Zekerheid. Altijd en overal. Dat is wat u zoekt. En dat is
waar Progroup voor staat. Wij creëren en onderhouden
een omgeving waarin mensen veilig kunnen leven en werken. Waarom zou u zich zorgen maken over Beveiliging
en Telecom? Laat dat maar aan ons over,
wij regelen alles van A tot Z.

We hadden een
goed gevoel en
dat hebben we
nog steeds
De veiligheid in en rond het Koning Willem II Stadion voor publiek, supporters, spelers en medewerkers - is
uiterst belangrijk en vereist kennis van zaken. Deze
zware verantwoordelijkheid ligt bij manager Edo Peterse, die bij Willem II al jarenlang samenwerkt met Progroup. Het camerasysteem en de inbraak- en brandbeveiliging worden door Protect – onderdeel van Progroup
- gefaciliteerd en onderhouden.
Edo Peterse is bij Willem II verantwoordelijk voor veiligheid, facilitaire zaken en maatschappelijke projecten. “Dat betekent dat
ik me bezighoud met alles in en rondom het gebouw’, legt hij uit,
“van schoonmaak tot verbouwingen. Qua veiligheid houd ik me
bezig met onder andere de camera’s, maar ook de gastheren en
de stewards.” Dat lijkt op meer dan een fulltime baan. Hij lacht.
“Ja, dat is het eigenlijk ook. Het is inderdaad veelomvattend.”
LANGE SAMENWERKING
“In een voetbalstadion worden evenementen gehouden - ik zie
een voetbalwedstrijd als een evenement – en hierbij hoort een
goede beveiliging. Dat gaat van de mensen die je inzet tot de apparatuur zoals portofoons en camera’s. De beveiliging van een
wedstrijd is heel belangrijk.” Voor die beveiliging werkt Willem II
al jarenlang samen met Protect. Dat gaat van het stadion tot de
prijzenkast. “Protect verzorgt het alarmsysteem en de camera’s
in en rondom het hele gebouw. We zijn destijds met Protect in

zee gegaan, omdat we bij deze partij een goed gevoel hadden
en dat hebben we nu nog steeds.”
REGELS
De gemeente stelt een aantal voorwaarden bij het organiseren
van een evenement. “Dat gaat dan om de veiligheid van toegangen, trappen, toiletten, vluchtwegen et cetera, daar zijn eisen
aan gesteld”, vertelt Peterse hierover. Alles gaat in samenwerking met zowel Peterse als de gemeente Tilburg. Er is daarom
bijvoorbeeld ook goed overleg met de veiligheidsadviseur van
de gemeente. “De gemeente stelt een aantal randvoorwaarden, maar deze zijn niet overdreven detaillistisch. Zij bepaalt
niet hoeveel camera’s er in een stadion aanwezig moeten zijn,
maar de KNVB vindt daar wel iets van. Ze zeggen niet hoeveel
camera’s we moeten plaatsen, maar we moeten wel met tijdregistratie werken. Een camera moet op foto, data en tijd registreren. Ook bij de elektronische toegangscontrole moeten we met

“De beveiliging van een wedstrijd
is heel belangrijk”
scanners werken in verband met de crowd controle, het sturen
van menigten. Maar goed, de regels zijn te overzien. Ik vind niet
dat er teveel regels zijn. Uiteindelijk ben je als organisator zelf
verantwoordelijk voor de veiligheid.
CAMERA’S
Er staan camera’s op strategische posities in het stadion. Er is
door Progroup een glasvezelring in het stadion uitgerold waarop alle IP-camera’s zijn aangesloten. Peterse: “Wat betreft de
camerasystemen werken we met een commandopost in het stadion. Vanuit hier kunnen we alle hoeken en gaten van het stadion
bekijken door middel van camera’s. Er is ook een rechtstreekse

glasvezel- en VoIP-verbinding met de meldkamer van de politie.
Zij kijken mee naar de beelden. Een goed werkend glasvezelnetwerk is hiervoor allemaal van groot belang.”
VERTROUWEN
Protect verricht het onderhoud van de camerasystemen. “Als we
klachten hebben bellen we en dan komt er een technicus iets
aan doen”, legt Peterse uit. “Zo simpel is het. Er is wederzijds
vertrouwen en de samenwerking is goed. Protect levert snelle
service en wij hebben geen klachten. Er is eigenlijk niet veel
spannends over onze relatie te melden”, vertelt Peterse tot slot
met een lach.

DE KLANT
Naam: Willem II
Locatie: Tilburg
Al sinds 1896 is Willem II
de voetbaltrots van Tilburg.
In haar historie heeft de
club 40 jaar in de Eredivisie
gespeeld. Voetbalclub
Willem II werd op 12
augustus 1896 opgericht.
De thuiswedstrijden van
de Tricolores worden sinds
1995 gespeeld in het Koning
Willem II Stadion aan de
Goirleseweg in Tilburg.
Door de jaren heen vonden
vele verbouwingen plaats.
Vandaag de dag staat er
een modern stadion dat
plaats biedt aan 14.500
toeschouwers.
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