Mike van den Bos, surveillantop Dombosch:

ÍMiin werk als beveiligingsbeambtet
Een dienst als beveiligingsbeambtebestaat naast het uitlezen van de camerabeelden in de GTG ook uit het opvolgen
van alarmen op het industrieterrein.Continu aleÍ op de kleinste gebeurtenissen
die een misstand zouden kunnen betekenen. Beter tien keer overbodig checken
dan één keer laks zijn. Maar wat als je ineens oog in oog staat met de inbrekers?
Mike van de Bos, surveillant op Dombosch, vertelt.
"Als er een inbraakalarmkomt vanuit de
meldkamer,stroomtde adrenalinedoor je
lichaam. Binnen drie minuten ben je ter
plaatse; wie weet is het dit keer geen loos
alarm. lk heb al een paar keer meegemaakt dat het inderdaadeen werkelijkeinbraak betrof. Wat doe je op zo'n moment?
Wat is belangrijk?Achtervolg je de inbrekers? Blijf je bij het pand omdat er schade
aan het gebouw is of omdat het alarm afgaat ? ..."

contact konden zoeken met de waarschuwingsadressen.Tot iemand kwam, bleef ik
ter plaatseen - indien nodig - had ik zelfs
een glaszettergebeldvoor de klant.Na geruststellende
woorden voor de eigenaaren
verderehulpbegeleiding
hervatteik de sur". . Die keuze maak je in een 'split-second'. veillance,met het wachtenop een volgend
lk ging achter de inbrekersaan, terwijl ik
t elef oont jev a n d e m e l d k a m e r . . . "
de oolitie inlichtteover de vluchtroute.lk
volgde ze tot aan de snelweg,om daarna "... Reageren op een alarm en de inbreals een speer terug te keren naar de locakers tegen het lijf lopen; dan sta je wel
tie waar het alarm nog stond te loeien.Na
even te kijken. Hoe nu te handelen?Mijn
de schade te hebben opgenomen,bracht leidinggevendebenadruktaltijd om mezelf
ik de meldkamer op de hoogte, zodat ze
niet in gevaarte brengen,maar ja ... je wilt

Het veilige

toch wat doen voor de klant! lk heb in de
kwaliteitstraining geleerd om eerst het
pand van de klantveiligte stellenen dat is
ook altijdhet voornaamste... maar bij zulk
onrecht zegt mijn hart wel eens wat anders!..."
"... lk ben nu twee jaren werkzaam op
Domboschen het werk is nog elke dag uitdagend.lk maak iederedag nieuwedingen
mee met klantenen collega'sGeen situatie
is hetzelfde... dat houdt me qemotiveerd!"

gevoel van.,. NaldoCucciolillo
vanCNCcomplete
auto-service

"Vooreen goedebeveiliging
van mijnbedrijfvondik het nodigde
noodzakelijke
maatregelente treffen.Ernstvan Holy van Feel
Safe heeftmij hiertoealle mogelijkheden
duidelijkuitgelegd.Na
het aÍwegenvan alle voor-en nadelenbeslootik me aan te sluiten bij de collectieve
beveiligingsoplossing
van FeelSafe."
"lk werkal jarenmeteen eigencamerasysteem.
De meerwaarde
van een koppelingaan het openbaarcamerasysteem
bleekeen
stuk efficiënter!
Als er nu een alarmafgaat,kijkter directeen vimeedie in Contactstaatmet de mobielesurveillant
deo-operator
van FeelSafe.Verderkan FeelSafe 's nachtsop gezettetijden
'inkijken'vbij het tankstation.De surveillantziet dan directof er
ietsnietklopt.Dit geeftmijeen veiliggevoel."

Feel Safe ziet speerpunten verwoord in nieuw beve
Begin 2007sloten de Raadvan Hoofdcommissarissenen het Verbondvan
Beveiligingsorganisaties (vvBo) een convenant dat moet leiden tot een verbetering
aangaande de
organisatieen opvolging van elektronischealarmen.En tot het verder terugdringen
van
het aantal loze alarmmeldingen;meldingen waarbij achteraf blijkt dat
er niets aan de
hand was. Het convenant wordt 1 april 200g van kracht.
Voor ondernemerszullen een aantal nieuwe situatiesontstaan.Alarmsystemendie
zijn aangesloten op een alarmcentrale,
krijgenvanaf 1 april 2008 alleen nog politieopvolgingals daadwerkelijkis vastgesteld dat er wordt ingebroken. Een noodzakelijkemaatregel,omdat de politieieder
jaar te vaak voor nietsop appel verschijnt.

