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Gemeente Best: aanleiding KVO-B



1e bijeenkomst KVO-B week 34 of 35 (23 aug- 2 sept)

Initiatief komt vanuit gemeente om de 1e bijeenkomst te plannen

Oproep aan de ondernemers om hun pandeigenaren/vastgoedpartijen te 
informeren over het KVO-B traject

Gemeente Best: planning



Brutaal of eerlijk?



Valt hier iets op?



Een blik dichterbij…



Een blik dichterbij…



Een blik dichterbij…



Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein

o Niet alleen ondermijning…

o Schoon, heel en veilig

o Samenwerken aan een veiliger en leefbaarder bedrijventerrein (PPS)

o In kaart brengen wat er speelt

o Focus op samenwerking: publiek en privaat

o Ondernemers voelen zich gehoord én hebben inspraak

o Vanuit één stem krachtig naar buiten optreden

o Draagt bij aan een goed imago

o Korte lijnen, snelle klappen



Werkgroep KVO-B

o Ondernemers(vereniging/collectief)

o Eigenaar/beheerder bedrijventerrein

o Gemeente (AOV’er / BOA’s / omgevingsmanager / verantwoordelijke beheer)

o Politie (wijkagent)

o Brandweer (preventiespecialist)

o Step in, step out principe…



Elementen KVO-B

1. Overeenstemming over nut en noodzaak (doelstelling)

2. Aftrapbijeenkomst met alle deelnemende partijen

3. Intentieverklaring

4. Werkgroepoverleggen (kwartaalbasis)

5. Schouw

6. Enquête

7. Veiligheidscijfers

8. Veiligheidsanalyse

9. Maatregelenmatrix

10. Convenant + uitreiking



Portal ‘mijnkvo’



Schouw



Schouw



Enquête

• Voelde u of uw personeel zich het afgelopen jaar wel eens onveilig in het 
bedrijf? 

• Voelde u of uw personeel zich wel eens onveilig in de directe omgeving van 
het bedrijf?

• Bent u tevreden over het schoonmaken en repareren van wegdek en 
straatmeubilair in de directe omgeving van uw bedrijf? 

• Is er voldoende verlichting aan de voorzijde en/of achterzijde van uw bedrijf?
• Hoe ervaart u het huidige toezicht van politie, beveiliging en/of 

toezichthouders?
• Ervaart u overlast van groepen personen?



Maatregelenmatrix

Voorbeelden maatregelen/acties

 Bijeenkomsten (kwartaalbasis), schouw (dag- en 

avondschouw), veiligheidscijfers (jaarlijks), enquête

 Communicatie richting achterban (nieuwsbrief

 Borging (vertegenwoordiging, benoemd IVB, etc.)

 Meldkaart, AED’s, etc.

 Monitoring beheer en onderhoud

 Aangiftebereidheid

 Brandveiligheid (gezamenlijke BHV), oefening met 

brandweer (bereikbaarheid)

 Verkeersveiligheid (parkeerbeleid, hard rijden, 

mobiliteitsaanpak)

 Bijeenkomsten / trainingen organiseren

 Evaluatie (jaarlijks)



Excellent Cameratoezicht

De 9 punten



Veilig Ondernemen Scan

De Veilig Ondernemen Scan

- Onafhankelijk adviseur
- Op locatie in gesprek
- Organisatorisch (bijvoorbeeld 

samenwerken, procedures, instructies en 
personeel)

- Bouwkundig (bijvoorbeeld hang- en 
sluitwerk, overzicht, kluizen en 
compartimentering)

- Elektronisch (bijvoorbeeld alarminstallaties, 
camerasystemen, verlichting en 
burenbelsystemen)

- Digitaal (bijvoorbeeld software, back-up, 
virusscanners en netwerken)

- Vertrouwelijk rapport 



Bijeenkomsten: ondermijning / HIC / cybercrime



Resultaat

o Bedrijfsschade neemt af 

o Minder criminaliteit

o Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer

o Meldingsbereidheid neemt toe

o Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger

o De klant voelt zich prettiger in het gebied

o Het bedrijventerrein krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven 

aan die zich hier willen vestigen

Het KVO-B is een bewezen succes



Gezamenlijk resultaat



Brandweer: toelichting op deelname KVO-B Best

o Bedrijfsschade neemt af 

o Minder criminaliteit

o Snelle en directe communicatie tussen ondernemers, gemeente, politie en brandweer

o Meldingsbereidheid neemt toe

o Ondernemers en hun personeel voelen zich veiliger

o De klant voelt zich prettiger in het gebied

o Het bedrijventerrein krijgt een beter imago en trekt meer bezoekers en nieuwe bedrijven 

aan die zich hier willen vestigen

Het KVO-B is een bewezen succes



Brandweer: toelichting op deelname KVO-B Best



Politie: toelichting op deelname KVO-B Best



Op naar een…

- Schoon,
- Heel,
- En veilig bedrijventerrein Best

vanuit een publiek-private samenwerking


