn ze te allen tijde op de hoogte.

U profiteert dankzij de maandelijkse rapportages

Wij streven maximale transparantie na tijdens de uitvoering van onze 
werkzaamheden. Een duidelijke rapportage en registratie maken hier 
onderdeel van uit. Vanzelfsprekend rapporteert de surveillant even-
tuele geconstateerde onregelmatigheden uitvoerig en direct aan de 
individuele deelnemers. 

Van mobiele surveillances tot camerasurveillances

Onze surveillanten zijn preventief op het bedrijventerrein aanwe-
zig óf houden vanuit onze alarmcentrale de camerabeelden in de 
gaten. Op het moment dat een incident zich voordoet (hetzij door 
eigen waarneming hetzij door een alarmsignaal van de inbraaksigna-
leringsinstallaties) gaat de surveillant direct ter plaatse. De camera-
beelden worden in zo’n situatie overgenomen door onze alarmcen-
trale. Unieke voordelen voor een adequate response!

Informatie/aanmelden Collectieve 

Beveiliging

Interessant voor uw bedrijf? Wilt u 
ook deelnemen aan de collectieve 
beveiliging op de bedrijventerreinen 
neem contact op met Joost Klaren via  
joost@alert-group.nl of 0184-410400.

Ook voor meer informatie of vragen 
kunt u terecht bij Joost Klaren.
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CONTACT
Email  info@geertruidenberg.nl

 info@vog.nl

Web  www.geertruidenberg.nl

 www.vog.nl

Spoed: 112

Politie:  0900 - 8844
 politie.nl

Brandweer: info@brandweermwb.nl
 brandweer.nl/brandveiligheid

Gemeente:  14 0162
 geertruidenberg.nl

Alert Group: 0184 - 410 400
 alert-group.nl

VOG:  info@vog.nl
 vog.nl

AED’s: Hartslagnu.nl
 
Criminaliteit: Meldmisdaadanoniem.nl
 0800-7000

belangrijke  
telefoonnummers


