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Brenno de Winter:
‘Een goede beveiliging van 
persoonsgegevens begint met 
goed systeembeheer. Wat moet 
wanneer gebeuren’

Pieter van Vollenhoven: 
‘Sinds de 80-er en 90-er jaren 
van de vorige eeuw zijn burgers 
medeverantwoordelijk geworden 
voor veiligheid’ 

pieter van vollenhovenBrenno de winter
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Voldoet uw huidige veiligheidskleding aan 

de actuele EN/ISO-normen? Vraag een gratis 

veiligheidsscan aan: T +31 (0)13 531 32 56

Prof. Mr. Pieter van Vollenhoven is voorzitter 
van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie, 
een onafhankelijke organisatie die meedenkt over 
veiligheidsvraagstukken.  
Van Vollenhoven wil alle lezers en lezeressen vragen om 
nog eens mee te denken over het onderwerp ‘de eigen 
verantwoordelijkheid voor veiligheid’. 

V
roeger werd veilig-
heid lange tijd ge-
zien als een taak 
van de overheid al-
leen. Maar in de 80-
er en 90-er jaren 
van de vorige eeuw 

is in deze filosofie, zowel nationaal 
als internationaal, een fundamen-
tele wijziging gekomen. Sindsdien 
wordt veiligheid nog wel gezien als 
een taak van de overheid, maar… 
burgers, ondernemingen en organi-
saties zijn hiervoor nu medeverant-
woordelijk geworden. Op zich vind 
ik deze koerswijziging logisch en be-
grijpelijk, omdat velen zich realise-
ren dat de overheid natuurlijk nooit 
alleen de veiligheid kan garanderen 
of waarborgen. Maar helaas heeft de 
overheid nooit de regie genomen om 
– liefst zo eenduidig mogelijk – vast 
te stellen wat je nu eigenlijk van die 
eigen verantwoordelijkheid van on-
dernemingen en/of organisaties zou 
mogen verwachten.

Tijdperk van de zelfregulering
Bij vele onafhankelijke onderzoeken 
blijkt daarover in de praktijk grote 
onduidelijkheid te bestaan. Vroeger 
werd na bijna alle ernstige gebeur-

tenissen heil gezocht in meer wet-
telijke regels en meer toezicht om 
ongevallen in de toekomst te kun-
nen helpen voorkomen. Maar dat 
tijdperk is nu definitief voorbij; niet 
alleen vanwege de nieuwe veilig-
heidsfilosofie, maar ook omdat wij 
nu leven in het tijdperk van de zelfre-
gulering. Nu ligt immers het accent 
sterk op ‘geen betutteling meer van 
de overheid, de overheid op afstand 
en laat het aan de sector zelf over’. 

Voor het onderwerp veiligheid be-
tekent dit dat de veiligheidsregels 
steeds minder vaak in wetten  wor-
den vastgelegd en steeds meer wor-
den verankerd in de normen en 
richtlijnen van de sector zelf.

Omdat deze normen en richtlijnen 
– vanzelfsprekend – geen verbinden-
de voorschriften zijn, onttrekken zij 
zich veelal aan het (toe)zicht van de 
overheid.

De samenleving is door deze gang 
van zaken voor haar veiligheid steeds 
afhankelijker geworden van het vei-
ligheidsbeleid van de ondernemin-
gen en organisaties zelf. Nog steeds 
kan ik mij hierin prima vinden, mits 
de ondernemingen en/of organisa-
ties zich dan ook aan hun eigen re-
gels houden. Maar hier wringt nu de 

beroemde veiligheidsschoen, omdat 
de ervaring leert dat zeker de niet-
verbindende regels heel gemakkelijk 
het onderspit kunnen delven bij af-
wegingen met andere belangen, met 
name met economische belangen.

Discussie
Heel graag zou ik nog eens ter discus-
sie willen stellen wat je nu eigenlijk 
van de eigen verantwoordelijkheid 
zou mogen verwachten. Geen de-
tails, maar wel de hoofdlijnen, de uit-
gangspunten of beginselen. Als daar 
geen duidelijkheid of eensgezind-
heid over gaat bestaan, dan kom je 
voor de veiligheid in een casinospel 
terecht. Het kan goed gaan, maar ook 
totaal verkeerd. Daarnaast houdt de 
ene organisatie zich wel braaf aan de 
regels en de andere niet.

Kortom, die zin van ‘laat het aan de 
sector zelf over en geen betutteling 
meer door de overheid’ is een prach-
tige zin, maar dan moeten alle secto-
ren het ook waarmaken.

Ik sta open voor uw suggestie en 
debat.

internetcriminaliteit
‘Via internetaanvallen 
kunnen hackers sjoe-
melen met bedrijfs-
informatie, zoals de 
aandeelwaarde van 
een organisatie’

Richard Franken
Directeur van  
Hoffmann  
bedrijfsrecherche
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expert panel

Om twee redenen: Verschillende Bra-
bantse steden staan te hoog in de lijst ‘on-
veilige’ plaatsen. Dat wordt veroorzaakt 
door ‘loslopende’ én georganiseerde cri-
minelen. Dat moet veranderen. Ten twee-
de tast de geconstateerde onveiligheid 
onze dromen en grote internationale am-
bities aan om ‘High Tech’ regio te zijn en 
te blijven. De verwevenheid van onder- en 
bovenwereld  moet op aller-
lei manieren stevig aan-
gepakt worden met als 
duidelijk signaal dat 
we dit niet langer ac-
cepteren!

Mensen merken dat op de korte ter-
mijn omdat we zichtbare resultaten be-
halen met het oprollen van criminele 
netwerken. Op de langere termijn merkt 
men dat omdat de Regionale Informatie 
en Expertisecentra werken aan de ont-
manteling van de onderwereld. We zijn 
op alle fronten bezig met het opwerpen 
van maximale barrières tegen crimine-
len en dat werkt. De Taskforce is daarin 
de katalysator. We delen onze successen 
met andere geïnteresseerde provincies 
en ook landelijk is er veel belangstelling 
voor onze aanpak, minister Opstelten is 
er enthousiast over.

Omdat criminaliteit aanwezig was 
en is. De grote steden in deze provin-
cie scoren hoog op onveiligheid. Dat was 
voor mij reden te zoeken naar de oorza-
ken ervan. Een van de belangrijkste re-
denen is dat de politie tien jaar geleden 
afgerekend werd op aangifte gerelateer-
de criminaliteit: autodiefstal, inbraak. 
De drugsdealers en helers kwamen toen 
niet meer in beeld en daarmee verslech-
terde onze informatiepositie. Een andere 
reden is bijvoorbeeld de ligging van Bra-
bant dicht bij de grens.

Op korte termijn merken mensen 
dat omdat we bewust met informa-
tie naar buiten komen  over onveilig-
heid en criminaliteitsbestrijding. Door 
mediaberichten over het oprollen van 
hennepkwekerijen, maar ook door infor-
matie-avonden in een wijk als daar veel 
overlast en criminaliteit aanwezig is. 
Doordat we nu meer registreren,  wordt 
criminaliteit zichtbaarder. Dat kan zor-
gen voor een subjectief onveiligheidsge-
voel. Maar de resultaten van de versterkte 
aanpak zijn al zichtbaar. Ik ben ervan 
overtuigd dat Noord-Brabant er in zijn 
geheel veiliger op wordt.

Dat ligt voor de hand: onze grote ste-
den scoren hoog op onveiligheid, voor-
al bij inbraken, overvallen en geweld op 
straat. Hoog tijd dus om dat aan te pak-
ken. Door de ligging als grensprovincie is 
het schijnbaar gemakkelijker dan in an-
dere provincies van Nederland om cri-
minele activiteiten te ontplooien. Dat 
moeten we een krachtig halt toeroepen. 
Als je alleen de ‘kleine’ crimineel pakt, 
is het dweilen met de kraan open. Achter 
een wietkweker staat een criminele or-
ganisatie. Achter een dief ligt een helers-
netwerk.

We merken in Tilburg een afname van 
overvallen en geweld op straat. Veelple-
gers worden harder aangepakt. Onze am-
bities reiken echter verder: we willen deze 
vormen van criminaliteit nog veel verder 
terugdringen en ervoor zorgen dat deze pro-
vincie niet hoog meer scoort in de ‘onveilig’ 
lijsten. Daar zetten we dus een tandje bij. 
Mensen zien nu ook dat misdaad niet loont, 
want van de wietkweker die gepakt wordt, 
nemen we zijn dure auto ook 
direct in beslag. Zicht-
baar maken aan bur-
gers dat we dat doen, 
draagt ook bij aan het 
veiligheidsgevoel.

Er was al regelmatig overleg met 
de drie Brabantse veiligheidsregio’s. We 
trokken samen op en dat leidde in 2010 
tot de Taskforce B5: een samenwerkings-
verband tussen de vijf grootste Brabantse 
gemeenten, het Regionaal Informatie en 
Expertise Centrum, het Openbaar Minis-
terie, de Belastingdienst, de Koninklijke 
Marechaussee en de politie. Door deze 
‘breedte’ is de overheid nu goed georgani-
seerd. Ons belangrijkste doel is het oprol-
len van criminele bendes, het afbreken 
van  criminele structuren en natuurlijk 
het in beslag nemen van crimineel geld.

Nu werken de politie en de overheid in-
formatiegericht waardoor criminele organi-
saties beter in kaart gebracht worden. Er is 
meer samenwerking tussen gemeente, poli-
tie, justitie en belastingdienst. Vroeger pak-
ten we één strafbaar feit aan. Nu trekken we 
het veel breder en zetten we alle beschikba-
re middelen in. Voorbeeld: voorheen zetten 
we illegalen uit een huis en kreeg de eige-
naar hooguit een proces verbaal. Nu zoeken 
we uit of deze eigenaar nog 
meer panden heeft, waar 
die staan, wat daar ge-
beurt, hoe hij aan zijn 
geld komt en wat hij er 
mee doet.

Het was verbazingwekkend hoe-
veel informatie er binnen de overheid 
al bekend was en hoe weinig we dat tot 
voor kort deelden. Door de integrale sa-
menwerking binnen Taskforce B5 slagen 
we er nu in criminele organisaties op te 
rollen en criminelen te raken waar het 
pijn doet. Bijvoorbeeld door het vermo-
gen en de goederen, verkregen via crimi-
nele praktijken, in beslag te nemen. Dat 
werkt veel beter dan een kleine straf. We 
investeren in het aanpakken van de ge-
organiseerde criminaliteit om de ‘kleine’ 
criminaliteit te verminderen.

Vraag 1:
Waarom staat veiligheid hoog 
op de agenda in de Provincie 
Noord-Brabant?

Vraag 2:
Op welke manier wordt er nu 
gewerkt en wat is er nieuw 
aan deze aanpak?

Vraag 3:
Wat merken mensen in de 
praktijk van de bestuurlijke 
aanpak van de criminaliteit op 
zowel de lange als korte 
termijn?

Wim van de Donk
Commissaris van de  
Koningin

Rob van Gijzel
Burgemeester van  
Eindhoven

P.G.A. Noordanus
Burgemeester van Tilburg

We  
accepteren  

het niet  
langer!

er is meer  
samen- 
werking

Mensen  
zien dat  

misdaad niet 
loont
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Samenwerking tussen politie en 
particuliere beveiligingsbedrij-
ven bestaat al enkele jaren, zij het 
mondjesmaat. Het gebeurt onder 
andere bij ladingdiefstallen waar 
gezamenlijk de camerabeelden 
‘gelezen’ worden. Een verdere sa-
menwerking ligt echter voor de 
hand. Dat vindt Laetitia Griffith, 
voorzitter van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche.

“Politie en beveiligers weten el-
kaar steeds vaker te vinden en dat 
komt de openbare veiligheid zeker 
ten goede”, stelt Griffith. De groei-
ende samenwerking komt mede 
doordat de beveiligingsbranche ge-
professionaliseerd is, over relevante 
kennis en geavanceerder apparatuur 
beschikt. Hun inzet stelt de politie in 
staat zich meer op haar kerntaken 
te richten. “Er zijn 31.500 beveiligers 
‘op straat’. Dat betekent veel ogen en 
oren extra.” 

