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COLLECTIEF 
BEVEILIGEN, HOE ZET 
IK DAT OP?

Samenwerking in winkelcentra en op 
bedrijventerreinen is populair. Maar hoe gaat 
dat nu in zijn werk? Hoe komt een goede 
samenwerking tot stand? 



Samenwerking in winkelcentra en op 
bedrijventerreinen is populair.  
Steeds vaker bundelen ondernemers, 
gemeente, politie, brandweer en  
particuliere beveiligingsbedrijven de 
krachten als het gaat om het vergroten  
en borgen van de veiligheid. Maar hoe gaat 
dat nu in zijn werk? Hoe komt  
een goede samenwerking tot stand?  
 
Samenwerken in beveiliging wordt steeds 
belangrijker. De criminaliteit is toegenomen, de 
verzekering stelt hogere eisen en normeringen 
zijn strenger. Daarbij kunnen ondernemers 
het zich nauwelijks permitteren dat hun core 
business wordt verstoord door criminaliteit. De 
economie is zo strak georganiseerd dat als er 
ergens een schakeltje in de keten wegvalt door 
wat voor incident dan ook, dit grote gevolgen 
kan hebben voor een bedrijf. Het is niet voor 
niets dat veel bedrijven na een brand vrij snel 
failliet gaan. 
 
 
 
 
 

Totaal beveiligingsconcept 
‘Collectief beveiligen is een sterk middel om 
de criminaliteit tegen te gaan’ zegt Bert den 
Hartog, Business Developer bij Securitas. 
Particuliere beveiligingsbedrijven zijn daarbij 
vaak nauw betrokken. ‘Zetten deze vroeger 
een auto en bewaker in, tegenwoordig 
leveren ze totale beveiligingsconcepten. Een 
bedrijventerrein heeft niet alleen te maken 
met de panden, maar ook de openbare weg 
en toegangswegen. Door de juiste inzet 
van middelen en communicatie tussen de 
samenwerkende partijen kunnen incidenten 
voorkomen worden.’ Een goed voorbeeld 
is de geslaagde samenwerking in Elst. Op 
bedrijventerreinen De Aam en De Merm 
opereert meer dan driekwart van de 150 
bedrijven collectief. Er is samenwerking 
tussen politie, brandweer, de gemeente en 
Securitas. Het beveiligingsbedrijf beheert de 
keten en heeft zowel fysieke (bewaking) als 
digitale beveiligingsmaatregelen, waaronder 
(kenteken)camera’s ingezet. Binnen een week 
na de start van het samenwerkingsverband 
werden er drie kwaadwillenden op heterdaad 
betrapt. Ze konden meteen worden 
aangehouden.  
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Boeiend proces 
Het opzetten van collectieve beveiliging is 
een boeiend proces, zegt Den Hartog.  ‘Het is 
prettig als er al een ondernemersvereniging 
of parkmanagementorganisatie aanwezig 
is. Het kost extra tijd en veel inspanning om 
een geheel nieuw samenwerkingsverband op 
te zetten. Zodra er echter een vereniging of 
stichting is opgericht, kun je aan de slag met 
de volgende stappen.

• De veiligheid in kaart brengen door middel  
 van het verzamelen van cijfers en feiten.

• Het verspreiden van nieuwsbrieven en  
 het houden van een enquête met daarin  
 aan veiligheid gerelateerde vragen. Waar  
 hebben ondernemers behoefte aan? Welke  
 maatregelen moeten worden genomen?

• Haalbaarheidsonderzoek naar voorgestelde  
 oplossingen.

• Presentatie (door beveiligingsbedrijf  
 en/of ondernemersvereniging) voor alle  
 ondernemers en betrokken partijen.

• Streven naar overeenstemming.

• Afspraken maken over de financiering.

 
Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
De securityscans die beveiligingsbedrijven 
uitvoeren zijn vergelijkbaar met de acht  
stappen die ondernemers doorlopen in het 
kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen 
(KVO). De procesbegeleiding daarvan 
wordt gesubsidieerd door het Ministerie van 
Veiligheid en Justitie en is voor startende KVO-
gebieden gratis. De afgelopen jaren begeleidde 
MKB-Nederland tientallen startende KVO-

gebieden en bedrijventerreinen in het kader 
van hercertificering. ‘Wij raden het KVO-traject 
niet alleen aan, maar willen het klanten zelfs 
dringend advi  seren’, zegt Den Hartog. ‘Met een 
KVO borg je dat partijen (ondernemers, politie, 
brandweer en gemeente) afspraken maken en 
die ook nakomen. Dat is een groot voordeel. 
Het maakt dat partijen minder snel afhaken. 
Een van hen kan niet opeens zeggen: ‘En nu 
hebben we er geen zin meer in.’

Volgens Den Hartog vullen de KVO-proces-
begeleiding en de deskundigheid van 
beveiligingsbedrijven elkaar goed aan. ‘De 
kracht ligt met name in het uitvoeren en 
beheren.’

Professionele beveiligingspartner 
Beveiligingsbedrijven haken vaak aan, zegt 
ook Onno Keuker, projectleider KVO bij de 
brancheorganisatie voor het midden- en 
kleinbedrijf MKB-Nederland. ‘Als uit onze 
veiligheidsanalyses blijkt dat er - in het 
kader van criminaliteit - zaken spelen die 
meer aandacht behoeven dan extra politie-
inzet, betere verlichting en groenbeheer, 
dan komt de deskundigheid van het 
beveiligingsbedrijf van pas. Wat we vaak zien 
is dat beveiligingsorganisaties vanaf het begin 
af aan bij het traject betrokken zijn omdat ze 
al klanten op het bedrijventerrein hebben. Is 
dat niet het geval dan leiden voorgestelde 
maatregelen alsnog regelmatig tot het 
uitnodigen van een beveiligingsbedrijf.’ 
 

