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Maatregelenmatrix 

 

 
 

Actie Wie Q2- 
2019 

Q3- 
2019 

Q4- 
2019 

Resultaat 
 

I Bijeenkomsten KVO- werkgroep 

- 4 maal per jaar wordt er vergaderd met de KVO-

werkgroep 

- sturingselementen incidentcijfers, schouwronde en 

plan van aanpak worden telkens besproken 

- politie, brandweer, gemeente en ondernemers 

hebben zitting 

W/PM 

 
  X  

II Incidentcijfers 

- minimaal 1 maal per jaar aanleveren 

incidentencijfers 

- indien noodzakelijk daarop sturen 

P/B/G   X Incidentencijfers worden in elk overleg van de KVO-werkgroep besproken. 

III Schouwverslagen 

- minimaal 1 maal per jaar schouwen (schouw bij 

dag en aansluitend bij duisternis) 

- schouwverslag maken bij voorkeur met 

bevindingenfoto’s 

- direct na de schouw worden de bevindingen 

besproken en worden er maatregelen getroffen om 

deze op te lossen 

- bij elk overleg wordt de voortgang van de 

schouwpunten besproken en vastgelegd 

W/PM   X Schouw is gepland op 19 november 2019. 

IV Plan van aanpak 

- Minimaal ieder half jaar bespreken van de 

maatregelen 

- controle op de uitvoering van de maatregelen 

W/PM   X Bespreking van de KVO-maatregelen vindt elk KVO-overleg plaats. Dit is 

een continu proces. Het resultaat van de besprekingen wordt vastgelegd in 

het verslag van het KVO-overleg. 
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- voortgang van maatregelen worden vastgelegd 

V Communicatie 

- informeren eigen achterban over voortgang en 

genomen maatregelen op KVO-

ondernemersbijeenkomsten 

- klachten over samenwerking en/of uitvoering 

worden binnen de KVO-werkgroep opgelost, bij 

voorkeur via de voorzitter 

- ondernemers verantwoordelijk voor externe 

communicatie, in afstemming met de KVO-

werkgroep  

- Minimaal 2 maal per jaar  wordt er een digitale 

nieuwsbrief/bericht  per email verstuurd naar 

alle ondernemers en indien er zaken zijn die er 

toe doen vanzelfsprekend wordt er dan direct 

een bericht verstuurd. 

 

W/PM

/O 

  X Maatregelentabel (update) wordt meegenomen in de nieuwsbrief van 

november 2019. 

  Wie Q2- 
2019 

Q3- 
2019 

Q4- 
2019 

Resultaat 
 

VI Borging 

- iedere partij is te allen tijde in de werkgroep 

vertegenwoordigd. Indien men niet kan zorgt men 

voor vervanging. 

- De KVO-documenten worden 6 jaren bewaard 

door het secretariaat.  

- het KVO is specifiek genoemd in het IVB. 

- de maatregelen zijn niet in strijd met IVB 

- Ondermijning: Ondernemers informeren over 

cybercriminaliteit en wijzen op mogelijkheden om 

dit te voorkomen. 

W   X Op 2 oktober 2019 is een cybercrime event georganiseerd door de 

gemeente Amersfoort. Dit is meegedeeld aan bedrijven via de website en 

nieuwsbrief. 
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- RI&E: Ondernemers stimuleren tot het maken van 

een RI&E 

VRU levert tekst aan m.b.t. RI&E, die meegenomen kan worden in eerst 

volgende nieuwsbrief. 

VRU kan hierover eventueel ook een presentatie verzorgen. Dit kan 

bijvoorbeeld tijdens een ALV (mei 2020), maar het kan ook in een speciale 

bijeenkomst in combinatie met een bedrijfsbezoek van de VRU. Eventueel 

kunnen andere bedrijventerreinen daarbij aansluiten. 

VII Evaluatie 

- Jaarlijks worden de maatregelen en samenwerking 

geëvalueerd en vastgelegd. 

 

       Bespreking van de KVO-maatregelen vindt elk KVO-overleg plaats. Dit is 

een continu proces. Het resultaat van de besprekingen wordt vastgelegd in 

het verslag van het KVO-overleg. 

 Algemeen Wie Q2- 
2019 

Q3- 
2019 

Q4- 
2019 

Resultaat 
 

1.  Enquête resultaten                       

- terugkoppelen resultaten enquête en behalen 

certificaat. 

- eventueel kopieën certificaten uitdelen. 

ondernemers attenderen op welke wijze  er gebruik 

gemaakt kan worden van korting op de verzekeringen in 

het kader van het keurmerk.  

- monitoren overlast met de komst van Food Court  

- monitoren Klaverblad Hoevelaken ontwikkelingen 

 - monitoren c.q. oplossingen zoeken voor de  

   aanrijproblematiek De Tweede Steeg voor 

   vrachtwagens 

 - wens Ondernemers: openbaar vervoerd verder  

   verbeteren  

 

PM: eigenaar van Food Court uitnodigen om aan te 

sluiten bij de KVO-B werkgroep. Mogelijk ook de 

PM 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

In de nieuwsbrief van november 2019 wordt hieraan aandacht besteed. 