Regionale samenwerking
De samenwerking bestaat nu 
vooral nog uit proactieve infor-
matie-uitwisseling. “Denk daarbij 
aan het doorgeven van kentekens 
bij verdachte voertuigen of het 
doorgeven van verdachte situa-
ties aan de meldkamer.” Griffith 

stelt dat er wel regionale samen-
werkingsverbanden zijn, maar 
dat het de vrijheid van elke poli-
tiekorps is om een samenwerking 
aan te gaan. “De lokale overheden 
beslissen dat zelf, maar gezien de 
goede resultaten wil men die sa-
menwerking steeds vaker. Minis-
ter Opstelten en staatsecretaris 
Teeven van Veiligheid en Justitie 
zien de meerwaarde van de bran-
che in. Minister Opstelten gaf re-
cent aan meer ruimte te zien voor 
gemeenten voor inhuur van be-
veiligers. En staatssecretaris Tee-
ven maakt zich sterk voor meer 
informatie-uitwisseling en sa-
menwerking tussen politie en be-
veiligers.” 

Effectieve aanpak
‘Samen Alert 24/7’ is een goed 
voorbeeld van een dergelijke sa-
menwerking. “Hier werkt de 
politie samen met drie keurmerk-
houdende beveiligingsbedrijven 
waardoor het mogelijk is sneller 
in actie te komen en criminali-
teit effectief aan te pakken.” De 
beveiligers geven hier niet alleen 
informatie, ze ontvangen dat ook 
van de politie zoals signalemen-
ten of kentekens. De beveiligers 

hebben een directe lijn met de 
meldkamer. Een ander voorbeeld 
is CrimiNEE: hier werkt de politie 
samen met het bedrijfsleven en 
beveiligers ter verbetering van de 
veiligheid.

Beveiliging bij  
evenementen
Griffith is blij met deze ontwik-
kelingen. “De kwaliteit van de be-
veiligingsbranche komt zo ten 
goede aan de hele samenleving.” 
Ze ziet voldoende mogelijkheden 
om tot nog nauwere samenwer-
king te komen. “Bij evenemen-
ten bijvoorbeeld. Moet de politie 
dat doen of kan dat ook door be-
veiligers gedaan worden. Ook 
bij toezicht- en handhavingsta-
ken kunnen beveiligers een we-
zenlijke bijdrage leveren. Op een 
vergadering van de Vereniging 
Nederlandse Gemeenten waren 
de aanwezige burgemeesters po-
sitief over de mogelijkheden tot 
samenwerking. Het is aan de 
branche om aan te tonen dat ze 
effectiever, efficiënter én goedko-
per zijn. Daarna is het aan burge-
meesters en politie om te kiezen. 
Zelf blijven doen of uitbesteden 
aan private professionals. Er zijn 
voldoende concrete voorbeelden 
om aan lokale overheden te laten 
zien hoe succesvol een samen-
werking kan zijn.”

Laetitia Griffith
Voorzitter van de 
Nederlandse  
Veiligheidsbranche

gebruik  
maken van 
elkaars expertise

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

■■ Vraag: Waarom werken bevei-
ligingsbedrijven steeds vaker sa-
men met de politie?

■■ Antwoord: Politie en beveili-
gingsbedrijven versterken geza-
menlijk de slagkracht en dus de 
openbare veiligheid.

nieuws

wERk sAmEn 
VooR EEn 

succEsVoLLE 
AAnpAk

1
tip

De juiste mensen op de juiste plek

Hier worden de juiste 
beveiligingsmaatregelen
getroffen

Beveiligingsmaatregelen? Waar dan? Iedereen die wil kan de inhoud van

deze container toch zo meenemen? Dat klopt. In zekere zin. Maar deze

container is leeg. En een container zonder inhoud vormt geen risico en is

niet aantrekkelijk voor criminelen. Waarom zou je er dan state of the art

beveiligingsmaatregelen op loslaten? Die kun je beter inzetten bij 

objecten die daar wel om vragen. Trigion zoekt altijd naar de juiste 

balans tussen beveiligingsniveau en -risico. Trigion is het grootste

beveiligings bedrijf van Nederland. We kunnen bogen op een ervaring

van 100 jaar. Zoeken proactief naar nieuwe oplossingen om mensen en

eigendommen nog beter en efficiënter te beschermen. Onze opdracht -

gevers waarderen dat. Dat blijkt niet alleen uit onze klant tevreden -

heidsonderzoeken maar ook uit onze langdurige contracten. Omdat we

doen wat er van ons wordt verwacht. En eigenlijk altijd net iets meer dan

dat. Wilt u weten wat Trigion voor uw organisatie kan betekenen? 

Kijk voor meer informatie op www.trigion.nl of bel (010) 298 11 33. 

Wij zijn u graag van dienst. Trigion. Toonaangevend in veiligheid
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nieuws

Voorzitter Branche Organisatie Pu-
blieke Veiligheid de heer Thomas van 
den Berk vertelt: “Cameratoezicht 
is niet anders dan een politie-agent 
die surveilleert in de publieke ruim-
te. Het is een technisch hulpmiddel, 
niet meer dan dat.” Camerabeelden 
blijven enkele dagen tot weken be-
waard en zolang er geen aanleiding 
toe is, doet men daar verder niets 
mee. “De camerabeelden worden op 
gezette tijden wel ‘uitgelezen’, maar 
het is niet zo dat iemand vierentwin-
tig uur per dag kijkt naar wat er alle-
maal gebeurt.” Camera’s hangen in 
publieke ruimtes zoals winkelcen-
tra, uitgaanscentra en hangplekken. 

Veilig stellen
Gebeurt er echter wel iets en is er 
sprake van een misdrijf, dan worden 
de betreffende beelden veilig gesteld 
op een cd. Deze dienen dan als be-
wijs in een strafzaak. Het ‘uitlezen’ 
van camerabeelden gebeurt door be-
edigde opsporingsambtenaren. “Het 
is zeker niet zo dat er overal camera’s 
hangen. In een woonwijk waar niets 
aan de hand is, is er geen enkele re-

den voor.” Of er al dan niet camera’s 
geplaatst worden, is in eerste instan-
tie een zaak van de gemeenteraad. 
“Zij beslissen of er voldoende aan-
leiding voor is. Als de raad positief 
beslist, gaat het verzoek naar de drie-
hoek burgemeester, politie en het 
openbaar Ministerie die de uitein-
delijke beslissing nemen over wel of 
niet plaatsen van camera’s.“

Escalatie
Het gevoel dat er steeds meer came-
ra’s verschijnen in het straatbeeld, 
klopt volgens van den Berk wel. “Met 
camera’s wordt meer gezien/gecon-
stateerd en er zijn minder mensen 
voor nodig. Het heeft echter wel al-
tijd ten doel de veiligheid te vergro-
ten en dat werkt. Bijvoorbeeld: in 
de stad Groningen worden jaarlijks 
vierhonderd misdrijven opgelost 
met de hulp van camerabeelden. En 
er worden veel calamiteiten voorko-
men! Stel dat er camera’s hangen in 
een uitgaansgebied die direct ‘uitge-
lezen’ worden. Op het moment dat 
er escalatie dreigt, wordt de meldka-
mer ingeschakeld en gaat er politie 
ter plaatse. Dat voorkomt vaak al dat 
er echt een probleem ontstaat.” Van 
den Berk vindt cameratoezicht dan 
ook absoluut van toegevoegde waar-
de. Beveiligingscamera’s krijgen een 
steeds betere beeldkwaliteit. “Nieuw 
is ook dat er gewerkt wordt aan een 
wetsvoorstel dat het tijdelijk plaat-
sen van camera’s mogelijk moet ma-
ken, bijvoorbeeld bij evenementen.” 

Thomas  
van den Berk
Voorzitter branche 
Organisatie 
Publieke Veiligheid

Cameratoezicht in publieke 
ruimtes is een veelbesproken 
onderwerp. De één vindt het 
een beperking van de privacy, 
een ander is blij met de ‘extra’ 
ogen. 

de praktijk

opEnBarE VEilighEiD
politie en beveiligers weten 
elkaar steeds vaker te vinden. 
Dit komt de openbare veiligheid 
ten goede.

1 2 3 4

5 6 7 8

Test je kennis over veiligheid
Wat betekenen deze borden?

1: Pas op: kade of rivieroever, 2: Biologisch gevaar, 3: Hangende last, 4: Beschermend gezichtsmasker verplicht, 
5: Schort verplicht, 6: Verboden te blussen met water, 7: Verboden te claxoneren, 8: Verboden voor onbevoegden

in het kort

iCE nummer in gSM
ICE staat voor ‘In Case of Emer-
gency’. Hulpdiensten willen dat 
iedereen de telefoonnummers 
van hun naasten op-
slaat in de gsm onder de 
naam ICE. Dit om bij 
een ongeval naasten 
snel te kunnen infor-
meren. Het nummer 
kan ook gebruikt 
worden om medi-
sche informatie in 
te winnen bij die naaste. Daar-
naast kan ICE voorkomen dat de 
hulpverleners lang moeten zoe-
ken naar het juiste telefoonnum-
mer.

Blokkering
In de praktijk wordt het 

echter maar zelden ge-
bruikt, vooral omdat 

gsm’s veelal geblok-
keerd zijn en el-
ke gsm een andere 
blokkering heeft. 

Ambulancebroeder 
Remco is bekend met ICE, 

maar ziet de blokkering ook als 
een probleem. Hij stelt dat de 
zorg altijd eerst uitgaat naar het 
slachtoffer en pas later naar het 
informeren van naasten.

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

Camera’s hebben 
toegevoegde waarde

remco Wanda
ambulancebroeder



Wilt u meer weten over het klimaatbewust ondernemen van Heras,
ons CO2-bewust certi� caat of het 4D Hekwerk van de Toekomst?
Kijk op www.heras.nl of mail naar klimaatbewust@heras.nl

van de energie die wij steken
in het klimaat bijvoorbeeld

‘RescueSim Next Generation’ van VSTEP
Dit trainingsplatform ondersteunt hulp-
verleners met virtuele trainings methoden 
in 3D bij incident- en calamiteitbestrijding. 
Zo kunnen hulp verleners vaker trainen en 
beter inspelen op crisissituaties. 

Meer informatie over deze of andere 
initiatieven die de overheid ondersteunt: 

www.agentschapnl.nl/
onderwerp/innoveren-veiligheid

Veiligheid houdt ons allemaal bezig. 
Bescherming tegen criminaliteit, 
terrorisme en rampen, maar ook de 
bewaking van onze persoonlijke veiligheid 
en die van veiligheids personeel en hulp-
verleners is van groot belang. De overheid 
ondersteunt innovatieve ideeën, zoals: 

‘Systeem Dashboard’ van Connexxion
Hulp- en veiligheidsdiensten en 
vervoerders kunnen vaak niet adequaat 
optreden tegen agressie en criminaliteit 
in het openbaar vervoer, doordat ze 
onduidelijke informatie hebben over de 
situatie. ‘Dashboard’ verbindt camera’s 
met meldkamers en het Regiecentrum OV. 
Hierdoor kan er sneller en gerichter 
worden gehandeld.

Innovatieve oplos singen 
voor een  veiliger Nederland

Simplify your Automation

the spirit of safety
Pilz Nederland - Vianen 
Tel. 0347 320477, www.pilz.nl

De oplossing voor uw 
automatiseringsproject

Het automatiseringssysteem PSS 4000
bestaat uit diverse hardware- en software-
componenten alsmede uit het real time-
Ethernet SafetyNET p en de desbetreffen-
de netwerkcomponenten. Deze zijn nauw
op elkaar afgestemd en vormen dus de 
oplossing voor uw automatisering.

