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NIEUWSFLITS – juni 2014 
Inhoud: 

1. Algemene Ledenvergadering     

2. Hercertificering KVO-B    5. AED 

3. Korting op uw verzekering!     6. Ik meld.nl 

4. Plan van Aanpak komende KVO-B periode   7. Collectieve Beveiliging overgang Schaaf-G4S 

     

 

     

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING  

Op donderdag 19 juni a.s. aanvang 17.00 u. vindt weer de jaarlijkse Algemene Leden 

Vergadering plaats in de kantine van de gemeentewerf, Handelswei 9. Tijdens deze ALV zal, 

naast de algemene punten, het in mei behaalde certificaat voor het Keurmerk Veilig 

Ondernemen voor Bedrijventerreinen worden uitgereikt aan de burgemeester, politie, 

brandweer en de voorzitter van de werkgroep KVO-B.  Bedrijventerrein Sewei ontvangt het 

certificaat inmiddels voor de 3de  keer.  

Ook zal de KVO-B duim worden uitgereikt aan de ondernemer op de Sewei, waarvan de 

commissie van mening was dat dit bedrijf er de afgelopen KVO-B periode tijdens de 

schouwen het meest verzorgd uitzag. 

 

Bovendien vindt er een zeer interessante presentatie plaats. Er wordt nl toelichting gegeven 

door iemand van het projectbureau knooppunt Joure op de nieuwe verkeersituatie die er 

rondom Joure zal ontstaan na de aanpassingen van de A7 rotonde en wat dit voor de Sewei 

gaat betekenen.  

 

Vanaf 18.30 uur is er daarna voor alle ondernemers van Sewei gelegenheid te netwerken 

nder het genot van een heerlijke barbecue. Opgave via info@belangenverenigingsewei.nl 

 

Agenda 

1.  17.00 uur ontvangst 

2. 17.15 uur start vergadering  

3. 17.45 uur presentatie nieuwe verkeersituatie knooppunt Joure 

4. 18.00 uur uitreiking nieuw KVOB certificaat 

5. 18.15 uur uitreiking kvob duim 

6. 18.30 uur Start barbecue  
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2. HERCERTIFICERING KVO-B 

Om voor de 3e keer in aanmerking te komen voor hercertificering Keurmerk Veilig 

Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) heeft er op 27 mei een audit plaats gevonden door 

de werkgroep KVO-B Sewei met een auditeur van de KIWA.  

 

Nadat er op basis van o.a. de door de ondernemers ingevulde enquêtes en de 

incidentencijfers van de politie en brandweer een nieuwe analyse van het terrein is gemaakt, 

heeft de werkgroep met ondersteuning van de MKB en de vaste projectbegeleiding van 

Stuurmannen een nieuw Plan van Aanpak opgezet voor de komende 2 jaar.   

 

Uit de analyse blijkt dat de voorgenomen maatregelen door de werkgroep succesvol zijn 

uitgevoerd en, nog belangrijker, dat er de afgelopen jaren gelukkig zeer weinig incidenten 

hebben plaatsgevonden. De resultaten van de afgelopen 2 jaren en het nieuwe PVA was de 

leidraad voor de Audit. Nadat de auditeur een schouw over het terrein had gedaan, zijn 2 uur 

lang met de werkgroep alle KVO-B zaken doorgenomen. De auditeur was tevreden over het 

verloop van de Audit en heeft besloten tot een nieuwe hercertificering, zodat het KVO-B voor 

de komende jaren weer veilig gesteld is.  

 

3. KVO-B: KORTING OP UW VERZEKERINGEN 

Wist u dat ondernemers die deelnemer zijn aan de collectieve beveiliging de mogelijkheid 

hebben om met het KVO-B certificaat kortingen te krijgen op hun bedrijfsverzekeringen? 

Verzekeraars stellen het zeer op prijs dat ondernemers er zelf ook alles aan doen om 

incidenten te voorkomen, waaruit schade kan voortkomen. Daarom zijn diverse grote 

verzekeraars (Interpolis is bijvoorbeeld een verzekeraar die hier echt in meegaat) bereid om 

korting te verlenen op o.a. de opstal en bedrijfsvoortgang verzekeringen van ondernemers 

op een KVO-B gecertificeerd terrein. Er zijn voorbeelden van ondernemers die 10% korting 

ontvangen en daarmee heeft u de kosten voor deelname aan de collectieve beveiliging er zo 

weer uit en meer dan dat. Vraagt u uw verzekeraar hier naar! 

