Impressie Masterclass Veilige bedrijventerreinen
Zoetermeer, 1 december 2015
Zo’n 40 personen kwamen bij elkaar in Zoetermeer om te praten over de mogelijke maatregelen die er toe
kunnen leiden dat een bedrijventerrein veiliger wordt. De presentaties (behalve die van Tosch
Automatisering) staan op de site van de provincie. Vanaf half vier liepen de mensen binnen en het gonsde
over ‘zonnebrillen. Die morgen was nog op het laatste moment een mailtje gestuurd, vanuit de organisatie,
dat het nodig was om een zonnebril mee te nemen. Iedereen vroeg zich af waar die voor nodig waren,
maar ja, op de masterclasses van de provincie Zuid-Holland gebeuren wel meer spannende dingen…
De presentaties liepen goed in elkaar over en gaven een goed beeld van de
mogelijkheden. In Nederland zijn 850 bedrijventerreinen KVO-gecertificeerd
(Keurmerk Veilig Ondernemen bedrijventerreinen). Hoeveel daarvan in ZuidHolland liggen is (nog) niet bekend. Robert de Koning van MKB-NL begeleidt
bedrijventerreinen in het proces naar de certificatie. Het begint met een
enquête en een schouw, hoe staat het terrein ervoor? Dan worden
maatregelen benoemd en start het verbeteringsproces. En dat is
samenwerking met alle betrokken partijen: gemeente, politie, brandweer,
waterschap en milieudiensten. Bijkomend voordeel vindt Robert de Koning
dat het proces van KVO-B ondernemers bij elkaar brengt. In die zin kan het
een opstapje zijn naar parkmanagement.
Het ophangen van camera’s is één van de maatregelen die genomen
kunnen worden. Dick Groen van Parktrust BV, www.parktrust.nl , heeft hier
ruime ervaring mee. Hij werkte 9 jaar bij een camera-installatiebedrijf en
sinds 2010 adviseert hij bedrijventerreinen hierover, althans de besturen
van ondernemersverenigingen. Hij doet het voorbereidende werk, als
opstellen bestekken en offertes aanvragen en legt de voor- en nadelen
vervolgens voor aan het bestuur die vervolgens een besluit moet nemen.
Belangrijk punt dat Dick de deelnemers meegaf is dat je goed duidelijk
moet maken met welk doel de camera’s worden opgehangen. Als het doel
het handhaven van de openbare orde is dan moet de gemeenteraad en de
burgemeester daarover beslissen. Maar als er gefilmd wordt om zaken en
personen te beveiligen dan is de Wet bescherming persoonsgegevens van
toepassing en het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) de toezichthoudende instantie, en zijn
de ondernemers verantwoordelijk. Wie gaat de beelden uitlezen? Daar zijn verschillende mogelijkheden
voor. Bijv. continu (duur) of op gezette tijden. Uiteraard moet er een protocol worden gehanteerd bij de
exploitatie, zo mogen de beelden niet langer dan 28 dagen worden bewaard. Uit de praktijkvoorbeelden die
Dick Groen gaf blijkt dat camerabewaking nuttig kan zijn bij het aanpakken van allerlei zaken als schades
aan hekwerken en straatmeubilair, diefstal, verdachte voertuigen.
‘Brand, daar moet je niet aan denken’, maar het kan toch zomaar
gebeuren. En dan is het goed dat je weet wat de brandweer wel en wat ze
niet kunnen doen. En wat je kunt doen om het de brandweer zo makkelijk
mogelijk te maken om de brand te blussen. Jeroen Naaktgeboren,
brandweerman, leidinggevende op de bluswagen, heeft met een aantal
collega’s het bedrijf ‘Brandstof trainingen en advies’ opgericht om kennis
daarover te delen. De brandweer wil branden blussen maar wil dat ook op
zo’n manier dat het veilig is voor brandweermannen en – vrouwen. Ze
gaan niet meer, zoals vroeger, ondoordacht een gebouw binnen. Het is
ook zo dat tegenwoordig, afhankelijk van de grootte van de brand,
uitgerukt wordt met minder brandweerpersoneel dan vroeger. Dat betekent
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dat er soms grotere gevolgen voor de ondernemer zullen zijn. En dus is er nog meer noodzaak voor
preventieve maatregelen en aandacht voor het veilig vluchten van mensen. Het is goed om daar nu al over
na te denken!