HET AUTOMATISERINGSSYSTEEM

PSS 4000
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Maatschappelijke veiligheid 
door innovatieve oplossingen 

“Veiligheid is door aanslagen in New 
York, Madrid en Londen hoog op de 
agenda komen te staan”, vertelt Guus 
Broesterhuizen, directeur van de divi-
sies NL Innovatie en NL Octrooicen-
trum bij Agentschap NL. “De overheid 
heeft daarop besloten om sterk op in-
novatie en veiligheid in te zetten. In 
het kader van het programma ‘In-
novatie voor Maatschappelijke Vei-
ligheid’ (IMV) werkt de overheid aan 
oplossingen voor de problemen en 
uitdagingen in de toekomst op het ge-
bied van veiligheid. Daarbij richten 
we ons op drie thema’s:  ‘opereren in 
netwerken, ‘opleiden, trainen en si-
mulatie’  en ‘ fysieke bescherming’. 

Maatschappelijke veiligheid
“Om de technische innovaties tot een 
succes te maken, is de samenwerking 
tussen bedrijven, kennisinstellingen 
en operationele diensten als eindge-
bruikers  van groot belang. Daarom 
werken zij nauw samen bij het op-
lossen van vraagstukken. Wordt een 
innovatieverzoek goedgekeurd, dan 
verstrekt het IMV ondersteuning 
aan de organisaties die een product of 
dienst willen ontwikkelen. Het doel 
is om een goedwerkend product op 
de markt te brengen, waarmee we de 
maatschappelijke veiligheid kunnen 
vergroten.”

Innovatieve  
aanbestedingsprojecten
Aan welke technologische innova-
ties werkt de overheid om de veilig-
heid te verbeteren? “We zijn nu bezig 
met een project waarbij met sonarap-

paratuur criminele duikers  gesigna-
leerd kunnen worden die drugs onder 
boten ophalen. Daarmee kunnen we 
smokkelaars en terroristen onder wa-
ter opsporen. Door dit project zijn we 
straks beter in staat om smokkelaars 
op te sporen. Het leidt tot meer veilig-
heid voor de burgers, hulpverleners 
en de industrie.”

Maatschappelijke  
oplossingen
Maar met het IMV-programma wor-
den niet alleen technische snufjes 

voor operationele diensten uitgevon-
den. “Zo loopt er ook een project waar-
bij er een lage druk watersprinkler 
wordt ontwikkeld. De huidige wa-
tersprinklers werken namelijk alleen 
onder hoge druk. Door een lage druk 
watersprinkler te ontwikkelen, kan 
deze aangesloten worden op de water-
kraan. Daarmee zijn ook woonhuizen 
beter beveiligd tegen brand.” 

Succesvolle producten
Inmiddels zijn er al tientallen pro-
jecten succesvol afgerond. “Een mooi 

voorbeeld daarvan is het identifi-
ceren van branden op de weide. In 
2009 zijn daar speciale toepassin-
gen voor onbemande helikopters 
voor ontwikkeld. Die verkennen 
de weide en kunnen nu op zoek 
gaan naar rookontwikkeling. In ge-
val van brand wordt er een seintje 
gegeven naar de meldkamers die 
vervolgens direct actie kunnen on-
dernemen.” 

Meer informatie
Interessante uitvindingen, maar 
hoe komen burgers er achter welke 
projecten er plaatsvinden? In 2013 
wordt er een Veiligheidscongres ge-
organiseerd. Daar kunnen burgers 
demonstraties zien van ontwikkel-
de producten. In de toekomst gaan 
we vaker naar buiten treden met 
onze projecten om deze onder de 
aandacht te brengen van de eindge-
bruiker en de burger.”

‘De overheid 
werkt aan 
oplossingen voor 
de problemen 
en uitdagingen in 
de toekomst op 
het gebied van 
veiligheid’
Guus Broesterhuizen 
Directeur van de divisies NL innovatie en  
NL Octrooicentrum bij agentschap NL

foto: AgentschAp nL

britt sijtsma

redactie@mediaplanet.com

■■ Vraag: Hoe zet de overheid 
zich in om de weerbaarheid te-
gen terrorisme, criminaliteit en 
rampen te verbeteren?

■■ Antwoord: Overheid en be-
drijfsleven streven met het 
ontwikkelen van innovatie-
ve oplossingen naar een veili-
ger Nederland. Dat gebeurt via 
het programma ‘innovatie voor 
Maatschappelijke Veiligheid’.

feiten en cijfers

■■ Het IMV programma loopt tot 
2013. Daarna wil de overheid het 
onderwerp veiligheid een rol ge-
ven onder de topsector High tech 
sector en Materialen (HtsM). 

■■ In de afgelopen periode zijn 
36 innovatieprojecten en 34 sBir 
(aanbestedings)projecten gestart. 

■■ Uit onderzoek blijkt dat 75 
procent van alle projecten succes-
vol wordt afgerond.

■■ De duur van de ontwikkeling 
van een project is afhankelijk van 
het programma. Gemiddeld wordt 
een idee in twee jaar uitgewerkt 

naar een verkoopbaar product of 
bruikbare toepassing.

■■ Door het programma hebben 
meer dan 200 bedrijven, 50 eind-
gebruikers en 22 onderzoeksor-
ganisaties elkaar gevonden om 
samen een concreet plan uit te 
werken.

■■ Naar schatting zijn er in ne-
derland ruim 500 bedrijven actief 
op het terrein van veiligheid.

■■ Het budget voor het iMV-pro-
gramma bedraagt 24,5 miljoen.

■■ Het budget voor sBir be-
draagt 5,7 miljoen

! De voortgang van de pro-
jecten is ook te volgen via:

www.agentschapnl.nl/onderwerp/
innoveren-veiligheid

VraaG & antwoorD

Veiligheid en duurzaamheid 
gaan hand in hand, zo vindt 
Peter van Dommele, direc-
teur van Sublean Group. 
Maar hoe gaat dit er dan uit-
zien, bouwen we straks hek-
ken rondom gevangenis-
sen die tegelijkertijd zonne-
energie opwekken?

Peter van Dommele
Directeur van  
Sublean Group

Hoe gaan veiligheid en 
duurzaamheid samen?
“Veel mensen denken bij vei-
ligheid aan terrein- of ob-

jectbeveiliging maar vergeten dat 
bescherming tegen klimaatveran-
dering en gezondheidsrisico’s ook 
meetelt. Denk hierbij aan het veilig 
over straat kunnen lopen zonder dat 
het regenwater aan je enkels staat of 
aan schone lucht in en rond gebou-
wen. Veiligheid wordt dus ook ge-
lieerd aan duurzaamheid. Daarop 
hebben de Rijksoverheid en Sublean 
Group een ‘Green Deal 4-D Opper-
vlakteontwikkeling’ ondertekend. 
Hierbij gaat het om duurzaam en 
innovatief (her)ontwikkelen en ex-
ploiteren van bestaande en nieuwe 
oppervlakte. De bedoeling is dat ie-
der oppervlak en object in het eco-
systeem duurzaam wordt gemaakt.” 

Welke ontwikkelingen 
zijn er op het gebied van 

veiligheid?
“De 4D-technologie als Opper-
vlakte Combinatietechnologie 

is een aansprekende ontwikkeling. 
Neem als voorbeeld het ‘Hek van de 
Toekomst’. Daarmee kun je voortaan 
niet alleen een terrein of personen 
beveiligen, maar het kan ook 24 uur 
per dag duurzaam leveren, zuiveren, 
compenseren en communiceren. 
Zo kan het hekwerksysteem zonne-
energie opwekken, lucht en water 
zuiveren en reclameboodschappen 
weergeven. Het krijgt dus ook een 
duurzame waarde en impact. Dit 
proces sluit geheel aan bij de doel-
stellingen van de overheid en wordt 
vanuit een Living Lab in Oirschot de 
markt in gebracht. We zien dat kop-
lopers de markt beter kunnen be-
dienen én volgen door zich vanuit 
innovatie en transparantie op duur-
zaamheid te richten.”

Gaat de aandacht voor 
duurzaamheid niet ten 

koste van de veiligheid?
“Juist niet! Veiligheid is de ba-
sis waarop we de toekomst 

bepalen. Een veilige leef- en werk-
omgeving is niet vanzelfsprekend 
meer en kan ons veel geld gaan kos-
ten. We moeten dus veiligheid meer 
associëren met verduurzaming, ook 
vanuit een nog nooit bekeken hoek. 
Kijk maar naar het eerder genoemde 
voorbeeld van het ‘Hek van de Toe-
komst’. De innovatiekracht rond-
om veiligheid is enorm en stemt mij 
zeer positief. De kansen om deel te 
worden van de oplossing in plaats 
van het probleem, staat bij de kop-
loper voorop. Samengevat is er een 
transitie aan de gang van object- en 
persoonsbeveiliging naar integrale 
duurzame omgevingsbeveiliging. 
Een veilig idee!”

expert

Hek VAN De toekoMSt
Met dit hek kun je personen en 
terreinen beveiligen, maar ook 
zonne-energie opwekken, lucht 
en water zuiveren en reclame-
boodschappen weergeven.

!

!

!

britt sijtsma

redactie@mediaplanet.com
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Tegenwoordig moet elk be-
drijf een risico-inventari-

satie & -evaluatie (RI&E) 
hebben. Met de resultaten hier-
van wordt vervolgens een plan 
van aanpak voor de veiligheid 
op de werkvloer opgesteld. Het 
is verplicht om je plan van aan-
pak te laten testen.

Deze regels en afspraken zor-
gen ervoor dat er veiliger ge-
werkt kan worden en er minder 
arbeidsongevallen plaatsvin-
den.

foto: shutterstock

Veiligheid op 
de werkvloer

be bright be sure
Nsecure bevordert de veiligheid van ondernemingen en haar medewerkers. Dit doen wij door het ontwikkelen, implementeren en onderhouden 

van duurzame en gebruiksvriendelijke veiligheidsoplossingen, die worden afgestemd op de bedrijfsactiviteit van de klant. www.nsecure.nl
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De industriële sector kent al talloze 
regels en wetten die veilig werken 
moeten borgen voor de werkne-
mers. Elk bedrijf dient een risico-
inventarisatie & -evaluatie (RI&E) 
te hebben en met de resultaten 
daarvan een plan van aanpak op te 
stellen. Dit plan van aanpak dient 
verplicht getoetst te worden. Het is 
echter in de meeste gevallen niet af-
doende om ongevallen op de werk-
vloer te voorkomen.

Veiligheid op de werkvloer is een 
containerbegrip, stelt plaatsvervan-
gend General Manager H&S Peter 
Booster van Tata Steel. “Bijna alles 
is terug te voeren op veiligheid, alle 
bedrijfsprocessen zijn ervan afhan-
kelijk. Structuur en een systema-
tische aanpak zijn voor een grote 
organisatie (9.000 medewerkers) 
als de onze randvoorwaardelijk. Wij 
maken bewust onderscheid tussen 
procesveiligheid, arbeidsveiligheid 
en arbeidshygiëne. Dat helpt om de 
aansturing van een goede structuur 
te kunnen voorzien. Veiligheid be-
gint met het goed opleiden van de 
lijn en is gebaat bij een goede vakin-
houdelijke ondersteuning.” 

Bewustwording
Booster gelooft heilig in de kracht 
van sturen op veiligheidsinspan-

ningen. “Het maakt de mensen be-
wuster van hun werkomgeving. We 
hebben verschillende programma’s 
die daarop gericht zijn. Onze ambi-
tie is nul ongevallen, want we gelo-
ven dat elk ongeval te voorkomen is. 
Als er een ongeval plaatsvindt of als 

een werknemer de verplichte veilig-
heidsregels niet in acht neemt, dan 
richten we ons in die gevallen voor-
al op de achterliggende oorzaken 
daarvan. We zoeken liever naar het 
waarom, dan dat we veel tijd steken 
in een disciplinaire maatregel. Want 

dat laatste alleen neemt de oorzaak 
niet weg.”

