
KVO NIEUWS \ DE VONDER
Ondernemers en overheid werken samen 
aan de veiligheid op De Vonder
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Veiligheid op het bedrijventerrein 
een punt van permanente aandacht

Deze nieuwsbrief over het Keurmerk Veilig        
Ondernemen (KVO) verschijnt één of twee keer 
per jaar. Het is bedoeld om ondernemers op be-
drijventerrein De Vonder te informeren over het 
KVO-project dat al 5 ½  jaar loopt. De werkgroep 
met vertegenwoordigers van politie, brandweer, 
ondernemers en gemeente die dit project bege-
leidt, geeft in deze nieuwsbrief een korte selectie 
van thema’s die zij belangrijk vindt om 
met u te communiceren.

Het Keurmerk levert voordeel op voor de on-
dernemers op het bedrijventerrein. Het belang-
rijkste resultaat is natuurlijk de verminderde 
criminaliteit sinds de start van het KVO-project. 
Bedrijven kunnen ook profiteren van kortingen 
op hun brandverzekering bij Interpolis en kor-
tingen op een overeenkomst met alarmcentrale 
van MPL voor een alarmaansluiting en alar-
mopvolging.    

Meekijken werkt

Op dinsdag 6 mei omstreeks 01.45 uur, kreeg de 
politie Wierden, melding van een verdacht voertuig 
op de Vonderweg. De uitkijkcentrale van MPL heeft 
deze melding gedaan bij de politie. 

In de omgeving werden drie personen 
aangetroffen afkomstig uit Deventer, met 
de nodige antecedenten. Deze personen 
konden niet direct gelinkt worden aan de 
melding van het verdachte voertuig. Mo-
gelijk is door deze melding, een diefstal of 
inbraak voorkomen, aldus de politie.



Het bedrijf Coulisse is prominent aanwezig op het 
bedrijventerrein De Vonder. Vanaf de snelweg A1 
is het hoofdgebouw goed zichtbaar en ook het ge-
lieerde Dock 36 is niet te missen. Met het logistieke 
centrum aan de Veldegge is Coulisse een van de 
grote bedrijven op het bedrijventerrein De Vonder.

Een kijkje achter de coulissen laat een hyper modern en inter-
nationaal opererend bedrijf zien.

De broers Christiaan, Maurice en Harald zijn het bedrijf in 
1992 begonnen boven de schoenenzaak in Enter. In 1995 
werd de zaak gevestigd aan de Goorseweg en in 1998 vond 
de eerste distributie plaats vanuit de huidige locatie op het 
bedrijventerrein De Vonder. In 1999 kwam het gebouw Dock 
36 tot stand in samenwerking met  Morskieft Ontwerpers en 
D’Andrea & Evers Design. Daar is een bron van creatieve en 
innovatieve productontwikkelingen ontstaan waar Coulisse 
dankbaar gebruik van maakt. Sinds 2013 is ook zus Esterel 
in de zaak en verantwoordelijk voor de kwaliteitsafdeling.

In Enter vindt het creatieve proces plaats en worden de pro-
ducten ontwikkeld en nieuwe trends ingezet. De productie 
wordt in het verre Oosten uitgevoerd. Kant en klare produc-
ten gaan rechtstreeks naar bouwmarkten en onderdelen zijn 
bestemd voor maatwerk projecten. 
Er zijn 100 mensen in dienst en van de  omzet van 75 miljoen 
in het afgelopen jaar wordt 90% naar 70 landen over de 
hele wereld geëxporteerd, 10% blijft in Nederland. 
Coulisse heeft eigen kantoren in Amerika en het 
Verre Oosten. Daarmee is Coulisse een toon-
aangevende leverancier in deze branche.

Christiaan Roetgering
Christiaan Roetgering is verantwoorde-
lijk voor algemene zaken en de marke-
ting binnen de onderneming. Hij vertelt 
met trots over de snelle groei van het 
bedrijf in de afgelopen jaren. Roetgering: 
‘Coulisse voelt zich goed thuis op het bedrij-
venterrein De Vonder. Deze zichtlocatie aan de 
A1 is zeker een pluspunt. Uitstraling en kwaliteit 
zijn belangrijk voor een bedrijf als Coulisse. Dit 
moet niet alleen gelden voor de eigen zaak maar 
is ook in de directe omgeving van groot belang. 
Daarom is het goed dat er veel aandacht wordt besteed aan 
de veiligheid op De Vonder. De criminaliteit is sterk terug-
gelopen sinds het KVO-project loopt en er camerabeveiliging 
is. Dat moeten we met alle ondernemers in stand blijven hou-
den.’

