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1 Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitkomsten van een enquête, die
gehouden is op de bedrijvencomplexen Loven en Vossenberg te Tilburg. De
rapportage is verzorgd door het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie-
centrum (WODC) van het Ministerie van Justitie op verzoek van de'Commissie
Veiligheid Bedrijventerreinen. In deze commissie nemen deel: de Kamer van
Koophandel voor Midden-Brabant, RWI Indutil, de concernstaf van de gemeen-
te Tilburg en de Tilburgse politie, voor Loven politieteam Tilburg-Noord en
voor Vossenberg politieteam Tilburg-West. Bij het vervolgtraject zullen ook de
Commissies Industrieterrein van Loven en Vossenberg een rol spelen.

De enquête heeft plaatsgevonden in het kader van de publiek private samen-
werkingsprojecten, samenwerkingsverbanden waarin politie, gemeente en be-
drijfsleven samenwerken om te komen tot een vorm van functioneel toezicht op
bedrijventerreinen. In het kader van deze projecten is het WODC gevraagd de
rapportages te verzorgen van de resultaten van een aantal enquêtes dat in dat
kader bij een aantal bedrijventerreinen zal worden afgenomen.

In dit rapport zullen eerst de uitkomsten van de enquêtes per vraag voor Loven
worden gepresenteerd, waarna een meer summiere beschijving van de resulta-
ten van Vossenberg volgt. Daarna zullen de uitkomsten van een aantal relevante
gegevens worden vergeleken met landelijke cijfers. Tenslotte wordt een aantal
conclusies getrokken. Uiteraard hebben de gegevens uitsluitend betrekking op
de bedrijven waarvan de vragenlijsten zijn teruggestuurd.
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2 Onderzoeksresultaten Loven

2.1 Non-respons

In totaal zijn aan 190 bedrijven op het bedrijvencomplex Loven in Tilburg
enquête-formulieren gestuurd. Voor zover bekend is geen van deze bedrijven in
de onderzoeksfase opgeheven of failliet verklaard, zodat van alle 190 bedrijven
formulieren terug verwacht konden worden. Van deze bedrijven hebben er 115
inderdaad een enquête-formulier teruggestuurd, waarvan één formulier echter
niet ingevuld bleek te zijn. Daarmee komt de respons op exact 60%.

Niet alle respondenten hebben alle vragen beantwoord. Eén respondent had
dermate weinig antwoorden gegeven, dat besloten is om het desbetreffende for-
mulier buiten de analyse te houden. De cijfers die wij in dit rapport presenteren
hebben dus betrekking op 113 respondenten.

Juist bij een enquête waarbij voor de respondent mogelijk een voordeel kan
worden verwacht aan deelname aan een onderzoek (het verbeteren van de
veiligheidssituatie op het bedrijvencomplex), moet aan de non-respons van 40%
serieus aandacht worden besteed. De mogelijkheid bestaat immers dat deze
bedrijven niet aan de enquête hebben deelgenomen, omdat zij de huidige veilig-
heidssituatie niet als onvoldoende beoordelen. Ook zouden zij kunnen twijfelen
aan het nut van deelname aan het onderzoek of vraagtekens kunnen zetten bij
de eventuele maatregelen naar aanleiding van het onderzoek.

Van de respondenten is het overgrote deel (107 respondenten, oftewel 95%)
vanuit zijn of haar functie betrokken bij de beveiliging van het bedrijf. Dit is
een positief punt, daar van de meeste respondenten dus verwacht mag worden
dat zij goed in de materie zijn ingevoerd, wat de betrouwbaarheid van de beant-
woording van de vragen ten goede komt.

Daarnaast komt uit de gegevens naar voren dat 94 respondenten al vijf jaar
of langer bij het bedrijf werkzaam zijn. Dit betekent dat de betrouwbaarheid
van de trends (zoals: al dan niet een toename in de laatste jaren van de crimina-
liteit) redelijk groot mag worden genoemd.

2.2 Beschrijving van het terrein en de bedrijven

Het bedrijventerrein Loven ligt in het noordoosten van Tilburg. Langs het
terrein loopt een arm van het Wilhelminakanaal - het gedeelte van het terrein
dat daaraan grenst, staat bekend als de industriehaven. Loven ligt aan de bui-

5



tenkant van de stad. Het is, met een ouderdom van meer dan 25 jaar, een
relatief oud bedrijventerrein.

Twee soorten van bedrijven, de industrie en de groot- en tussenhandel zijn
relatief vaak aanwezig op het bedrijventerrein. Deze twee soorten van bedrijven
vormen samen iets meer dan 60% van het totaal aantal aanwezige bedrijven.
Het aantal industriële bedrijven is van deze twee iets groter dan dat van de
bedrijven die zich richten op de groot- en tussenhandel, het gaat hier om res-
pectievelijk 42 en 27 bedrijven. Slechts drie bedrijven rekenen zich tot de
detailhandel, geen enkel bedrijf behoort tot het bank- en verzekeringswezen.
Andere bedrijven, verdeeld over de andere vier branches en een restcategorie,
zijn ongeveer in gelijke mate verdeeld. In tabel 2.1 wordt een verdeling van de
bedrijven naar branche gegeven.

Tabel 2.1: verdeling van de bedrijven naar branche

Branche Absoluut %

Industrie 42 37,2
Bouwnijverheid en installatiebedrijven 17 15,0
Groothandel en tussenpersonen in de handel 27 23,9
Detailhandel 3 2,7
Transport- en opslagbedrijven 11 9,7
Zakelijke dienstverlening 9 8,0
Reparatiebedrijven 12 10,6.
Bank- en verzekeringswezen 0 0,0
Anders 9 8,0

(Bij optelling wordt de som van de percentages groter dan 100. Dit komt doordat sommige bedrij-

ven in meerdere branches werkzaam zijn.)

Het grootste deel van de bedrijven (71,7%) heeft het bedrijfspand in eigendom,
de overige bedrijven huren het pand. In de meeste gevallen is het bedrijf geves-
tigd op één lokatie, in 20% is sprake van meer lokaties op hetzelfde bedrijven-
terrein. In de meeste van die gevallen is het bedrijf gevestigd op twee lokaties,
een bedrijf is op drie, een ander bedrijf is op vier lokaties gevestigd. Voor 81
van de bedrijven (71,7%) geldt dat zij in ieder geval een vrijstaande vestiging
hebben, in 34 gevallen waren meer bedrijven gevestigd in één pand (25 bedrij-
ven hebben een vestiging in een 'geschakeld' bedrijfspand en negen bedrijven
zijn in ieder geval in een bedrijvencentrum gehuisvest).

