
VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING

keurmerk veilig ondernemen 

BEDRIJVENTERREINEN

Deze brochure is een uitgave van het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. K
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Het bedrijfsleven in Nederland is sinds jaar en dag slachtoffer van criminaliteit.
Op bedrijventerreinen gaat het voornamelijk om diefstal, brandstichting en
vernieling. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Daarom kiezen steeds
meer ondernemers ervoor de handen ineen te slaan. Denk aan gedeelde zorg voor
openbare verlichting, cameratoezicht, surveillance en brandveiligheid. 
Gezamenlijke beveiliging leidt tot een daling van de criminaliteit en een verhoging
van het veiligheidsgevoel. Het rendement wordt nog hoger wanneer ook politie,
gemeente en brandweer hun steentje bijdragen. Daarom heeft het Nationaal
Platform Criminaliteitsbeheersing het Keurmerk Veilig Ondernemen ontwikkeld,
overgenomen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

CRIMINALITEIT EN ONVEILIGHEID

Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een werkwijze voor gezamenlijke veiligheids-
maatregelen in de openbare ruimte. Uitgangspunt is duurzame samenwerking
tussen ondernemers, gemeente, politie, brandweer en andere betrokken organi-
saties. Doel: een veilig bedrijventerrein. 

PETER VAN DE ENDE
Commissaris van de politie, regio Brabant Zuid-Oost. Tevens verbonden aan het
Regionaal Platform Criminaliteit van regio Brabant Z-O.

“Ik heb nu zelf 1 jaar gewerkt met het keurmerk, en zie het als een unieke manier om
elkaars taal te leren spreken. Ondernemers krijgen de kans om zich in de politie te
verplaatsen, en andersom. Samen krijg je dan een collectieve ambitie. Als het gaat
om veiligheidsbeleving  heb je altijd te maken met meerdere waarheden. Vaak is het
een gevoelskwestie. Toch is het juist de kunst om dat tastbaar te maken: waarom
voel je je onveilig en wat kunnen we daar aan doen? Het KVO is dan een middel om
dat doel te bereiken, niet een doel op zich.”

WAT IS HET KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN?

ZEVEN UITGANGSPUNTEN VAN HET KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN

• Een eenvoudig hanteerbare methodiek

• Doeltreffende, haalbare maatregelen

• Veel aandacht voor preventie: ‘voorkomen is beter dan genezen’

• Versterking van de samenwerking tussen ondernemers onderling, en tussen
ondernemers en de overheid

• Integrale aanpak: de inbreng van gemeente, politie en brandweer komt op een
hoog en betrouwbaar niveau en is niet meer vrijblijvend

• Verhoging van de (brand)veiligheid en vermindering van criminaliteit

• Continuïteit van de aanpak: de kwaliteit van de beveiliging wordt structureel
op hoog niveau gehouden

AAD BROERE
Vice-voorzitter van het bestuur van de SBBA , projectleider van de werkgroep KVO 

EN 

JOSÉE HAAK
Assistent projectleider

“We werken al zo’n 7 jaar met het KVO. Vanuit SBBA hebben we voornamelijk te
maken met de bestrijding van criminaliteit. Wij kunnen participerende bedrijven bij-
komende voordelen bieden, zoals kortingen op verzekeringspremies en collectieve
inkoop van beveiliging. Door het keurmerk gingen we werken met andere partijen,
zoals de brandweer. Dit bleek heel zinvol te zijn in de praktijk. Het mooiste moment
is wanneer een project gecertificeerd wordt: een echte opsteker voor je bedrijf én
voor je public relations. Daar kan geen publiciteitscampagne tegenop!” 

UITGANGSPUNTEN
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Meedoen aan het Keurmerk Veilig Ondernemen is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.
Het Keurmerk Veilig Ondernemen gaat uit van een krachtig samenwerkingsverband.
De partijen formuleren doelstellingen waarop ze elkaar kunnen afrekenen. 

Een goed samenwerkingsverband is de basis voor succes. Kennen en gekend worden,
heldere werkafspraken, openheid en een vaardige, enthousiaste trekker zijn sleutel-
woorden. Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt hiervoor de noodzakelijke hand-
vatten.

Het is mogelijk dat in het begin niet alle ondernemers van het bedrijventerrein in
het Keurmerk Veilig Ondernemen willen participeren. Dat mag geen belemmering
vormen om toch te beginnen. In de praktijk blijkt dat die ondernemers zich later
alsnog bij het project aansluiten.

SAMENWERKING

VOORDELEN VAN HET KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN
Voor zowel ondernemers als gemeente, politie en brandweer heeft het keurmerk
een duidelijke meerwaarde. Het is daarom voor al deze partijen aantrekkelijk om
het Keurmerk Veilig Ondernemen te behalen. De voordelen op een rij.

