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Op de bres voor rolluikenkeurmerk
Het totaal aantal overvallen is in 2008 met elf procent gestegen ten opzichte van 2007. Het
aantal ramkraken daarentegen daalde in ons land met bijna een derde. Hieruit lijken we te
kunnen concluderen dat beveiligingsproducten, zoals rolluiken, hun werk doen en ondernemers steeds bewuster worden van het nut ervan. Maar de rolluikendiscipline blijft een ondergeschoven kindje in de beveiligingsbranche. Hoog tijd om hier verandering in te brengen.
Tekst Jessica Hendriks, beeld Rogier Visser Fotografie

Klein maar fijn, deze leus is branchegroep
Romazo Rolluiken op het lijf geschreven. Met
twintig leden, behoort de vereniging niet tot de
grootste samenwerkingsverbanden binnen de
Koninklijke Metaalunie. Romazo Rolluiken dekt
echter wel het grootste deel van de beveiligingsrolluikensector in Nederland en is daardoor
een belangrijk aanspreekpunt voor overheden,
verzekeraars en andere geïnteresseerden. De
aandacht kan volgens branchemanager Ruud
Huisman en ondernemer Vincent Vergunst van
Metacon uit Gouda echter nog beter. “We moeten serieuzer worden genomen door andere partijen”, aldus de heren. Romazo Rolluiken op de
kaart zetten richting verzekeringsmaatschap-

Vincent Vergunst en Ruud Huisman willen een rolluikenkeurmerk.

Een rolvormmachine maakt de lamellen op
maat.
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pijen, dat is waarvoor Huisman en Vergunst zich

zelfde: kwaliteit en veiligheid.” Inmiddels heeft

samen met de andere twintig leden inzetten. En

de branchemanager de steun van MKB-

hoe kun je dat als branchegroep beter doen dan

Nederland verworven en lijkt het front voor een

door invoering van een keurmerk: de Romazo

Romazo Rolluiken-keurmerk daardoor te verste-

Rolluiken regeling. “Dat dan vervolgens wel

vigen. Huisman behartigt de belangen van zowel

gedragen moet worden. En dat is gemakkelijker

Romazo Rolluiken als MKB-Nederland bij het

gezegd dan gedaan.”, aldus Huisman. Er is nog

Centrum Criminaliteitspreventie (CCV). “Het hoeft

veel verdeeldheid in de beveiligingsmarkt die

niet eens per se onze ‘lijn’ te zijn die we volgen,

bestaat uit drie disciplines: elektrotechniek, per-

als er maar één komt”, zegt hij gedreven. “Een

sonele beveiliging en bouwkundige oplossingen.

rolluik krijgt een productcertificaat gebaseerd op

Elektronicabedrijven en de vierhonderd leden

weerstandsklasse en montage. Deze factoren

van de Vereniging Europese Beveiligings-

zorgen namelijk voor de optimale beveiliging.

bedrijven (VEB) zijn nog niet overtuigd van het

Als één van deze zaken niet juist wordt uitge-

nut van een beveiligingsrolluikenkeurmerk.

voerd, is de beveiliging niet optimaal. Het belang

Huisman: “We hebben elkaar nodig, maar ieder-

om er gezamenlijk voor te waken dat de bevei-

een in de keten houdt zijn eigen pet op.

liging zo goed mogelijk is en de eisen juist wor-

Uiteindelijk willen we eigenlijk allemaal het-

den nageleefd, lijkt mij duidelijk.”
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Deskundigen

ijzerwerken, driewielers en kinderspeelgoed à la

Het totaal aantal overvallen is in 2008 met elf

Mecano. Veertig jaar geleden werden de eerste

procent gestegen ten opzichte van 2007. Het

stappen gezet om bedrijven te voorzien van zon-

aantal ramkraken daarentegen daalde in ons

weringproducten. Door de overname van een

land met bijna een derde. De overheid lijkt zich

ander zonweringbedrijf ging de onderneming uit

ook steeds bewuster te worden van het belang

Gouda zich steeds meer richten op de productie

van beveiligingsproducten- en maatregelen.