In 70% van de bedrijven werken minder dan 30 personen (zie figuur 2.1). In
33,6 % van de bedrijven werken tussen de 1 en de 10 personen, in 42 bedrijven
werken tussen de 10 en de 30 personen. De grote vestigingen, met meer dan
100 personeelsleden, vormen ongeveer 7% van het totaal aantal bedrijven. Een
groot aantal respondenten heeft de vraag omtrent omzet niet ingevuld, of heeft
ingevuld dat de omzet niet bekend was. De omzet bedraagt in 92% van de
gevallen meer dan een miljoen gulden, in bijna 70% van de gevallen zelfs meer
dan 5 miljoen. Het aantal bedrijven met een omzet van minder dan een miljoen
bedraagt 8%.
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Figuur 2.1: Indeling bedrijven naar aantal personeelsleden

Figuur 2.2: Indeling van de bedrijven naar grootte
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Het grondoppervlak van de verschillende bedrijfsterreinen varieert aanzienlijk,
zowel qua bruto grondoppervlak, als qua ruimte die de gebouwen in beslag
nemen. Als een driedeling wordt gemaakt tussen kleine bedrijven (tot 1000m2),
middelgrote bedrijven (tussen 1000 en 10.000m2) en grote bedrijven (groter dan
10.000m2), dan behoort 15% tot de kleine en 20% tot de grote bedrijven. De
overige bedrijven vallen in de groep middelgrote bedrijven en vormen met zo'n
65 % de grootste groep. Het gemiddelde bruto grondoppervlak van het terrein is
7013 m2. Als dezelfde indeling voor het oppervlak van de gebouwen wordt
gehanteerd, dan behoort 31% tot de kleine, 61% tot de middelgrote en 8% tot
de grote bedrijven. Het gemiddelde bruto grondoppervlak is hier 3282 m2.
Figuur 2.2 geeft de indelingen naar grootte grafisch weer.

Bij de verschillende onderdelen van de bedrijven komt naar voren dat het over-
grote deel van de bedrijven beschikking heeft over een kantoor en een maga-
zijn. In tabel 2.2 staan de diverse onderdelen genoemd, gevolgd door het aantal
bedrijven dat zo'n onderdeel bezit en het daarbij behorende percentage.
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1
Tabel 2.2: aanwezigheid van diverse bouwkundige eenheden

Eenheid Absoluut %

Kantoor 107 93,0
Magazijn 94 81,7
Verkoopruimte 33 28,7
Garage 20 17,7
Werkplaats 64 56,6
Opslagplaats 46 40,7
Parkeerterrein 72 63,7
Showroom 20 17,7
Produktie-afdeling - 45 39,8
Anders 5 4,4

2.3 Het criminaliteitsprobleem

De criminaliteit wordt door de respondenten op het bedrijventerrein Loven niet
als een groot probleem gezien, slechts 5 % van de respondenten noemt het
criminaliteitsprobleem voor de eigen vestiging `zeer groot'. Voor 16% vormt
de criminaliteit een `redelijk groot' probleem, terwijl 54% het probleem `niet
zo groot' noemt en 21 % de criminaliteit zelfs `helemaal geen probleem' vindt.

Dit neemt niet weg dat 17 % van de respondenten van mening is dat het
criminaliteitsprobleem voor de vestiging in de afgelopen jaren is toegenomen.
De helft van de respondenten is van mening dat het criminaliteitsprobleem
gelijk is gebleven (49,5%), terwijl 14% zegt dat het criminaliteitsprobleem
voor de eigen vestiging is afgenomen. Eenvijfde van de respondenten wist op
deze vraag geen antwoord te geven of had er geen mening over.

Het is interessant om te bekijken of de antwoorden op de vraag of er al dan
niet een toename in het criminaliteitsprobleem wordt ervaren, een ander beeld
geven wanneer deze aan de duur van het dienstverband van de respondent
worden gerelateerd. Daartoe creëerden wij twee groepen: respondenten die
korter dan vijf jaar bij het bedrijf werken en respondenten die vijf jaar of lan-
ger bij het bedrijf in dienst zijn. Uit de analyse blijkt dat de groep die er langer
werkt minder snel van mening is dat de crimaliteit is toegenomen (16% tegen
23,5%), en dat zij eerder van mening zijn dat de criminaliteit is afgenomen
(16% tegen 5,9%).

Van de respondenten zegt 72%, dat het bedrijf waar zij werkzaam zijn, de
afgelopen vijf jaar met een of meer vormen van criminaliteit te maken hebben
gehad, terwijl 46% zegt het afgelopen jaar met criminaliteit te zijn geconfron-
teerd. In tabel 2.3 worden de aantallen en percentages respondenten aangege-
ven, die stellen dat hun bedrijf het afgelopen jaar slachtoffer is geweest van de
afzonderlijke delicten, figuur 2.3 geeft deze percentages in een diagram weer.

8



Figuur 2.3: Slachtofferschap in het afgelopen jaar
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Tabel 2.3: Slachtofferschap in het afgelopen jaar

Soort delict Absoluut

Poging tot inbraak 21 18,6
Inbraak 17 15,0
Bedreiging 1 0,8
Diefstal uit gebouwen 15 13,3
Diefstal buiten gebouwen 12 10,6
Beroving 1 0,8
Brandstichting. 0 0,0
Overval 1 0,8
Vandalisme 16 14,1
Diefstal uit voertuigen 13 11,5
Diefstal van voertuigen 7 6,2

Tussen de onderscheiden delicten is er een verschil in het aantal malen dat een
delict voorkomt. Vandalisme, (poging tot) inbraken en diefstallen zijn delicten
waar bedrijven vaker dan eenmaal per jaar slachtoffer van blijken te worden.
Hoewel de bedrijven, als er sprake is van een van deze delicten, daarmee in de
meeste gevallen slechts een of twee keer in het afgelopen jaar zijn geconfron-
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teerd, zijn er bedrijven die vaker getroffen zijn. Delicten als vandalisme en
diefstal uit voertuigen worden door enkele respondenten enige tientallen malen
gerapporteerd.

Overigens dient bij delicten die betrekking hebben op voertuigen rekening te
worden gehouden met het feit dat niet alle bedrijven over bedrijfsvoertuigen
beschikking hebben. Van de 97 bedrijven die bedrijfsvoertuigen hebben, wer-
den er 13 geconfronteerd met diefstal uit voertuigen en 7 bedrijven met diefstal
van voertuigen.

Het is interessant om te kijken hoe de verhouding ligt tussen de confrontatie
met de veel voorkomende delicten in de afgelopen vijf jaar en de confrontatie
hiermee in het afgelopen jaar. Uitgaande van een gelijke spreiding zou ver-
wacht mogen worden dat de bedrijven die in het afgelopen jaar slachtoffer zijn
geworden, 20% uitmaken van de bedrijven die in de afgelopen vijf jaar slacht-
offer waren. De uitkomst is echter anders: deze percentages liggen veel hoger.
Van de bedrijven die bijvoorbeeld in de afgelopen vijf jaar slachtoffer van
vandalisme zijn geworden, was 53,8% (ook) slachtoffer in het laatste jaar.
Voor inbraak (34,7%), diefstallen uit voertuigen (52,2%), diefstallen van voer-
tuigen (43,8%) en de andere veelvoorkomende delicten geldt hetzelfde verhaal.

