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HE T KEURMERK VEILIG
ON DERNEMEN:

b elang en noodzaak

Alle ondernemers kunnen er over meepraten: vandalisme, brand
of diefstal. Het is een gemeenschappelijk probleem, dat eigenlijk alleen door middel van samenwerking kan
worden aangepakt. Het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) verbetert op een gestructureerde manier de
veiligheid van winkelgebieden (KVO-W) en bedrijventerreinen (KVO-B). Duurzame samenwerking tussen
ondernemers, gemeente, politie en brandweer staat hierbij centraal. De samenwerking is vastgelegd in een
convenant.
Eén van de partners van het KVO is Brandweer Twente. Mede door het KVO heeft de brandweerinzicht op
brandveiligheid op industrieterreinen en winkelgebieden. Brandweer en ondernemers overleggen regelmatig en bespreken
ervaringen. Daarnaast oefenen ze samen, schouwen ze bedrijventerreinen en geeft de brandweer voorlichting. Al deze
gezamenlijke inspanningen moeten leiden tot een betere brandveiligheid van bedrijventerreinen/winkelgebieden en het
vergroten van het zelfbewustzijn van ondernemers.

Brandweer Twente oefent in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen
Op maandagavond 14 en 21 oktober heeft de brandweer geoefend bij Installatiebedrijf Borggreve op industrieterrein de
Greune in Haaksbergen. Er was brand ontstaan in het magazijn, deze werd ontdekt door een medewerker die daarop
direct de brandweer alarmeerde. Bij aankomst van de brandweer informeerde de medewerker de bevelvoerder over de
nog aanwezige slachtoffers, wat in brand stond, waar het brandde en wat de snelste toegang was om er te komen. Dit
is voor de bevelvoerder essentiële informatie, zo kon hij snel tot een juiste inzet tactiek komen om de redding te kunnen
uitvoeren en was de brand vrij snel onder controle.

Evaluatie
Beide partijen kijken positief terug. Er is kennis met elkaar gemaakt en realistisch geoefend. Mocht er onverhoopt een keer
iets mis gaan, dan is de brandweer op de hoogte van de werkzaamheden en indeling van het gebouw. Beide organisaties
weten elkaar te vinden, zodat een snelle slagvaardige inzet mogelijk is.
Brandweer Twente

