
Mike van den Bos, survei l lant  op Dombosch:

ÍMiin werk als beveiligingsbeambtet
Een dienst als bevei l igingsbeambte be-
staat naast het uitlezen van de camera-
beelden in de GTG ook uit  het opvolgen
van alarmen op het industr ieterrein. Con-
t inu aleÍ op de kleinste gebeurtenissen
die een misstand zouden kunnen beteke-
nen. Beter tien keer overbodig checken
dan één keer laks zi jn. Maar wat als je in-
eens oog in oog staat met de inbrekers?
Mike van de Bos, survei l lant op Dom-
bosch, vertelt.

"Als er een inbraakalarm komt vanuit de
meldkamer, stroomt de adrenaline door je

l ichaam. Binnen drie minuten ben je ter
plaatse; wie weet is het dit keer geen loos
alarm. lk heb al een paar keer meege-
maakt dat het inderdaad een werkel i jke in-
braak betrof. Wat doe je op zo'n moment?
Wat is belangrijk? Achtervolg je de inbre-
kers? Blijf je bij het pand omdat er schade
aan het gebouw is of omdat het alarm af-
gaat? . . . "

".  .  Die keuze maak je in een 'spl i t-second'.

lk ging achter de inbrekers aan, terwij l  ik
de ool i t ie inl ichtte over de vluchtroute. lk
volgde ze tot aan de snelweg, om daarna
als een speer terug te keren naar de loca-
t ie waar het alarm nog stond te loeien. Na
de schade te hebben opgenomen, bracht
ik de meldkamer op de hoogte, zodat ze

contact konden zoeken met de waarschu-
wingsadressen. Tot iemand kwam, bleef ik
ter plaatse en - indien nodig - had ik zelfs
een glaszetter gebeld voor de klant. Na ge-
ruststel lende woorden voor de eigenaar en
verdere hulpbegeleiding hervatte ik de sur-
vei l lance, met het wachten op een volgend
telefoont je van de meldkamer. . . "

". . .  Reageren op een alarm en de inbre-
kers tegen het lijf lopen; dan sta je wel
even te ki jken. Hoe nu te handelen? Mijn
leidinggevende benadrukt alt i jd om mezelf
niet in gevaar te brengen, maar ja . . .  je wi l t

toch wat doen voor de klant! lk heb in de
kwaliteitstraining geleerd om eerst het
pand van de klant vei l ig te stel len en dat is
ook alt i jd het voornaamste .. .  maar bi j  zulk
onrecht zegt mijn hart wel eens wat an-
ders!  . . . "

". . .  lk ben nu twee jaren werkzaam op
Dombosch en het werk is nog elke dag uit-
dagend. lk maak iedere dag nieuwe dingen
mee met klanten en col lega's Geen situatie
is hetzelfde .. .  dat houdt me qemotiveerd!"

Het veilige gevoel van.,. Naldo Cucciolillo van CNC complete auto-service
"Voor een goede beveiliging van mijn bedrijf vond ik het nodig de
noodzakelijke maatregelen te treffen. Ernst van Holy van Feel
Safe heeft mij hiertoe alle mogelijkheden duidelijk uitgelegd. Na
het aÍwegen van alle voor- en nadelen besloot ik me aan te slui-
ten bij de collectieve beveiligingsoplossing van Feel Safe."

"lk werk al jaren met een eigen camerasysteem. De meerwaarde
van een koppeling aan het openbaar camerasysteem bleek een
stuk efficiënter! Als er nu een alarm afgaat, kijkt er direct een vi-
deo-operator mee die in Contact staat met de mobiele surveillant
van Feel Safe. Verder kan Feel Safe 's nachts op gezette tijden
'inkijken'v bij het tankstation. De surveillant ziet dan direct of er
iets niet klopt. Dit geeft mij een veilig gevoel."



Feel Safe ziet speerpunten verwoord in nieuw beve
Begin 2007 sloten de Raad van Hoofdcommissarissen en het Verbond van Beveil igings-
organisaties (vvBo) een convenant dat moet leiden tot een verbetering aangaande de
organisatie en opvolging van elektronische alarmen. En tot het verder terugdringen van
het aantal loze alarmmeldingen; meldingen waarbi j  achteraf bl i jkt dat er niets aan de
hand was. Het convenant wordt 1 april 200g van kracht.