Deze cijfers kunnen drie dingen aanduiden. Ten eerste zou het zo kunnen
zijn dat er een (algemene) toename van de criminaliteit heeft plaatsgevonden.
Daardoor is het percentage slachtoffers het afgelopen jaar hoger dan in de jaren
daarvoor. Een tweede mogelijke verklaring is, dat het een selecte groep bedrij-
ven betreft dat slachtoffer van deze delicten wordt. De derde invalshoek richt
zich op de groep die aangaf in de afgelopen vijf jaar geen slachtoffer te zijn
geweest: misschien hebben ze wel met deze delicten te maken gehad, maar
hebben ze deze niet aangegeven op het enquêteformulier. Mogelijk zijn deze
delicten niet bij de respondent bekend, of de respondenten weten het zich niet
meer goed te herinneren. Uit de data die wij voorhanden hebben, is het niet
mogelijk aan te geven welke verklaring de juiste is. Of er daadwerkelijk van
een van deze mogelijke verklaringen sprake is, zou eventueel uit een bestude-
ring van de processen-verbaal kunnen blijken.

2.3.1 Kans op slachtofferschap

De respondenten is gevraagd aan te geven of de kans om slachtoffer te worden
van een van de hierboven vermelde delicten groter is geworden ten opzichte
van een aantal jaar geleden. Blijkens de antwoorden verschilt de ontwikkeling
per delict in de perceptie van de respondenten. In tabel 2.4 wordt de geperci-
pieerde kans op slachtofferschap voor de verschillende delicten weergegeven.
In figuur 2.4 worden de omvang en de groei van het criminaliteitsprobleem,
zoals ervaren door de respondenten, naast elkaar weergegeven.

1
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figuur 2.4: Omvang en groei van het criminaliteitsprobleem
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Tabel 2.4: Kans op slachtofferschap, in %

Soort delict Groter Gelijk Afgenomen Weet niet

Inbraak 35,8 31,2 5,5 27,5.
Bedreiging 18,1 21,0 1,9 59,0
Diefstal uit gebouwen 33,0 26,6 8,3 32,1
Diefstal buiten gebouwen 37,4 22,4 2,8 37,4
Diefstal uit voertuigen 28,3 24,5 3,8 43,4
Diefstal van voertuigen 22,9 23,8 3,8 49,5
Beroving 10,6 22,1 1,9 65,4
Brandstichting 16,2 21,9 2,9 59,0
Overval 14,3 19,0 0,0 66,7
Vandalisme 38,3 18,7 2,8 40,2

Uit deze tabel blijkt dat het voor respondenten moeilijk is om de ontwikkelin-
gen in de kans op slachtofferschap aan te geven voor delicten die weinig voor-
komen. De anwoordcatagorie 'weet niet' is het grootst bij de delicten waarvan
de resondenten niet of nauwelijks slachtoffer zijn geworden (vergelijk tabel
2.3).

Als de vraag omtrent kans op slachtofferschap gerelateerd wordt aan de
vraag omtrent slachtofferschap in het afgelopen jaar, blijkt dat (bij de veel
voorkomende delicten) de door respondenten gepercipieerde toegenomen kans
op slachtofferschap in sterke mate wordt ingegeven door het eigen slachtoffer-
schap. Dit blijkt bijvoorbeeld bij de kans op inbraak: van de respondenten die
in het afgelopen jaar geen slachtoffer van inbraak zijn geworden, vindt 31,5%
dat de kans op inbraak is toegenomen - voor respondenten die wel slachtoffer
van inbraak zijn geworden, geldt dat 58,8% van mening is dat de kans op
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inbraak is toegenomen. Dit beeld blijkt nog sterker bij de diefstal van bedrijfs-
voertuigen, daar zijn de percentages respectievelijk 20,2 en 85,7. Dit betekent
dat de cijfers omtrent de bereidheid tot deelname aan een samenwerkingsver-
band (zie 2.8) ook in dit licht bekeken dienen te worden. De kans is niet denk-
beeldig dat respondenten die vaker slachtoffer van een delict worden (en meer
recent slachtoffer zijn geworden bvan een delict), eerder bereid zullen zijn om
te investeren in verbeteringen van hun vestiging of het bedrijventerrein.

Een interessante vraag is of de slachtoffers evenredig per branche verdeeld
zijn, of dat sommige branches meer of minder getroffen worden dan het gemid-
delde. Het gemiddelde slachtofferschap over de afgelopen vijf jaar is ongeveer
driekwart (72,3 %). Uitgaande van minimaal een verschil van 10% of meer ten
opzichte van dat gemiddelde (zowel naar boven als naar onder toe), vallen de
branches transport, reparatiebedrijven en zakelijke dienstverlening op. In de
transportsector werden alle 11 bedrijven door criminaliteit getroffen en van de
reparatiebedrijven zijn dat er 11 van de 12. Bij de bedrijven die zich tot de
zakelijke dienstverlening rekenen is er een minder negatief beeld, 5 van de 9
bedrijvenwerden slachtoffer. Dit beeld wordt bevestigd bij een vergelijking van
de verschillende branches met het slachtofferschap in het afgelopen jaar.

Daar te weinig respondenten de vraag omtrent omzet beantwoordden, is het
aantal personeesleden de door ons gehanteerde indicator voor de grootte van
het bedrijf. De grootte van de bedrijven speelt wat betreft slachtofferschap een
rol, grotere bedrijven worden vaker slachtoffer dan kleinere bedrijven, dit geldt
zowel voor de periode van de afgelopen vijf jaar als voor 1993.

2.4 Schade ten gevolge van criminaliteit

Aan de respondenten ' is gevraagd een schatting te maken van de schade die
volgens hen ten gevolge van de diverse vormen van criminaliteit, is geleden.
Voor op één na alle bedrijven die een geleden schade hebben opgegeven (35
bedrijven) wordt de jaarlijkse directe schade ten gevolge van criminaliteit ge-
schat op minder dan f40.000,-. In één geval was er sprake een excessief be-
drag, als dit bedrijf buiten beschouwing wordt gelaten, bedraagt de totale scha-
de bijna f300.000,-.

Indien er directe schade is ten gevolge van criminaliteit, wordt in 10 geval-
len ook melding gemaakt van gevolgschade. Het betrof daarbij kosten van
administratieve handelingen en/of kosten van stagnering van het bedrijfsproces.
Slechts vier bedrijven gaven een indicatie van de omvang van de gevolgschade,
deze varieert van 2.000 tot 55.000 gulden.

Van de respondenten die schade hebben gemeld, zeggen er 7 dat er ook op
een of andere wijze immateriële schade is geleden. In de meeste gevallen betrof
het daarbij negatieve publiciteit.

12
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2.5 Beveiligingsbeleid

1

Een groot deel van de vragenlijst had betrekking op de beveiligingssituatie van
het bedrijf waarin de respondent werkzaam is, daar beveiliging het speerpunt
van het Tilburgse publiek private samenwerkingsproject vormt. De eerste vraag
van dit onderdeel betrof het algemene oordeel van de respondent over de bevei-
liging van de vestiging. Van de respondenten zegt 69,9% de beveiliging goed
of zeer goed te vinden. Het oordeel `goed' houdt in dat er hooguit enkele ver-
beteringen zouden kunnen worden aangebracht. Een minderheid van 6,2% be-
schouwt de beveiliging van de vestiging als `matig' of `slecht', terwijl de rest
(23,9%) de beveiliging `redelijk' vindt, wat inhoudt dat sommige zaken goed
geregeld zijn, terwijl andere verbetering behoeven. In tabel 2.5 wordt een over-
zicht getoond van de oordelen over de beveiliging, zowel in het totaal als op de
deelgebieden.

