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KVO-B
Binnen KVO-B werken politie, brandweer, collectieve 
beveiliger, gemeente en ondernemers samen aan 
veilige en schone bedrijventerreinen. De zes bedrij-
venterreinen in de gemeente Doetinchem beschikken 
al sinds 2009 over het Keurmerk Veilig Ondernemen-
Bedrijventerreinen (KVO-B). 
Ieder jaar houdt de werkgroep een fysieke schouw 
waarbij alle partners vertegenwoordigd zijn. We 
maken een ronde bij daglicht en bij avond. Vanuit de 
schouw maken we een actiepuntenlijst. Deze actiepun-
ten worden dan uitgezet bij de verschillende partners. 
In iedere werkgroep inventariseren we de status van 
uitvoering. Het doel is alle actiepunten aan het einde 
van de certificeringstermijn te hebben afgerond. 
We organiseerden verschillende bijeenkomsten voor 
ondernemers, bijvoorbeeld over Ondermijning of 
Cybercriminaliteit. Ondernemers worden alerter en 
mogelijke malafide praktijken komen zo eerder in 
beeld. Dit is belangrijk, want we zien steeds meer dat 
de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld. 
Criminele organisaties maken daarbij ook gebruik 
van de schijnbare anonimiteit op bedrijventerreinen. 
Leegstaand vastgoed wordt bijvoorbeeld gebruikt als 
drugspand.  Ook in de Achterhoek en ook in de ge-
meente Doetinchem. 
Op 25 mei jl. werd de talkshow Kiek Uut! georgani-

seerd in de gemeente Doetinchem. Heeft u de uitzen-
ding gemist? U kunt deze terugzien op YouTube via 
https://www.pvo-oostnederland.nl/nieuws/kiek-uut-
ook-in-doetinchem/

Voor u ligt een volgende nieuwsbrief met een aantal 
interessante weetjes. Neem de tijd om de informatie 
te lezen en help ons om de bedrijventerreinen in de 
gemeente Doetinchem veilig en schoon te houden.
Namens alle partners binnen de werkgroep: hartelijk 
dank voor je medewerking!

Met vriendelijke groeten,
Werkgroep KVO-B Doetinchem,
Nico van Straten, voorzitter

Project camera in beeld (politie)
Camerabeelden helpen de politie.
Meld je camera’s aan via
www.politie.nl/cib of
scan de QR code.

Bedrijfsinbraak (politie)
De politieregio Noord- en Oost Gelderland behoort tot 
de veiligste van Nederland. Toch is elke inbraak er een 
teveel. We roepen je daarom op om actief met ons te 
werken aan een veilige omgeving. Doe dus altijd aan-
gifte en maak een afspraak via 0900 – 8844. Zonder 
aangifte, geen opsporing. 
Wees alert, de gelegenheid maakt de dief ook op rus-
tige bedrijventerreinen.

Let vooral op zaken als 
•	 Afgeplakte	detectoren	of	camera’s
•	 Schade	aan	het	hekwerk	rond	je	bedrijf
•	 (nood)deuren	die	openstaan	of	onnodig	niet	zijn
  afgesloten
•	 Beveiligde	ruimten	of	kasten	die	onnodig	niet	zijn
 afgesloten
•	 Mensen in je bedrijf die daar niets te zoeken hebben
•	 Medewerkers	die	vertrekken	bij	het	bedrijf
•	 Medewerkers	die	vaak	overwerken

En zorg voor zaken als
•	 Goedgekeurd	alarmsysteem,	goed	hang-	en	sluit-
 werk
•	 Wie	heeft	er	een	sleutel	van	je	pand	en	is	dat
 noodzakelijk?
•	 Bescherm	buitenverlichting	door	slagvast	materiaal
  of kies een moeilijk bereikbare positie
•	 Maak	een	compartiment	(extra	beveiligde	ruimte)
 waar waardevolle zaken opgeslagen liggen
•	 Metalen	dakplaten	zijn	kwetsbaar	en	vaak	makke-
 lijk open te knippen
•	 Zorg	dat	er	geen	ladders	of	containers	bij	het	pand
  staan die een inbreker makkelijk maakt om naar
  boven te klimmen
•	 Houd	de	begroeiing	rondom	je	pand	bij	en	zorg
  voor goede zichtlijnen
•	 Etaleer	geen	waardevolle	zaken
•	 Sluit	je	aan	bij	CBA	(Collectieve	Beveiliging
 Achterhoek)) 



Spreek met je buren af elkaars pand in de gaten 
te houden, met name in vakantieperiodes.

En is er toch ingebroken, waarschuw dan meteen de 
politie. Raak niets aan en zet plaatsen met zichtbare of 
mogelijke sporen af. Inventariseer zelf alvast de schade 
en verzamel de gegevens van de gestolen goederen. 
Bel je verzekering, schade moet vaak binnen 48 uur 
worden gemeld. 

Hoor of zie je iets ongewoons? Een verdachte auto in 
de straat, een persoon die op de uitkijk staat of een 
doorgeslagen raam? Aarzel dan niet en bel direct 112. 