Voor ondernemers zul len een aantal nieu- Echte inbraak?
we situaties ontstaan. Alarmsystemen die Vanaf de ingangsdatum van het convenant
zi jn aangesloten op een alarmcentrale, moet de meldkamer - door middeÍ van
kri jgen vanaf 1 apri l  2008 al leen nog pol i-  een constatering - vaststel len of het om
tieopvolging als daadwerkel i jk is vastge- een echte inbraak gaat. Een tweetal me_
steld dat er wordt ingebroken. Een nood- thoden zijn vastgesteld voor verificatie van
zakeli jke maatregel, omdat de pol i t ie ieder een elektronische inbraakmelding Ten
jaar te vaak voor niets op appel verschi jnt.  eerste menseli jke waarneming door bevei-

l igers, buren, iemand van het bedri j f  of een
particulier. Methode twee is de technische
verificatiemethode. Het gaat dan om ca-
mera's en/of microfoons die de particuliere
alarmcentrales op afstand kunnen bedie-
nen en betrouwbare informatie opleveren.
Ook kan op basis van meerdere alarmzo-
nes binnen het alarmsysteem (aangevuld
met speciÍieke objectgegevens) een alarm
geverifieerd worden.

Tip
Ondernemers wordt geadviseerd het alarm-
systeem daadwerkel i jk aan te sluiten op

'Snel le opvolgingst i jden op Dombosch werpen vruchten af '
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bijzaak. Het feit dat het betrokken perso-
neelslid niet kan werken en moet wachten oo
een nieuw scherm geeft de meeste financièle
schade. Om maar niet te spreken wat brand-
schade kan doen mel een onderneming. Vijf_
enzeventig procent van de slachtoffers gaat
hieraan uiteindelijk failliet! Het betrappen van
inbrekers is daarom niet waar Feel Safe oo
uit is. Het primaire streven is voorkomen van
schade; of die op zi jn minst tot een minimum
te beperken.

Vast protocol
Op voorspraak van de het Ministerie van Jus-
titie zijn alle beveiligers in het bezit van een
diploma MBO Beveil iging. Maar met maxi-
maal resultaat in het achterhoofd, gaat Feel
Safe verder; veel verder. De regels werden
nauwkeurig aangescherpt en middels proto-
col len nadrukkeh1k bl de medewerkers onder
de aandacht gebracht. Surveillanten worden
tevens geacht op structurele basis een ,oo_
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De opvolgingstiiden bij Feel Safe zijn zó snel, dat surveillanten de inbrekers soms let-
terl i jk tegen het l i j f lopen. Gevolg van de ideale locatie midden op industrieterrein Dom-
bosch, maar zeker ook van strikte protocollen, regelmatige bijscholing en een voortdu-
rend contact met de alarmcentrale. En zo kan vanuit preventief oogprnt maximaal wor-
den gescoord! Voorkomen is immers beter dan genezen.

Feel Safe is zich het belang van preventief de gevolgschade vormt het grootste gevaar
handelen terdege bewust. Want niet de in- in de continuïteit van een onderneming. Het
braak op zichzelf is het probleem, maar juist missen van een computerscherm is veelal

Voorkomen is nog altiid beter di
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Gollectieve beveiliging
De noodzaak van collectieve beveitiging. Daarover vertel ik graag wat meer omdat het
belang hiervan in mijn ogen nog wel eens wordt onderschat. ln mijn reeds 33-jarige toop_
baan binnen de beveiliging, heb ik geleerd dat een gezamentijke inspanning en een inte_
grale aanpak meer effect sorteeft dan dat iedereen op eigen houtje waí maatregeten
neemt' Een pand beveiligen, dat lukt inderdaad vaak individueel nog wet (opvallend vaak
trouwens ook niet), maar alleen middets een collectief valt meer te bereiken en kan het
gevaar verder op afstand worden gezet. Laat ik eertijk zijn, ats een eigen alarmsysteem
afgaat is er meestal iets gebeurd. De kunst is om dit te voorkomen en de inbreker a! te
signaleren voordat hij bij uw pand is.

Op Dombosch is door Feel Safe veel geld gei-nvesteerd in een collectjef svsteem waar
een preventieve werking vanuit gaat. Mede dankzfi de enorme or_

ganisatorische inzet van de VOG, de ondernemersvereniging en
de Gemeente Geeftruidenberg kon dit worden gerealiseerd.

Feel Safe heeft een schat aan ervaring op het gebxx
ons moederbedijf al twintig terreinen onder beheer t
het fenomeen 'freeriders'. Mensen die het nut van s
inspanningen van overige 'bewoners'. Jammedijk. w
collectief en creëren een gat in de verdere ontwikk{
denkt ook niet mee! Terwijl constructieve inbreng 1u&
de beveiliging.