 

 

4. PLAN VAN AANPAK KOMENDE KVO-B PERIODE 

Het nieuwe KVO-B plan van aanpak voor de komende 2 jaren bevat weer diverse maatregelen 

op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’. Sommige maatregelen van de afgelopen jaren 

worden voortgezet, maar er zijn ook een aantal nieuwe speerpunten. De belangrijkste zaken 

zijn: 

 Het houden van een dag- en een nachtschouw. De werkgroep gaat over het terrein 

om alle zaken aangaande schoon, heel en veilig op locatie waar te nemen en 

ondernemers en gemeente eventueel aan te spreken als zaken niet goed zijn. 
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 Het stimuleren van het doen van meldingen en aangiften door de ondernemers. 

 Het bespreken van verkeersknelpunten als vast punt op de agenda van de werkgroep 

 Het bespreken van rapportages van de collectieve beveiliging en de politie van 

lopende zaken en aandachtspunten 

 Voorlichting rondom brandveilig leven. 

 Inventarisatie AED’s. 

 Onderzoeken of andere bedrijventerreinen in Joure kunnen aansluiten bij het KVO-B. 

 

5. AED 

In een eerdere nieuwsflits hebben wij u al opgeroepen om door te geven of u een AED heeft 

en of deze door omliggende bedrijven gebruikt mag worden in geval van nood. Deze lijst 

willen we gaan publiceren op de website www.belangenverenigingsewei.nl zodat u deze bij 

de calamiteitenkaart kunt voegen die wij u al eerder hebben toegestuurd. Op deze manier 

weet u altijd waar uw dichtstbijzijnde AED is wanneer u in een situatie terecht komt waarbij u 

dit apparaat niet kunt missen. 

 

Helaas hebben wij bijna geen reacties gehad op onze oproep. Het zou natuurlijk kunnen zijn 

dat er nauwelijks AED’s op de Sewei aanwezig zijn. Mocht u echter wel een AED bezitten, 

maar nog niet hebben gereageerd, laat het ons weten via info@belangenverenigingsewei.nl 

 

 

 

6. IKMELDPUNT.NL 

 

Wij hebben u al een aantal malen op de hoogte 

gebracht van het meldpunt dat de belangenvereniging 

voor u heeft ingesteld, waarbij op een gemakkelijke 

manier melding kan worden gedaan van zaken die 

worden geconstateerd op het terrein. U kunt hierbij denken aan overlast, criminaliteit, 

beheer en onderhoud en onveilige verkeersituaties. Uw melding komt, afhankelijk van de 

gekozen categorie, direct bij de juiste persoon van de gemeente, politie of brandweer 

terecht. Sociale controle is een belangrijk onderdeel om het terrein schoon, heel en veilig te 

houden!! http://www.ikmeld.nl. 

 

 

 

 

 

http://www.belangenverenigingsewei.nl/
mailto:info@belangenverenigingsewei.nl
http://www.ikmeld.nl/
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7. COLLECTIEVE BEVEILIGING Overgang Schaaf naar G4S 

 

Misschien had u er al van gehoord, maar in 2013 is daadwerkelijk overeenstemming bereikt 

over een strategische samenwerking tussen Schaaf Beveiliging en G4S Secure Solutions. 

Tijdens de overgang zijn er wat problemen geweest en het bestuur hierover een aantal 

gesprekken met G4S gevoerd. Alle problemen zijn nu opgelost.  

 

Voor u, als collectieve klant,  verandert er in principe niets. U houdt dezelfde dienstverlening 

met de toegevoegde waarde van de expertise van G4S.  

De gezamenlijke activiteiten van Schaaf en G4S kennen nog steeds dezelfde lokale 

aanwezigheid en kennis van het gebied. Graag stellen wij onze gezichten in uw gebied aan u 

voor: 

 

Wie zijn uw gezichten binnen G4S: 

 

     
 

Cendy Meijerink    Iede Nieuwhof 

Business Unit Directeur   Unitmanager Regio Noord 

 

Hoe kunt G4S bereiken: 

Bij vragen en/of opmerkingen over de operationele uitvoering en administratie kunt u 

onderstaand protocol in volgorde hanteren (dit is zowel van toepassing voor de mobiele 

surveillance als voor de alarmcentrale): 

 

1. Iede Nieuwhof 06-51152053;   

iede.nieuwhof@nl.g4s.com  

2. Groepsleiding mobiele surveillance 06-57940491 (24/7); 

surveillance.friesland@nl.g4s.com 

3. Piket mobiele surveillance 06-57939427 (24/7) 

 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

Als u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met G4S op te nemen. 

mailto:iede.nieuwhof@nl.g4s.com
mailto:surveillance.friesland@nl.g4s.com
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Lid/deelnemer worden? Voor meer informatie over het lidmaatschap van de Belangenvereniging 

Sewei of deelname aan de collectieve beveiliging kunt u een mail sturen aan het secretariaat via 

info@belangenverenigingsewei.nl of direct contact opnemen met Dhr. Jacob Postma via 0513-

418498. 

 

 

mailto:info@belangenverenigingsewei.nl