Echte inbraak?
Vanafde ingangsdatumvan het convenant
moet de meldkamer - door middeÍ van
een constatering- vaststellenof het om
een echte inbraak gaat. Een tweetal me_
thoden zijn vastgesteld voor verificatievan
een elektronische inbraakmelding Ten
eerste menselijkewaarnemingdoor bevei-

ligers,buren,iemandvan het bedrijfof een
particulier.Methode twee is de technische
verificatiemethode. Het gaat dan om camera's en/of microfoonsdie de particuliere
alarmcentralesop afstand kunnen bedienen en betrouwbare informatie opleveren.
Ook kan op basis van meerdere alarmzones binnen het alarmsysteem(aangevuld
met speciÍieke objectgegevens)een alarm
geverifieerdworden.
Tip
Ondernemerswordt geadviseerdhet alarmsysteem daadwerkelijkaan te sluiten op

'Snelleopvolgingstijdenop Domboschwerpen
vruchtenaf'

Voorkomen is nog altiid beter d
AlarmopvolgingstUd oveu icht Feelsafe
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bijzaak. Het feit dat het betrokken personeelslidniet kan werkenen moet wachtenoo
een nieuwschermgeeftde meestefinancièle
schade.Om maar niette sprekenwat brandschade kan doen mel een onderneming.Vijf_
enzeventigprocentvan de slachtoffersgaat
hieraanuiteindelijkfailliet!Het betrappenvan
inbrekersis daarom niet waar Feel Safe oo
uit is. Het primairestrevenis voorkomenvan
schade;of die op zijn minsttot een minimum
te beperken.
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De opvolgingstiidenbij FeelSafezijn zó snel, dat surveillantende inbrekerssoms
letterlijktegenhet lijf lopen.Gevolgvan de idealelocatiemiddenop industrieterrein
Dombosch,maarzekerook van strikteprotocollen,regelmatigebijscholingen eenvoortdurendcontactmet de alarmcentrale.
En zo kan vanuitpreventiefoogprnt maximaalworden gescoord!Voorkomenis immersbeterdan genezen.
FeelSafeis zich het belangvan preventief de gevolgschade
vormthet grootstegevaar
handelen
terdegebewust.Wantnietde in- in de continuïteit
vaneenonderneming.
Het
braakop zichzelfis het probleem,
maarjuist missenvan een computerscherm
is veelal

Vast protocol
Op voorspraak
van de het Ministerie
van Justitie zijn alle beveiligersin het bezit van een
diploma MBO Beveiliging.Maar met maximaal resultaatin het achterhoofd,gaat Feel
Safe verder; veel verder. De regels werden
nauwkeurigaangescherpt
en middelsprotocollennadrukkeh1k
bl de medewerkers
onder
de aandachtgebracht.Surveillantenworden
tevens geacht op structurelebasis een ,oo_

Gollectieve beveiliging
De noodzaakvan collectievebeveitiging.Daaroververtelik graag wat meeromdat
het
belanghiervanin mijn ogennog wel eenswordt onderschat.
ln mijn reeds33-jarigetoop_
baan binnende beveiliging,heb ik geleerddat een gezamentijkeinspanningen een
inte_
grale aanpakmeer effect sorteeftdan dat iedereenop eigen houtjewaí
maatregeten
neemt'Een pand beveiligen,dat lukt inderdaadvaakindividueelnogwet (opvallendvaak
trouwensook niet), maar alleenmiddetseen collectiefvalt meer te bereikenen kan
het
gevaarverderop afstandwordengezet. Laatik eertijkzijn, ats eeneigen
alarmsysteem
afgaatis er meestal ietsgebeurd.De kunstis om dit te voorkomenen de inbreker
a! te
signalerenvoordathij bij uw pand is.
Op Domboschis door Feel Safe veel geld gei-nvesteerd
in een collectjefsvsteemwaar
een preventievewerkingvanuitgaat. Mede dankzfide enormeor_
ganisatorische
inzet van de VOG,de ondernemersvereniging
en
de GemeenteGeeftruidenberg
kon dit wordengerealiseerd.

