Beleidsplan SBBL|Bello
2018-2022
1. Inleiding
In 1995 werd Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL) opgericht
door afvaardigingen van ondernemers in de Liemers in samenwerking met de
toenmalige gemeenten Didam, Zevenaar, Duiven en Westervoort alsmede de
politieregio Gelderland-Midden. De bedrijventerreinen worden bewaakt door “Bello”.
Bello is het beeldmerk van de stichting. Sinds 20 november 2006 staat SBBL voor
Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de Liemers.
In oktober 2017 heeft het bestuur van SBBL haar doelstelling heroverwogen en heeft
besloten zich primair te willen richten op veiligheid en beveiliging. Derhalve is
besloten de oude benaming Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de Liemers weer
te gaan voeren. Dit beleidsplan beschrijft hoe we breed uitvoering willen geven aan
onze kerntaken.
2. Aanleiding en doelstelling
Het vorige beleidsplan, uit 2008-2012, is sterk verouderd. Het accent lag op een zo
hoog mogelijke deelname aan de collectieve beveiliging (surveilleren en opvolgen
van alarmmeldingen). De doelstelling was toen naast het behartigen van de belangen
van de deelnemers een deelnemingsgraad van tenminste 66% van de op de
terreinen
aanwezige
bedrijven. Deze
deelnemingsgraad
is
met
350
deelnemers gehaald.
Het accent in dit Beleidsplan 2018-2022 is verlegd naar het zo breed mogelijk
invulling geven aan Veiligheid en Beveiliging op de Liemerse bedrijventerreinen.
Doelstelling van dit Beleidsplan 2018-2022 is: Optimaal veilige bedrijventerreinen in
de Liemers.
3. Doelstelling
Optimaal veilige bedrijventerreinen in de Liemers.
Bij het succesvol uitvoeren van deze kerntaak is het noodzakelijk dat de
samenwerking wordt gezocht met ketenpartners in de Liemers en zoveel mogelijk
ondernemers op de bedrijventerreinen. Om dit te bereiken worden de volgende acties
opgepakt.
a. Communicatie versterken
Teneinde de betrokkenheid bij de veiligheid binnen de Liemers te vergroten is
communicatie met ondernemers en ketenpartners van essentieel belang. Een
technisch digitale ondersteuning zou daarin een middel kunnen zijn. SBBL wil hierin
het voortouw nemen. Met een technische applicatie is er een directe lijn tussen
ondernemers onderling en de ketenpartners om elkaar te informeren, te
communiceren en te motiveren, teneinde de bedrijventerreinen in de Liemers veiliger
te maken.
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b. Uitbreiden deelnemers collectieve beveiliging
Door deelname aan een digitale applicatie voor alle ondernemers gevestigd op een
van de Liemerse bedrijventerreinen mogelijk te maken, wordt het effect op veiligheid
vergroot. Acquisitie door het benadrukken van het belang dat ondernemers hebben
bij veilige bedrijventerreinen. Dit doen we door het continueren van de één op één
benadering door het beveiligingsbedrijf. Tevens profileren we de doelstelling van
SBBL via andere kanalen zoals een nieuwsbrief en via Lindus.
c. Lindus als partner
Lindus behartigt de belangen van ondernemers op de bedrijventerreinen in brede zin
en is hét beeld naar de ketenpartners. Belangrijk voor de kans van slagen van de
doelstelling is dat Lindus de doelstelling ondersteunt en als partner de doelstelling
van SBBL uitdraagt. Daarnaast dient, in algemene zin, voor een optimale
samenwerking en uitwisseling van kennis en informatie een bestuurslid zitting te
hebben in zowel het bestuur van SBBL als Lindus.
d. Samenwerking keten- en convenantpartners
Het in 2003 ondertekende convenant, door de burgemeesters van de Liemerse
gemeenten, politie, Lindus en SBBL, evalueren en aanpassen. SBBL onderhoudt
actief contacten met de convenantpartners. Het doel van SBBL is het vernieuwen van
het convenant samen met de ketenpartners.
e. Collectieve beveiliging
Op dit moment wordt de collectieve beveiliging uitgevoerd door beveiligingspartner
Securitas, die tevens additionele diensten aanbiedt een de deelnemers van SBBL.
Jaarlijks wordt de samenwerking met de beveiligingspartner in september
geëvalueerd en op grond daarvan op 1 januari van het opvolgende jaar al of niet
gecontinueerd.
f.

