
Domeinnaamfraude?
In een telefoongesprek vertelt een beller dat er 
iemand is die jouw domeinnaam wil vastleggen met 
een andere extensie zoals .eu, .info of .com. 
De beller geeft aan dat je de mogelijkheid krijgt zelf de 
domeinnaamextensie te registreren. Het kan gaan om 
bedragen van wel € 150 in plaats van ongeveer € 10.

Ga nooit zomaar ergens mee akkoord, laat je 
niet onder druk zetten en neem geen overhaaste 
beslissingen. Zorg dat jouw personeel op de hoogte 
is van dergelijke praktijken. Kortom blijf alert! 

Onderhoud en beheer  
bedrijventerrein: 
Heeft u klachten aangaande kapotte 
straatverlichting, onderhoud aan wegen of het 
openbaar groen meld dit bij de gemeente via 
tel. 14036 of info@almere.nl. 

Met een smartphone kunt 
u gebruik maken van de 
“BuitenBeter” app.

MalwareMalware = 30% 
Ransomware = 17%
Phishing  = 10%
Internet Fraude =  7% 
Hacking =  7% 
Overige cybercrime = 29%

Brandveiligheid 
Voer zelf de brandveiligheid controle uit met 
de standaard checklist brandveiligheid van de 
gemeente. De gemeente kan ter ondersteuning met 
u meekijken en brandveiligheid suggesties voor uw 
bedrijf aanreiken.
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Beste ondernemers 

De KVO werkgroep wil graag wat zaken met jullie delen 
betreffende de werkgroep medewerkers van de gemeente en 
aanspreek personen.

Ingrid Stiphout, onze projectsecretaris KVO-B, 
KVO-W en KVO Buitengebied, is per 1 februari 
2021 met pensioen gegaan. Haar taken zijn 
overgenomen door Esther Esser. Zij is bereikbaar via  
eesser@almere.nl of via het gemeentelijke 
telefoonnummer 14036. 

De projectleider voor het KVO bij de gemeente zijn 
Marlous de Vos en Lotte van den Akker. 
De coördinator van het Politiekeurmerk Veilig Wonen 
is Melanie Maas. Christelle Telgt is de adviseur 
Brandveiligheid bij de gemeente Almere.

Cybercrime
Hoe cybersecure is het MKB?
Onderzoek van:  Studenten aan de Haagse Hogeschool 

Onder 800 bedrijven (directeuren) 
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10%
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met brandveiligheidVTH@almere.nl of  
met Team Brandveiligheid tel. 14036.

De checklist brandveiligheid van de gemeente kunt 
opvragen bij o.a Esther Esser of Christelle Telgt
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KANS OP 15% Korting 
op de bedrijfsverzekering met 

gecertificeerde bedrijventerreinen

Nodig voor certificering: 
1- het oprichten van een samenwerkingsverband tussen 

ondernemers en gemeente;
2- het maken van een veiligheidsanalyse;
3- het maken van een Plan van Aanpak met de 

maatregelen om het terrein schoon, heel en veilig te 
maken en te houden.

Tot nu toe lukt het ons steeds dit voor alle bedrijfsterreinen 
in haven te regelen.

Wil je meewerken aan een 
gecertificeerd bedrijfsterrein 
neem dan contact op

Malafide slotenmakers met nepsites! 
Ga niet met iedereen in zee… 
Laat je niet oplichten, zegt Melanie Maas (onze 
coördinator van het Politiekeurmerk Veilig Wonen). 
Zet nu meteen een nummer van een betrouwbare 
slotenmaker in je telefoon. 
Die vindt je op: www.politiekeurmerk.nl/slotenmakers 
Bel nooit een slotenmaker die als eerste via Google 
bovenkomt in de zoekresultaten. Kijk waar de 
slotenmaker gevestigd is. Geen adres = geen zaken doen. 
Is er iemand die bij jou de sloten doet en je vertrouwt 
het niet: laat ze het werk onmiddellijk staken en bel 
112. Geef ze geen kans!

TIPS 
voor beveiliging van uw bedrijf 
•  Vuil trekt vuil aan. Een stapel pallets trekt afval aan, een 

onverzorgde buurt trekt ongure types aan. Zorg dat uw pand 
en omgeving altijd netjes verzorgd is;

•  Laat niet blijken dat uw pand buiten gebruik is. Geen 
openingstijden vermelden via website of mail en zeker geen 
vakantieperioden aanduiden;

•  Zorg voor goede buitenverlichting op de gevels;
•  Laat uw post bezorgen in een postbus. Indien dit niet 

mogelijk is, zorg dat de post verwijderd wordt;
•  Controleer regelmatig uw inbraaksignaleringsinstallatie en 

laat regelmatig onderhoud plegen; 
•  Laat het beveiligingsbedrijf of de collectieve surveillant 

weten wanneer u afwezig bent;
•  Verwijder alle materialen die kunnen worden gebruikt als 

opstapje. Handige klimmaterialen zijn ladders, pallets, 
containers, aanhangers. Materialen die u echt buiten moet 
stallen dienen geborgd te zijn;

•  Voorkom brandgevaarlijke situaties! Pallets tegen de gevel, 
opslag van brandgevaarlijke materialen op uw terrein dicht 
bij onroerende goederen;

•  Zorg voor compartimentering in uw pand voor het opwerpen 
van barrières. 
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Wat houdt het KVO in?
Als ondernemers wil je een SCHOON, HEEL en VEILIG 
bedrijventerrein. Gemeente, Politie en Brandweer willen 
dit uiteraard ook. Het Keurmerk veilig ondernemen 
(KVO) helpt de betrokken partijen gezamenlijk 
afspraken te maken om overlast, criminaliteit en 
onderhoud aan te pakken. Onze werkgroep bestaat 
uit ondernemers, gemeenteambtenaren, politie en 
bedrijfsterreinbewaking. We komen regelmatig bij 
elkaar om de veiligheidsproblemen in kaart te gebracht, 
oplossingen te zoeken en maatregelen te nemen. 
Kortom Zaken waar ALLE ondernemers bij gebaat zijn!

Op dit moment bestaat de werkgroep uit:
Ondernemer gezocht (Ambachtsmark)
Janneke West: Eksternest (Vroege Vogelbos)
Arto van Kerkhof: Dorestad (De Steiger)
Jim van der Wardt: TheCrazySmile (De Steiger)
Patricia Govaart: mijn-idee.eu (de Paal)
Wim Lassche: Boogaart (De Paal)

Esther Esser: Projectsecretaris, Gemeente Almere
Yvonne Eggermont: Wijkregisseur; Gemeente Almere
Nick Wiendels: Wijkagent, Politie Almere
Daarnaast zijn Huib Vlug van het SBBA en Hank 
Ydema van het VBA zeer actief betrokken bij al de 
KVO werkgroepen.

Vertegenwoordigers vanuit alle terreinen die allemaal net 
dat kleine beetje meer opletten en de bevindingen delen 
binnen de werkgroep.

DIGITALE 

NIEUWSBRIEF 

ONTVANGEN

Geef je mail adres  

door via:

eesser@almere.nl