Ambassadeurs in veiligheid
“Vorig jaar zijn we gestart met vei-
ligheidsteams waarbij maandelijks 
van elke fabriek vijf tot acht mede-
werkers een maand lang volledig van 
hun werk worden vrijgemaakt. In die 
tijd volgt men trainingen en worden 
projecten opgestart die het bewust-
zijn van veiligheid naar een hoger 
niveau tilt.” Zo worden circa 100 me-
dewerkers elke maand de veiligheid-
sambassadeurs voor hun fabriek. 
“Kennis op het gebied van taakrisi-
coanalyses, aanspreken op onveilig 
gedrag, inzicht in herkennen van ri-
sico’s, et cetera. Het is mooi om te zien 
hoe deze mensen zich meer bewuster 
van onveiligheid zijn na deze maand. 
Er ontstaat een positievere grond-
houding op veiligheidsgebied en uit-
eindelijk neemt daardoor het risico 
op ongevallen verder af.”

Omslag
Veiligheidsobservatierondes op de 
werkplek door het lijnmanagement 
en de daaruit voortvloeiende veilig-
heidsdialoog met de mensen levert 
volgens Booster een significante bij-
drage aan veiliger werken en het ver-
lagen van het aantal ongevallen. “Het 
is een demonstratie van leiderschap 
in veiligheid. Zeggen dat je veiligheid 
belangrijk vindt is goed, het demon-
streren daarvan is veel beter. Goed 
voorbeeld doet volgen. Het zorgt voor 
een omslag in denken. Van onbewust 
onveilig naar bewust onveilig en ver-
volgens van bewust veilig naar onbe-
wust veilig. Een kleine stap voor elke 
manager, een reuzenstap op de veilig-
heidsvolwassenheidsladder.”

Regels en wetten. Vooral in de industriële sector bestaan er een hoop regels en 
wetten die voor een veilige werkomgeving moeten zorgen.  foto: shutterstock 

nieuws

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

■■ Vraag: Hoe krijgt een industri-
ele organisatie veiligheid hoog in 
het vaandel?

■■ Antwoord: Door te focussen 
op inspanningen in plaats van op 
resultaat.

pRAAt niet  
Alleen OVeR 
Veiligheid:  

demOnstReeR 
het OOk!
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tip

Een goede kluis of brandkast wordt nog altijd gemaakt van 
staal en beton. Daarnaast wordt er veel aandacht besteed 

aan het vernuft van een degelijke 
constructie. Hierdoor wordt het 
oneigenlijk openbreken nog 
moeilijker. Als laatste is er de 
keuze voor het kluisslot. Dit 
was vroeger eenvoudiger om-
dat er slechts keuze was uit 
een sleutel- of draaischijfslot. 
De werking van deze sloten 
is eenvoudig en overzichtelijk. 
Sinds dertig jaar zijn er ook 
elektronische kluissloten. Het 
principe is in basis hetzelfde, 

je geeft een geheimcode in en 
de kluis gaat open. Sleutels ver-

stoppen of meenemen is overbodig 
evenals het gecompliceerde links-rechts 

gedraai van draaischijfsloten. Elektronische kluissloten 
zijn gemakkelijker in gebruik, veiliger en meer betrouw-
baar, zou je denken! Echter in de afgelopen jaren hebben 
elektronische kluissloten een enorme ontwikkeling door-
gemaakt. De variaties in merken en softwareversies zijn 
zo toegenomen, dat je als consument door de bomen het 
bos niet meer ziet. Er is zelf een kluisslot met een koe-
koeksklok functie. 

“Koekoeksklok verraadt 
elk uur zijn heimelijke locatie”
Dit slot klinkt ieder uur, wat natuurlijk komisch is, want het 
verraadt elk uur zijn heimelijke locatie. Ook zijn er sloten 
met 100 toegangscodes waarmee elke gebruiker dag en 
nacht toegang heeft tot de kluis. Wat als er dan iets wordt 
vermist? Wie heeft het dan gedaan….Bij het maken van 
een keuze over de 
aanschaf van een 
kluis wordt nog 
steeds teveel al-
leen gekeken naar 
de inbraak- en 
brandwerendheid. 
De keuze van het 
kluisslot wordt 
hierin bijna altijd 
vergeten maar is 
minstens zo be-
langrijk als niet 
( t egenwoord ig ) 
belangrijker. Het 
grootste voordeel 
van een sleutelslot 
is “de sleuteldra-
ger”, wie de sleutel 
heeft kan als enige 

in de kluis en is hier dan ook als enige 100% verantwoor-
delijk voor. Mits er geen meerdere exemplaren in omloop 
zijn is dit een sluitend verhaal. Echter de meeste kluissleu-
tels zijn bij een sleutelspecialist eenvoudig bij te maken! 
Uit de praktijk is gebleken dat ontvreemding uit een kluis 
het meest gebeurt door eigen personeel. Onze visie is dat 
je een kluisslot zo moet inrichten dat het naadloos aansluit 
bij de veiligheidsprotocollen van uw bedrijf. Dit is tegen-

woordig bij de betere kluissloten mogelijk met behoud 
van het veiligheidscertifi caat.

“De sleuteldrager is 100% verantwoordelijk”
De mogelijkheden van toegang tot de kluis kan per 
geheimcode worden beperkt tot de strikte periode dat 
die persoon toegang heeft tot de kluis. Of het kluisslot 
kan zo worden ingesteld dat er slechts één van alle 
aangemaakte geheimcodes de kluis kan openen. Het 
grote voordeel van “de sleuteldrager” is nu pas echt 
een sluitend verhaal.

 

Kluisslot bepaalt veiligheid brandkast!
aan het vernuft van een degelijke 

constructie. Hierdoor wordt het 
oneigenlijk openbreken nog 
moeilijker. Als laatste is er de 
keuze voor het kluisslot. Dit 
was vroeger eenvoudiger om-
dat er slechts keuze was uit 
een sleutel- of draaischijfslot. 
De werking van deze sloten 
is eenvoudig en overzichtelijk. 
Sinds dertig jaar zijn er ook 
elektronische kluissloten. Het 
principe is in basis hetzelfde, 

je geeft een geheimcode in en 
de kluis gaat open. Sleutels ver-

stoppen of meenemen is overbodig 
evenals het gecompliceerde links-rechts 

heeft kan als enige 

Voor meer informatie of specifi eke wensen kunt u contact op nemen met Safe2Lock Brandkasten
Tel: 0485 324 870   of   Mail: info@safe2lock.nl                    www.safe2lock.nl   of   www.lock4safe.com

Veiligheid op 
de werkvloer: 
nood of deugd?

■■ Vraag: Hoe kunnen bedrij-
ven de veiligheid op de werk-
vloer verbeteren?

■■ Antwoord: De combina-
tie van risicoanalyse, preven-
tie, opleiding en sensibilisering 
leidt tot een pure win-win: het 
aantal ongevallen daalt en de 
motivatie stijgt.
Het aantal arbeidsongevallen zit de 
laatste jaren in dalende lijn. Daar 
zijn werkgevers uiteraard blij om. 
Steeds vaker plukken ze namelijk 
de vruchten van hun eigen inspan-
ningen op het vlak van veiligheid. 
Volgens Juliette Grimonprez van 
Seton, zijn deze inspanningen niet 
meer dan logisch: “Elke werkgever 
is verantwoordelijk voor de fysie-
ke en mentale gezondheid van zijn 
personeel. Hij moet dus het nodige 
doen om de veiligheid te waarbor-
gen. Enerzijds nemen werkgevers 
maatregelen omdat ze nu eenmaal 
verplicht zijn de alsmaar strenge-
re wettelijke regels op het vlak van 
veiligheid op het werk na te leven.” 
Daarnaast wordt ook van hen ver-
wacht dat ze de werkgerelateerde 
risico’s evalueren en vastleggen. 
“Anderzijds begrijpen steeds meer 
werkgevers dat het nemen van pre-
ventieve en corrigerende maat-
regelen loont. Werkgevers gaan 
bijgevolg ook zelf concrete initia-
tieven nemen, en niet langer alleen 
maar omdat het moet: ze organi-
seren opleidingen en sensibilise-
ringsacties rond preventie, stellen 
een intern veiligheidsreglement op, 
of signaleren gevaarlijke situaties 
door middel van pictogrammen.” 
Op die manier wordt investeren 
in veiligheid niet langer een nood, 
maar een absolute deugd, voor bei-
de partijen. Het aantal ongevallen 
zal immers dalen (en dus ook het 
absenteïsmecijfer), terwijl de pro-
ductiviteit, de motivatie en de te-
vredenheid van de werknemers 
toenemen.

feiten

■■ per jaar zijn er gemiddeld 
240.000 slachtoffers van een ar-
beidsongeval die medische be-
handeling nodig hebben. 

■■ een arbeidsongeval is een on-
geval dat door of tijdens de uit-
oefening van betaalde arbeid ge-
beurt.

■■ letsel door snijdende of ste-
kende voorwerpen komt het 
meest voor. Daarna is contact met 
een bewegend voorwerp of be-
knelling de grootste oorzaak van 
een arbeidsongeval. 

■■ Uit de 8e monitor arbeidson-
gevallen blijkt dat in 2009 naar 
schatting 218.000 werknemers 
een arbeidsongeval kregen met 

geestelijk of lichamelijk letsel als 
gevolg. 

■■ in de bouw, metaalindustrie, 
voedings- en genotmiddelenin-
dustrie vallen relatief de meeste 
slachtoffers per 100.000 werken-
den. 

■■ in het nationaal kompas 
Volksgezondheid staat dat jonge 
mannen het meeste kans lopen 
op een arbeidsongeval met let-
sel en verzuim. De kans op een ar-
beidsongeval met dodelijke afloop 
neemt toe met de leeftijd en is het 
hoogst voor werkenden die ouder 
zijn dan 65 jaar.  
 
bron: nationaal kompas Volksgezondheid, tno.

peter Booster
General Manager 
H&S bij Tata Steel

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

Veiligheid op de 
industriële werkvloer 
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HUI-index 

stijgen
De goudprijs zit al meer dan 10 jaar 
in een  stijgende trend. naar ver-
wachting van het gold&Discovery 
Fund gaan goudgerelateerde aan-
delen (HUi-index) binnenkort naar 
boven toe uitbreken.
afbeelding: gold&discovery

inspiratie

DE INHOUD VAN DEZE THEMABĲ LAGE VALT NIET ONDER DE VERANTWOORDELĲ KHEID VAN DE AD-REDACTIE
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Hoe kies je een goede 

en betrouwbare kliniek?

Interpretatieproblemen

CVI: goede ogen, maar 

toch visueel beperkt

Kunstlensimplantatie

Snel resultaat en een 

leven lang beter zicht
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123 lens voor al uw contactlenzen! 
Voordelig en gratis thuisbezorgd www.123lens.nl

Nu tijdelijk 5% EXTRA KORTING op al uw bestellingen
Gratis proefpaar Biofi nity of Biofi nity Toric, zie pagina 6

OOG IN BEELD

Jacques d’Ancona werd niet alleen bekend als jurylid van de 
Soundmixshow, maar vooral vanwege zijn vele en extravagante brillen.

ONDERSCHEIDEND 
VERMOGEN

ONDERSCHEIDEND 
3
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Nr.5/maart 2010
Alles over brillen, lenzen, aandoeningen én oplossingen!

DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  HET AD. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.

Oogziekten
Drie ervarings-
deskundigen 
over MD, staar 
en glaucoom 

Lenzen
Hard, zacht, 
nachtlens of 
toch misschien 
een implantlens?  

Specialisten
Wanneer ga je 
naar een oog-
arts, opticien of 
optometrist?

Ooglaseren
Hét alternatief 
voor de bril, mits 
geen bijzondere 
afwijkingen aan 
het oog... 

ROBERT JAN WIJDH, OOGARTS
“LASEREN IS EEN TECHNIEK WAARBIJ EEN DUN TOP-

LAAGJE VAN HET HOORNVLIES WORDT WEGGEËTST.”