Tabel 2.5: Oordeel over beveiliging/veiligheid, in %

beveiliging/veiligheid

beveiliging totaal vestiging
beveiliging gebouwen vestiging
beveiliging terreinen vestiging
veiligheid openbare weg

1 2 3 4 5 6

10,6 59,3 23,9 5,3 0,9 0,0
12,5 64,3 15,2 7,1 0,0 0,9
6,3 42,9 31,3 14,3 3,6 1,8
0,9 26,5 43,4 16,8 6,2 6,2

(Legenda: 1 =zeer goed, 2=goed, 3=redelijk, 4= matig, 5=slecht, 6=weet niet/geen mening)

In 32% van de bedrijven bestaat een beleid, dat is toegespitst op beveiligingsac-
tiviteiten, bij ongeveer 60% van deze bedrijven bestaat daarnaast een beveili-
gingsplan (20% van het totaal aantal bedrijven die in de analyse worden be-
trokken). Voor de raparatiebedrijven valt hier op te merken dat deze minder
vaak gebruik maken van een beleid of plan, terwijl zij relatief vaak slachtoffer
zijn ,(zie paragraaf 2.3.1). Voor de andere sectoren geldt dat er weinig verband
bestaat tussen beleid (plan) en slachtofferschap.

Van de 113 respondenten antwoordden er 39 dat zij - al dan niet bij benade-
ring - wisten hoe hoog het budget voor beveiliging was. Van deze bedrijven
besteedde het grootste deel (54%) in 1993 tussen de 1.000 en 10.000 gulden
aan beveiliging. Het gemiddelde beveiligingsbudget voor 1993 was ƒ13.805,-.
De kosten die jaarlijks terugkeren, maken daar een groot deel van uit. Het
gemiddelde van deze kosten bedraagt ƒ9.307,-.

2.5.1 Personele middelen

Van de bedrijven op Loven hebben er 15 een of meerdere werknemers in dienst
die beveiliging als hoofdtaak hebben. Zes van deze bedrijven behoren tot de
bouwsector. Hoe groter het bedrijf, des te meer is er sprake van dit soort
werknemers. Tien bedrijven hebben een tot drie medewerkers met beveiliging
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als hoofdtaak in dienst, vijf bedrijven hebben vier tot zes van dergelijke mede-
werkers. Zij dienen voornamelijk zorg te dragen voor de alarmopvolging en het
bewaren van de sleutels. Bij zeven bedrijven maken deze medewerkers ook
controlerondes. Beveiliging van de toegang of permanente bewaking wordt
nauwelijks door eigen medewerkers uitgevoerd.

Deze laatste taken worden ook nauwelijks uitgevoerd door medewerkers van
een externe beveiligingsdienst. Van dit soort beveiligingsdiensten wordt door
eenderde van de bedrijven gebruik gemaakt, 40% van deze bedrijven behoort
tot de industriesector. De taken die door deze diensten worden uitgevoerd, deze
verrichten zij voornamelijk voor de grotere bedrijven, komen in de meeste
gevallen overeen met die van medewerkers in dienst van het bedrijf. Acht
bedrijven laat het externe beveiligingsbedrijf controlerondes maken.

Opvallend is dat er nauwelijks verschil in slachtofferschap bestaat tussen be-
drijven die wel een extern beveiligingsbedrijf in de arm hebben genomen en
bedrijven waarvoor zulks niet het geval is. Met de data die wij voorhanden
hebben, is het niet goed mogelijk hiervoor een verklaring te geven.

Indien sprake is van een contract met een extern beveiligingsbedrijf, is in
eenderde van de gevallen sprake van een jaarcontract, in tweederde van de
gevallen van een langdurige overeenkomst. Slechts twee bedrijven nemen ande-
re (in dit geval service-) diensten van hetzelfde externe beveiligingsbedrijf af.
In totaal 62 bedrijven (ruim de helft van de bedrijven) heeft een abonnement op
een particuliere alarmcentrale (PAC).

2.6 Beveiligingsmiddelen

De meeste bedrijven (73 %) zijn toegankelijk door middel van een sleutel. In
andere gevallen is het bedrijf vaak toegankelijk door middel van een elektro-
nisch systeem. In 20 bedrijven is er sprake van meer dan één toegangssysteem.
Indien een bedrijf gebruik maakt van sleutels of toegangscodes, wordt bijna
altijd genoteerd, wie over sleutels of codes beschikt, slechts in vijf bedrijven
wordt dit niet bijgehouden.

Bij de meeste bedrijven wordt geen toezicht op de buitenkant van de vesti-
ging gehouden. Veertien bedrijven maken gebruik van camera's of laten inspec-
tierondes houden, terwijl in drie gevallen van radar gebruik wordt gemaakt. Als
vorm van toezicht op de buitenkant van de vestiging wordt in 12 gevallen
toezicht door omwonenden genoemd. Om toezicht mogelijk te maken, wordt in
de meeste gevallen wel de begroeiing rond de vestiging laag gehouden. Contro-
lerondes worden in eenvijfde van de bedrijven gehouden.

De aanwezige bouwkundige en mechanische beveiligingsmaatregelen die in de
bedrijven zijn getroffen, worden getoond in tabel 2.6. Een respondent heeft
deze vraag niet ingevuld, wat er op zou kunnen wijzen dat er in dit bedrijf geen
maatregelen zijn getroffen. Een andere respondent gaf aan niet te weten welke
bouwkundige en mechanische maatregelen er zijn getroffen. Zeventien respon-
denten gaven aan dat er in hun bedrijf geen bijzondere maatregelen waren
genomen.
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Tabel 2.6: Getroffen bouwkundige en mechanische maatregelen

Maatregel Absoluut %

Verstevigd hang- en sluitwerk 56 49,6
Inbraakwerende ramen en deuren 28 24,8
Inbraakwerende kasten 13 11,5
Kluis 49 43,4
Rolluiken 14 12,4
Roldeuren 22 19,5
Terreinafscherming (hek, muur, gracht) 79 69,9
Beveiligingsloge 1 0,9
Portiersloge 2 1,8
Beveiligingsbeglazing 5 4,4
Beveiligde ruimten (compartimentering) 24 21,2
Anders 1 0,9

Naast deze bouwkundige en mechanische maatregelen kunnen ook elektronische
maatregelen worden getroffen om de vestiging te beveiligen. Het gebruik van
dit soort maatregelen wordt getoond in tabel 2.7. Dit soort van maatregelen is
door 21 respondenten niet genoemd.

Tabel 2.7: Getroffen elektronische maatregelen

Maatregel Absoluut %

Inbraak alarmsysteem met luid alarm 57 50,4
Inbraak alarmsysteem met stil alarm 51 45,1

5
Brand alarmsysteem 18 15,9
Technisch alarmsysteem 8 7,1
Toegangs controlesysteem 20 17,7
Gesloten televisiesysteem 3 2,7
Anders 1 0,9

Indien sprake is van een inbraak alarmsysteem met stil alarm is in 58% van de
gevallen dit systeem door middel van een zogenaamde vastelijn met de alarm-
opvolger verbonden.
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2.7 Verzekeringen

Vrijwel alle bedrijven zijn verzekerd voor de directe schade ten gevolge van
diverse mogelijke incidenten. Acht respondenten zeiden echter, dat hun bedrijf
niet verzekerd is tegen enige vorm van criminaliteit (7% van het totaal aantal
respondenten), terwijl zes respondenten niet konden aangeven of hun bedrijf
verzekerd was.
Op grond van de teruggezonden vragenformulieren is het moeilijk om aan te
geven, wat in totaal door de op Loven gevestigde bedrijven aan verzekeringen
wordt uitgegeven. Veel respondenten vulden de vraag namelijk niet in, ofwel
omdat zij niet verzekerd zijn (8 respondenten), ofwel omdat zij de kosten slech-
ts bij benadering weten.