Daarom doe ik toch nog een oproep aan een ieder t
Dombosch! Aanwezigheid van de infrastructuur en il
sten in het leven kunnen roepen en de beveitiging na

Jan Koo.
Adjunct directeur Feel Safe Control b.v.



igingsconvenant
een meldkamer met alarmopvolging. Een
degelijk camerasysteem is ook een uitste-
kend hulpmiddel voor de meldkamer om
een echte inbraak van een vals alarm te
onderscheiden.

De gehele tekst van het convenant is te
lezen op de website van het Centrum
voor Criminal i tei tspreventie en Veil igheid:
www.hetccv.nl.

Voor vragen met betrekking tot uw eigen
situatie kunt u mailen naar:
info. nederland@feelsafevision.nl.

Veilige virtuele ICT
Waar steeds meer bedrijven oveÍuigd raken van het belang van fysieke beveiliging,
wordt qua digitale vei l igheid nogal eens achter de feiten aangelopen. ICT dienstverle-
ner Tribion - sinds 15 oktober gevestigd aan de Lissenveld 47C te Raamsdonksveer -
staat garant voor maatoplossingen en creëert daarmee veilige virtuele lGT.

Er bl i jken vele raakvlakken tussen
het bevei l igingswerk van Feel
Safe en het ICT special isme
van Tribion. Het Virtual Private
Office (VPO) concept vormt
de basis voor vei l ige virtue-
le lCT. Met VPO voorziet {'

Tribion bedri jven van een
zeer moderne en goed be-
vei l igde ICT oplossing. Via
het Internet wordt verbin- G
ding gemaakt met de VPO
servers- Hieroo staat voor
iedere klant een comoleet be-
drijfsnetwerk geïnstalleerd. Op
deze manier zi jn al le data, soft-
ware en e-mail  olaatsonafhan-
kel i jk bereikbaar.

Vertrouwen
Dat vei l igheid belangri jk is, weten ze
bi j  ïr ibion als geen ander. Een grootar-
senaal aan klanten vertrouwt haar data en
complete netwerk toe aan ïr ibion. Een
vertrouwen gebaseerd op vakmanschap
en goede service. "De VPO-servers staan
niet in ons kantoorpand, maar in speciaal
daarvoor bedoelde datacenters. Eén daar-
van is zelfs gevestigd in het voormalig
pand van de Nederlandsche Bank," geeft
directeur Jan Lankhaar aan. De klanten
van ïr ibion hebben dus zelf  geen servers
meer en voorkomen daarmee gevreesde
problemen rondom het bevei l igen van
data, back-ups en apparatuur.

Fysieke bevei l iging
De aandacht voor fysieke bevei l iging is
over het algemeen een stuk groter dan
voor de bevei l iging van digitale zaken.
Veel bedri jven bl i jken op dat gebied toch
achter de feiten aan te lopen. Beiden zou-

den nameli jk goed geregeld moe-
ten zi jn. Voor Tribion is dit  met de
komst op Dombosch zeker het ge-

val.  Directeur Jan Lankhaar is in
ieder geval zeer te spreken over de
fysieke bevei l iging van zi jn pand.
"Toen we in contact kwamen met
Feel Safe, waren we zo positieÍ ver-

rast dat - in samenwerking met de
poli t ie - een perfecte bevei l iging is
opgezet. We hebben dan ook geen

moment geaarzeld om ons aan te slui-
ten. De samenwerking verloopt goed en
met een gerust haÍ trekken we elke avond
de deur achter ons dicht."

ln genezen
friscursus' te volgen. Alert, goed opgeleid en
voorbereid personeel is namelijk een eerste
vereiste om de doelstel l ing te bereiken. Bi j
onraad is het eerste devies om ieder pand
met de nodige voorzichtigheid te benaderen,
in de vorm van een periÍeriecontrole. Hierbij
wordt de omgeving tijdens het benaderen
van het pand - en volgens de vastgestelde
protocollen - heel goed geobserveerd. Een
stap verder gaat de externe pandcontrole,
om eventuele verbrekingen te signaleren.
Aan de hand van deze bevindingen bepaalt
de survei l lant hoe verder te handelen, van-
zelfsprekend in nauw contact met de alarm-
centrale. Geen routinematige handelingen
dus, maar uitsluitend acteren volgens de re-
gels. Want bevei l igen is zelfdiscipl ine, jezelf

onafgebroken dwingen volgens de protocol-
len te werken. Zonder gemakzucht en te al-
len t i jde alert;  al leen zo behaal je optimaal
rendement!