Nr.6/november 2010
Trends en ontwikkelingen

DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE REDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID.OOG IN BEELD

FO
TO

: J
A

N
E

Y
 V

A
N

 IE
R

L
A

N
D

 B
R

IL
: R

A
LP

H
 V

A
E

S
S

E
N

Styliste Chantal van Gogh: “Het is tegenwoordig meer dan ooit mogelijk 

om je als brildrager te onderscheiden met een persoonlijke stijl”

KĲ K JE OGEN UIT

3
TIPS

OogmetingKrijg door de nieuwe 
techniek meer kijkcomfort

Contactlenzen Voor bijna elk oog is er wel 
een geschikte contactlens

LensimplantatenWakker worden met een perfect zicht

Bij ons vindt u o.a. de A-merken: 1-Day Acuvue, Focus Dailies, Pure Vision, Air 

Optix, Biofinity, Proclear, Soflens.

Contactlenzen, lenzenvloeistof en aanverwante artikelen  

tot 50% van de prijs die u bij de opticien betaalt!

Bestel nu op www.123lens.nl
Bij 123 Lens bestelt u veilig 

met Thuiswinkel waarborg Speciaal voor ‘Oog in Beeld’ 
10% EXTRA korting 

op het gehele assortiment bij 

een bestelling t/m 31 december. 

De kortingscode is:  
OOGINBEELD

DIVERSITEIT

Hoogleraar Halleh Ghorashi:  

“Een diversiteitsbeleid is pas een succes als men  

de kwaliteiten van ieder individu erkent.”
Hoogleraar Halleh Ghorashi:

ERKEN KWALITEIT

Effectief 

Bereik de juiste 

doelgroep met 

etno-marketing

‘Melting pot’ 

Ontdek de 

voordelen van 

diverse culturen 

op de werkvloer

Strategisch 

Koppel je  

personeels- 

beleid aan de  

strategie van je 

onderneming  

en voorkom  

een toekomstige  

onderbezetting

Herken talent 

Erkennen van 

talenten is  

investeren in  

de toekomst

INCLU
SIEF:

HR DOSSIER
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Nr.1/september 2010

Een handboek voor de diverse werkvloerEEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD.

war for talent

 
Trendwatcher Adjiedj Bakas:  

“Ik verwacht dat straks voor goed opgeleide, talentvolle mensen 
transfersommen worden betaald, net als in het voetbal”

inversteer in  
je werknemers

Het nieuwe  
werven 
Gooi de  
traditionele  
wervingsmetho-
des overboord: 
maak gebruik 
van social media

Mogelijkheden  
Veelbelovende 
kandidaten kun je 
zelf opleiden, of 
aantrekken van 
buiten de lands-
grenzen 

Talent- 
management 
De slag om  
talent barst vanaf 
volgend jaar los. 
Actie is daarom 
van groot belang, 
maar hoe pak je 
dit aan? 

2
Tips

voor succesvolle 
werving
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DIT IS EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD BIJ DEZE KRANT

nr.1/december 2010
Werving, selectie en opleiding

Verandermanagement
Over vertrouwen en  
coachend leiderschap

Menno Lanting:  ‘Medewerkers  spelen een belangrijke rol’

Het Nieuwe Werken & ICT 
Het belang van goede tools, 
de trends en de beveiliging

werken 3.0
Nummer 1/ December  ’11

Dik Bijl: ‘HNW is een mooie kreet, 

maar wil je er echt baat bij hebben dan 

moet je het serieus nemen en goed 
aanpakken’
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: ‘HNW is een mooie kreet, 

maar wil je er echt baat bij hebben dan 

moet je het serieus nemen en goed 

werken waar je wilt,  
wanneer je wilt

dIT Is eeN bijLage bij dagbLad de TeLegraaf. de INHOud VaN deze bijLage VaLT NIeT ONder de redaCTIONeLe VeraNTWOOrdeLijkHeId

3
Tips

De inhouD van Deze bijlage valt niet onDer verantwoorDelijkheiD van De telegraaf-reDactie

maart 2008

InnovatIe

Multifunctioneel

energie eiland in de 

noordzee 
Pagina 10

onze manier van com-

municeren zal dras-

tisch veranderen                                                     

Pagina 17nieuwe smaak:

veel innovaties in de 

gezondheid
Pagina 12

hoe te verdienen aan 

een goed idee?           

           
           

  
Pagina 4

WETENSCHAP 
& INNOVATIE& INNOVATIE

Meer weten over Life Sciences? Kijk dan op pagina 6.
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Met de tijd mee: Prof. dr. ir. Koos Rooda en dr. Kaouthar Darmoni 
over de betekenis van de wetenschap voor de maatschappij.

OP ZOEK NAAR 
VERNIEUWING

 4
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Nr.1/mei 2010
Waar is Nederland goed in?

DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.

Overal chemie 
Chemische sector draagt 
meer bij aan een duurzame 
samenleving dan je denkt!

Vooruitgang 
Innovaties in de zorg van 
levensbelang om kwaliteit te 
bewaken én te bevorderen

Biomassa 
Gebruik van biologische 
grondstoffen centraal in 
bio-based economy 

DUURZAAMHEID& INNOVATIE

Voorzitter NWO, Jos Engelen: “Zet de komende jaren in 

op samenwerking tussen wetenschap en bedrijfsleven.”

BENUT KANSEN IN DE 
GROENE ECONOMIE

VerbetertrajectMet duurzaam inkopen kiezen voor de toekomst
MobiliteitHet nieuwe werken en zuinigere auto’s: de perfecte oplossing voor milieuvervuiling

BouwenPanden duur-zamer maken kan met meer dan alleen energiebesparing
Hernieuwbare energieDe alternatieven voor fossiele brandstoffen op een rij

 3
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OM VERNIEUWEND
 TE ONDERNEMEN
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Nr.1/september 2010
De belangrijkste sectoren uitgelicht

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD.

Inspirerend en motiverend! Haal onze gratis krant op bij natuur-

voedingswinkels, BCC-fi llialen en meer dan duizend andere 

uitgiftepunten in Nederland. Volg ons op Twitter, Facebook, 

Linkedin en YouTube, of kijk op
www.debeterewereld.nl 

ENJOY AND DO GOOD
MEI / JUNI 2010 - VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR WWW.DEBETEREWERELD.NL

GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT

ETEN & DRINKEN

Schoon drinkwater voor iedereen!
VERVOER

Verantwoord mobiel 

WONEN & LEVEN

Zorg voor het milieu

  11xMail &   Win

FAIRFASHION

Train spieren waarvan je niet wist dat je ze had!

GEZOND LEVEN SPECIAL

Tips en tricks voor een stralend uiterlijk en innerlijk.

REIZEN & RECREATIE

Milieujutten het kan nu ook in Nederland!

ETEN &  DRINKEN

Probeer gratis ZuiverZuivel drinkyoghurt 
kijk op pagina 7!

9xMail & Win

ENJOY AND DO GOOD
JANUARI / FEBRUARI 2010 - VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR WWW.DEBETEREWERELD.NL

GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT

TRENDS & ONTWIKKELINGEN
VERLICHT DE NACHT, WATERPIRAMIDES

ARBEID IN 2020, SAMSUNG
COTTONMATTERS

VERVOER

ZERO MOTORCYCLES,
AUDI A3, BMW FIETS

ECOMOBIEL

REIZEN & RECREATIE

BLOOMINGMILIEU CENTRAAL

LICHAAM & GEEST

AMANPRANA, KWF
SUNGAZING, DR. HAUSCHKA

ETEN & DRINKEN

VOEDINGSCENTRUM
EATGREEN, MAX HAVELAAR

BURGERMEESTER, DE LIBRIJE

ENJOY AND DO GOODJULI / AUGUSTUS 2009 - VERSCHIJNT 6 KEER PER JAAR

WWW.DEBETEREWERELD.NL

GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT - GRATIS KRANT

#1
GAIAM de   in lifestyle & wellness

Live Fit. Live Happy!

Kijk om je heen:

Kijk om je heen: De medische wereld staat niet stil. 
ZIE SCHERP, 
ZIE SCHERP, 
ZIE SCHERP, 

BELEEF MEER
BELEEF MEER
BELEEF MEER
BELEEF MEER

Toen en nu 

Hoe is de bril zo 

populair geworden 

en wat is de trend? TRENDWATCHER DICK VAN DER NIET

 3
TIPS ONDERSCHEIDEND ONDERSCHEIDEND 

arts, opticien of 
optometrist?

Ooglaseren
Hét alternatief 
voor de bril, mits 
geen bijzondere 
afwijkingen aan 
het oog... 

 De medische wereld staat niet stil. 
ZIE SCHERP, 
ZIE SCHERP, 
ZIE SCHERP, 

BELEEF MEER
BELEEF MEER
BELEEF MEER

maart 2008

Innovat
TRENDWATCHER DICK VAN DER NIET

28
FEBRUARI 

BIJ 
DE TELEGRAAF

OOG IN BEELD
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Enjoy the Ride!

Recreatie

Bewust genieten 

op en van het water

Dutch Delta Design

Amibitie en leiderschap 

uitstralen naar de wereld

Nederlandse plassen

Wat zĳ n de voor- en 

nadelen van verondiepen?
DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.

WATER
Nr. 2 / september 2009

We hebben de kennis in huis: Door onze waterexpertise 

is dit een aantrekkelijke branche waar nog veel kansen liggen.DE SECTOR DIE VEEL 

TE BIEDEN HEEFT

Investeren

Vergroot het 

speelveld, water 

biedt ons land 

volop kansen

Belangstelling

Nederland weer 

op de kaart 

door nieuw 

Deltaplan

Toekomst

Rotterdam 

toont kennis van 

water op World 

Expo 2010 in 

Shanghai

Crisisproof

Waterveiligheid 

op de politieke 

agenda biedt 

watersector 

genoeg werk-

gelegenheid

5
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WATER

Weerbaar tegen de zee: Wim Kuijken over de 
uitdagingen om de zwakke schakels aan de kust te versterken.
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Weerbaar tegen de zee: Wim Kuijken over de 
uitdagingen om de zwakke schakels aan de kust te versterken.

EERSTE NEDERLANDSE 
DELTACOMMISSARIS  

STELT ZICH VOOR

Lorem ipsum 
Dolor con sec 
tetuer adipis 
acing elit sed 
diam nonumy 
sit dolor edit 

Lorem ipsum 
Dolor con sec 
tetuer adipis 
acing elit sed 
diam nonumy 

Lorem ipsum 
Dolor con sec 
tetuer adipis 
acing elit sed 
diam nonumy 
sit dolor edit 

Name Name:
“Dolor con sec 
tetuer adipis 
acing elit sed 
diam nonumy”

CAPTURE HEADLINE
Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam nonummy 
nibh euismod.
PHOTO: NAME SURNAME 

Droge voeten 
Goed onder-
houd van de ge-
malen voorkomt 
overtollig water

Uit de lucht
Grondwater kan 
opraken, maar 
water uit de lucht 
blijkt oneindig

Recreatie
De lente komt 
er aan, tijd voor 
watersport! Wat 
is er mogelijk?

Klimaat
“De komende 
investeringen 
zijn een test-
case voor de 
toekomst.”

NIET ACUUT, WEL URGENT
Prof. dr. ir Pier Vellinga vertelt over 
de dreiging van overstromingen 
door klimaatveranderingen.

4
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Nr.3/maart 2010
Een complete gids voor de watersector 

DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.

acing elit sed 

CAPTURE HEADLINECAPTURE HEADLINE

toekomst.”acing elit sed toekomst.”acing elit sed 

De No.1 in zakelijk waternieuws

www.waterforum.net

www.waterjobforum.nl JobTec.nlvacaturebank voor technici

powered by 

DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.