Uitbreiden aandachtsgebieden

SBBL zal zich verdiepen in de uitbreiding van diensten zoals camerabeveiliging. Het
delen van informatie m.b.t. veiligheid zoals ondermijning, cybersecurity en een veilige
werkomgeving. Alsmede het stimuleren van KVO-trajecten en het motiveren gericht
op gedragsbeïnvloeding en preventie.
4. Uitvoering
a. Communicatie versterken
De informatievoorziening naar de deelnemers aan het collectief dient optimaal te zijn
en te blijven. De in te zetten communicatiemiddelen zullen onder anderen zijn:
briefwisseling rechtstreeks met de deelnemers, algemene informatie delen in het
kwartaalmagazine DUS van Lindus.
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Daarnaast zal de beveiligingspartner op frequente basis algemene terrein-informatie
delen met de deelnemers en bedrijfsspecifieke informatie bij bijzonderheden aan de
betrokken deelnemer.
b.

Uitbreiden deelnemers collectieve beveiliging

Acquisitie voor uitbreiding deelnemers aan het collectief zal in handen zijn van de
beveiligingspartner(collectief) als ook van het bestuur en secretariaat SBBL. Het
bestuur SBBL onderhoudt hiervoor een nauwe samenwerking met Lindus.
c.

Lindus als partner

Om de samenwerking en betrokkenheid tussen ondernemersvereniging Lindus
en SBBL te onderhouden en te versterken dient SBBL vertegenwoordigd te zijn in het
bestuur van Lindus. Besturen van beide organisaties dienen 1x per jaar samen te
komen voor breed overleg.
d.

Samenwerking keten- en convenantpartners

De contacten met ketenpartners worden vernieuwd en versterkt. Het convenant uit
2003 dient geëvalueerd te worden en daar waar nodig te worden herzien.
Om de samenwerking te optimaliseren dienen de ketenpartners eens per jaar bijeen
te komen.
e. Collectieve beveiliging
Het bestuur SBBL bespreekt vier maal per jaar de voortgang van de collectieve
surveillance. Elk jaar, in september, zal er een evaluatie over het voorgaande jaar
plaatsvinden en heeft SBBL de mogelijkheid om een tender uit te schrijven voor een
nieuwe beveiligingspartner.
f.

Uitbreiding aandachtsgebieden

Om bestaande aandachtsgebieden te optimaliseren en nieuwe te kunnen
introduceren zullen bestuur en secretariaat een actieve rol innemen ten aanzien van
(nieuwe) samenwerkingspartners.
Lopende contacten met de partners dienen te worden onderhouden en nieuwe
samenwerkingen
zullen
gezocht
worden.
Het
bestuur
zal
nieuwe
aandachtsgebieden vaststellen die aansluiten bij haar kerntaak.
5. Financiën
Voor de financiering van haar activiteiten en de uitvoer van haar doelstellingen
ontvangt SBBL een percentage van de contributie die de deelnemers betalen aan het
collectief. Deze gelden worden door de beveiligingspartner geïnd en uitgekeerd aan
SBBL. Deze gelden worden ingezet voor het uitvoeren van de taken van SBBL. Voor
het voeren van communicatie met deelnemers, partners en potentiële deelnemers
kan SBBL beschikken over secretariële ondersteuning door Lindus. Hiervoor wordt
jaarlijks een vergoeding betaald door SBBL.
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6. Tenslotte
Met dit beleidsplan geeft het bestuur van SBBL optimaal uitvoering aan haar taak om
de veiligheid op de bedrijventerreinen in de Liemers optimaal vorm en inhoud te
geven. Dit is in het belang van de deelnemers aan het collectief, maar ook in het
algemeen belang van alle ketenpartners. Het uitvoeren van de beleidspunten vraagt
daarom om samenwerking. SBBL pakt haar verantwoordelijkheid en neemt namens
haar deelnemers de regie om samen met ketenpartners en ondernemers de
doelstelling, optimaal veilige bedrijventerreinen in de Liemers, waar te maken.
Namens het bestuur Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de Liemers
Anja van Norel
Voorzitter SBBL
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