
 

 
 

 
 

 
Keurmerk Veilig Ondernemen – wat hebben we eraan? 
 
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is ontwikkeld door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) en geld voor winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Het is vooral 
opgezet om samen met de ondernemers, gemeente, inwoners en hulpdiensten de veiligheid in de 
betreffende gebieden te waarborgen en de criminaliteit tegen te gaan. Voor Berkelland geldt dat alle 
vier de bedrijvenparkverenigingen alsmede de nu nog drie centrumondernemersverenigingen, Eibergen 
sluit na de herinrichting van het centrum aan, verantwoordelijk zijn voor hun eigen keurmerk. Nog is de 
gemeente de ‘aanjager’, ondersteund door het Platform BV Berkelland en de Industriële Kring 
Berkelland. Maar de uitvoering en aansturing gaat straks over naar de werkgroep Bedrijvenparken en 
Centrumondernemers, onderdeel van het Platform BV Berkelland.  
 
Aan tafel zitten Henk Deunk en John Schuurman, twee bestuursleden van het Platform BV Berkelland en 
actief met het KVO voor het Bedrijvenpark Ruurlo respectievelijk de Ondernemersvereniging Borculo. 
“Alle bedrijfsparken en ondernemersverenigingen hebben per kern vier keer per jaar overleg”, begint 
Henk Deunk. “Tijdens die bijeenkomsten zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd, ondernemers, 
gemeente, brandweer, Veneberg Security Team en de wijkagent. In die gesprekken komen de thema’s 
Beheer en Onderhoud, Veiligheid, Brandveiligheid en Communicatie aan de orde. Dat varieert van een 
brandpreventieplan voor een industrieterrein tot een losliggende stoeptegel in het winkelgebied. Per 
kern wordt een lijst met foto-opnames gemaakt met alle op- en aanmerkingen. Het betreft hier een mix 
van verantwoordelijkheden. Sommige liggen bij de ondernemers zelf, bijvoorbeeld de aanschaf en 
plaatsing van een AED, andere zijn voor rekening van de gemeente, bijvoorbeeld als het de openbare 
verlichting of het groen betreft. Waar het om gaat is dat we de zaken met elkaar op orde hebben en 
houden. Dat komt het leef-, en vestigingsklimaat in de kernen ten goede.” 
 
Om het KVO-keurmerk te verkrijgen, volgt een plan van aanpak dat loopt vanaf een eerste nulmeting tot 
en met een schouw, een onafhankelijke toetsing die de gemaakte afspraken individueel en collectief 
toetst. Het eerste verkregen certificaat vermeldt “Basis Samenwerken”. Vanaf iedere hertoetsing, steeds 
na drie jaar, vermeldt het certificaat “Continue Samenwerken”. Dit vormt feitelijk de erkenning voor een 
goede samenwerking tussen alle betrokkenen en dat is volgens John Schuurman precies waar het om 
gaat. “Via het Team EZ van de gemeente, tevens bestuurslid van het Platform BV Berkelland, hebben we 
korte lijnen. De samenwerking is uitstekend, in de regel lost de gemeente de gemelde problemen 
binnen drie dagen op. Juist voor een centrum is dat van belang. Slechte verlichting, overhangend groen 
en kapotte trottoirs bijvoorbeeld kunnen een sfeer van onveiligheid creëren en een negatieve invloed 
op het bezoekersaantal hebben. Tevens bevordert slechte verlichting de criminaliteit. Het is goed om te 
zien dat alle inspanningen tot resultaat leiden. Niet voor niets is de gemeente in 2017 tot de tweede 
‘schone en veilige gemeente’ gekozen. Dat is fijn voor de ondernemers, maar zeker ook voor de 
inwoners.” 

 
Tekst: VanAtotO – Rob Weeber 
 