InnovatieOok in de toekomst 
droge voeten houden

Inge de Bruĳ n:“Zodra ik in het water 
duik voel ik de vrĳ heid”

OntwikkelingUitdagingen in de watersector

WATER
Nr. 4 / maart ‘11

Door het delen van kennis brengen we onszelf naar een hoger niveau

WERELDWĲ D DE BESTE

4
TIPS

Frits Wester “Er is geen plek waar ik liever ben dan op het water”
Wim van Vierssen “Alleen door samen-

werken kun je oplos-
singen bedenken”
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op de werkvloer

beleid aan de  

strategie van je 

onderneming  

Het nieuwe 
werven
Gooi de 
traditionele 
wervingsmetho-
des overboord: 
maak gebruik 
van social media

Mogelijkheden 
Veelbelovende 
kandidaten kun je 
zelf opleiden, of 
aantrekken van 
buiten de lands-
grenzen 

Talent-

Recreatie

Bewust genieten 

op en van het water

Dutch Delta Design

Amibitie en leiderschap 

uitstralen naar de wereld
DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.

WATERWATER
en voorkom  

Talent-

WATER
Nr.3/maart 2010
Een complete gids voor de watersector 
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op en van het water

DIT IS EEN BĲ LAGE BĲ  DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BĲ LAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELĲ KHEID.

WATER

2
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Door het delen van kennis 

Door het delen van kennis 

WERELDWĲDE BESTEFrits Wester “Er is geen plek waar ik liever ben 

EERSTE NEDERLANDSE EERSTE NEDERLANDSE 
DELTACOMMISSARIS  DELTACOMMISSARIS  

STELT ZICH VOORSTELT ZICH VOORSTELT ZICH VOOR

Dolor con sec 

diam nonumy 

Dolor con sec 

diam nonumy 

“Dolor con sec 

Grondwater kan 
opraken, maar Dolor con sec opraken, maar Dolor con sec 
water uit de lucht 

De lente komt 
er aan, tijd voor Dolor con sec er aan, tijd voor Dolor con sec 
watersport! Wat 
is er mogelijk?

“De komende “De komende 

EERSTE NEDERLANDSE 
DELTACOMMISSARIS  

STELT ZICH VOORSTELT ZICH VOOR

22
MAART 

BIJ 
DE TELEGRAAF

Multifunctioneel

energie eiland in de 

oordzee 
Pagina 10hoe te verdienen aan 

een goed idee?           

Overal chemie
Chemische sector draagt 
meer bij aan een duurzame 
samenleving dan je denkt!

Pagina 10
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16
MAART 

BIJ
HET FD

MIS ZE NIET!

WATER

HUMAN 
RESOURCES

INNOVATIE

Van alle grondstoffen bevindt goud zich in de sterkste up-
trend. Vooral sinds de kredietcrisis beseffen veel beleggers dat 

geld niet meer door iets van echte waarde, zoals goud of zilver, maar 
slechts door krediet (schuld) is gedekt. Veelzeggend is het feit dat 
zelfs centrale banken, na jaren van goudverkopen, grote goudko-
pers zijn geworden. Vooral China, Rusland en India zijn de laatste 
jaren erg actief. Goudproducerende bedrijven profiteren natuurlijk 
van de steeds hogere goudprijs, door de steeds hogere marge die ze 
op hun goudproductie kunnen maken. Toch is de waardering van 
beursgenoteerde goudbedrijven erg achter gebleven bij de goud-
prijsontwikkeling. De verwachting is dat deze onderwaardering 
de komende 12-18 maanden kan worden ingelopen. Daardoor zijn 
goudaandelen op dit moment extra aantrekkelijk.

goudgerelateerde  
aandelen in de lift?
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Financieel specialist en oprich-
ter van het Gold&Discovery Fund 
Willem Middelkoop vertelt hoe 
dit komt en wat er aan gedaan kan 
worden. “Vroeger was er een door 
goud gedekt geldsysteem. Toen dit 
losgelaten werd, zag men de koop-
kracht dalen door steeds minder 
rente op spaargeld.” Ook de men-
sen met aandelen en obligaties le-
verden fors aan vermogen in de 
afgelopen jaren. “Wie belegd heeft 
in een brede aandelenportefeuille 
ziet nu zijn vermogen gehalveerd 
worden. Ook het beleggen in onroe-
rend goed bleek door fikse prijsda-
lingen de afgelopen tijd geen goede 
manier om het vermogen veilig te 
stellen/houden. Ik verwacht dat 
de huizenprijzen nog scherper da-
len de komende jaren, de markt zit 
volledig op slot. Staatsobligaties 
brengen ook steeds minder op en 
zakelijke obligaties zijn een risico 
omdat veel bedrijven failliet gaan.” 

Stijgende goud- en  
zilverprijzen
Het komt er dus op neer dat beleg-
gen flinke risico’s met zich mee-

brengt en dat spaargeld slechts 
verlies aan koopkracht oplevert. 
Zijn er in deze crisistijd nog wel 
manieren om vermogen veilig te 
stellen? Middelkoop vindt van 
wel: “Grondstoffen blijken waar-
devast en zeker de edelmetalen. 
Vergelijk de goudprijs van tien 
jaar geleden eens met nu: van 
250 dollar/ounce naar 1750 dol-
lar/ounce. Aandelen in goudbe-
drijven werden zelfs twintig keer 

zoveel waard. Het blijkt in elke fi-
nanciële crisis dat men met goud 
en zilver geld kan blijven verdie-
nen. Alles wijst er ook nu op dat 
de trend van stijgende goud- en 
zilverprijzen doorzet. Dat kan 
voor goud de komende tien jaar 
oplopen tot 5000 dollar/ounce. 
Reden voor die verdere stijging 
is de enorme fysieke tekorten op 
de markt. Er wordt per jaar 2500 
ton goud geproduceerd, maar er 
is zeker vraag naar 4.000 ton. Chi-
na en India consumeren elk jaar 
elk 1.000 ton en centrale banken 
kopen 500 ton. Het gat tussen 
vraag en aanbod moet verder op-
gevuld worden door oud goud om 
te smelten.”

Schaars betekent winst
Moet iedereen dan goud of aan-
delen in goudbedrijven kopen? 
“Vergelijk goud met olie, dan zie 
je dat goud niet in een bubbel zit 
en mijn indicatoren zeggen dat 
de waardestijging nog jaren aan-
houdt. Je kunt dat ook breder trek-
ken: alles dat schaars of uniek is, 
levert geld op. Een kunstwerk van 
van Gogh wordt verkocht voor een 
topprijs. Wat niet bij te drukken 
of te maken is, blijft geld waard en 
stijgt zelfs in waarde. Daarom kan 
investeren in alternatieve ener-
gie zoals windmolens ook interes-
sant zijn, maar nú nog niet omdat 
dergelijke projecten nog op sub-
sidie draaien. De biotech indus-
trie is op termijn wellicht ook een 
goede investering, er zijn succes-
sen, maar ook nog veel ‘failures’.”

Grondstoffen  
stijgen in waarde
Volgens Middelkoop is vooral het 
investeren in grondstoffen ren-
dabel en stijgen deze investerin-
gen zelfs nog flink in waarde. “Dat 
geldt feitelijk voor álle grondstof-
fen, maar vooral voor goud en zil-
ver. Om die reden investeren wij 
vooral in nieuwe grondstofont-
dekkingen. Vooral China is erg 
actief in het opkopen van steeds 
meer grondstofprojecten.”  

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

Fiscaal voordelig inves-
teren in milieuvriendelijke 

producten of bedrijfsmiddelen, 
dat kan via de MIA\Vamil rege-
ling.

Deze ondernemersregelin-
gen maken het mogelijk om met 
MIA tot zesendertig procent 
van de milieuvriendelijke in-
vesteringskosten af te trekken 
van de fiscale winst. De rege-
ling komt bovenop de reguliere 
afschrijving. De Vamil regeling 
maakt het mogelijk innovatieve 
milieuvriendelijke producten 
sneller op de markt te brengen 
omdat u zelf bepaalt wanneer 
u deze investeringskosten af-
schrijft. 

De regelingen zijn voor alle 
Nederlandse ondernemers die 
inkomsten- of vennootschaps-
belasting betalen en vooral in-
teressant voor de agrarische 
sector, scheepvaart, industrie. 
Ook ondernemers die investe-

ren in duurzaam vervoer, -recre-
atie, en –gebouwen kunnen hier 
hun voordeel mee doen. 

Lange lijst
Op de milieulijst (www.agent-
schapnl.nl/programmas-rege-
lingen/milieulijst) staan bijna 
vierhonderd investeringen die 
onder de regelingen vallen. De-
ze bedrijfsmiddelen zijn minder 
milieubelastend en gaan vaak 
verder dan de wettelijke voor-
schriften. 

Aanvragen van MIA en Va-
mil voor investeringen in 2012 
kan digitaal via www.agent-
schapnl.nl. De regelingen zijn 
van de Ministeries van Finan-
ciën, Infrastructuur en Milieu. 
De uitvoering is in handen van 
Agentschap NL en de belasting-
dienst. 

Kapitaalvernietiging  
kan voorkomen worden

‘alles dat schaars 
of uniek is levert 
geld op. Wat niet 
bij te drukken of 
te maken is, stijgt 
zelfs in waarde’

inzicht

Fiscaal 
voordeel

Tot 36%
Van de milieuvriendelijke investeringskosten  

aftrekken van de fiscale winst
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■■ Vraag: hoe kan ik mijn kapitaal 
veilig stellen en liefst mijn kapitaal 
vergroten?

■■ Antwoord: door te investeren 
in grondstoffen of grondstofge-
relateerde bedrijven. Deze blij-
ken waardevast en laten zelfs 
een waardestijging zien. Mensen 
met spaargeld op de bank zien 
de laatste jaren de rentes daarop 
steeds verder dalen. De koop-
kracht van geld is niet veilig meer 
en neemt zelfs af.

wiLLem middeLkoop
Financieel specialist en  
oprichter van het 
Gold&discovery Fund

corry daalhof

redactie@mediaplanet.com

de praktijk



Het belang van 
Cyber Security

Wat als de digitale wereld omgeven is door inbraak, datadiefstal 

en DDOS Attacks? Er gaat geen dag voorbij zonder nieuwsberichten 

over cybercriminaliteit. Als hackers kunnen inbreken bij Lockheed 

Martin, DigiNotar en Sony PlayStation, dan kan dat ook bij u. 

Maar herkent u de nieuwe cyberdreigingen en onderkent u 

het belang van Cyber Security? 

In een wereld  waar informatiebeveiliging steeds belangrijker wordt, 

biedt Motiv de oplossing.    

w w w. m o t i v . n l

Cyber Security 
Update sessie • 8 maart ‘12

Met gastspreker en journalist 
van het jaar 2011 
Brenno de Winter, 

bekend van 
Lektober!

M O T I V  •  I C T  S E C U R I T Y  

Weet u welke systemen er draaien 
binnen uw organisatie en zijn deze 
goed beveiligd? Dan bent u op de 
goede weg. Veel organisaties zijn 
echter nog niet zo ver volgens 
algemeen directeur Erik 
Remmelzwaal van IT-security 
specialist Medusoft.

“Een goede beveiliging begint met 
beleid en inzicht in de risico’s. Geen pak 
papier waar de bedrijfstop nooit meer 
naar omkijkt, maar een set heldere 
afspraken waar alle medewerkers mee 
uit de voeten kunnen.” Een organisatie 
dient dus allereerst na te denken over 
wat en hoe er beveiligd dient te 
worden. “Een risicoanalyse is daarbij 
onontbeerlijk. Belangrijk is dat het 
beleid goed wordt uitgelegd binnen de 
organisatie. Vaak is de mens de zwakste 
schakel in de beveiliging.” 