Column Jan Kop

n collectieve beveiliging. ln totaal hebben wij binnen
/af is nr'eÍs voor niets. Een bijkomend verschijnsel ís
twerkÍng niet inzien, maar wel graag meeliften op de
ze onderschaften daarmee de meerwaarde van een
van collectieve veiligheid. Want wie niet meebetaalt,
tn onschatbare waarde is voor de optimalisering van

nog niet participeeft. Werk ook mee aan een veilig
eveiligingsmedewerkers betekent dat we meer dien-
rcn hoger niveau kunnen tillen.
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Alle voordelen op een rij
Alarmverificatie met video
Concreet bestaat de Feel SaÍe alarmverificatie uit een netwerkkoppeling van één of
meerdere camera's op uw alarminstal lat ie én een abonnement oo de meldkamer/camera
toezichtcentrale. Uw alarmsysteem staat dus niet alleen in directe verbinding met onze
meldkamer, maar wordt bovendien ondersteund door videobeelden. Dit maakt het moge-
l i jk alarmmeldingen te veri f iëren aan de hand van videobeelden. Met deze vorm van
alarmverif icat ie voldoet u als gebruiker tevens aan de nieuwe wet- en regelgeving. Zie
pagina 2: 'Feel Safe ziet speerpunten verwoord in nieuw beveil igingsconvenant' .

Al les onder één dak
Meest eff iciënte bevei l igingsoplossing voor u als ondernemer is dan ook een totaalpakket
bi j  centrale aanbieder Feel Safe. Waarom? Dan regelt u al les onder één dak. Naast deel-
name aan het bevei l igingscol lect ief Dombosch, komt uw alarmmelding terecht in onze
meldkamer. Die staat één op één in contact met onze camera toezichtcentrale op Dom-
bosch, van waaruit  tevens een ongeëvenaard snel le opvolging wordt uitgevoerd. Daarom
kiezen ondernemers voor Feel Safe: vei l ig, snel en vertrouwd. Zie pagina 1: 'Het vei l ige
gevoel van'.

Producten
Feel Safe biedt u ook nog eens interessante producten die specif iek aansluiten op de
actieve bevei l iging te Dombosch. Een sl imme koppeling tussen uw alarmsysteem en
de producten van Feel Safe - gecombineerd met deelname aan het openbaar camera-
systeem - geeft u een voorsprong op de laatste ontwikkel ingen binnen de criminal i tei ts-
wereld. Voor meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar onze website:
www.feelsafevision. nl.

Kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal
Zo biedt Feel Safe dé oplossing om uw camerabeelden zowel digitaal als met hoge kwa-
l i tei t  op te slaan. Het bedri j f  levert dergel i jke systemen compleet nieuw of integreert het
met uw reeds bestaande camerasystemen. Een oplossing die ook nog eens naadloos is
te koppelen aan de Cameratoezichtcentrale te Dombosch. Professioneel en - praktisch -
middels één telefoontje voor u geregeld.

Demonstraties
Voor meer informatie over door Feel Safe aangeboden producten en diensten, heten wij
u van harte welkom in onze demoruimte aan de Meerval 42 oo industr ieterrein Dom-
bosch. Naast een uitgebreide productdemonstratie, presenteren wij u diverse videotoe-
passi ngen. Kij k ook op www.feelsaÍevision. n l.

Sfef yan Gelderen. Unit frlanaeer Feel Safe vision Nederland b.v-

FEEL SAFE
buitêndetectie

cameÍa's
digitale ?ecorders

vidêo-suÍveillance
video-verificatie
alarmopvolging FEEL SAFE

Open Dag

Gameratoezicht-

centrale

Velen zijn doordrongen van het belang
van carneratoezicht, Maar waar komen
die beelden binnen en wat wordt er ei-
genlijk mee gedaan? De Cameratoe-
zichtcentrale (GTG) geêft een kijklle in
de keuken voor alle nieuwsgierigen.
Voor zowel groepen als individuen
zijn onze deuren de laatste week van
januari geopend.

Inzicht geven in de activiteiten binnen
de CïC is niet vanzelfsprekend. Om
privacyredenen zijn daar duidelqke
richtlijnen voor vastgesteld. Maar om
toch gehoor te geven aan de wensen
van bewoners en andere betangstellen-
den, houden wij in de laatste week van
januari 2008 een open dag. Aanmelden
kan via het e-mail adres:
a nn e m ie ke.ja cobs@fuelsafevi sio n. n L

U krijgl nog een uitnodiging!
Zou u op de Open Dag zelf zo vriende-
lijk willen zijn om een geldig legitimatie-
bewijs mee te nemen? In verband met
wettelijke bepalingen bent u hier name-
lijk toe verplicht. (exacte datum en tijd
volgen in de nieuwsbrief van januari
2008).