Het is, gezien de verscheidenheid in branches en de grootte van de bedrij-
ven, zowel qua grondoppervlak als qua aantallen personeelsleden, begrijpelijk
dat de verzekeringskosten bijzonder uiteenlopen. De bedragen die worden
uitgegeven aan een brand/inbraakverzekering variëren bijvoorbeeld van f400,-
tot meer dan ƒ100.000,-. De totale kosten voor verzekeringen lopen van 1.400
gulden tot meer dan een ton. De diversiteit in bedrijven en gemaakte kosten
voor verzekeringen leiden tot de conclusie, dat de vragen over het aantal afge-
sloten verzekeringen en de daarvoor betaalde bedragen, geen zinvolle informa-
tie opleveren.

2.8 Politie en samenwerking

De oordelen over de inzet van de politie zijn niet al te positief. Slechts eenzes-
de van de respondenten beantwoordde de vraag of de politie voldoende doet om
de veiligheid van het bedrijventerrein te garanderen, positief. Hierbij dient
echter te worden opgemerkt dat 60% 'weet niet' of 'geen mening' antwoordde,
wat er op zou kunnen duiden een groot gedeelte van de respondenten nauwe-
lijks in contact komt met politiefunctionarissen. Een verklaring hiervoor kan
zijn dat veel werk dat de politie verricht - zoals nachtsurveillance - niet zicht-
baar is. Dit kan betekenen dat de politie, in het kader van het samenwerkings-
project, er goed aan zou doen contact met de bedrijven te zoeken. Tabel 2.8
geeft de oordelen over de politie weer.

Tabel 2.8: Oordeel over inzet politie

Oordeel Absoluut %

Voldoende 17 15,3
Niet voldoende 28 25,2
Weet niet 52 46,8
Geen mening 14 12,6

Van de respondenten die in het afgelopen jaar slachtoffer zijn geworden liggen
de percentages van tabel 2.8 als volgt: 10% vindt de inzet van de politie vol-
doende, 40% meent dat de inzet onvoldoende is, 38% weet het niet en 12%
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heeft geen mening. Bij de groep die in de afgelopen vijf jaar slachtoffer is
geworden, zijn deze cijfers respectievelijk 13,8%, 27,5%, 45% en 13,8%.
Blijkbaar hebben met name recente ervaringen met criminaliteit een negatief
beeld van de inzet van de politie ten gevolg.

Het merendeel van de respondenten (78,5%) zegt bij incidenten altijd aangifte
te doen bij de politie. Anderen zeggen niet altijd aangifte te doen, terwijl twee
respondenten opgeven, bij incidenten zelden of nooit aangifte te doen. De
redenen om geen aangifte te doen zijn divers, maar twee daarvan worden re-
latief het meest genoemd: het feit dat het incident niet ernstig genoeg is om
aangifte te doen (15 maal genoemd) en het feit dat de politie niet in staat is het
delict op te lossen: 'er niets aan kan doen' (8 maal).

Hoewel in paragraaf 2.5 werd aangegeven, dat de meeste respondenten de
beveiliging van het eigen bedrijf als 'goed' of 'zeer goed' beschouwen, is iets
meer dan de helft van de respondenten (52,7%) van mening dat de beveiliging
van het bedrijventerrein verbeterd moet worden. Slechts 12 respondenten (11 %)
zijn van mening dat de beveiliging geen verbetering behoeft, terwijl de overi-
gen hierover geen mening hebben. De belangrijkste redenen om eventueel mee
te doen aan het verbeteren van de beveiliging zijn het verhogen van de veilig-
heid van het eigen bedrijf (genoemd door twee derde van de respondenten) en
het verlagen van het aantal delicten (51 respondenten). Verder worden het
verlagen van de kosten genoemd (28 maal), verzekeringstechnische redenen (25
maal) en het verbeteren van de relatie met de politie (17 maal).

Slechts 14% van de respondenten is onvoorwaardelijk bereid om investerin-
gen te doen in de beveiliging van de eigen vestiging of het totale bedrijventer-
rein. Het grootste deel (72%) zegt 'misschien' investeringen te willen doen. De
rest is niet bereid om investeringen te doen in de beveiliging. Er is geen ver-
band tussen de grootte van bedrijven en de bereidheid tot investeren, wel heb-
ben de grote bedrijven een positieve houding ten aanzien van het meedoen aan
een beveiligingsconcept. Dit alles neemt niet weg dat het grootste deel van de
respondenten (72%) geïnteresseerd is in een voorlichtingsbijeenkomst over de
resultaten van de enquête en voorstellen voor een beveiligingsconcept voor het
bedrijventerrein.

Hier komt de vraag van paragraaf 2.3.1 terug: is het zo dat de slachtoffers
onder de bedrijven meer bereid zijn tot investeringen dan degenen die niet met
crimialiteit zijn geconfronteerd? In tabel 2.9 staan slachtofferschap en bereid-
heid tot investeren tegen elkaar afgezet. Daarbij is voor de groep die geen
slachtoffer is geworden van enige vorm van criminaliteit gekeken naar slachtof-
ferschap in de afgelopen vijf jaar.

Tabel 2.9: Bereidheid tot investeren, in %

Slachtofferschap bereid misschien niet bereid

Geen slachtoffer geweest 6,5 74,2 12,9
Slachtoffer in de laatste vijfjaar 17,5 71,3 8,8
Slachtoffer in het laatste jaar 26,5 65,3 6,1

(De antwoordcategorieën 'niet zelfstandig kunnen beslissen' en 'anders' zijn er buiten gelaten.)
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De tabel geeft aan dat er een verband tussen recent slachtofferschap en bereid-
heid tot investeren bestaat. Het blijkt opnieuw dat met name recente ervaringen
met criminaliteit van invloed zijn op de oordeelsvorming.

De meerderheid van de respondenten (59%) heeft er - indien het in de toekomst
zou komen tot een publiek-privaat samenwerkingsverband - geen bezwaar tegen
als dit zou worden ondergebracht bij de Commissie Industrieterrein. Slechts
twee respondenten maken bezwaar. Van de overige respondenten zegt 21 %
misschien bezwaar te maken en 18% zegt het niet te weten.

