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WAT IS ER AGELOPEN TIJD GEDAAN? 

Veel, de foto hierboven geeft aan dat de camera beelden weer volop 

werken en worden opgeslagen! De glasvezelverbindingen zijn aangelegd 

en de centrale server is aangesloten. De glasverbindingen van de 

cameramasten zijn allemaal op de server aangesloten. 

Op het bedrijventerrein in Genemuiden staan 16 camera’s. Hiervan 

werken er inmiddels 15: camera’s zijn getest, kappen zijn schoongemaakt 

en de beelden worden opgeslagen. 1 camera heeft nog een probleem met 

de glasvezelverbinding vanwege schade uit het verleden. Er wordt hard 

gewerkt aan het repareren van deze laatste mast en de verwachting is dat 

ook hier binnenkort beelden van beschikbaar zijn. 

Inmiddels zijn van alle werkende camera’s de uitgangsposities bepaald. 

Dit is de standaardinstelling van de camera met betrekking tot de kant 

die de camera normaal gesproken meesttijds opkijkt. Het uitgangspunt 

bij de instelling van de standaardposities is dat er een zo goed mogelijke 

dekking is tussen de verschillende camera’s. 

DONDERDAG 3 JULI DEELNEMERSBIJEENKOMST IN 

DE KAAIHOF IN GENEMUIDEN, UITNODIGING VOLGT! 

 

Werkzaamheden aan 

camera’s worden in een 

vlot tempo gerealiseerd!  

De upgrade zoals die 

gepland stond voor april 

is gehaald en ook de nog 

resterende werkzaam-

heden worden zeer 

binnenkort uitgevoerd. 

De beelden van de 

camera’s worden 

inmiddels weer op de 

juiste manier opgeslagen 

op een plaatselijke server 

in Genemuiden. 

Foto hieronder:                                 

Glasvezelaansluitingen 

bij de centrale server. 

 

 

 

 

 



 

WAT GAAT ER KOMENDE TIJD GEBEUREN? 

Op dit moment wordt de intelligentie op de camera’s ingevoerd. Dit moet 

geïntegreerd worden in het systeem. Ook wordt intelligentie momenteel 

getest om te kijken wat de maximaal haalbare resultaten hiervan zijn. 

De laatste aansluiting, van de server in Genemuiden naar de meldkamer 

in Schiedam, is op dit moment in uitvoering. De laatste verbinding die 

hiervoor benodigd is wordt aangelegd. Dit houdt in dat de beelden 

binnenkort ook daadwerkelijk in de meldkamer binnen komen. De server 

voor de verwerking en de opslag van de beelden in Genemuiden is al in 

werking. Bovenaan deze nieuwsbrief ziet u de camerabeelden zo ze op dit 

moment al op de server beschikbaar zijn. Zodra deze laatste koppeling 

met Trigion gemaakt is, worden de aangesloten alarmsystemen 

gekoppeld aan de camera’s zodat, wanneer een alarm overgaat, de 

camera’s naar het betreffende pand richten. Voor u, als deelnemer aan 

het collectief, is het dus van essentieel belang dat u met uw 

alarminstallatie bent aangesloten bij Trigion! Bent u nog niet aangesloten 

bij Trigion maar heeft u hiervoor wel belangstelling of wilt u graag wat 

meer weten dan kunt u contact opnemen met Linda Zandink van Trigion. 

Haar gegevens vindt u onderaan deze nieuwsbrief. 

Binnenkort staat er een veiligheidsoverleg gepland met onder meer 

beveiliger, gemeente, politie en brandweer. Tijdens dit overleg zal ook het 

beveiligingsprotocol worden vastgesteld. 

Trigion heeft in de afgelopen week alle camera’s nagelopen, 

schoongemaakt, voorzien van nieuwe sloten etc. De camera’s zijn weer 

helemaal up to date. 

NIEUWE DEELNEMERS UITERAARD NOG STEEDS 

WELKOM!   

We hebben al een geweldig aantal deelnemers. Maar als er nóg meer 

bedrijven meedoen, dan heeft dat voor iedereen voordelen! Daarom: 

spreek collegabedrijven aan met de vraag of zij al lid zijn. Wijs ze op hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid, maar ook op de voordelen die 

deelname voor hen heeft:  

 Onderzoek heeft uitgewezen dat het concept leidt tot minstens 20% 

afname van criminele activiteiten.  

 Waardebehoud van hun pand  

 Minder schadekosten  

 Meer veiligheid voor bedrijf en personeel  

 Vaak fors lagere verzekeringspremies  

U kunt geïnteresseerden verder doorverwijzen naar onze website, www.fizveilig.nl.  

U kunt ook daarnaast evt. Linda Zandink, accountmanager van Trigion informeren via 

lzandink@trigion.nl of T 06 11 39 37 34 

Alvast bedankt!   

 

 

 

 

Een beeld van de schoonmaakwerkzaamheden 
aan de camera’s  van afgelopen week, 
gemakkelijk uit te voeren met behulp van een 
kantelbare mast. 

 

 

 

Contact opnemen 

FIZ 

Federatie Industrieterreinen 

Zwartewaterland  

 

 

Vragen kunt u mailen naar: 

info@fizveilig.nl 

KvK Oost Nederland 05069177 

 

VOLG ONS OP TWITTER: 

@FIZBEVEILIGING 
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