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Terugkoppeling op hoofdlijnen 
 
Certificaat 
Op 12 mei 2014 werd het bedrijventerrein De Hemrik voor de 4e keer geaudit voor het 
Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B).  
 
Samenwerking 
Het KVO-B is een samenwerkingsverband van ondernemers (Bedrijvenvereniging De 
Hemrik), politie, brandweer en gemeente. De samenwerking wordt door MKB-Nederland 
ondersteund. Hierbij wordt er integraal en gebiedsgericht naar het bedrijventerrein gekeken, 
om daarmee de veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Feitelijk is KVO-B het 
instrument om het onderhoud , beheer (schoon, heel en veilig) op het bedrijventerrein vorm 
te geven. 
 
Resultaten 

 27% respons op de enquête alle ondernemers.  

 Prima samenwerking met ondernemers, hulpdiensten en gemeente 

 Verbetering veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op het bedrijventerrein 

 Inzet op thema’s inzake verkeersveiligheid, overlast van op en rond het terrein; 
gevoelens van onveiligheid in het bedrijf / bedreiging / intimidatie en aangifte- en 
meldingenbereidheid bij de ondernemers 
 
 
 

 Totaal 
3 e enquête 

Tevreden over Onderhoud en Beheer  65% 

Knelpunten op het gebied van Verkeersveiligheid  48% 

Overlast van op en rond het terrein 28% 

Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 18% 

Kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in: 
2010 t.o.v. 2009 en 2013 t.o.v. 2012 

17% 

Gevoelens van onveiligheid in de directe omgeving 
van het bedrijf 

10% 

Graffiti en vernieling 10% 

Inbraak 8% 

Bedreiging en Intimidatie  7% 

Brandonveilige situatie 3% 

Gezamenlijk Percentage Aangifte / 
Meldingenbereidheid voor: Overlast, Graffiti, 
Vernielingen, Poging tot inbraak, Inbraak, Beroving, 
Roofoverval, Bedreiging, Intimidatie, Brandstichting. 

35% 

 
Uit  
 
 
et bedrijf en de directe omgeving van het bedrijf; 
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Uit de beschikbare gegevens is gebleken dat  er een aantal aandachtsvelden zijn op het 
gebied van “schoon, heel en veilig”. Deze aandachtsvelden zijn: 

 Individuele opmerkingen inzake verkeersveiligheid; 
 Overlast van op en rond het terrein; 
 Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf / bedreiging / intimidatie; 
 Aangifte- en meldingenbereidheid bij de ondernemers 

 

Voor het terugdringen van de geconstateerde problemen zijn de inspanningen van de 
deelnemende partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een 
solide samenwerking komt het rendement zeker ten goede. De partners in het 
samenwerkingsverband hebben behoefte aan duidelijk geformuleerde doelstellingen.  

n een 
De werkgroep heeft voor de komende periode van twee jaar de onderstaande doelstellingen 
geformuleerd om de geconstateerde aandachtsvelden te verbeteren.  
 

 Doelstellingen  
Resultaat 

2013 
Doelstelling 

2015 

1 Tevreden over Onderhoud en Beheer  65% 66% 

2 Knelpunten op het gebied van Verkeersveiligheid  48% 45% 

3 Overlast van op en rond het terrein 28% 25% 

4 Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf 18% 15% 

5 
Kans om slachtoffer te worden van een misdrijf in: 
2010 t.o.v. 2009 en 2013 t.o.v. 2012 

17% 15% 

6 Gevoelens van onveiligheid in de directe omgeving van het bedrijf 10% 9% 

7 Graffiti en vernieling 10% 8% 

8 Inbraak 8% 7% 

9 Bedreiging en Intimidatie  7% 6% 

10 

Brandonveilige situatie 3% 2% 

14 

Gezamenlijk Percentage Aangifte / Meldingenbereidheid 
voor:Overlast, Graffiti, Vernielingen, Poging tot inbraak, Inbraak, 
Beroving, Roofoverval, Bedreiging, Intimidatie, Brandstichting. 

35% 50% 

15 Aangiftebereidheid bij Poging tot inbraak 69% 75% 

16 Aangiftebereidheid bij Inbraak 54% 60% 

17 Aangiftebereiheid bij Overlast 44% 50% 

18 Aangiftebereidheid bij Vernieling 35% 40% 
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De werkgroep heeft er voor gekozen om op basis van bovengenoemde doelstellingen  
hoofdmaatregelen te benoemen. Deze  maatregelen zullen in een periode van 2 jaar 
uitgevoerd moeten worden. Hieronder vindt u een samenvatting van de te nemen 
maatregelen voor de periode 2013 – 2015. 
 