Bedrijf in de picture: Coulisse

Christiaan Roetgering

What’s in the name

“Coulissen zijn beweegbare 
decoratieve schermen, die iets aan 

het oog onttrekken”. Daarmee is precies 
het product gedefinieerd dat het bedrijf 

ontwerpt en levert. Raamdecoraties 
in allerlei modieuze en creatieve 

uitvoeringen. 



Bedrijf in de picture: Coulisse

AED’s op het bedrijventerrein

AED-gebruik. Enkele concrete cijfers…

In Nederland krijgt jaarlijks één op de 1.000 in-
woners een hartstilstand. In een gebied als Twente, 
met meer dan 650.000 inwoners, zijn dat er dus 
meer dan 650 per jaar. Dat kan thuis maar ook in 
de werkomgeving gebeuren. Een AED of defibril-
ator kan uitkomst bieden. 

Reanimeren en AED’s
Bij een acute hartstilstand is het van groot belang dat zo snel 
mogelijk gestart wordt met reanimeren (borstcompressies en 
mond-op-mondbeademing). Het hart wordt zo mogelijk weer 
op gang gebracht door het toedienen van een stroomstoot met 
behulp van een Automatische Externe Defibrillator (AED). 
Dan is het dus noodzakelijk dat er een AED in de 
buurt is en er mensen zijn die kunnen reani-
meren en een AED kunnen bedienen. Even 
belangrijk is dat deze vrijwilligers snel ter 
plekke zijn.

AED’s op De Vonder
Zes bedrijven op De Vonder beschik-
ken over een AED. Eén hangt er buiten 
aan het bedrijf bij Ipex aan de Vonder-
weg 14. Deze is 24 uur per dag, zeven 
dagen in de week toegankelijk. 

Bidom Fritom aan De Vonderweg 10 heeft zijn 
AED, die tijdens werktijd beschikbaar is, met zijn be-
heerder aangemeld in het alarmeringssysteem van Hartslag-
Nu. Het is jammer dat er maar één bedrijf dit gedaan heeft, 
aanmelden op hartslag.nu heeft namelijk veel voordelen.

HartslagNu.nl
HartslagNu is het alarmeringssysteem voor het inschakelen van 
burgers bij reanimaties. Dit is een landelijk samenwerkingsver-
band van de regionale ambulancediensten in Nederland. 

Vrijwilligers die zich als burgerhulpverlener hebben aan-
gemeld, krijgen via hun mobiele telefoonnummer een waar-
schuwing over de plaats waar hulp wenselijk is. Het systeem 
waarschuwt via sms alleen die mobiele telefoons die zich bin-
nen een bepaalde cirkel rondom het slachtoffer bevinden. De 
hulpverleners krijgen dan instructie waar hulpverlening nodig 
is en waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt. 

De AED’s die hiervoor beschikbaar zijn, hangen in een kast 
op een plek die voor de hulpverlener gemakkelijk bereikbaar 
is. Ook op De Vonder dus. U moet zich alleen wel aanmelden.

Meld u AED aan bij bij harslagnu.nl!
De inzet van een AED apparaat op De Von-
der kan van levensbelang zijn. Stel daarom 
de AED van uw bedrijf beschikbaar en 
meld deze aan via de button ‘inloggen’ op 

de www.hartslagnu.nl. U moet ook een be-
heerder vermelden en de AED moet op de op-

gegeven tijdstippen bereikbaar en inzetbaar zijn.

Na een inzet wordt de AED, al dan niet gebruikt, weer te-
ruggebracht door de burgerhulpverlener naar het adres waar 
hij/zij de AED heeft opgehaald.

De beheerder heeft ook een e-mail bericht ontvangen waarin 
staat dat zijn/haar AED mogelijk is ingezet bij een reanimatie. 
De beheerder zorgt dat de AED na een inzet zo nodig weer 
gebruiksklaar wordt gemaakt. Dit houdt in: na (laten) kijken 
van de batterij en vervanging van de (gebruikte) elektroden.

Bedrijfshulpverlening en AED
De meeste bedrijven op De Vonder zijn vanuit de Arbowet 
verplicht een BHV-er in dienst te hebben. Deze bedrijfshulpver-
lener is opgeleid om bijvoorbeeld eerste hulp te verlenen bij 
calamiteiten. Sommige BHV-ers beschikken al over een AED 
training en kunnen deze toepassen.

BHV-ers zijn bij uitstek geschikt om als vrijwilliger via het alar-
meringssysteem in actie te komen als hulpverlening nodig is. 
Zij kunnen zich ook als vrijwilliger aanmelden via 
www.hartslagnu.nl 

In Twente zijn 10500 vrijwilligers en 950 AED’s aangemeld bij hartslagNu.nl. In de periode 
februari 2010 tot september 2013 zijn 865 reanimaties uitgevoerd. 
Uit de tabel blijkt dat als de vrijwilliger via SMS er als eerste is, hij ook sneller is dan de 
ambulance en de politie. Wat de tabel ook laat zien is dat de ambulance vaak toch als eerste 
is met de schok om mensen met een hartstilstand ‘bij te brengen’ (grofweg de helft van alle 
gevallen). Dat betekent dat de dekking van het aantal AED’s en vrijwilligers (met name AED’s) 
nog niet voldoende is.
Dit onderzoek pleit dus voor méér beschikbare AED’s in het alarmeringssysteem!