De enquête – die aan de basis stond voor de nieuwe maatregelentabel – 

en de maatregelentabel zijn onderdeel van de nieuwsbrief.   

Het KVO-certificaat 2019 – 2022 is officieel overhandigd door KVO-Breed 

op 9 oktober 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

De beheerder van het terrein van FoodCourt (Driessen beheer) heeft 

aangegeven niet te willen deelnemen aan de KVO-werkgroep en/of bestuur 
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eigenaar van De Tweede Steeg en andere 

ondernemers aan de Hogeweg, deze vallen buiten het 

gebied van De Wieken (Vinkenhoef) 

 

van parkmanagement.  

Ook vanuit de huurders (KFC, McDonalds, Shabu Shabu en Subway) is 

aangegeven dat zij geen interesse hebben om deel te nemen aan de KVO-

werkgroep en/of bestuur. 

2.  AED 

Aandachtspunten/monitoring: 

- Jaarlijks via herinneringsmail ondernemers 

attenderen op de locaties waar de AED’s aanwezig 

zijn. 

- Uitnodigen ondernemers voor de AED training 

G/PM X   McDonalds heeft een AED in het pand hangen. Nagevraagd wordt of 

beschikbaar kan komen voor hulpverleners. 

De reactie van de uitbater van McDonalds is:  

“Wij hebben inderdaad een AED in ons restaurant. Deze hangt bij ons in 

het managementkantoor op de begane grond. Dit is op advies van de 

Bedrijfsrecherche van McDonald’s Nederland, om de AED op te hangen in 

het managementkantoor omdat ook het gebruik daarvan doorgaans is 

voorbehouden aan een daartoe opgeleide Manager. De AED is dus 

aanwezig in het restaurant maar niet (direct) bereikbaar/beschikbaar voor 

andere partijen op het industrieterrein.” 

Er zal navraag gedaan worden of er eventueel een AED geplaatst kan 

worden aan het nieuwe brandstofpunt van OK. 

3.  Ondernemers middels de nieuwsbrief wijzen 

op/informeren over o.a. :http://www.stopcybercrime.nu/  

G/PM    Op 2 oktober 2019 is een cybercrime event georganiseerd door de 

gemeente Amersfoort. Dit is meegedeeld via de website en nieuwsbrief. 

Gedurende het jaar zullen we aandacht blijven besteden aan Cybercrime in 

de nieuwsbrief.  

4.  Jaarlijkse verslaglegging: 

Jaarlijks (4e maand van het jaar) vindt binnen de KVO-

werkgroep verslaglegging plaats onder de rubriek KVO-

maatregelen matrix 

Daarbij wordt gekeken naar de bereikte doelstellingen in 

combinatie met de maatregelen. Eventuele bijstelling 

van doelstelling en maatregelen maken. Ook melden 

waarom de doelstelling niet is behaald en voor het 

W/PM    Bespreking van de KVO-maatregelen vindt elk KVO-overleg plaats. Dit is 

een continu proces. Het resultaat van de besprekingen wordt vastgelegd in 

het verslag van het KVO-overleg. 

http://www.stopcybercrime.nu/
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komend jaar nieuwe doelstellingen invullen. Bijstelling 

vindt plaats op basis van de evaluatie resultaten. 

Resultaten en bijstelling communiceren. 

 Beheer en onderhoud Wie Q2- 
2019 

Q3- 
2019 

Q4- 
2019 

Resultaat 
 

5.  Aandachtspunten/monitoring: 

> Foodcourt wordt binnenkort gebouwd.  

   Monitoren van het proces nadat Foodcourt in bedrijf  

   is. 

 . Eventueel uitnodigen voor een werkgroep  

   vergadering.  

G/ 

/P/PM 

X  X De beheerder van het terrein van FoodCourt (Driessen beheer) heeft 

aangegeven niet te willen deelnemen aan de KVO-werkgroep en/of bestuur 

van parkmanagement.  

Ook vanuit de huurders (KFC, McDonalds, Shabu Shabu en Subway) is 

aangegeven dat zij geen interesse hebben om deel te nemen aan de KVO-

werkgroep en/of bestuur. 

 

M.b.t. eventuele overlast van extra zwerfvuil van bedrijven op het 

FoodCourt is op 12 september 2019 een overleg geweest met Driessen 

beheer waarin is aangegeven dat er zorgen waren over toename van 

zwerfvuil. Op basis van monitoring van de eerste maanden dat FoodCourt 

open was, zijn verbeterpunten besproken m.b.t. de verplichte opruimlocatie 

(rondom FoodCourt). Er is gevraagd om deze op sommige punten te 

verruimen, zodat daarmee de overlast verder teruggedrongen kon worden. 

Dit heeft Driessen beheer gecommuniceerd met haar huurders. 