ALGEMENE MAATREGELEN  

Actie 

Bijeenkomsten werkgroep KVO-B 

vier maal per jaar vergaderen werkgroep KVO-B 

sturingselementen zijn incidentencijfers, camerabeelden , schouwronde en de matrix wordt  telkens besproken 

voorzitterschap bij bedrijvenvereniging 

secretariaat en verslaglegging  bij de gemeente 

politie, brandweer, gemeente en ondernemers hebben zitting. 

Voorafgaand aan de KVO – B werkgroepvergadering vindt er een veiligheidsoverleg plaats tussen politie, 
beveiliging en parkmanager  

Incidentencijfers 

minstens twee maal per jaar aanleveren incidentencijfers  en indien noodzakelijk daarop sturen. RPC levert 
éénmaal per jaar aan.  

Schouwverslagen 

minstens éénmaal per jaar schouwen ( dagschouw / avondschouw) 

bespreken schouwverslagen op detail in werkgroep en indien noodzakelijk daarop sturen 

Plan van aanpak 

vier maal per jaar bespreken van de maatregelen 

controle op uitvoeren van de maatregelen door voorzitter 

voortgang plan van aanpak door middel van verslaglegging bijeenkomsten 

Communicatie 

informeren eigen achterban over voortgang en genomen maatregelen 

klachten over samenwerking en/of uitvoering worden binnen de werkgroep KVO - B opgelost, bij voorkeur via de 
voorzitter 

specifiek voor ondernemers: communicatie via bedrijvenvereniging 

specifiek voor bedrijvenvereniging: verantwoordelijk voor externe communicatie, in afstemming met de werkgroep 
KVO - B 

Borging 

iedere partij is te allen tijde in de werkgroep vertegenwoordigd.                       Gemeente vertegenwoordigd 

brandweer.  

in verband met een vermoedelijke wijziging in de subsidieverstrekking  omtrent de procesbegeleiding door MKB 
Nederland financiën in 2015 reserveren voor mogelijke inhuur van procesbegeleiding. 

Onderzoeken of het mogelijk is om minimaal 1 maal per jaar alle KVO werkgroepen in Leeuwarden voor één 
gezamenlijk overleg bijeen te roepen. 

Ook kan dit de opstap zijn naar het ontstaan van een stuurgroep.  

Evaluatie 

hercertificering dient uiterlijk  1 november 2015 te hebben plaatsgevonden. 

MKB 3 maanden van te voren benaderen voor activiteiten ten behoeve hiervan 
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Specifieke Maatregelen  
 
3-meting 

terugkoppelen resultaten 3-meting en behalen certificaat. 

eventueel kopieën certificaten uitdelen. 

ondernemers attenderen op welke wijze  er gebruik gemaakt kan worden van korting op de verzekeringen in het 
kader van het keurmerk 

Meldkaart 

jaarlijks een meldkaart maken en deze digitaal verstrekken 

na circa één jaar bezien of herziening meldkaart noodzakelijk is.  

Secretariaat Gemeente 

lokale belangen goed blijven borgen 

bijzondere positie KVO-B-hercertificering  

Aangifte- en meldingenbereidheid 

Borgen van aangifte- en meldingenbereidheid 

In eerstvolgende nieuwsbrief / website / lunchbijeenkomsten bedrijvenvereniging aandacht vragen omtrent 
verhogen van de  aangifte / meldingenbereidheid . Stimulans voor ondernemers om vaker aangifte te doen zijn: 
hoe meer aangiftes > hoe hoger de straf en hoe meer politie-inzet 
Stimulans voor ondernemers om meer te melden inzake kapotte verlichting, schade en reparaties.   
Betrek de collectieve beveiliging bij het melden.   

Er wordt een veiligheidsavond na een calamiteit gehouden, met voorlichting  over inbraakpreventie en wie de 
wijkagent voor dit terrein is 

Politie reikt link aan inzake aangifte / melding.  Deze link verspreiden onder de ondernemers of verspreiden via 
website gemeente / bedrijvenvereniging 

Bijzondere acties  

Website Bedrijvenvereniging en Website Gemeente beter inrichten voor KVO 

Er wordt vanuit de werkgroep KVO – B aangesloten bij het activiteitenprogramma van bedrijvenvereniging De 

Hemrik, daar waar het veiligheidsaspecten betreft.  