van rolluiken. De derde generatie, waarvan

Sinds 1 februari jl. is de verstrekking van de sub-

directeur Vincent Vergunst deel uitmaakt, zette

sidie Veiligheid Kleine Bedrijven van start

het bedrijf nog eens echt op de kaart door de

gegaan voor winkels en ondernemingen met

eerste

minder dan tien personeelsleden. Op deze

Nederland te worden. De ontwikkeling van

manier helpt de staat criminaliteit en fraude te

brandwerende rolluiken en roldoeken in samen-

bestrijden. “Bij gemeenten kan het besef nog

werking met TNO is een goede zet geweest.

wel iets groter”, aldus Vergunst. “Voor het issue

Sinds 2004 heeft Metacon omzet, werkruimte en

brandveiligheid zitten er binnen elke gemeente

personeelsbezetting verdubbeld.

producerende

rolluikenfabriek

in

deskundigen die hier toezicht op houden, maar
voor beveiliging niet.” Vergunst weet inmiddels

Een oogopslag

waar hij over praat. Naast beveiligingsrolluiken

Onlangs heeft de branchegroep de rolluikenma-

maakt Metacon uit Gouda ook brandveilige rol-

trix, die geïnteresseerden laat zien waaraan pro-

luiken en roldoeken. Toch begon het bedrijf ruim

ducten moeten voldoen, vernieuwd. Inmiddels

tachtig jaar geleden met heel andere disciplines:

loopt er een onderzoek met TNO Automotive
waardoor duidelijk moet worden welke rolluiken
onder welke weerstandsklasse vallen, zodat
Romazo Rolluiken deze matrix nog beter en
betrouwbaarder kan maken. Huisman: “De huidige is gemaakt aan de hand van expertise, de
nieuwe zal zijn gebaseerd op wetenschappelijk
onderzoek.” “Het is belangrijk dat in één oogopslag is te zien welk rolluik nodig is en waaraan
het moet voldoen”, aldus Vergunst. Hij vervolgt:

Het speerpunt van Metacon is zoveel mogelijk te automatiseren, maar sommige zaken
worden nog altijd met de hand gedaan,
zoals de afwerking van dit buizenrolhek.

“Slechts vijftig procent van de productkwaliteit
ligt aan het product zelf. Het overige deel hangt

machinepark blijven we aantrekkelijk. Daarnaast

af van de montage. Een juiste ondergrond en

zijn rolluiken altijd nodig. Dieven zitten ook niet

gebruik van goede bevestigingsmiddelen zijn

stil, vooral niet in economisch moeilijke tijden.

essentieel voor de functionaliteit. Dat wordt te

Dan lijkt het aantal overvallen juist nog wel toe

weinig gerealiseerd.” “Daardoor worden er nog

te nemen.” Huisman: “Een goede zaak is dan

wel eens discussies met onze leden gevoerd

ook de eis dat een beveiligingsrolluik tegen-

over bepaalde zichtbare kenmerken van beveili-

woordig achter het glas moet zitten in plaats van

gingsrolluiken”, gaat Huisman verder. “Als ze in

ervoor. Nadat inbrekers door het glas heen zijn,

het bouwstadium al tijdens het ontwerp worden

wordt de detectie geactiveerd. Het duurt vaak

betrokken, kunnen bevestigingsmiddelen mooier

nog een tijd voordat ze door een rolluik heen

worden weggewerkt, anders niet. Een rolluik is

komen, waardoor ze sneller kunnen worden

nu eenmaal bedoeld voor de veiligheid, niet

gepakt of het bijltje erbij neergooien.”

voor de show.”

Binnenkort komt Romazo Rolluiken met een brochure voor architecten, verzekeraars en vergun-

Vaklui van Metacon uit Gouda voorzien
dubbelwandige brandvertragende rolluiken
van nagels die de lamellen bij elkaar houden.

Actiever

ningverleners en begin mei organiseert de bran-

De kranten staan begin 2009 vol met recessie-

chegroep een seminar voor verzekeringsexperts.

berichten. Metacon uit Gouda zal daar dit jaar

Maar er is nog veel te doen. Met maar tien

ook het een en ander van meekrijgen, maar

actieve leden gaat dat echter niet zo snel.

negatief gestemd is Vergunst niet. “Als enige

Hopelijk doen de overige tien leden snel een

producerende partij in Nederland die ook nog

duit in het Romazo-zakje. In de vorm van arbeid

eens beschikt over veel kennis en een groot

wel te verstaan.
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