Doelstelling SBB de Ronde Venen
“Het bevorderen van een ongestoord gebruik van goederen en zaken op de
bedrijventerreinen in De Ronde Venen door de bij de stichting aangesloten ondernemingen”.

Het wordt nu toch wel overtuigend aangetoond dat sinds de camera's op het bedrijventerrein
'draaien', het aantal inbraak(pogingen) sinds 2011 drastisch gedaald is en laag blijft! De
grafiek in dit overzicht laat een prachtige dalende trend te zien. Daar zijn we als SBB
buitengewoon blij mee.
Verder zijn we druk bezig met de verdere doorontwikkeling, waarbij de camera's nog meer
integraal onderdeel uit gaan maken van collectief toezicht en bewaking, met als doel: nul
inbraken! We zijn nog steeds op zoek naar meer deelnemers voor het cameraproject, want
het huidige succes wordt gedragen door een beperkte groep bedrijven. Hoe meer
deelnemers, hoe lager de kosten, hoe meer ruimte voor innovatieve investeringen!

Projectering camera’s
Op basis van de uitvalswegen/fietspaden vanaf het bedrijventerrein alsmede de controle
over de wegen uitkomende op de industrieweg is een sluitend cameranet aangelegd.
De inbreker kan niet meer ongezien van het bedrijventerrein af komen en zal door minimaal
1 camera worden gedetecteerd waarvan de beelden worden vastgelegd voor justitieel
onderzoek.
Op onderstaande kaart staan de locaties van de camera’s weergegeven.

Werking van het systeem

En dan is er een melding, de techniek

Gebiedscontrole
Melding bij uw bedrijf naar aanleiding van een inbraak wordt gezonden naar de particuliere
Alarmcentrale (PAC).
De PAC meld deze aan Risiguard en Risiguard maakt voor de alarmopvolging gebruik van
de camera’s.
Hoe ziet Risiguard de mogelijkheden
Bedrijven die zijn aangesloten bij Risiguard Beveiliging profiteren optimaal van de voordelen
van beveiligingscamera’s. Twee factoren zijn daarbij van belang. Ons compacte werkgebied
stelt ons in staat binnen 15 minuten na de alarmmelding, 90% van de opvolgingen uit te
voeren. Dat is een hoge score. En we kijken direct na de melding ook nog eens de
beveiligingscamera’s uit, zodat verdachte situaties sneller worden opgemerkt.
Dat uitkijken gaat als volgt in z’n werk
Al onze surveillanten beschikken over een PDA waarop de beelden van camera’s op het
industrieterrein zijn te op te roepen. Na de alarmmelding wordt aan de hand van de locatie
van het betreffende bedrijfspand, de dichtstbijzijnde camera opgeroepen. Bij een verdachte
situatie neemt de surveillant meteen contact op met de politie. Bevindingen worden gemeld
en bij een verdacht voertuig worden de rijrichting en eventuele gegevens over het verdachte
voertuig doorgegeven. Vervolgens neemt de surveillant poolshoogte bij het pand en sluist hij
de overige informatie door aan de politie, zoals braakschade en vernielingen. Die besluit
daarna hoe verder te handelen.
Voor bedrijven die niet bij de stichting zijn aangesloten, worden camera’s bij een
alarmmelding niet gebruikt. Met als resultaat dat op verdachte situaties minder adequaat
gereageerd kan worden.

Uw Deelname
Voor € 500,-- per jaar bent u deelnemer van de collectieve camerabeveiliging van de SBB.
Met deze deelname en met een contract bij Risiguard bent u zeker van het feit dat de
bescherming van uw eigendommen en een deel van de continuïteitsbescherming van uw
bedrijf op een hoger plan is gebracht.
Ook als u niet aangesloten bent bij Risiguard heeft u baat bij deelname vanwege de
preventieve werking die uitgaat van de camera’s, uw mogelijkheid om van de beelden
gebruik te maken en uiteindelijk de representativiteit van het bedrijventerrein.
U kunt uw deelname bevestigen door bijgesloten contract getekend te retourneren (gratis)
naar:
Gemeente De Ronde Venen
SBB
Antwoordnummer 5012
3600 XM Mijdrecht
Indien u nadere vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Chris Boer, projectleider
collectieve camera beveiliging bedrijventerrein SBB De Ronde Venen:
e-mail: chris.boer@rabobank.nl