Bijna 90% van de respondenten heeft er geen moeite mee dat de Stuurgroep
Veiligheid Bedrijventerreinen gebruik zou maken van de door hen verstrekte
gegevens, een kleine minderheid van zo'n 10% gaf expliciet aan hier bezwaar
tegen te hebben.
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3 Onderzoeksresultaten Vossenberg

3.1 Inleiding en respons

Het bedrijventerrein Vossenberg beschikt over een gering aantal bedrijven (32).
Dat heeft consequenties voor de rapportage over de resultaten van de enquête
naar de veiligheidssituatie. Gelukkig is het aantal ingevulde en geretourneerde
enquêtes op dit bedrijventerreinen bijzonder hoog. Van de 32 bedrijven zijn 28
enquête-formulieren teruggezonden. Twee respondenten gaven aan, niet geïnte-
resseerd te zijn in een eventueel publiek-privaat samenwerkingsverband, terwijl
twee bedrijven de formulieren niet terugzonden. De respons komt hiermee op
84%. Dit betekent, dat de resultaten die in deze rapportage worden gemeld, als
bijzonder representatief kunnen worden beschouwd.

Het relatief geringe aantal bedrijven, waarover deze rapportage handelt,
heeft echter tot gevolg dat een uitgebreid verslag, zoals bij Loven mogelijk
was, niet voor het bedrijventerrein Vossenberg kan worden geschreven. Naar-
mate het aantal respondenten, dat een vragenlijst invult, kleiner wordt, is het
relatieve gewicht van de antwoorden van deze respondenten groter. Zo draagt
ieder antwoord in een bepaalde categorie meer dan 3% van het totaal aantal
mogelijke antwoorden bij. Bijvoorbeeld: elk bedrijf waar wordt ingebroken,
betekent een stijging van het percentage inbraken met 3%. Ook kruistabellen,
waarbij verschillende vragen tegen elkaar worden afgezet, worden hierdoor
betrekkelijk onbetrouwbaar. Bij de rapportage over de veiligheidssituatie op het
bedrijventerrein Vossenberg is daarom gekozen voor een herhaling van de in
hoofdstuk 2 gepresenteerde tabellen over de veiligheidssituatie op het bedrijven-
terrein Loven. Hierdoor is een vergelijking tussen de beide terreinen enigszins
mogelijk. In de in dit hoofdstuk gepresenteerde tabellen zullen wel vaker dan in
hoofdstuk 2 de absolute aantallen worden gepresenteerd. Verder zal worden
aangegeven waar en in welke mate de antwoorden van de respondenten op het
bedrijventerrein Vossenberg afwijken van die van Loven.

3.2 Beschrijving van het terrein en de bedrijven

Op het bedrijventerrein Vossenberg zijn, zoals gezegd, weinig bedrijven geves-
tigd. De reden hiervoor, is dat het hier een relatief jong terrein betreft, waarop
nog meer bedrijven gevestigd zullen worden. Het terrein bevindt zich aan de
westkant van de stad en is relatief verder van het centrum van Tilburg verwij-
derd dan Vossenberg.
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Tabel 3.1: verdeling van de bedrijven naar branche

Branche Absoluut %

Industrie 18 64,3
Bouwnijverheid en installatiebedrijven 5 17,9
Groothandel en tussenpersonen in de handel 7 25,0
Detailhandel 0 0,0
Transport- en opslagbedrijven 5 17,9
Zakelijke dienstverlening 0 0,0
Reparatiebedrijven 2 7,1
Bank- en verzekeringswezen 0 0,0
Anders 1 3,6

(Bij optelling wordt de som van de percentages groter dan 100. Dit komt doordat sommige bedrij-

ven in meerdere branches werkzaam zijn.)

De verdeling in branches lijkt op die van Loven, hoewel de industriële bedrij-
ven en bedrijven die zich bezighouden met transport- en opslag op Vossenberg
nog meer vertegenwoordigd zijn. Het percentage reparatiebedrijven is daarente-
gen iets lager. Ook in aantal personeelsleden en omzet lijken de bedrijven op
die op het bedrijventerrein Loven. De panden zijn voor bijna in 80% in eigen-
dom, maar geschakelde panden komen, in tegenstelling tot Loven niet voor.
Het grondoppervlak van terreinen en gebouwen is daarentegen weer wel. te
vergelijken met Loven. Ook wat betreft de aanwezigheid van de diverse onder-
delen, zijn de bedrijven op Vossenberg te vergelijken met die op Loven (zie
tabel 3.2).

Tabel 3.2: aanwezigheid van diverse onderdelen

Eenheid Absoluut %

Kantoor 26 92,9
Magazijn 26 92,9
Verkoopruimte 5 17,9
Garage 2 7,1
Werkplaats 15 53,6
Opslagplaats 15 53,6
Parkeerterrein 21 75,0
Showroom 6 21,4
Produktie-afdeling 9 32,1
Anders 1 3,6
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3.3 Het criminaliteitsprobleem

Het criminaliteitsprobleem wordt door de respondenten groter ingeschat dan
door de respondenten op Loven. Zo vinden 2 respondenten de criminaliteit een
`zeer groot' en 9 respondenten dit een `redelijk groot' probleem (samen vormen
deze respondenten 39% van het totaal aantal respondenten, tegen 21% van de
respondenten op Loven). Deze inschatting komt terug bij het iets hogere aantal
respondenten dat zegt, dat het probleem de afgelopen jaren is toegenomen (de
antwoorden zijn echter ongeveer gelijk verdeeld over de categorieën 'toegeno-
men', `gelijk gebleven', `afgenomen' en `weet niet/geen mening'). Door het
geringe aantal respondenten maakt dit een vergelijking met Loven nogal arbi-
trair.

De hogere inschatting van het criminaliteitsprobleem wordt niet ondersteund
door de feitelijke criminaliteit, gericht tegen de op Vossenberg gevestigde
bedrijven. Op Loven was 46% van de bedrijven het afgelopen jaar geconfron-
teerd met een of meerdere vormen van criminaliteit, op Vossènberg bedraagt
dit percentage 43 (12 van de 28 bedrijven, waarvan een formulier werd ontvan-
gen). Ook indien gekeken wordt naar de slachtofferpercentages voor de ver-
schillende delicten, blijkt dat de kans op slachtofferschap op Vossenberg niet
hoger is dan op Loven. De diverse percentages blijken zelfs, ondanks het gerin-
ge aantal respondenten op Vossenberg, in zeer sterke mate met elkaar overeen
te komen (Zie tabel 3.3).

Tabel 3.3: Slachtofferschap in het afgelopen jaar

Soort delict Absoluut `Yo

Poging tot inbraak 5 17,8
Inbraak 5 17,8
Bedreiging 0 0,0
Diefstal uit gebouwen 4 14,3
Diefstal buiten gebouwen 3 10,7
Beroving 0 0,0
Brandstichting 0 0,0
Overval 0 0,0
Vandalisme 5 17,8
Diefstal uit voertuigen 2 7,1
Diefstal van voertuigen 1 3,6

3.3.1 Kans op slachtofferschap

Indien gevraagd wordt naar de gepercipieerde ontwikkeling in de kans op
slachtofferschap, dan blijkt dat de kans om slachtoffer te worden van een van
de onderscheiden delicten, niet afwijkt van de meningen van de respondenten
van de bedrijven op Loven (zie tabel 3.4). Dit betekent, dat als gevraagd wordt
naar een algemene ontwikkeling van de criminaliteit, de respondenten van de
bedrijven op Vossenberg iets eerder geneigd zijn om te zeggen dat deze is
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toegenomen. Als echter gevraagd wordt naar de ontwikkeling van de criminali-
teit op de onderscheiden delicten, dan wordt deze niet anders gepercipieerd dan
door de respondenten op Loven. Opvallend is wel, dat de respondenten van de
bedrijven op Loven vaker van mening zijn dat de kans op diefstal uit en van
voertuigen de laatste jaren is toegenomen, terwijl een relatief groot aantal
respondenten op Vossenberg van mening is, dat de kans op diefstal van voertui-
gen is afgenomen. Uit de percentages genoemde delicten blijkt niet dat bedrij-
ven op Loven vaker slachtoffer worden van dit delict.