Als u over een 

AED beschikt bij uw bedrijf, 

laat deze AED dan registreren in 

het bestand van HartslagNu. 

Dan wordt deze AED inzetbaar 

voor noodgevallen 

in de buurt.

Aantal Melding aansluiting Melding eerste schok
Ambulance 488 9:57 10:16
Politie 185 7:41   7:53
SMS-vrijwilliger   93 7:22   7:47
On Site (bv supermarkt)   99 3:45   4:01
Totaal 865

Het hele evaluatierapport staat op de website van de 
gemeente Wierden: www.wierden.nl.



Meld incidenten en verdachte situaties altijd!

Aangifte doen en melden van incidenten is erg be-
langrijk. U wilt toch ook dat de politie een onder-
zoek naar de daders opstart, dat uw schade ver-
goed wordt, enz.? Bovendien bespreekt de KVO-
werkgroep alle gemelde incidenten en beslist zij of 
extra veiligheidsmaatregelen op het bedrijventer-
rein nodig zijn.

Politie
Als u iets ziet dat u wilt melden, neem dan contact op met de 
politie. Hiervoor zijn twee telefoonnummers beschikbaar:

112: Daar pakt u daders mee
• Bel dit nummer als u getuige bent van een heterdaad situ-

atie. Ziet u een inbreker zijn slag slaan of jongens een bus-
hokje vernielen? Bel dan 112.

• Wanneer u belt, probeer dan een duidelijk signalement van 
de daders te geven. Denk hierbij aan het soort kleding die 
de dader draagt, welke kleur jas hij/zij aan heeft of mis-
schien heeft de dader een opvallend kapsel. Let goed op in 
welke richting de daders vertrekken en geef dit door aan de 
politie.

• Daarnaast mag u 112 ook bellen wanneer u getuige bent 
van een auto-ongeluk, alsu ziet dat er iemand een grote 
hoeveelheid afval dumpt (zwaar milieudelict) of wanneer u 
getuige bent van geweld.

• Bel dit nummer ook wanneer u verdachte personen op het 
bedrijventerrein ziet, die bijvoorbeeld in auto’s kijken of 
foto’s maken van een woning.

0900-8844: Geen spoed, wel politie
• U belt 0900-8844 als u slachtoffer bent geworden van een 

inbraak en/of sporen ziet van inbraak, zoals een kapot 
raam of een beschadigde deur.

• U kunt dit nummer ook gebruiken als u een afspraak wilt 
maken voor het doen van aangifte.

• De ondernemers op De Vonder kunnen ook de wijkagent 
bellen via 06-51789130. Als hij dienst heeft, zal hij u snel 
helpen. Hij ondersteunt  bij de aangifte en heeft toegang tot 
het camerasysteem.

Gemeente
Via de website van de gemeente Wierden:
www.wierden.nl/melding kunt u defecten melden, zoals een 
gat in de weg, een lantaarn die niet meer brandt, over het 
ophalen van afval, enz. Daarnaast kunt u het ook telefonisch 
doorgeven bij het loket Bouwen en Wonen (tel. 0546-580 
838).

Verbeter de buurt (website en App)
Voor iedereen die een moderne smartphone heeft is de “verbe-
ter de buurt app” beschikbaar (zie ook op
www.verbeterdebuurt.nl). Daarmee meld je een probleem snel 
en gemakkelijk aan, meteen op de plek en het moment dat je 
het signaleert. De informatie komt direct op de juiste plaats bij 
de gemeente terecht.

De wijkagent Henri Averesch wordt over ieder incident op De Vonder 
geïnformeerd. Hij is voor de ondernemers de aangewezen contactper-
soon. Bovendien is hij een vast lid van de KVO werkgroep op De Vonder, 
die regelmatig bij elkaar komt om veiligheidszaken te bespreken en op te 
lossen. 

Wilt u hem spreken, bel dan 06-51789130 voor een afspraak.

Henri Averesch. Wijkagent 

      Henri Averesch



De brandweer oefent  regelmat ig
De brandweer oefent 1 of 2x per jaar bij een bedrijf 
op het bedrijventerrein. 
Op 23 september 2013 was dat bij het bedrijf Von-
der Interieur. In de avond tijdens overwerk brak er 
“brand” uit in de productiehal. In de duisternis is 
het voor de brandweer moeilijker “redden en blus-
sen” dan bij daglicht. 

