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HUIDIGE STAND VAN ZAKEN: 

In de afgelopen weken is gewerkt aan het verbinden van de centrale 

server in Genemuiden met de meldkamer van Trigion in Schiedam. De 

beelden worden opgenomen en opgeslagen in Genemuiden. Dit heeft 

voordelen voor het eventueel beschikbaar stellen van beelden, mocht dit 

in de toekomst nodig zijn. Over de manier van veiligstellen en 

beschikbaar stellen van beelden is afgelopen weken een richtlijn 

opgesteld en vastgelegd. Dit is in een gezamenlijk overleg tussen de 

diverse partijen opgesteld. Tijdens de deelnemersvergadering van 

september zal deze richtlijn ook aan de deelnemers worden 

gepresenteerd. 

Tevens is in de afgelopen weken het veiligheidsprotocol opgesteld. In dit 

protocol worden veel zaken rondom de collectieve beveiliging van de 

bedrijventerreinen van Hasselt en Genemuiden vastgelegd. Binnen de 

kaders van de wetgeving worden afspraken gemaakt met onder meer 

politie en beveiliger. Zaken die binnen dit protocol vastgelegd worden 

zijn: het veiligstellen van beelden, het beschikbaar stellen van beelden, 

posities van de camera’s, richtlijnen voor alarmopvolging etc. 

 

Concept protocol voor 

collectieve beveiliging 

bedrijventerreinen 

Hasselt en Genemuiden is 

klaar.  

In de afgelopen weken is 

de toepassing van 

intelligentie op 

uitgebreide schaal getest.  

De beelden van de 

camera’s worden 

opgenomen en opgeslagen 

op de server in 

Genemuiden en 

uitgekeken in de 

meldkamer van Trigion in 

Schiedam. 

Foto: meldkamer Trigion 

Meld 

 

  

                                

Glasvezelaansluitingen bij de 

centrale server. 

 

 

 

 

 



 

In juni heeft Trigion een presentatie gegeven tijdens de jaarvergadering 

van de BKH in Hasselt. Op dit moment is er in Hasselt nog niet 

voldoende draagvlak onder de ondernemers om een systeem zoals in 

Genemuiden inmiddels werkzaam is uit te voeren. Uiteraard zijn al wel 

de nodige voorzieningen aanwezig. Op dit moment wordt gezocht naar 

mogelijkheden om ook op het bedrijventerrein van Hasselt een vorm van 

collectieve beveiliging te kunnen behouden. Het  bestuur heeft goede 

hoop dat het lukt voldoende deelnemers te mobiliseren zodat ook het 

bedrijventerrein in Hasselt aangesloten kan worden of blijven op het 

collectief beveiligingssysteem.  

NIEUWE DEELNEMERS 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 of u kunt contact opnemen met Linda Zandink, 

accountmanager van Trigion via lzandink@trigion.nl of T 06 11 39 37 34 

 

INTERESSANT FILMPJE BEVEILIGING VIA TRIGION:   

 

Via Trigion is een link ontvangen die een goed beeld geeft over collectieve 

beveiliging via Trigion, in dit geval van het haventerrein in Rotterdam. 

Heel interessant voor u als deelnemer om kennis van te nemen. Klik op 

onderstaande link om het bijbehorende filmpje te kunnen bekijken: 

http://www.youtube.com/watch?v=TNu617rZw0g&list=UUv0wG9OEynMBWnoH1url0ig 

 

 

 

 

 

 

 

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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