De politie kan beter een keer teveel komen dan een 
keer te weinig. 

Meld Misdaad Anoniem
Soms wil je iets over een ernstig misdrijf melden zon-
der dat je naam bekend wordt. Bijvoorbeeld omdat je 
de dader goed kent. Of om andere redenen. Dan kun 
je je melden bij Meld Misdaad Anoniem (M.). Zo krijgt 
de politie informatie die zij anders niet zou ontvangen. 
En kunt je op een laagdrempelige manier helpen je 
eigen omgeving veiliger te maken. Melden kan via het 
gratis telefoonnummer 0800-7000 of via het online 
meldformulier.

Hoe brandveilig is uw onderne-
ming? 

Een brand kan je onderneming grote 
materiële en immateriële schade toe-
brengen. Het is dan ook van essentieel 

belang dat je als ondernemer, eigenaar of beheerder 
maatregelen treft die helpen om brand in je bedrijf te 
voorkomen en die - in geval van een calamiteit - zor-
gen voor het beheersen van de brand en het beperken 
van de gevolgen.

Wellicht dat je er niet dagelijks bij stilstaat, maar het 
kan zeker geen kwaad om je bedrijf en buitenterrein 
regelmatig te controleren op onnodige brandrisico’s. Je 
kunt met een aantal maatregelen zelf bijdragen aan de 
verbetering van de brandveiligheid van je bedrijf. 

Hierbij kun je denken aan:

•	 vrijhouden	van	nooduitgangen	en	brandgangen	
•	 controle	van	de	elektrische	installatie
•	 juiste	opslag	van	vuile	poetsdoeken	om	zo	broei	te
  voorkomen 
•	 bereikbaarheid	voor	brandweervoertuigen	
•	 bereikbaarheid van aanwezige bluswatervoorzieningen 
•	 check	werking	en	inhoud	van	de	evt.	aanwezige
  sleutelbuis
•	 check	waarschuwingsadressen	die	bij	calamiteit
  gebruikt worden
•	 voorkomen	van	opslag	van	brandbare	goederen
  langs gevels 
•	 voorkomen	van	open	(afval-)containers	langs	gevels	
 
Wil je meer informatie, kijk dan op www.brandweer.nl

Werknemer én brandweerman/-vrouw! 

De brandweer:
•	 maatschappelijk	betrokken
•	 teamspirit
•	 een	mooie	vergoeding	voor	je	inzet
•	 goede	opleiding,	goed	voor	je	cv

Wij zoeken voor brandweerpost Doetinchem nieuwe 
parttime brandweermannen en -vrouwen. Collega’s bij 
de brandweer zijn werkzaam in alle beroepsgroepen 
en komen uit alle lagen van de bevolking. Mensen 
zonder “bravoure”, die zich betrokken voelen bij hun 
woon- en werkomgeving en zich daar op een posi-
tieve manier voor willen inzetten. Een uitdaging bij de 
brandweer heb je naast je huidige baan.

Aantrekkelijk voor werkgevers
Voor werkgevers in Doetinchem is het ook aantrek-
kelijk om een of meer vrijwilligers in dienst te hebben. 
Op grond van de Arbowet is namelijk bepaald dat in 
elk bedrijf één of meerdere zogenaamde bedrijfshulp-
verleners aanwezig moeten zijn. Indien je de opleiding 
voltooit lever je in die zin een positieve bijdrage aan de 
veiligheid binnen het bedrijf. Eventueel gaan wij graag 
in gesprek met jouw werkgever.

Interesse?
Heb je na het lezen van deze informatie interesse om 
bij de vrijwillige brandweer te komen? Of wil je eerst 
meer informatie? Ga dan naar www.bijdebrandweer.nl 
of www.brandweerdoetinchem.nl. 



TIP: Meld je AED aan bij HartslagNu

Elk jaar krijgen zo’n 17.000 mensen buiten het zie-
kenhuis een hartstilstand. Als omstanders binnen 6 
minuten reanimeren en een AED inzetten, heeft het 
slachtoffer de grootste overlevingskans. Wanneer 
iedere seconde telt, is snelle hulp van levensbelang.
Beschikt jouw bedrijf over een actieve AED die 
nog niet is aangemeld dan roepen we je op dit 
alsnog te doen via www.hartslagnu.nl

HartslagNu is het reanimatie-oproepsysteem van 
Nederland, waarop ook de ambulancediensten zijn 
aangesloten. 

Helemaal fijn is het wanneer je ook je BHV-ers vraagt 
om zich aan te melden zodat er voldoende vrijwilligers 
zijn om de AED te bedienen. Via HartslagNu worden 
burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer 
automatisch opgeroepen waarbij zij de locatie en code 
van de dichtstbijzijnde AED ontvangen.

Collectieve Beveiliging 

Sinds 1 januari 2018 is de Collectieve Beveiliging Ach-
terhoek (CBA) gestart op 13 bedrijventerreinen in de 
Achterhoek. CBA is een samenwerking tussen de in-
dustriekringen in Oude IJsselstreek en Zelhem en SBBD 
(Stg Beveiliging Bedrijven Doetinchem). De uitvoering 
is in handen van Globe Security.