Beveiliging: meer dan 
techniek alléén 
Na beleid en implementatie volgt 
beheer, want eenmalig het netwerk 
beveiligen is niet voldoende. 
“Beveiliging is een terugkerend geheel, 
zeker als er regelmatig nieuwe 
systemen op het netwerk komen.” 
Trends als ‘BYOD’ (bring your own 
device) en het Nieuwe Werken dragen 
hier aan bij. “Dat hoeft geen probleem 

te zijn, als men zich daar maar bewust 
van is en deze systemen meeneemt in 
het beveiligingsbeleid. Voor het 
adequaat beheren van 500 systemen 
(werkplekken) bedraagt de tijds
investering gemiddeld 1 dag per week. 
Een goede beveiliging bestaat voor 80 
procent uit beheer en voor 20 procent 
uit technologie! Het doel van iedere 
ITmanager zou moeten zijn dat hij 
realtime inzicht heeft in het 
beveiligingsniveau van zijn netwerk.” 

Strategische informatiebeveiliging 
helder uitgelegd
Remmelzwaal schreef voor hoger 
management een boek over dit 
onderwerp. “Veel organisaties laten de 
beveiliging over aan IT’ers omdat ze er 
zelf onvoldoende kennis van hebben. 
Het is echter de bedrijfstop die het 
beleid moet maken.” Dit boek betrekt 
topmanagement op een toegankelijke 
manier bij informatiebeveiliging en 
geeft handvatten hoe dit binnen de 

eigen organisatie toe te passen. 
Remmelzwaal trekt daarbij de parallel 
met de beveiliging van een bedrijfs
pand. Het boek is als PDF te down
loaden via www.medusoft.eu/boek

Beveiliging bedrijfsnetwerk begint met beleid

ITsecurity dienstverlener Medusoft 
biedt hoogwaardige oplossingen op 
het gebied van informatiebeveiliging. 
Medusoft is als enige in Nederland en 
Duitsland McAfee Authorized Support 
Provider. We begeleiden onze klanten 
tijdens het gehele securityproces: 
van ontwerp tot implementatie en 
beheer (managed services). 
Medusoft zoekt daarbij altijd de 
optimale balans tussen productiviteit 
en veiligheid.
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Inzet hackers in de 
strijd tegen cybercrime

 “Bij veel bedrijven is de informatie-
beveiliging nog niet optimaal”, ver-
telt een anonieme bron. Hij is als 
ethical hacker werkzaam voor een 
groot informatiebeveilingsbedrijf, 
maar wil uit vertrouwelijkheid naar 
klanten geen namen noemen. ”Vaak 
liggen de prioriteiten van organisa-
ties bij het aanbieden van hun pro-
ducten en diensten, pas later richten 
zij zich op de informatiebeveiliging.” 
Een kwalijke zaak, zo vindt de hacker. 
“Regelmatig hoor je in het nieuws 
dat er persoonlijke en vertrouwelijke 
informatie op straat is komen te lig-
gen.  Dat moet anno 2012 niet meer 
kunnen.”

Toenemend besef
Toch lijkt het besef langzaam te ko-
men. “Sommige sectoren zijn daar 
wat verder in dan anderen omdat 
de noodzaak bij hen hoger ligt. Toch 
zou je verwachten dat vooral overhe-
den en financiële instellingen de za-
ken goed geregeld hebben, maak ook 
zien wij nog vaak diverse kwetsbaar-
heden. In de meeste gevallen hebben 
zij hun beleid wel netjes uitgewerkt 
op papier, maar is dit in werkelijk-
heid niet goed of voldoende doorge-

voerd. Gelukkig zie je nu wel dat er 
een proactievere houding wordt aan-
genomen, ook bij de minder grote 
bedrijven. Dat is een mooie ontwik-
keling.”  

Aanvalsmethoden
De zogenaamde SQL Injection en 
Cross-Site Scripting zijn al jaren de 
meest voorkomende aanvalsme-
thoden. “Met SQL Injectie kunnen 

hackers via webapplicaties de ach-
terliggende database benaderen, 
waar allerlei interne informatie ligt 
opgeborgen. Een andere methode is 
de Cross-Site Scripting: via de web-
site worden er scripts naar de ge-
bruiker gestuurd, die vervolgens 
worden uitgevoerd in de browser. 
Het is een methode die vaak wordt 
gebruikt bij frauderen met  inter-
netbankieren.”

Fysieke beveiliging
Ook binnen organisaties rammelt 
de informatiebeveiliging nog vaak, 
omdat er eerder voornamelijk met 
externe aanvallers rekening werd ge-
houden. “Terwijl het van binnenuit 
een stuk eenvoudiger is om jezelf toe-
gang te verschaffen tot kritieke sys-
temen, zoals servers en databases.  Op 
deze manier zijn ook werkplekken en 
netwerkapparatuur makkelijker aan 
te vallen. Daarnaast speelt de fysieke 
beveiliging een grote rol. Vaak kun je, 
als je langs de receptie komt, jezelf toe-
gang verschaffen tot bureaus, archief-
kasten en externe media, zoals harde 
schijven. Daarom kijken ethical hac-
kers ook vanuit de binnenkant door 
een organisatie. “

Actie ondernemen
Overheden en bedrijfsleven zien het 
inschakelen van een informatiebe-
veiligingsbedrijf steeds vaker als het 
ideale wapen in de strijd tegen cyber-
crime.  “Zo’n bedrijf speurt met zoge-
noemde hack tests naar gebreken in 
de beveiliging. Die speurtocht wordt 
uitgevoerd door de ethical hackers. Zij 
denken vanuit kwaadwillende inter-
netcriminelen en breken in op ICT sys-
temen van het desbetreffende bedrijf. 
Niet alleen interne servers, maar ook 
werkplekken, netwerkapparatuur en 
applicaties zijn het doelwit. Vervolgens 
leveren we de klant een eindrapporta-
ge, waarin we concrete handvaten bie-
den om de informatiebeveiliging naar 
een hoger niveau te tillen.” 

‘Wij zoeken met 
zogenoemde 
hack tests naar 
gebreken in de 
beveiliging’
Anonieme bron
ethical hacker bij een  
informatiebeveiligingsbedrijf

nIeuws

britt sijtsma

redactie@mediaplanet.com

■■ Vraag: Hoe kunnen overhe-
den en het bedrijfsleven zich wa-
penen tegen internetcriminaliteit?

■■ Antwoord: Door een gespeci-
aliseerd informatiebeveilingsbe-
drijf in de arm te nemen, komen 
zij te weten welke kwetsbaar-
heden er in hun iCT systemen 
zitten. Deze lekken worden op-
gespoord door ethical hackers. 

kijk ook VAnuiT 
de binnenkAnT 

nAAr je  
orgAnisATie

3
Tip

eThicAl hAcking
de beveiliging wordt ge-
test door deze te verstoren. 
je kunt dit laten doen door 
een ethical hacker.
foto: shutterstock

voorbeeld

10 tips tegen cybercrime in het mkb

■■ Zorg dat computers en net-
werk zijn beveiligd met een (up-to-
date) virusscanner, firewall en an-
ti-spyware software.

■■ Maak afspraken met mede-
werkers over het internet- en e-
mailgebruik voor privédoeleinden. 
ook wat betreft downloaden en 
het delen of installeren van soft-
ware.

■■ Zorg voor veilige logins op alle 
computers en laat deze automa-
tisch uitloggen als de computer 
eventjes niet wordt gebruikt.

■■ geef iedereen specifieke rech-
ten tot bepaalde digitale informa-
tie en verwijder toegangsrechten 

van ex-medewerkers.
■■ Maak minstens twee keer per 

week een back-up en bewaar de-
ze op een veilige plaats.

■■ Maak back-ups altijd op een 
externe harde schijf of Usb stick.

■■ Zorg voor sterke wachtwoor-
den en logins.

■■ laat wachtwoorden en andere 
toegangsinformatie niet slingeren.

■■ leg de verantwoording voor 
de ict bij personen binnen de on-
derneming. 

■■ slachtoffer van cybercrime? 
doe aangifte bij de politie. 
 
bron:  DigivaarDig & Digibewust

internetcriminaliteit kost 
het nederlandse bedrijfs-
leven jaarlijks een vermo-
gen. deze groeiende vorm 
van misdaad vraagt daarom 
om een gedegen aanpak. 
richard Franken, directeur 
van hoffmann bedrijfsre-
cherche, legt uit wat cyber-
crime is en hoe bedrijven 
zich hier tegen kunnen wa-
penen.  

Wat houdt cybercrime 
precies in?
“Cybercrime is een breed be-
grip. Het kan vrij onschul-

dig zijn, zoals het plaatsen van een 
tweet over een eventuele bedrijfs-
overname. Opeens gaat die overna-
me niet meer door omdat een groot 
aantal mensen dit gelezen heeft. 
Maar onder cybercrime verstaan 
we ook werknemers die strategi-
sche bedrijfsinformatie lekken of 
per ongeluk naar de verkeerde per-
soon sturen. In het ergste geval wor-
den organisaties de dupe van grote 
spionagegevallen, waarbij er via het 
web zeer gevoelige bedrijfsinforma-
tie wordt gestolen. Met het toene-
mende gebruik van ICT moeten we 
daarom alerter worden en goed be-
seffen welke risico’s we lopen. Want 
nog steeds blijkt dat één op de tien 
bedrijven wordt geconfronteerd met 
internetcriminaliteit.” 

Wat zijn de gevaren en 
gevolgen?
“Via internetaanvallen kun-
nen hackers sjoemelen met 

bedrijfsinformatie, zoals de aan-
deelwaarde van een organisatie. 
Criminelen kunnen ook software 
installeren, waardoor ze contro-
le krijgen over computers van an-
deren. Op deze manier kunnen zij 
bijvoorbeeld webwinkels mani-
puleren door de omzet de laten ex-
ploderen. Dit kan tot grote schade 
leiden. Helaas zien we dat nog veel 
bedrijven weinig maatregelen heb-
ben getroffen in hun ICT-security. 
Die onwetendheid is hen overigens 
niet kwalijk te nemen, omdat cy-
bercrime  een vrij nieuwe vorm van 
misdaad is. Daarom is het van groot 
belang dat er nu actie wordt onder-
nomen.”

Wat kan een bedrijf doen 
om dit (preventief) tegen 

te gaan?
“Het begint met het creëren 
van een groter bewustzijn. 

Vanuit een bedrijf moet men goed 
weten wat kwaadwillende personen 
voor schade aan kunnen richten. 
Daar zouden zij jaarlijks onderzoek 
naar moeten laten doen. Hoffmann 
Bedrijfsrecherche voert, in opdracht 
van bedrijven, een zogenaamde Cy-
bercrime-scan uit. Daarbij probe-
ren wij de virtuele dienstverlening 
van een organisatie te verstoren of 
via het web bedrijfsgeheimen te be-
machtigen. Hiermee testen wij de 
bestaande ICT-security. In acht van 
de tien ondernemingen blijkt ver-
volgens iets mis te zijn. Door de die 
kwetsbaarheden bloot te leggen, 
kunnen organisaties zich in de toe-
komst beter wapenen tegen inter-
netcriminaliteit.”

richard Franken 
Directeur van Hoffmann bedrijfsrecherche
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britt sijtsma

redactie@mediaplanet.com



LAAT UW ORGANISATIE EENS HACKEN 
DOOR EEN VAN ONZE CERTIFIED ETHICAL HACKERS.

VOORDAT EEN ANDER HET DOET.

DE JUISTE AANDACHT VOOR UW INFORMATIEBEVEILIGING

SECWATCH IS EEN UNIEKE BEVEILIGINGSSERVICE DIE ZORGT VOOR EEN PERMANENTE BESCHERMING VAN UW 
WEBSITE, BEDRIJFSGEGEVENS EN PRIVACYGEGEVENS TEGEN DE NIEUWSTE VORMEN VAN CYBERCRIMINALITEIT.

W WWW.SECWATCH.NL     T 036 - 53 67 573     E INFO@SECWATCH.NL

EEN GREEP UIT ONZE DIENSTEN:
WEBAPPLICATIESCANSSECURITY AUDITS PERIODIEKE BEVEILIGINGSCHECKS

VOORDAT EEN ANDER HET DOET.