VOORDELEN VOOR ONDERNEMERS
Ondernemers zijn gebaat bij een veilig bedrijventerrein. Het Keurmerk Veilig
Ondernemen biedt het personeel een veilige en prettige werkplek. De bedrijfsschade
neemt af en het imago van het bedrijventerrein verbetert. Dat versterkt de concur-
rentiepositie. Belangrijk is ook dat ondernemers kunnen rekenen op de inzet van
gemeente, politie en brandweer.

VOORDELEN VOOR GEMEENTEN
Voor de gemeente is het Keurmerk Veilig Ondernemen een instrument waarmee
invulling wordt gegeven aan het lokale veiligheidsbeleid. Daarbij kan de gemeente
rekenen op een vruchtbare samenwerking met ondernemers. Ten slotte heeft de
gemeente baat bij een attractief, veilig en goed onderhouden bedrijventerrein.
Veiligheid versterkt het imago van het gebied. Andere ondernemers zullen sneller
overwegen zich op het terrein te vestigen; dat versterkt de economische positie van
de gemeente. 

VOORDELEN VOOR POLITIE EN BRANDWEER
Het Keurmerk Veilig Ondernemen biedt politie en brandweer de mogelijkheid om
met ondernemers en gemeente gestructureerd en effectief samen te werken. 
Er worden duidelijke afspraken gemaakt over de inspanningen op het gebied van
veiligheid. Politie en brandweer hebben een instrument in handen waarmee de
veiligheid op een hoger niveau wordt gebracht.

VOORDELEN KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN
• Beproefde werkwijze
• Maatwerk voor iedere locatie
• Veiligere omgeving voor ondernemers en personeel
• Betere veiligheidsbeleving 
• Verlaging van de servicekosten door collectieve inkoop 
• Onderlinge afstemming van de beveiligingsinspanningen 
• Vermindering bedrijfsschade
• Integrale werkwijze leidt tot samenhang maatregelen 
• Meer efficiency en effectiviteit van de aanpak 
• Vergroting veiligheid met steun van andere partijen

VOORDELEN

Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid vindt u
de websites van de Certificerende instellingen waar u het aanvraagformulier kunt
downloaden. Het Keurmerk Veilig Ondernemen is in eerste instantie te bereiken
wanneer het samenwerkingsverband is georganiseerd en er een plan van aanpak is
opgesteld, op basis van een veiligheidsanalyse. Na een grondige en onafhankelijke
inspectie wordt bekeken of de aanvraag wordt gehonoreerd. Een verstrekt certificaat
is twee jaar geldig. Na deze periode wordt het bedrijventerrein beoordeeld op uit-
voering van maatregelen, effectmeting en het bijgestelde plan van aanpak. 

CERTIFICERING
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Meer informatie vindt u in de handboeken Keurmerk Veilig Ondernemen. Zij vormen
een leidraad bij de te nemen maatregelen en helpen u op weg om het keurmerk te
behalen. Er zijn aparte handboeken en maatregelen voor bestaande en voor nieuwe
bedrijventerreinen. Op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid (www.hetccv.nl) vindt u een introductie, waarmee u op overzichtelijke
wijze door de handboeken wordt geleid.

HANDBOEKEN KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN
• Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen voor Nieuwbouw winkelgebieden
• Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bestaande winkelgebieden
• Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen voor Nieuwbouw bedrijventerreinen
• Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bestaande bedrijventerreinen

Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl

Tekst: Tekstbureau Alfa, Amsterdam; testimonials: Roses Unlimited, Rotterdam
met aanvullingen CCV, Den Haag 
Vormgeving: Vorm Vijf Ontwerpteam, Den Haag 
Druk: Drukkerij Artoos BV, Rijswijk 
Fotografie: Inge van Mill, Den Haag  

CONTACT

De ervaringen die inmiddels met het Keurmerk Veilig Ondernemen zijn opgedaan,
bewijzen het succes van de werkwijze. Schade vermindert aanzienlijk en onder-
nemers – en personeel – voelen zich veiliger. Twee jaar na het behalen van het
keurmerk wordt gecontroleerd of het bedrijventerrein nog steeds aan de eisen
voldoet. 

Keurmerk Veilig Ondernemen: voor veiligheid – nu en in de toekomst!

HANDBOEKEN

ERVARINGEN

De stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is een initiatief van
het Ministerie van Justitie, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks-
relaties, het Verbond van Verzekeraars, werkgeversorganisatie VNO-NCW, de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Raad van Hoofdcommissarissen.

CENTRUM VOOR CRIMINALITEITSPREVENTIE EN VEILIGHEID
Bezuidenhoutseweg 12 T (070) 349 06 60
2594 AV  Den Haag F (070) 349 06 96 
Postbus 93012 E info@hetccv.nl 
2509 AA  Den Haag I www.hetccv.nl

MKB-NEDERLAND
Contactpersoon: Mevr. drs. A. Koster
Postbus 5096
2600 GB Delft
T (015) 219 12 12
F (015) 219 12 40
www.mkb.nl 
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