Tabel 3.4: Kans op slachtofferschap, in % en aantallen

Soort delict Groter Gelijk Afgenomen Weet niet

Inbraak 35,7 (10) 25,0 (7) 10,7 (3) 28,6 (8)
Bedreiging 14,3 (4) 21,4 (6) 3,6 (1) 60,7 (17)
Diefstal uit gebouwen 35,7 (10) 21,4 (6) 7,1 (2) 35,7 (10)
Diefstal buiten gebouwen 32,1 (9) 25,0 (7) 3,6 (1) 39,3 (11)
Diefstal uit voertuigen 10,7 (3) 32,1 (9) 3,6 (1) 53,6 (15)
Diefstal van voertuigen 17,9 (5) 21,4 (6) 10,7 (3) 50,0 14)
Beroving 14,3 (4) 21,4 (6) 7,1 (2) 57,1 (4)
Brandstichting 17,9 (5) 21,4 (6) 0,0 (0) 60,7 (17)
Overval 14,3 (4) 21,4 (6) 7,1 (2) 57,1 (16)
Vandalisme 28,6 (8) 32,1 (9) 3,6 (1) 35,7 (10)

3.4 Schade ten gevolge van criminaliteit

In hoofdstuk 2 werd reeds gemeld, hoe moeilijk het is om uitspraken te doen
omtrent de schade die wordt geleden als gevolg van criminaliteit. Veel respon-
denten weten niet of, en zo ja, hoeveel schade is geleden. Voor een relatief
klein terrein als Vossenberg speelt dit probleem nog veel sterker. Slechts zeven
respondenten gaven op, te weten dat er directe schade was geleden, terwijl
slechts vier respondenten ook werkelijk een schadebedrag noemden. Deze
gegevens zijn echter te beperkt om ook maar een indicatie van de geleden
schade te kunnen geven.

3.5 Beveiligingsbeleid en beveiligingsmiddelen

Het feit dat meer respondenten op Vossenberg van mening zijn, dat het crimi-
naliteitsprobleem de afgelopen jaren groter is geworden, terwijl zij niet vaker
van mening zijn dat de kans om slachtoffer te worden van de onderscheiden
delicten groter is geworden, kan te maken hebben met de veiligheidssituatie van
de terreinen van de vestiging en de openbare weg. Geen van de respondenten is
van mening dat de veiligheidssituatie als 'zeer goed' kan worden aangemerkt.
Voor de totale vestiging en de beveiliging van de gebouwen is de mening om-
trent de veiligheidssituatie wel te vergelijken met die van Loven (zie tabel 3.5)

22

1

r



1

1

2

1
1

Tabel 3.5: Oordeel over beveiliging/veiligheid, in %

beveiliging/veiligheid

beveiliging totaal vestiging
beveiliging gebouwen vestiging
beveiliging terreinen vestiging
veiligheid openbare weg

1 2 3 4 5 6

10,7 53,6 25,0 3,6 3,6 3,6
14,3 60,7 17,9 3,6 0,0 3,6
0,0 32,1 25,0 21,4 10,7 10,7
0,0 32,1 32,1 14,3 10,7 10,7

(Legenda: 1 =zeer goed, 2=goed, 3= redelijk, 4=matig, 5=slecht, 6=weet niet/geen mening)

Zowel qua beleid als qua getroffen veiligheidsmiddelen is de beveiliging van de
bedrijven op Vossenberg te vergelijken met die van de bedrijven op Loven. Dit
zal in ieder geval ten dele te maken hebben met het feit dat de bedrijven op
beide terreinen vergelijkbaar zijn voor wat betreft branches, aantal personeels-
leden, omzet en fysieke grootte. Het gebruik van bouwkundige/mechanische en
electronische maatregelen wordt getoond in de tabellen 3.6 en 3.7.

Tabel 3.6: Getroffen bouwkundige en mechanische maatregelen

Maatregel Absoluut

Verstevigd hang- en sluitwerk 16 57,1
Inbraakwerende ramen en deuren 10 35,7
Inbraakwerende kasten 2 7,1.
Kluis 11 39,3
Rolluiken 1 3,6
Roldeuren 4 14,3
Terreinafscherming (hek, muur, gracht) 19 67,9
Beveiligingsloge 2 7,1
Portiersloge 1 3,6
Beveiligingsbeglazing 2 7,1
Beveiligde ruimten (compartimentering) 8 28,6
Anders 4 . 14,3

Tabel 3.7: Getroffen elektronische maatregelen

Maatregel Absoluut %

Inbraak alarmsysteem met luid alarm 15 55,6
Inbraak alarmsysteem met stil alarm 12 44,4
Brand alarmsysteem 9 33,3
Technisch alarmsysteem 4 14,8
Toegangs controlesysteem 8 29,6
Gesloten televisiesysteem 3 11,1
Anders 0 0,0
(Omdat een respondent deze vraag niet heeft beantwoord, wordt gepercenteerd op een totaal van 27

respondenten)
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3.6 Verzekeringen

Bij de vragen over verzekeringen doen zich dezelfde problemen voor als bij
Loven. Vrijwel alle respondenten geven op, dat hun bedrijf verzekerd is tegen
incidenten, maar specifieke gegevens omtrent de bedragen die aan verzekerin-
gen worden betaald, worden niet of kunnen niet worden opgegeven.

3.7 Politie en samenwerking

Geen van de respondenten is van mening dat de inzet van de politie voldoende
is, hiermee zijn de respondenten negatiever in hun oordeel over het functione-
ren van de politie dan de respondenten op Loven. Dit gegeven is met name
interessant in combinatie met de negatievere opvattingen omtrent de veiligheids-
situatie van de bedrijventerreinen en de openbare weg. Dit geringere vertrou-
wen in het functioneren van de politie kan er de reden voor zijn, dat men in
iets mindere mate geneigd is om bij delicten aangifte te doen bij de politie. De
redenen voor het niet aangifte doen komen wel overeen met de redenen die
door de respondenten op Vossenberg zijn opgegeven: het delict is niet erg
genoeg of de politie wordt niet in staat geacht om het delict op te lossen: 'de
politie kan er niets aan doen'.

Tabel 3.8: Oordeel over inzet politie

Oordeel Absoluut %.