‘Met een KVO borg je dat partijen afspraken maken en die ook 
nakomen.’



Bij het opzetten van collectieve beveiliging 
zijn de voordelen van het inschakelen van een 
professionele beveiligingspartner groot:

•  Beveiligingsbedrijven hebben vaak al 
meerdere klanten op bedrijventerreinen, 
soms wel 60 tot 70 procent. Vanuit die 
positie is het gemakkelijker een collectief te 
vormen.

•  Professionele beveiligingsbedrijven weten 
wat nodig en mogelijk is op het gebied van 
beveiliging.

• Ondernemers profiteren van  
 inkoopvoordeel. Maatregelen worden  
 betaalbaarder als je de kosten daarvan kunt  
 delen.

•  Beveiligingsbedrijven kennen de 
ketenpartners. De operationele contacten 
tussen politie en beveiligingsbedrijven zijn 
vaak uitstekend. Er wordt veel informatie 
uitgewisseld.

Lange termijnproject 
Hoewel het opzetten van de samenwerking 
boeiend is, is het tot stand brengen van een 
geslaagd collectief een proces waarbij de  
deelnemers een lange adem moeten 
hebben, weet Keuker. ‘Geduld, veel, goed en 
transparant communiceren zijn belangrijk. Het 
kost vaak veel tijd en energie om mensen te 
overtuigen.’ Daarnaast is het essentieel dat alle 
deelnemers begrijpen dat het om een proces 
gaat, een voortdurende cyclus van ‘plan-do-
check-act’: de zogenaamde PDCA-cirkel. 

•  Plan: Het vaststellen van doelstellingen 
en maatregelen die nodig zijn voor 
het verbeteren van de veiligheid in het 
winkelgebied of op het bedrijventerrein.

•  Do: Het uitvoeren van de maatregelen die 

leiden tot verhoging van de veiligheid in het 
winkelgebied of op het bedrijventerrein.

•  Check: Het bewaken en meten van 
de maatregelen ten opzichte van 
geformuleerde doelstellingen.

• Act: Het constateren van de verschillen  
 tussen de beoogde doelstellingen en de  
 gerealiseerde maatregelen, en van daaruit  
 aangepaste doelstellingen formuleren. 

Behalve een flinke portie geduld zijn er meer 
zaken waar ondernemers rekening mee 
moeten houden, zegt Keuker. De belangrijkste 
valkuilen zijn:

• De samenwerking te groots en te duur  
 opzetten waarbij het risico ontstaat dat de  
 plannen uiteindelijk niet haalbaar zijn. 

•  Contracten afsluiten met veel verschillende 
leveranciers (van bijvoorbeeld stroom,  
camera’s, onderhoud, beveiliging en 
schoonmaak en glasvezel). Beter is het 
beheer bij één partner, bijvoorbeeld 
een parkmanagementorganisatie of 
beveiligingsbedrijf onder te brengen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Als je kennis deelt, kun 
je veel meer criminaliteit 
voorkomen. Je bent in 
staat betere en effectievere 
maatregelen te nemen.’ 



Kennis delen 
Volgens Den Hartog en Keuker is de belangstelling voor collectief beveiligen groot.  
De stimulans van het ministerie en de branchevereniging werpt vruchten af. ‘We zijn dit jaar al 
overschreven en begeleiden meer bedrijventerreinen dan we hadden voorzien’, zegt Keuker. 
‘Collectief beveiligen is een succes. De lijnen zijn kort, partijen vinden elkaar gemakkelijker, 
communicatie komt beter op gang en er is meer begrip.’

Het belangrijkste voordeel is volgens Den Hartog samen te vatten in één woord: ‘delen’. Je deelt 
informatie met elkaar en dat leidt tot betere resultaten. Als je kennis deelt, kun je veel meer 
criminaliteit voorkomen. Je bent in staat betere en effectievere maatregelen te nemen.’

Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen 
Het KVO-proces richt zich op het samenbrengen van de betrokken partijen en het 
inzichtelijk maken van problemen, om die vervolgens gezamenlijk aan te pakken. Het 
doel is om zowel de objectieve als subjectieve veiligheid op bedrijven terreinen of in 
winkelgebieden te verhogen.  
 
In het Handboek Keurmerk Veilig Ondernemen leest u hoe de betrokken  
partijen in acht stappen worden samengebracht, veiligheidsproblemen worden 
geanalyseerd en maatregelen geselecteerd.  En hoe deze vervolgens worden uitgevoerd, 
geëvalueerd en indien nodig bijgeschaafd.

Bedankt voor het lezen van deze whitepaper. Heeft u nog vragen over het onderwerp? 
Neem dan gerust contact met ons op via info@securitas.nl of 088 322 11 00.

Een nieuwe kijk op beveiliging
De missie van Securitas is om deze continu veranderende wereld te transformeren naar een veiligere 

plek om in te leven en werken. Securitas staat voor een proactieve, integrale en gastvrije aanpak met een 

digitaal hart. Deze nieuwe kijk op beveiligen resulteert in preventieve oplossingen met maximale synergie 

tussen mens, kennis en technologie. Securitas is dé innovatieve partner voor beveiligingsoplossingen. 

Nu en in de toekomst.
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