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Buitensociëteit & Bowling De Worp

In 1888 opende de Deventer Buitensociëteit de deuren voor 
de gegoede Deventenaren, waarna het historische gebouw 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw veranderde in een 
bowlingcentrum. In 2011 kwam er een nieuwe eigenaar die het 
bijzondere karakter van het pand en de locatie herkende. Er 
werd besloten tot een ingrijpende renovatie en in de afgelopen 
zes jaar transformeerde het tot een fraaie buitenplaats met niet 
alleen een bowlingbaan maar ook feest- en vergaderfaciliteiten. 

Eis verzekeraar
Tijdens de renovatie bleek al snel dat de verschillende 
beveiligingsinstallaties aan het einde van hun levenscyclus 
waren, vertelt bedrijfsleider Lodewijk Lagerweij. “Alles werkte 
nog wel, maar de installaties waren gedateerd. Bovendien 
was de inbraakbeveiligingsinstallatie niet gecertificeerd.” In 
het najaar van 2015 werd dit probleem urgent, omdat er werd 
overgestapt naar een andere verzekeringsmaatschappij en deze 
een gecertificeerde installatie eiste. Lagerweij: “De eis was 
redelijk dwingend, want als we er niet aan zouden voldoen zou 
ons eigen risico fors worden verhoogd.”
Daarop trad Lagerweij in overleg met Erik Beekman, directeur 
van Beekman Elektro uit Raalte. Deze BORG gecertificeerde
totaalinstallateur werkt sinds 2015 voor de Buitensociëteit en 
stond Lagerweij bij in het contact met de verzekeringsmaat-
schappij en de vervanging van de inbraakbeveiligingsinstallatie. 
Beekman: “Ik kijk altijd eerst naar wat een verzekeraar eist. 
Maar dat is soms meer dan strikt noodzakelijk, want de 
verzekeraar wil zichzelf ook indekken. Aan de hand van de 
risico’s kijk ik dan wat echt nodig is voor de klant en adviseer 
ik hem. Dat is mijn toegevoegde waarde als gecertificeerd 
installateur.”

Blinde vlekken
In het geval van de Buitensociëteit nam Beekman contact op 
met de verzekeringsmaatschappij om aan te geven dat de oude 
installatie op de belangrijkste punten werkte en jaarlijks werd 
onderhouden. Hij licht dit toe: “De installatie functioneerde 
technisch goed, want de alarmen werden normaal gegenereerd. 
Het probleem was vooral dat er wat blinde vlekken in de 
beveiliging zaten. Kijk, bij inbraakbeveiliging begin je bij 
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de buitenschil en die was hier slechts voor 50 procent 
gedetecteerd.” Lagerweij vult aan: “Er zijn plekken rondom het 
pand waar weinig te halen valt, maar wel kans op vandalisme 
bestaat. Daar was geen detectie en dat was voor de verzekeraar 
onacceptabel. Maar ook als je er zelf over nadenkt, wil je dat 
risico niet lopen.” Beekman vervolgt: “Bovendien kon de 20 jaar 
oude installatie niet meer worden uitgebreid. Hij zat aan het 
einde van zijn levensduur en dan moet je de afweging maken of 
je daarin nog wel wilt investeren.”

Toegevoegde waarde
Uiteindelijk werd uitstel gekregen en tijd gewonnen, zodat 
Lagerweij kon nadenken over een nieuwe installatie en de 
daarmee gemoeide investering kon plannen. Lagerweij: “Ik heb 
de rol van Beekman op dat moment als toegevoegde waarde 
ervaren. Het is iemand die met je meedenkt.” 
Toen de inbraakbeveiligingsinstallatie eind 2016 daadwerkelijk 
moest worden vervangen, heeft Beekman samen met Lagerweij 
aan de hand van de VRKI de risico’s bepaald. Tevens heeft Beekman  
het pand nog eens goed bekeken met betrekking tot het gebruik  
ervan en op basis daarvan een passende installatie ontworpen.

Erik Beekman en Lodewijk Lagerweij 



Risico’s
De risico’s die moesten worden afgedekt, betroffen vooral
 waardevolle zaken, de drankvoorraad en diverse apparatuur. 
Lagerweij: “Er is ook nog iemand van de verzekeraar langs-
gekomen en die wees ons met name op het vandalismerisico. 
We hebben hier namelijk relatief weinig waardevolle zaken en 
op het moment dat een inbreker niets van waarde vindt, kan 
hij bijvoorbeeld uit frustratie de brandkraan opendraaien wat 
veel schade kan veroorzaken. Dat hoor je wel vaker, maar ik had 
daar zelf niet direct aan gedacht. Het is voor ons heel belangrijk 
om te voorkomen dat je bedrijf daardoor een tijd komt stil 
te liggen. Snelle detectie van kwaadwillenden heeft dan ook 
prioriteit en dat kan met deze installatie.”

