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Extra info bij programma:
Welkom & toelichting werking en aanpak DITSS door Guus Sluijter – Directeur DITSS
Het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS) brengt kennis, kunde en
ervaring bij elkaar om samen veiligheidsvraagstukken op te lossen.
Overheden, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven verbinden zich en ontwerpen
sociale en technologische innovaties. ‘Via het DITSS-model worden verschillende
instrumenten aangewend om nieuwe veiligheidstoepassingen te testen.

Preventie door CPTED door Henk Neddermeijer – Algemeen directeur Kernel Groep
Het concept CPTED staat voor Crime Prevention Through Environmental Design. Een beproefd
Amerikaans concept dat al is ontwikkeld in de vorige eeuw. Het richt zich op het beïnvloeden van
menselijk gedrag door het (her)ontwerpen, (her)inrichten en beheren van de fysieke ruimte. Door
combinatie van CPTED-strategieën met aanpakken uit Security Management ontstaat een
evenwichtige aanpak met een focus op natuurlijk en duurzaam beveiligen.

Bezoek bedrijventerrein de Kreitenmolen in Udenhout (Tilburg)
Bedrijventerreinvereniging Kreitenmolen Vitaal groepeert een 100-tal
bedrijven. De projecten van de vereniging worden gefinancierd uit de
opbrengsten van de door de gemeente geheven reclamebelasting op het
terrein, waardoor lidmaatschap van de vereniging gratis is. De vereniging
zet onder meer sterk in op social media toepassingen, wat de criminaliteit significant deed dalen. De
toegangsweg naar het terrein werd veiliger gemaakt door energiezuinige LED-verlichting (cradle-tocradle geproduceerd) die onderdeel uit maakt van een door Philips geleverd draadloos dynamisch
telemanagementsysteem van de gemeente Tilburg.

Bezoek bedrijvenpark Ekkersrijt in Son (Son en Breugel)
Ekkersrijt is één van de grootste bedrijventerreinen van ZuidoostBrabant en telt 300 bedrijven. Bijna alle bedrijven zijn aangesloten
bij
de
bedrijventerreinvereniging
“Ondernemersvereniging
Ekkersrijt” (OVE). Op het terrein is een aparte stichting voor beveiliging (SBBE) actief, die OVE, de
gemeente Son en Breugel en de lokale politie verenigt. Het aantal bedrijfsinbraken op het terrein is
gedaald van 123 in 2006 naar tien in 2013, mede door de Ampleye-camera en tal van andere
(technologische) maatregelen.
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Bezoek ProDrive Technologies in Son
ProDrive Technologies stelt 700 medewerkers te werk. Dit high-tech bedrijf
ontwikkelde de Ampleye, een hoge resolutie camera met een enorme
lichtgevoeligheid. Het toestel is een waardevolle aanvulling/vervanger voor
traditionele camera’s door de uiterst scherpe beelden die beter bewijsmateriaal leveren. Ook smart
sensing (slimme sensoren) en sociale media toepassingen ontwikkeld door ProDrive worden toegelicht.

Bezoek bedrijventerrein Flight Forum (Eindhoven Airport)
Flight Forum biedt ruimte aan zowel kantoren als bedrijven. De lokale parkmanager is er
verantwoordelijk voor de beveiliging en het onderhoud, ook wat betreft de bijzondere
blauwe verlichting. Op het terrein werd in het verleden reeds ingezet op beveiliging, wat
resulteert in een vrij lage criminaliteitsgraad. Flight Forum wil echter verder gaan en
start een proces op om te komen tot ‘veiligheid 3.0’. Binnen het project ‘Frisse Kijk’ (in
samenwerking met DITSS) werken studenten van diverse opleidingen multidisciplinair samen met
experts om de veiligheid, beveiliging, aantrekkelijkheid en het welbevinden op het terrein te verhogen