Visieontwikkeling De Hemrik. Het onderdeel groenstructuur en verkeersstructuur wordt uitgewerkt door de 

gemeente.  De totale financiering wordt in beeld gebracht. Onderhoudswerkzaamheden die ten tijde van de 

schouw geconstateerd zijn en toepasbaar zijn op de  visieontwikkeling worden opgepakt en uitgevoerd.  De visie-

ontwikkeling. De Hemrik wordt bij voortduring besproken in de werkgroep KVO. 

In verband met de individuele opmerkingen van de respondenten inzake  verkeersveiligheid onderzoeken welke 

knelpunten er zijn aan de hand van de resultaten van de 3-meting. Deze bespreken in de werkgroep en 

oplossingen bezien en vastleggen wat er wel of niet aan deze knelpunten gedaan wordt.  

Resultaten uit de schouwronden meer communiceren met de ondernemers zowel vooraf als achteraf. Hiervoor 

gebruik maken van de website.  Eventueel uitnodigen ondernemers. 

Algemeen 

Continu voortzetten huidige aanpak / opzet aanpak bezoekers Junokade. Deze aanpak wordt per kwartaal binnen 
de KVO werkgroep geëvalueerd.  
Beveiligingsconcept (camerabeelden ) met beveiligingsorganisatie jaarlijks evalueren en verbeteren door KVO - 
werkgroep 

Regelmatig tips verstrekken om inbraken te voorkomen 

Blijvend nieuwsbrieven  / informatie verstrekken met daarin opgenomen incidentencijfers en actuele zaken 
omtrent veiligheid. Eventueel ook via website.  

BHV plannen 

Ondernemers stimuleren tot het maken van een ontruimingsplan / BHV plan, via nieuwsbrief, herhalingsactie na 
circa één jaar 

Voordelen van veiligheid benadrukken aan ondernemers met link naar website 

Aandacht in de communicatie en begeleiding (eventueel adviesbureaus) 

Verkeersveiligheid  

Resultaten 3-meting bespreken en oplossingen bezien 

Gemeente zal bij bij asfaltering 1 zijde van de weg groenstrook maken bij Icarusweg, Pallasweg 
Bij  Pluto/Uranusweg: zal riolering vervangen worden en aan 1 zijde groenstrook worden gemaakt 

In najaar 2014 aanmelden voor verkeersonderzoek. Naar aanleiding van de resultaten van dit  
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verkeersonderzoek maatregelen nemen en in rapportage vastleggen. 

Thematische bijeenkomsten door hulpdiensten en beveiligingsorganisatie 

Streven naar minimaal eenmaal per twee jaar een thematische bijeenkomst (hetzij brandweer, hetzij politie, hetzij 
beveiligingsorganisatie, hetzij gezamenlijk) algemene voorlichting, specifieke thema's: loze meldingen, houden 
van oefeningen bij de ondernemers, veranderingen, hoe om te gaan met alarmopvolging e.d.  
brandweer zal zich specifiek inzetten op het geven van voorlichting ten tijde van een bedrijvenbijeenkomst 

Uitreiken foldermateriaal 

Hulpdiensten en Bedrijvenbijeenkomsten  

Bedrijvenvereniging nodigt brandweer, politie en beveiligingsorganisatie uit voor jaarlijkse ledenvergadering 

Eventueel aandacht voor specifieke incidentencijfers 

VKB regeling 

Nieuwe VKB (Veiligheid Scan Kleine Bedrijven) per nieuwsbrief onder de aandacht van de ondernemers brengen 

AED 

Promoten zichtbaarheid van AED’s vergroten o.a. d.m.v. pictogrammen. 

Inventariseren waar AED ’s aanwezig zijn en onderzoeken of op plattegrond aangegeven kan worden waar de 
AED’s aanwezig zijn 

Jaarlijks via herinneringsmail / nieuwsbrief ondernemers attenderen op de locaties waar de AED's geplaatst zijn 

e van de te nemen maatregelen voor de periode 2012 – 2014.de bovenstaande tabellen) 

geconstateerd worden, dat de maatregelen die genomen zijn  
De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen bedankt u voor uw deelname aan de enquête. 
Gezamenlijk met u gaan wij voor de verbetering van het bedrijventerrein op het gebied van 
“schoon, heel en veilig” 
 
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: 
Gemeente Leeuwarden 
Bedrijvenvereniging De Hemrik 
Politie 
Brandweer geconstateerd worden, dat de maatregelen die genomen zijn ten aanzien van de 
thema’s uit het plan van aanpak van 2009 gedeeltelijk hebben geleid tot een verbetering van 
de veiligheid op het bedrijventerrein. Ten aanzien van de thema’s overlast, graffiti en 

vernieling, tevredenheid over onderhoud en  