Gecertificeerde inbraakbeveiligingsinstallatie
Begin 2017 werd de nieuwe, risicoklasse 1 BORG-gecertificeerde 
inbraakbeveiligingsinstallatie opgeleverd. Daarmee voldoet de 
gehele beveiliging aan de eisen voor risicoklasse 1: O1 + B0 + E1 
+ R1. Zo zijn alle deuren beveiligd met een deurcontact en de 
ruimten waar je naar binnen kunt komen zijn voorzien van een 
bewegingsmelder. In geval een alarm wordt gedetecteerd treden 
binnensirenes en flitslichten in werking en gaat er een melding 
naar de meldkamer van het beveiligingsbedrijf. Lagerweij: “Met 
de meldkamer hebben we een protocol afgesproken, waarbij 
ze als eerste de politie bellen. Ook is er een koppeling met ons 
camerabewakingssysteem gerealiseerd, waardoor ik bij een 
alarm op mijn telefoon of tablet ‘live’ kan meekijken.”

De installatie is opgeleverd inclusief een onderhoudscontract. 
Beekman: “Dat is tegenwoordig vrijwel standaard. Jaarlijks 
onderhoud is zeer zinvol, al is het alleen maar om een pand 
samen met de klant weer eens door te lopen op veranderingen 
waardoor bepaalde melders bijvoorbeeld niet meer optimaal 
zijn afgesteld. Daarbij wordt het BORG certificaat verlengd als 
er jaarlijks onderhoud plaatsvindt.”

Aanvullende maatregelen
Nadat de installatie was geïnstalleerd en het project zo goed 
als afgerond was, deed zich nog een laatste uitdaging voor. Dit 
betrof de naast het pand gelegen kiosk. Hierin was de vereiste 
inbraakbeveiliging wel geïnstalleerd, maar desondanks wilde 
Lagerweij deze pas in gebruik nemen nadat er extra beveiliging  
was gerealiseerd. Lagerweij: “De kiosk is een door onszelf, 
handgemaakt gebouw. Daaraan is twee jaar hard gewerkt en er 
zit heel veel energie en emotie in. Je wilt niet dat zoiets wordt 
beschadigd. Daarom wilden wij hier zelf een aantal aanvullende 
maatregelen treffen – bovenop de eisen van de verzekeraar - en 
die hebben we in overleg met Beekman gerealiseerd.”
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De Verbeterde Risicoklassenindeling is een instrument 
om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden 
te bepalen. Tevens geeft het instrument per risicoklasse 
aan wat voor soort beveiligingsmaatregelen er genomen 
moeten worden. De VRKI wordt onder meer gebruikt 
door verzekeraars en beveiligingsbedrijven. Een BORG 
bedrijf gebruikt de VRKI om een beveiligingsinstallatie 
te ontwerpen die past bij het risico van het bedrijf of 
de woning. Een BORG bedrijf mag een BORG certificaat 
uitgeven. Opdrachtgevers kunnen hiermee aantonen dat er 
geschikte beveiliging is aangebracht. Verzekeraars kunnen 
de beschikking over een BORG Beveiligingscertificaat 
meenemen bij de bepaling van de verzekeringspremie.
Meer informatie over de VRKI.

VERBETERDE RISICOKLASSENINDELING (VRKI)

https://hetccv.nl/certificatie-inspectie/criminaliteitspreventie/verbeterde-risicoklassenindeling-vrki/
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Meerwaarde
Met het BORG certificaat was acceptatie door de 
verzekeringsmaatschappij niet langer een probleem. Maar voor  
Lagerweij heeft het certificaat ook nog een extra meerwaarde. 
Hij legt dit uit: “We hebben de afgelopen jaren zoveel in dit pand  
geïnvesteerd, dat is bijna niet in geld uit te drukken. Daarom 
is het voor ons heel belangrijk dat we kwaadwillenden zo 
snel mogelijk detecteren om dit prachtige historische pand te 
beschermen. Een gecertificeerde inbraakbeveiligingsinstallatie 
is voor ons dan ook heel geruststellend.”

BORG GEEFT RUST

Waaraan moet beveiliging voor jou voldoen?
“Alles draait om het voorkomen van schade. Maar 
beveiligen gaat ook om gevoel. Het voelt als je eigendom 
en daar moeten ze van afblijven. We hebben de afgelopen 
jaren zoveel tijd en energie in dit bedrijf gestoken, daar 
heeft een kwaadwillende geen idee van.”

Hoe belangrijk is beveiliging?
“Op een schaal van 1 – 10 scoort beveiliging toch wel een 8,  
dus heel belangrijk. Het is natuurlijk niet onze core business,  
maar beveiliging loopt daar wel in mee. Bovendien creëert 
het rust als de beveiliging op orde is.”

Wat wil je beveiligen? 
“Allereerst onze bijna 40 medewerkers, die zijn het 
belangrijkst. Maar daarnaast natuurlijk ons eigendom, dan 
heb je het over het pand en onze spullen. Andere zaken 
zoals geld die zijn verzekerd.”

Wat vind je belangrijk aan een beveiligingsinstallatiebedrijf? 
“Het moet sowieso BORG gecertificeerd zijn. Maar dat 
zijn er meerdere. Daarom zijn voor mij ook andere zaken 
van belang, zoals het contact met elkaar, het met je 
meedenken door de installateur, en het gevoel dat je als 
klant serieus wordt genomen. De persoonlijke aanpak van 
Erik Beekman was en is voor mij daarom heel belangrijk. 
Bovendien is het ook nog eens zo dat de medewerkers 
van Beekman Elektro vakmensen zijn, want beveiliging is 
natuurlijk wel een specialisme.”

LODEWIJK LAGERWEIJ OVER BEVEILIGING