Parkmanagement zal de ontwikkeling blijven monitoren. 

6.  Ondernemers wijzen op hun verantwoordelijkheid 

omtrent onderhoud en beheer van hun eigen terrein. 

Daar waar nodig zal de gemeente handhaven. 

Aandachtspunt van de Graffiti op de diverse plekken. 

Het blijkt dezelfde persoon te zijn (tag). Resultaten 

bespreken met de werkgroep. 

W/PM

/O 

 X  De eigenaar van het perceel aan Stuwdam is gevraagd om bramen die 

vanaf zijn (braakliggende) terrein op de stoepen groeit te verwijderen. Hij 

heeft toegezegd dit te gaan doen. 

Er wordt bekeken of het (juridisch) mogelijk is om met een camera bijv. de 

fietstunnel te monitoren en zo de graffiti te verminderen.  

De gemeente Amersfoort zorgt 2 x per jaar voor het schoonmaken van de 

tunnels en viaducten. Medio 2019 is de tunnelwand behandeld zodat graffiti 

makkelijker te verwijderen is.  
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7.  Aangifte- en meldingsbereidheid 

- verstevigen van aangifte- en  

   meldingsbereidheid 

- politie reikt duidelijke handleiding aan inzake  

  aangifte / melding. Deze handleiding verspreiden  

  onder de ondernemers. 

P/PM/

O 

 

  X  

8.  Brandveiligheid en BHV 

- ondernemers er op wijzen dat een BHV verplicht 

kan zijn Promoten van BHV trainingen 

- ondernemers stimuleren (of erop wijzen) tot het 

maken van ontruimingsplannen. 

-    Ondernemers die brandgevaarlijke opslag buiten  

         hebben worden hierop aangesproken . 

 -    2 maal per jaar bespreken/monitoren verslag 

B/O/

G 

 

 X 

X 

 

 

 

X 

 De VRU heeft informatie aangeleverd over Table-top. Deze wordt ook 

meegenomen in de eerst volgende nieuwsbrief. Aanvullend stuurt VRU info 

over BHV. Er wordt een oproep opgenomen voor de bedrijven om zich aan 

te melden voor een Table-top oefening. 

 

Op de ALV van mei 2020 kan besloten worden om door de VRU een 

presentatie en voorlichting te gegeven. 

9.  Brandweer geeft voorlichting over brandpreventie met 

name op verzoek van ondernemers thema presentaties 

in bijeenkomsten. 

Ondernemers stimuleren over het verhogen van 

brandveiligheid in eigen bedrijf en op eigen terrein.   

(Onderhoud brandkranen wordt uitgevoerd door Vitens 

en de Brandweer. Gemeente heeft met Vitens een 

Convenant afgesloten.) 

B/O 

vitens 

X   Dit wordt meegenomen in de eerstvolgende nieuwsbrief van november 

2019. 

10.  Brandweer houdt oefeningen bij ondernemers en meldt 

de  leermomenten in de nieuwsbrief 

O/B 

 

   Havi en Bergnet/Smink willen meewerken met een oefening. De VRU zal 

dit gaan organiseren. 
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 Verkeersveiligheid Wie Q2- 
2019 

Q3- 
2019 

Q4- 
2019 

Resultaat 
 

11.  Monitoren / aandachtspunten  

➢ Oplossen/verbeteren parkeerproblemen 

vrachtwagens 

➢ Wens Ondernemers: Aan de ingang van het 
Bedrijvenpark is een brandstofpunt gepland.  
Het is de bedoeling dat er ook alternatieve 
brandstoffen worden aangeboden. Mogelijk wordt er 
een waterstoftankstation gebouwd als onderdeel van 
de duurzaamheidsambities. 

➢ Verkeersopstopping De Tweede Steeg en Food 
Court. 

➢  

In de eerstvolgende KVO-werkgroep vergadering 

worden de aandachtspunten besproken en bekeken 

wanneer zaken kunnen worden uitgevoerd. Dit wordt in 

de notulen in detail vermeld met actiepunten. 

W 

G 

P 

PM/O 

  X Door de stikstofproblematiek is de herinrichting van het Klaverblad 

Hoevelaken vertraagd. In hoeverre dit ook geldt voor de nieuwe 

vrachtwagenparkeerplaatsen langs de A1 is nog onduidelijk. 

 

 

12.  - streven naar eenmaal per jaar een bijeenkomst 

m.b.t. schoon, heel en veilig 

- specifieke thema’s: loze meldingen, houden van 

oefeningen bij de ondernemers, veranderingen e.d. 

- uitreiken foldermateriaal tijdens bijeenkomsten 

- Brandweer zal zich specifiek inzetten op het geven 

van voorlichting ten tijde van een bedrijven-

bijeenkomst 

- Politie zal op verzoek eveneens tips aan kunnen 

reiken c.q. presentatie houden m.b.t preventie 

W/PM  X   

P=Politie, B= Brandweer, G= Gemeente, W= Werkgroep, PM- Parkmanagement O = Ondernemers 


