Bekijk de webversie

Beveiligingsnieuws

Beste relatie,
Sinds medio jaren negentig surveilleert de SBBA voor aangesloten
Almeerse ondernemers op de Almeerse bedrijventerreinen. De
surveillance kende zo zijn beperkingen, maar nu we ook over openbaar
cameratoezicht beschikken én de dienst geïntegreerd is bij de meldkamer,
kunnen we veel sneller optreden. Dat de integratie bij verdachte situaties
leidt tot snelle acties waarmee flinke schade wordt voorkomen, werd
onlangs bewezen.

Inbraak
Recent kwamen ’s nachts meerdere alarm- en
sabotagemeldingen van een deelnemer van het
collectief binnen bij de centrale van SBBA.
Binnen enkele minuten was de surveillant bij het
bedrijfspand en constateerde dat de glazen
entreedeur was verbrijzeld. Nadat de
opgeroepen politie ook was gearriveerd, werd
binnen geïnspecteerd en niemand aangetroffen.
Alle deuren waren ingetrapt, kasten en bureaus
opengebroken en doorzocht.
2 minuten...
Het was schokkend te zien hoeveel breek- en
sloop- en zoekwerk in slechts één of twee minuten mogelijk was.
Vooralsnog werd door de ondernemer niets vermist, de enorme
gevolgschade door de ravage wordt met de verzekeraar afgehandeld,
maar de vrees voor herhaling blijft.

Actie
Dankzij de snelle reactie van de meldkamer én
van de surveillant moesten de daders voortijdig
hun activiteiten staken. Daardoor is nog meer
schade en/of brandstichting voorkomen. Na het
(sporen)onderzoek door de politie, hebben we
de ondernemer nog enkele dagen kosteloos
ontzorgd bij de tijdelijke afdichting en bewaking
van het opengebroken en onbeveiligde pand.

Collectieve beveiliging loont
Niet alle ondernemers zien de voordelen van deelname aan de collectieve
beveiliging, maar vaak als overbodige kostenpost. Immers, recente
politiestatistieken laten zien dat het aantal inbraken op de
bedrijventerreinen laag is. Zoals de casus hierboven laat zien, is hier
sprake van een kip-ei verhaal. Wie de kip en het ei is, daar zijn we zelf nog
niet uit.
Voor de ondernemer in deze casus weten we één ding zeker: zijn
deelname aan het collectief is van onschatbare waarde gebleken. Het
bedrijf heeft dankzij het snelle optreden niet stil gelegen; je moet er niet
aan denken wat de gevolgen zouden zijn als dat wel het geval was
geweest.

Wilt u meer informatie over collectieve
beveiliging via de SBBA? Neem dan contact op
met Michel Kok, michel@sbbalmere.nl of bel
036 5498476.

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u bestuur@sbbalmere.nl toe aan uw adresboek.