Bij veel rookontwikkeling binnen het bedrijf gaat dat niet zon-
der maximale inspanning. Na een kort gesprek met de BHV-er 
Dennis Oosterveen van het bedrijf besluit de brandweer com-

mandant zijn manschappen in te zetten. Ook de burgemeester 
toonde belangstelling voor deze oefening. Na 2 uur was men 
de “brand” meester en konden de brandweermannen weer 
inrukken voor een evaluatie. 

De brandweer is voor het merendeel bemand door vrijwilligers 
en daarom is regelmatig oefenen van groot belang. Maar ook 
het bedrijf waar de oefening plaats vindt krijgt feed-back over 
tekortkomingen en verbeteringen van de brandveiligheid. Het 
mes snijdt dus aan 2 kanten!

De brandweer 

van Enter is op zoek naar 

bedrijven waar af en toe een 

oefening gehouden kan worden. 

Geef u op ! Dat kan voor uw

bedrijf voordelig

uitpakken.

In 2013 zijn er voor het eerst sinds jaren geen inbraken in bedrijven geregistreerd. Een dalende trend van 17 in 2006 tot 0 in 2013! 

Soort delict 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inbraak/diefstallen in bedrijven en 

diefstal overige goederen
17 12 6 4 4 1 1 0

Diefstal van/uit motorvoertuigen 2 2 2 2 0 1 5 2

Vernielingen 7 2 0 1 4 1 0 2

Verkeersongevallen 0 5 8 0 3 11 4 4

Geweld/mishandeling  met letsel 0 0 0 1 1 0 0 2

Oplichting/verduistering/fraude 2 1 2 1 1 4 1 2

Totaal 28 22 18 9 13 18 11 12

Criminaliteitscijfers De Vonder het afgelopen jaar



Eens per jaar wordt het bedrijven-
terrein aan een nauwkeurige in-
spectie onderworpen. Dat is in de 
afgelopen periode gebeurd op 26 
november overdag en op 5 februa-
ri in de avond. Het houden van een 
schouw is een vast onderdeel van 
het KVO-programma. De leden van 
de werkgroep, ondernemers, poli-
tie, gemeente en brandweer doen 
gezamenlijk een inspectieronde. 
Daarbij worden kritische punten 
in kaart gebracht en indien nodig 
verbeteracties ondernomen.

Het terrein ziet er over het algemeen 
goed onderhouden en netjes uit. Toch zijn 
er enkele aandachtspunten. De bermen 
van de Mettenkampsweg bij de ingang 
van het terrein vanaf de Rondweg moeten 
worden verbeterd. Ook zijn op sommige 
plekken materialen en containers niet 
achter de hekken geplaatst en vrij toe-
gankelijk  voor dieven en vandalen.

Onverlichte panden
Een belangrijk punt is de verlichting rond 
de bedrijven. In tegenstelling tot enkele 
bedrijven die rondom goed verlicht zijn, 

zijn ook er bedrijven waarvan de directe 
omgeving aardedonker is en ook blijft als 
je dichterbij komt. De werkgroep gaat 
overleggen of betreffende bedrijven moe-
ten worden aangespoord hier verbeterin-
gen uit te voeren.

De Vonder onder de loep genomen

Draag bij 

aan een prettige leef- en 

werkomgeving en help de 

gemeente om de 

buitenruimte schoon, heel en 

veilig te houden! 

Colofon
Dit is een uitgave van de 
Werkgeverskring Enter (Postbus 207, 
7460 AE Rijssen) in samenwerking 
met de gemeente Wierden. 

Redactie: Chris Kuster

Meer informatie over KVO De Vonder 
kijk op de website van de gemeente 
Wierden: www.wierden.nl of neem 
contact op met de projectleider 
de heer Chris Kuster 
(tel. 06 - 144 69 833)

Ontwerp: Beeldende Zaken
Oplage: 200 exemplaren

Op een goed 

onderhouden en veilig 

bedrijventerrein is het 

prettig werken en 

ondernemen ! 

WKE nieuws

• De Werkgeverskring Enter heeft er weer 4 nieuwe leden bij: Revital B.V., 
 Morskieft Ontwerpers, Autobedrijf Slag en Autobedrijf Frans Wolters. 

• Op 14 januari jl. was er de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie van de WKE bij 
Bistro T-Bone. Op deze druk bezochte en geanimeerde bijeenkomst hielden de 
voorzitter Evert Voortman en de wethouder Theo de Putter een korte toespraak. 
Daarna werd een voortreffelijk vier-gangen menu geserveerd in een onconventi-
onele setting aan diverse statafels. Zoals ieder jaar een geslaagde bijeenkomst 
voor de ondernemers uit Enter.