Feel Safeheefteen schataan ervaringop hetgebxx
ons moederbedijfal twintigterreinenonder beheert
het fenomeen'freeriders'.Mensendie het nut van s
inspanningenvan overige'bewoners'.Jammedijk.w
collectiefen creëren eengat in de verdereontwikk{
denktook niet mee! Terwijlconstructieve
inbreng1u&
de beveiliging.

Daaromdoe ik toch nog een oproepaan een iedert
Dombosch!Aanwezigheidvan de infrastructuuren il
stenin het levenkunnenroepenen de beveitigingna
JanKoo.
AdjunctdirecteurFeel SafeControlb.v.

igingsconvenant
een meldkamer met alarmopvolging.Een
degelijk camerasysteemis ook een uitstekend hulpmiddelvoor 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 Criminaliteitspreventie
en Veiligheid:
www.hetccv.nl.
Voor vragen met betrekking tot uw eigen
situatiekunt u mailennaar:
info.nederland@feelsafevision.nl.

ln genezen
friscursus'te volgen.Alert, goed opgeleiden
voorbereidpersoneelis namelijkeen eerste
vereisteom de doelstelling
te bereiken.Bij
onraad is het eerstedeviesom ieder pand
met de nodigevoorzichtigheid
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 eventueleverbrekingente signaleren.
Aan de hand van deze bevindingen
bepaalt
de surveillanthoe verderte handelen,vanzelfsprekendin nauw contact met de alarmcentrale. Geen routinematigehandelingen
dus, maar uitsluitend
acterenvolgensde rejezelf
gels. Want beveiligenis zelfdiscipline,
onafgebrokendwingen volgens de protocollen te werken.Zondergemakzuchten te allen tijde alert;alleenzo behaalje optimaal
rendement!

ColumnJan Kop
n collectieve beveiliging. ln totaal hebben wij binnen
/af is nr'eÍsvoor 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 dienrcn hoger niveau kunnen tillen.

Veilige virtuele ICT
Waar steeds meer bedrijven oveÍuigd raken van het belang van fysieke beveiliging,
wordt qua digitale veiligheid nogal eens achter de feiten aangelopen.ICT dienstverlener Tribion - sinds 15 oktober gevestigd aan de Lissenveld 47C te Raamsdonksveer staat garant voor maatoplossingen en creëert daarmee veilige virtuele lGT.
Er blijkenvele raakvlakkentussen
het beveiligingswerkvan Feel
Safe en het ICT specialisme
van Tribion.Het VirtualPrivate
Office (VPO) concept vormt
de basis voor veiligevirtue{'
le lCT. Met VPO voorziet
Tribion bedrijven van een
zeer moderne en goed beveiligde ICT oplossing.Via
het Internet wordt verbinG
ding gemaakt met de VPO
servers- Hieroo staat voor
iedere klant een comoleet bedrijfsnetwerk geïnstalleerd. Op
deze manier zijn alle data, software en e-mail olaatsonafhankelijkbereikbaar.
Vertrouwen
Dat veiligheidbelangrijkis, weten ze
bij ïribion als geen ander. Een grootarsenaal aan klantenvertrouwthaar data en
complete netwerk toe aan ïribion. Een
vertrouwen gebaseerd op vakmanschap
en goede service. "De VPO-servers staan
niet in ons kantoorpand,maar in speciaal
daarvoorbedoeldedatacenters.Eén daarvan is zelfs gevestigd in het voormalig
pand van de NederlandscheBank," geeft
directeur Jan Lankhaar aan. De klanten
van ïribion hebben dus zelf geen servers
meer en voorkomen daarmee gevreesde
problemen rondom het beveiligen van
data, back-upsen apparatuur.
Fysieke beveiliging
De aandacht voor fysieke beveiligingis
over het algemeen een stuk groter dan
voor de beveiliging van digitale zaken.
Veel bedrijvenblijken op dat gebied toch
achter de feiten aan te lopen. Beidenzou-

den namelijkgoed geregeld moeten zijn. Voor Tribion is dit met de
komst op Domboschzeker het geval. Directeur Jan Lankhaar is in
ieder geval zeer te spreken over de
fysieke beveiligingvan zijn pand.
"Toen we in contact kwamen met
Feel Safe, waren we zo positieÍ verrast dat - in samenwerkingmet de
politie - een perfecte beveiliging is
opgezet. We hebben dan ook geen
moment geaarzeldom ons aan te sluiten. De samenwerkingverloopt goed en
met een gerust haÍ trekkenwe elke avond
de deur achterons dicht."