Voldoende 0 0,0
Niet voldoende 7 25,0
Weet niet 14 50,0
Geen mening 7 25,0

Een groot percentage van de respondenten is van mening dat de veilig-
heidssituatie op het bedrijventerrein verbeterd kan worden. Op Loven bedroeg
dit percentage 53, op Vossenberg 64. Geen van de respondenten zegt dat het
terrein geen verbetering behoeft. Ondanks deze percentages, is slechts een
gering aantal respondenten onvoorwaardelijk bereid om te investeren in de
beveiliging van het bedrijventerrein. Het grootste deel van de respondenten (19,
oftewel 70%) is 'misschien' bereid tot investeren. Bij het opzetten van een
beveilingsplan, kan het wel een grote rol spelen dat de grote bedrijven op
Vossenberg positief staan tegenover een eventueel samenwerkingsverband. Een
ander positief teken is, dat vrijwel alle respondenten geïnteresseerd zijn in een
voorlichtingsbijeenkomst. Gezien het grote aantal twijfelgevallen, zal er echter
de nodige overredingskracht nodig zijn, om de twijfelaars 'over de streep te
trekken'.
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Tabel 3.9: Bereidheid tot investeren, in %

Slachtofferschap bereid misschien niet bereid

Geen slachtoffer geweest 0,0 85,7 14,3
Slachtoffer in de laatste vijfjaar 15,0 65,0 5,0
Slachtoffer in het laatste jaar 16,7 75,0 0,0

1

3

(De antwoordcategorieën 'niet zelfstandig kunnen beslissen' en 'anders' zijn er buiten gelaten.)
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4 Vergelijking met landelijke cijfers

Aan de hand van een aantal landelijke cijfers kan een inschatting worden ge-
maakt van de veiligheidssituatie en de gepercipieerde kans op slachtofferschap
op de bedrijventerreinen Loven en Vossenberg.

De inschatting van criminaliteit als een probleem komt overeen met het
landelijke beeld. Een zeer laag percentage beschouwt criminaliteit als een zeer
ernstig probleem (Loven 5,4%, Vossenberg 7,1%, landelijk 7%). Ook de
opvattingen over de groei van het criminaliteitsprobleem komen aardig overeen
met het landelijke beeld. Landelijk bedraagt het percentage respondenten, dat
van mening is dat de criminaliteit voor bedrijven is gestegen, 20%. Voor het
bedrijventerrein Loven geldt dat 17,1 % van de respondenten van mening is dat
het criminaliteitsprobleem voor hun vestiging is gestegen, voor Vossenberg is
dit cijfer 21.4%.'

Voor de feitelijke criminaliteit op het bedrijventerreinen Loven en Vossenberg
kan een vergelijking worden gemaakt met de gegevens uit de 'slachtofferen-
quête bedrijven' (SEB), die gegevens bevat over vier vormen van criminaliteit.
Bij deze vergelijking moeten twee aantekeningen worden gemaakt. In de eerste
plaats is in de landelijke enquête gevraagd naar 'vernieling', terwijl in de vra-
genlijst voor de bedrijven op Loven en Vossenberg gevraagd is naar 'vandalis-
me'. In de tweede plaats is in SEB gevraagd naar 'diefstal' in het algemeen,
terwijl bij Loven en Vossenberg is gevraagd naar vier verschillende vormen
van diefstal. Voor de vergelijking is gebruik gemaakt van het gemiddelde van
de delicten 'diefstal uit gebouwen' (Loven 13,3%, Vossenberg 14,3%) en
'diefstal buiten gebouwen' (Loven 10,6%, Vossenberg 10,7%).

Indien de slachtofferpercentages worden vergeleken (zie voor Loven figuur
5.1)2, dan blijkt dat vernieling op Loven en Vossenberg iets minder vaak voor-
komt dan landelijk. Bedreiging vindt op deze terreinen niet (of nauwelijks)
plaats, landelijk gezien wordt 8% van de bedrijven slachtoffer.

De bedrijven op Loven en Vossenberg worden minder vaak dan gemiddeld
slachtoffer van inbraak (Loven 15,0%, Vossenberg 17,8%, landelijk 21 %).

De hierboven genoemde landelijke gemiddelden zijn afkomstig uit: Criminaliteitsbeeld van

Nederland, een uitgave van de Directie Criminalitcitspreventie van het Ministerie van

Justitie.

Daar de percentages hij Loven en Vossenherg nagenoeg overeenkomen, en omdat één

respondent bij Vossenberg 3,6% verschil vertegenwoordigt, geeft figuur 5.1 alleen de

vergelijking van Loven met liet landelijk gemiddelde aan.
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Figuur 5.1: Vergelijking slachtofferpercentages Loven met landelijke percentages
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Wat betreft de slachtofferpercentages bij diefstal geldt dat deze nagenoeg over-
eenkomen met de landelijke percentages (Loven 12%, Vossenberg 12,5%,
landelijk 13 %).
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5 Conclusie

De door de respondenten gemelde criminaliteit valt - in een objectieve vergelij-
king met de landelijke cijfers - mee, waarbij diefstal een uitzondering vormt.
De slachtofferpercentages met betrekking tot dit delict komen nagenoeg overeen
met de landelijke cijfers. Ook de inschatting van criminaliteit als een probleem,
de subjectieve beleving, komt overeen niet het landelijke beeld.

De respondenten van Vossenberg en Loven hebben een niet al te positief oor-
deel over de inzet van de politie. Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat de
respondenten nauwelijks in contact komen met politiefunctionarissen. In dit
licht bezien, ligt er een belangrijke taak voor de politie. Door het zoeken van
contact met de bedrijven, zou de kennis van het functioneren van en het ver-
trouwen in de politie kunnen -toenemen.

Opvallend is verder dat de respondenten een negatief oordeel hebben over de
veiligheid op de terreinen van de vestiging en de veiligheid van de openbare
weg, terwijl als belangrijkste reden voor het meedoen aan het verbeteren van
de beveiliging, de veiligheid van het eigen bedrijf wordt genoemd. Het is aan te
raden de nodige aandacht te besteden aan het feit dat het eventuele beveiligings-
concept gericht is op het bedrijventerrein als geheel en niet specifiek op de
afzonderlijke bedrijven. Juist de veiligheid van de nu als onveilig ervaren open-
bare weg zou door een beveiligingsconcept verbeterd kunnen worden.

Op het eerste gezicht is de bereidheid om daadwerkelijk investeringen te
doen om de veiligheidssituatie van de bedrijventerreinen te bevorderen, tamelijk
gering. Deze geringe geneigdheid moet niet alleen worden afgeleid uit het
aantal respondenten dat zegt onvoorwaardelijk een investering te zullen doen,
maar in het geval van Loven ook uit de hoge non-respons. Juist bij een en-
quête, waarbij voor de deelnemers eventueel een voordeel zou zijn te behalen
(verbetering van de veiligheidssituatie), dient men zich af te vragen wat de
oorzaak is voor het niet invullen van de vragenlijst door 40% van de bedrijven
op het bedrijventerrein.

Het blijkt dat de bereidheid tot investeren met name samenhangt met recent
slachtofferschap. Dit gegeven kan een belangrijk instrument zijn tot het overre-
den van de bedrijven die niet tot investeringen bereid zijn. Aan de hand van dit
gegeven kan ook het belang van goede preventie worden uitgelegd. Belangrijk
voor de haalbaarheid van een eventueel samenwerkingsproject is onzes inziens
het feit dat de grootste bedrijven van beide terreinen welwillend staan tegenover
deelname aan een beveiligingsconcept.
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