S M A R T E R  I T  S E C U R I T Y

ADVANTAGES:
• Secure Mail
• Mobile Application Management
• Standarize Security Across All Devices

MOBILE DEVICE MANAGEMENT & MOBILE SECURITY

WWW.ON2IT.NET
Free trial? Send an e-mail to info@on2it.net or call our offi  ce on +31 418 653 818

• 3 euro per user / month
• New feature ‘File locker’

FREE 
TRIALVANTAGES:

ecure Mail



Het lijkt wel alsof iedereen tegen-
woordig zijn persoonlijke gegevens 
moet delen om een dienst of koop 
te regelen. De belastingdienst mag 
naar uw burgerservicenummer 
vragen, maar dat mag niet iedereen.

IT journalist Brenno de Winter 
houdt zich bezig met dataveilig-
heid en –beveiliging en stelt dat er 
nog veel te weinig aandacht voor 
is. “Een goede beveiliging van per-
soonsgegevens begint met goed 
systeembeheer. Wat moet wan-
neer gebeuren. Daarnaast dient 
men wat terughoudender te wor-
den met het opslaan van infor-
matie én het verstrekken van 
informatie. Waarom moet een be-
drijf de persoonlijke gegevens van 
een klant die eenmalig een aan-
koop doet, opslaan? En waarom 
geven mensen zo gemakkelijk per-
soonlijke informatie prijs?”

Op straat
Volgens de Winter neemt de over-
heid het probleem nog steeds niet 
serieus. “Er wordt nu en in de toe-
komst nog veel meer identiteits-
fraude gepleegd, want het blijkt 
gemakkelijk om andermans ge-
gevens te stelen. Keer op keer 

blijken gegevens op ‘straat’ te be-
landen. Onlangs nog gebeurde dat 
met de persoonlijke gegevens van 
deelnemers aan een marketing-
actie van Bavaria omdat de be-
veiliging van de server van het 
reclamebureau door een hacker 
uitgeschakeld werd.”

Geen ISO-norm
Organisaties dienen dus beter na 
te denken over hun informatie-
beleid. “Het college bescherming 
persoonsgegevens heeft slechts 
tachtig medewerkers, en er zijn 
vijfhonderd animalcops! Dat is 
een scheve verhouding. Er staat 
ons nog een stortvloed aan ellen-
de te wachten. Zo bestaat er een 
ISO-norm voor beveiliging van 
persoonsgegevens, maar geen en-
kele Nederlandse gemeente heeft 
deze norm terwijl dat toch ver-
plicht is.”

Verbod
De Winter noemt als oplossing: 
gegevensbescherming opnemen 
in het wetboek van strafrecht en 
meer medewerkers bij het CBP. 
“Wie de persoongegevens niet 
veilig beschermt, moet een boete 
krijgen of verboden worden nog 
langer gegevens op te slaan.” 

Hoe veilig zijn onze 
persoonlijke gegevens?

‘Neem gegevens-
bescherming op 
in het wetboek 
van strafrecht. 
Wie persoons-
gegevens niet  
beschermt krijgt 
een boete’ 

IT security-specialist Jeroen 
Scheerder stelt dat ook de werk-
computers steeds meer privé 
gebruikt worden. “Twitteren, face-
book, privé e-mail lezen, het ge-
beurt allemaal. Werkgevers hebben 
al niet meer de illusie dat dit volle-
dig te controleren is, maar daarbij 
vergeet men wel de beveiliging.“

Bewaking
Kritische bedrijfs- en servergege-
vens horen dan ook op een bewaakt 
segment van het netwerk te staan. 
Dat bewaakte segment is niet toe-

gankelijk voor telefoons, tablets en 
andere mobiele apparaten. Wie ei-
gen apparatuur gebruikt voor het 
werk, heeft toegang nodig tot de 
bedrijfsapplicaties, dus dan is een 
beheersraamwerk nodig dat de no-
dige functionaliteit verschaft, en 
tevens minimumeisen kan garan-
deren.

Reputatieschade  
voorkomen
“Vroeger had elk bedrijf een auto-
matiseringsafdeling, later besteed-
den de meesten dat uit en nu is er 
‘BYOD’(Bring your own device). Dit 
kan echter niet zonder beveiliging 
en dat is al mogelijk voor een paar 
euro per apparaat. Een investering 
die zichzelf terugverdient door de 
geboden veiligheid.” Scheerder 
merkt dat bedrijven zich nu lang-
zaam bewust worden van de ri-
sico’s op dat gebied. “Een datalek 
zorgt voor een enorme reputatie-
schade.”

Werken op  
de eigen laptop

Brenno
de Winter
IT journalist

■■ Vraag: zijn mijn persoonlijke 
gegevens wel overal veilig?

■■ Antwoord: nee, veel organisa-
ties en instanties hebben de be-
veiliging van persoonlijke gege-
vens niet op orde.

corry daalhof

redactie@mediaplanet.comcorry daalhof

redactie@mediaplanet.com

- Diginotar,  Facebook, KPN gehackt! Bent u de volgende? 

- En wat is dan uw reputatie- en/of financiële schade?

- Vormt uw Blackberry of iPhone een security risico? 

- Herkent u bovenstaande vragen? 

Deze tijd vraagt om oplossingen en kennis van zaken. 

Neem de controle over en bezoek ons seminar 

“Manager vs Hacker” op 30 maart a.s.

Voor meer informatie - www.tstc.nl

Want security start bij mensen!!

Certified Virtualization Security Expert (CVSE)

Certified Risk Manager ISO 27005/31000

Certified Ethical Hacker (CEH)

Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI)

Certified Security Analyst (ECSA)

Licensed Penetration Tester (LPT)

Certified Secure Programmer (ECSP)

Disaster Recovery Professional (EDRP)

Certified Information Systems Security Professional 
(CISSP)

Certified Information Security Manager (CISM)

Certified Information Systems Auditor (CISA)

TSTC – de Security Opleider van Nederland WWW.TSTC.NL

Een greep uit onze security trainingen:

TSTC - 5 jaar op rij de beste EC-Council Security Opleider Benelux

TSTC_1-3_v11.indd   1 13-02-12   13:29
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ervaring

Steeds meer mensen nemen 
eigen devices zoals laptops, 
smartphones en tablets mee 
naar het werk om daar te ge-
bruiken. Ook de thuiswerkers 
maken vaker gebruik van de 
eigen apparatuur. Dat lijkt 
prettig voor de werkgever om-
dat het investering scheelt, 
maar ook deze externe appa-
raten dienen beveiligd te zijn 
om ervoor te zorgen dat be-
drijfsgegevens veilig blijven.
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ZOEK DE VERSCHILLEN

BRIDGESTONE
Duravis R410

KUMHO
KL12

INTERSTATE
ECO Tour Plus

PIRELLI
Chrono Camper

DUNLOP
Sport Maxx

GOODYEAR
Wrangler HP

TOYO
Proxes CF1

HANKOOK
RW06

HANKOOK
K715

MICHELIN
Alpin A3

HANKOOK
Ventus Prime K105

PIRELLI
Scorpion ST

* BRIDGESTONE
EP150 Ecopia

FALKEN
HS 437

CONTINENTAL
CrossContact UHP

DUNLOP
SP WinterSport 4D

KUMHO
KH31

HANKOOK
Icebear W440

* DUNLOP
SP StreetResponse

MICHELIN
Latitude Cross

TOYO
Proxes ST

VREDESTEIN
Ultrac Sessanta

DUNLOP
SP LT 30

PIRELLI
Scorpion ATR

HANKOOK
Ventus S1 evo K107

MICHELIN
Alpin A4

PIRELLI
SottoZero W210

HANKOOK
RA23

TOYO
350 

PIRELLI
P zero

BRIDGESTONE
Dueler Sport

TOYO
Snowprox S953

TOYO
Proxes 4

FALKEN
FK452

TOYO
Tranpath MT

* PIRELLI
Cinturato P4

BRIDGESTONE
LM30

CONTINENTAL
PremiumContact 2

VREDESTEIN
Sportrac 3

DUNLOP
Grandtrek ST20

CONTINENTAL
Vanco 2

INTERSTATE
Sport SUV GT

BRIDGESTONE
LM35

KUMHO
KW23

DUNLOP
SP Quatromaxx 

MICHELIN
Latitude Sport

GOODYEAR
Eagle F1 Supercar

MICHELIN
Latitude Tour

CONTINENTAL
WinterContact TS800

CONTINENTAL
SportContact 3

MICHELIN
Pilot Super Sport

KUMHO
KW17

MICHELIN
Pilot Sport 3

HANKOOK
RA 06

MICHELIN
Primacy Alpin PA3

GOODYEAR
Wrangler ATR

DUNLOP
SP WinterResponse

PIRELLI
Chrono

MICHELIN
Pilot Exalto 2

PIRELLI
Scorpion STR

TOYO
Open Country M/T

CONTINENTAL
VancoContact2

GOODYEAR
UltragripPerformance 2

BRIDGESTONE
B250

BRIDGESTONE
Dueler Mud Terrain

CONTINENTAL
WinterContact TS830

TOYO
Proxes T-1 Sport

HANKOOK
Ventus S2

DUNLOP
SP WinterSport M3

GOODYEAR
Cargo G28

VREDESTEIN
Wintrac Xtreme

DUNLOP
Grandtrek AT3

* PIRELLI
Cinturato P6

INTERSTATE
Winter IWT-2

GOODYEAR
Wrangler F1

GOODYEAR
Excellence

TOYO
Proxes NE

TOYO
Snowprox S952

CONTINENTAL
4x4 SportContact

BRIDGESTONE
Potenza S001

TOYO
H08

PIRELLI
SottoZero W270

DUNLOP
SP WinterSport 3D

CONTINENTAL
SportContact 5P

BRIDGESTONE
LM32

HANKOOK
Icebear W300

HANKOOK
Winter Icept EVO

BRIDGESTONE
LM20

KUMHO
KH17

MICHELIN
Agilis

CONTINENTAL
CrossContact LX

VREDESTEIN
Comtrac

* HANKOOK
Kinergy Eco K425

PIRELLI
Winter SnowControl 2

BRIDGESTONE
Potenza RE050A

VREDESTEIN
Ultrac Cento

DUNLOP
SP Sport Maxx GT

TOYO
OpenCountry H/T

MICHELIN
Pilot Alpin PA3

TOYO
Proxes R1R

GOODYEAR
Duragrip

HANKOOK
RH06

BRIDGESTONE
LM25

DUNLOP
SP LT 30

VREDESTEIN
T-Trac

KUMHO
KW7400

DUNLOP
Grandtrek AT2

FALKEN
FK07U

CONTINENTAL
WinterContact TS810

* PIRELLI
Cinturato P7

TOYO
Snowprox S942

VREDESTEIN
Snowtrac 3

TOYO
Proxes C-1S

* MICHELIN
Energy Saver

FALKEN
HS439

HANKOOK
Optimo K415

GOODYEAR
Cargo G26

FALKEN
SN807

GOODYEAR
Hydragrip

HANKOOK
Dynapro MT RT03

KUMHO
KL78

INTERSTATE
Touring IST-1

MICHELIN
Pilot Alpin PA2

DUNLOP
SP Sport Fastresponse

VREDESTEIN
HiTrac

MICHELIN
Agilis Camping

INTERSTATE
Sport IXT-1

TOYO
Proxes T1-S

GOODYEAR
UltraGrip 8

VREDESTEIN
Ultrac

Voor u lijken ze misschien allemaal op elkaar. Maar wie bij Profi le Tyrecenter 
werkt, weet dat elke band totaal anders is. Daarom kunnen wij u precies 
vertellen welke band het veiligst voor uw rijstijl is. Bent u bijvoorbeeld een 
sportieve rijder? Dan is de 8e band van links op de onderste rij heel geschikt. 
Toch meer een zuinige rijder? Dan kunt u beter de 2e band van rechts op 
de 4e rij nemen. Ook benieuwd naar een veilige en voordelige band die bij 
u past? Bekijk nu de beste deals op profi letyrecenter.nl

www.facebook.com/profi letyrecenter
0900-PROFILE (7763453) 10cpm
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