Open Dag
Gameratoezichtcentrale

Alle voordelen op een rij
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Alarmverificatie met video
Concreet bestaat de Feel SaÍe alarmverificatie uit een netwerkkoppeling van één of
meerderecamera'sop uw alarminstallatie
én een abonnementoo de meldkamer/camera
toezichtcentrale.Uw alarmsysteem staat dus niet alleen in directe verbinding met onze
meldkamer,maar wordt bovendienondersteunddoor videobeelden.Dit maakt het mogelijk alarmmeldingente verifiërenaan de hand van videobeelden.Met deze vorm van
alarmverificatie
voldoet u als gebruikertevens aan de nieuwe wet- en regelgeving.Zie
pagina2:'Feel Safe ziet speerpuntenverwoordin nieuw beveiligingsconvenant'.
Alles onder één dak
Meest efficiëntebeveiligingsoplossing
voor u als ondernemeris dan ook een totaalpakket
bij centraleaanbiederFeel Safe. Waarom? Dan regeltu alles onder één dak. Naast deelname aan het beveiligingscollectief
Dombosch, komt uw alarmmeldingterecht in onze
meldkamer. Die staat één op één in contact met onze camera toezichtcentraleop Dombosch,van waaruittevens een ongeëvenaardsnelleopvolgingwordt uitgevoerd.Daarom
kiezen ondernemersvoor Feel Safe: veilig,snel en vertrouwd.Zie pagina 1: 'Het veilige
gevoelvan'.
Producten
Feel Safe biedt u ook nog eens interessanteproductendie specifiekaansluitenop de
actieve beveiligingte Dombosch. Een slimme koppeling tussen uw alarmsysteemen
de productenvan Feel Safe - gecombineerdmet deelname aan het openbaar camerasysteem - geeft u een voorsprongop de laatsteontwikkelingenbinnen de criminaliteitswereld. Voor meer informatie over onze producten verwijzen wij u naar onze website:
www.feelsafevision.
nl.
Kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal
Zo biedt Feel Safe dé oplossingom uw camerabeeldenzowel digitaalals met hoge kwaliteitop te slaan. Het bedrijflevert dergelijkesystemen compleetnieuw of integreerthet
met uw reeds bestaandecamerasystemen.Een oplossingdie ook nog eens naadloosis
te koppelen aan de Cameratoezichtcentralete Dombosch. Professioneelen - praktisch middelséén telefoontjevoor u geregeld.
Demonstraties
Voor meer informatieover door Feel Safe aangeboden producten en diensten, heten wij
u van harte welkom in onze demoruimteaan de Meerval 42 oo industrieterreinDombosch. Naast een uitgebreide productdemonstratie,presenteren wij u diverse videotoepassingen. Kijk ook op www.feelsaÍevision.
n l.
Sfef yan Gelderen. Unit frlanaeer Feel Safe vision Nederland b.v-

FEEL SAFE
vidêo-suÍveillance
video-verificatie
alarmopvolging

buitêndetectie
cameÍa's
digitale ?ecorders

FEEL SAFE

Velenzijn doordrongenvan het belang
van carneratoezicht,Maarwaar komen
die beeldenbinnen en wat wordt er eigenlijk mee gedaan? De Cameratoezichtcentrale(GTG)geêft een kijklle in
de keuken voor alle nieuwsgierigen.
Voor zowel groepen als individuen
zijn onze deuren de laatste week van
januarigeopend.

Inzichtgeven in de activiteitenbinnen
de CïC is niet vanzelfsprekend.
Om
privacyredenenzijn daar duidelqke
richtlijnenvoor vastgesteld.Maar om
toch gehoor te geven aan de wensen
van bewonersen anderebetangstellenden, houdenwij in de laatsteweek van
januari2008een opendag.Aanmelden
kan via het e-mailadres:
annemieke.jacobs@fuelsafevi
sion.nL
U krijgl nog een uitnodiging!
Zou u op de Open Dag zelf zo vriendelijkwillenzijn om een geldiglegitimatiebewijsmee te nemen?In verbandmet
wettelijkebepalingenbentu hier namelijk toe verplicht.(exactedatum en tijd
volgen in de nieuwsbriefvan januari
2008).