Het preventieve aspect van collectieve surveillance 
richt zich met name op de periode voorafgaand aan 
de inbraak. Veel inbrekers bereiden zich goed voor. 
Zij selecteren een bedrijfspand als ze de kans krijgen 
zelfs zorgvuldig. Maken een inschatting hoe ze bin-
nen kunnen komen en weer snel kunnen vertrekken. 
Ook bekijken ze hoe goed er op hen wordt gelet in de 
omgeving. Een surveillant herkent dergelijk gedrag. 
Regelmatig wordt informatie doorgestuurd naar de 
politie. Met deze werkwijze kunnen inbraken voor-
komen worden. Inbraken veroorzaken meestal forse 
schade. Ondernemers die met een inbraak werden 
geconfronteerd, laten ons vaak weten dat de schade 
in de meeste gevallen wordt gedekt door de verzeke-
ring maar dat de afhandeling hen heel veel tijd heeft 
gekost.

Globe Security en de politie werken nauw samen. 
Door goede onderlinge communicatie en zorgvuldige 
rapportages worden  niet alleen inbraken voorkomen 
maar worden ook aanhoudingen verricht en kunnen 
verbanden worden gelegd naar andere criminele acti-
viteiten. Schade en inbraak kunnen niet altijd worden 
voorkomen, schadebeperking en vervolgschade wel. 

Naast dat alle deelnemende bedrijven zijn voorzien van 
herkenbare borden en deelname stickers wordt ook bij 
de binnenkomst op de bedrijventerreinen aangekon-
digd dat het terrein wordt bewaakt.

Voor meer informatie bel je vrijblijvend met Gerard 
Wijnia of zijn collega’s of bezoek je de website www.
collectievebeveiligingachterhoek.nl. 

TIP van uw collectieve beveiliger:

Er lijkt een nieuwe rage te ontstaan: diefstal van de 
laadinstallatie voor een elektrische auto.

Gelukkig komt het nog niet heel vaak voor maar er zijn 
al enkele gevallen bekend. Neem voorzorgsmaatrege-
len	door	bijvoorbeeld	de	kabel	met	een	extra	beugel-
slot aan de muur te bevestigen. En bovenal, doe altijd 
aangifte bij de politie in geval van diefstal of schade.

TIP: Zorg voor een verzorgd eigen terrein

De werkgroep KVO-B en de parkmanagementorgani-
saties steken veel tijd en energie in het schoon, heel 
en veilig maken/houden van de openbare ruimte op de 
bedrijventerreinen. Je helpt ons enorm door je eigen 
terrein en specifiek de strook tussen het openbare 
groen en je terrein verzorgd te houden. Zo houden 
we samen de uitstraling van de bedrijventerreinen op 
orde. 



CONTACTGEGEVENS PARTNERS IN KVO-B

Politie Politie Oost Nederland / BT Achterhoek West, cluster Doetinchem

Wijkagenten per bedrijventerrein
De gemeente Doetinchem is ingedeeld in 8 wijkteams met ieder een wijkagent. Je kunt bij de wijkagent terecht 
met klachten over snelheid, drugsoverlast, vernielingen enz. De wijkagent probeert zoveel mogelijk aanspreekbaar 
te zijn.

 Akkermansweide Jan Eskes
 A18 Bedrijvenpark Manon Lichtenberg
 De Huet Christa Vermeulen
 Keppelseweg Richard Ticheloven
 Verheulsweide Herbert Kreunen
 Wijnbergen Erwin de Bruin

 Bezoekadres: Hamburgerbroeklaan 11, 7005 AJ Doetinchem
 Postadres: Postbus 618, 7300 AP Apeldoorn
 Telefoon: 0900-8844 / Bij spoed 112 / Meld Misdaad Anoniem 0800-7000
 Mail: team.doetinchem@politie.nl 

Brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland

 Bezoekadres: Stokhorstweg 1, 7006 GA Doetinchem
 Postadres: Postbus 234, 7300 AE Apeldoorn
 Telefoon: 088-310 4000 / Bij spoed 112

Gemeente Doetinchem

Klachten over bijvoorbeeld zwerfafval, scheefliggende stoeptegels, defecte straatverlichting of verkeersvoorzienin-
gen maar ook losliggende deksels van riool- of brandputten kunnen worden gemeld bij het Meldpunt Onderhoud 
van Buha: meldpunt@buha.nl

 Telefoon: 0314-377 444
 Postadres: Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem

KVO-B certificaat is geldig van 2020 t/m 2022. 

TIP:   Informeer bij je verzekeraar of je korting op de premie kunt krijgen omdat
je bedrijf op een KVO-B gecertificeerd bedrijventerrein is gevestigd.

Een kopie van het certificaat kun je opvragen bij het 
secretariaat van IG&D Bedrijvig Doetinchem.

secretariaat@igddoetinchem.nl
 