En hoe kun je je er dan op voorbereiden? Door bijvoorbeeld te oefenen. Dat
hebben ze gedaan in Spijkenisse. Boyd Bartels van de Stichting
Parkmanagement Bedrijventerreinen Spijkenisse (www.spbs.nl) heeft
daarover verteld. Eind 2012 zijn ze gestart met de voorbereiding van de
oefening en 28 november 2014 vond de oefening plaats. Met
lotusslachtoffers en al. Belangrijke spelers waren natuurlijk de gemeente en
de ondernemers, maar ook de milieudienst (DCMR, o.a. Chemisch Advies).
De oefening is nuttig geweest en heeft duidelijk gemaakt dat het belangrijk
is om bij calamiteiten informatie te stroomlijnen. Denk bijvoorbeeld aan
toeleveranciers en vrachtwagenchauffeurs die nietsvermoedend het terrein
oprijden maar dan wel ergens heen geleid moeten worden waar het geen
kwaad kan en waar ze de hulpdiensten niet in de weg staan. SPBS gaat nu
een Centraal Informatiepunt instellen.
Tot nu toe hadden we het over fysieke veiligheid. Maar cybercrime wordt
steeds nijpender. In de kranten verschijnen berichten dat het de Nederlandse
economie jaarlijks 8,8 miljard euro kost. Na de pauze kwam dit onderwerp aan
de orde, gebracht door het bedrijf Tosch Automatisering (Erik Top en Sander
Timmerman). www.toschsecurity.nl En daar zaten we dan met onze
zonnebrillen op!
‘Mooi voor joker’, zoals een van de aanwezigen zei. Sander Timmerman had
het (nep)mailtje gestuurd en velen waren er in
getrapt. Zo makkelijk is het om je voor te doen als
iemand anders…. Sander is een ethische hacker
en helpt bedrijven bij het beveiligen van het
digitale systeem. Hij liet ook nog zien dat hij in
zeer korte tijd een telefoontje of sms’je kon sturen naar meneer x, als was hij
de kennis van meneer x. Ook kwam hij achter het wachtwoord van een van de
aanwezigen. Daarmee liet hij zien dat het belangrijk is om sterke
wachtwoorden te kiezen en niet zomaar op elk aanwezig netwerk op internet te
gaan. Quote: ‘someone discovered my password, now I have to rename my dog’! Hij zelf gebruikt een
soort wachtwoordkluis (op internet te vinden) waarop één sterk wachtwoord, met daarin alle wachtwoorden
voor alle sites die hij gebruikt. Als voorbeeld voor een sterk wachtwoord noemde hij iets van:
hierhangengekkegordijnenmeteenviezeblauwekleur. Het lijken open deuren, maar we zijn er nu van bewust
dat ‘hacken’ niet zo moeilijk is, als je ervoor hebt doorgeleerd dan. En dat het het dus waard is om er even
bij stil te staan!
Op 4 december, drie dagen na de masterclass, verscheen een toepasselijk artikel over dit onderwerp:
http://www.richardvanhooijdonk.com/cybercrime-haalt-fysieke-misdaad-in/
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Bij de borrel werd er nog lang nagepraat over deze masterclass. Iedereen met gedachten en ideeën voor
de eigen situatie. En dat is het doel van kennisdelen!
Ook in 2016 zal de provincie weer masterclasses organiseren. De masterclasses zullen in 2016
geprogrammeerd worden onder de centrale kennisdeler van de Provincie: Plein1. PLEIN1 organiseert
verschillende vormen van ontmoeting; denk aan gesprekstafels, debatten en praktijkbijeenkomsten. Op
deze pagina vindt u verslagen en presentaties van eerdere PLEIN1-bijeenkomsten en uitnodigingen voor
toekomstige bijeenkomsten. Het programma Masterclasses: “Kennisdelen om ruimte te maken” krijgt op
Plein1 een nieuwe pagina: Kennisbijeenkomsten werklocaties en is te vinden via http://www.zuidholland.nl/overons/plein1/kennisbijeenkomsten/.
De eerste kennisbijeenkomst is 18 februari 2016 over detailhandel. O.a. op het programma een presentatie
van en over de onafhankelijke adviescommissie. De andere data en onderwerpen zijn nog niet bekend.
Ideeën voor onderwerpen zijn welkom en kunnen doorgegeven worden aan de organisatoren van de
masterclass of laat een berichtje achter op LinkedIn.
Aleida van den Akker, Margreet Verwaal en Rob Poolen
Organisators Masterclasses Economische Zaken
Afdeling Samenleving en Economie | bureau Economische Zaken
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