Succesverhaal

EEN GOEDE BRANDWEERINSTALLATIE BESPAART GEEN GELD,
MAAR EEN SLECHTE BRANDMELDINSTALLATIE KOST GELD
De brandveiligheid van Hoshino Europe B.V.
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OVER HOSHINO
TOTO, Metallica, Di-Rect en Billy Joel. Een aantal van hun
instrumenten komen van dezelfde leverancier, namelijk
Hoshino. Dit is een groothandel in onder andere Tama
drumstellen en Ibanez gitaren. Het van origine Japanse
bedrijf produceert en levert instrumenten aan bedrijven,
maar sponsort ook artiesten.
De vestiging in Mijdrecht bedient de complete Benelux en
Frankrijk, maar heeft de ambitie om verder uit te breiden.
Die intentie is ook duidelijk gemaakt met de naam Hoshino
Europe.

netwerken

DE UITDAGING:

BRANDVEILIGHEID BLIJKT NIET VANZELFSPREKEND
In Nederland is een brandmeldinstallatie wel of niet verplicht door
het Bouwbesluit. Hoshino Europe zit, zoals de meeste bedrijven, in de
situatie dat een dergelijke installatie inderdaad verplicht is. En wanneer
een brandmeldinstallatie verplicht is, betekent dit automatisch dat een
ontruimingsinstallatie óók verplicht is. “Mensen vragen om gitaren, niet om
brandmeldinstallaties. Maar dat maakt ze niet minder belangrijk! Mensen zijn
immers onvervangbaar. Je investeert dus in een installatie waarvan je hoopt dat
MHKHPQRRLWJHEUXLNWȋDOGXVGHȴQDQFH KUPDQDJHUYDQ+RVKLQR(XURSH

“Toen wij in dit pand kwamen, zag de
brandmeldinstallatie er niet oud uit.
De brandweer vertelde ons dat het
systeem verouderd was.”
Finance & hr-manager Hoshino Europe B.V.

Het pand waar Hoshino Europe tegenwoordig gevestigd is, had voor de
verhuizing vijf jaar leeggestaan. De brandmeldinstallatie was dus ook vijf jaar
lang niet onderhouden. Hoshino Europe: “Toen wij in dit pand kwamen, zag
de brandmeldinstallatie er niet oud uit, integendeel. De installatie gaf wel veel
storingen aan. Het was vervolgens de brandweer die ons vertelde dat het
systeem verouderd was.”
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DE OPLOSSING:

EEN NIEUWE INSTALLATIE
Hoshino Europe: “Het is iets waar je liever niet mee bezig bent, maar waar je toch
een goede partner voor wilt hebben.” Die partner heeft het bedrijf gevonden
in VIB Netwerken. Er is eerst een nulmeting gedaan door VIB Netwerken, om te
bekijken wat er vervangen of vernieuwd moest worden.
Gerrit Rijpkema is projectmanager (brand)veiligheid bij VIB Netwerken. “Er zat
al een BOSCH installatie in het pand, die zijn altijd modulair opgebouwd. We
hebben de componenten van deze installatie vervangen en zo het systeem een
ȵLQNHXSJUDGHJHJHYHQȋKHULQQHUW*HUULW+HWYRULJHV\VWHHPZDVdertien jaar
geleden geplaatst. “Dat is een wereld van verschil met nu, op het gebied van
technologie.”

“Zo’n kleine melder.
Je ziet het niet maar er zit een
hoop technologie in.”
Finance & hr-manager Hoshino Europe B.V.

Herkenbare problemen met brandmelders, zoals een vals alarm door stoom
RIVLJDUHWWHQURRN]LMQWHJHQZRRUGLJQLHWPHHUDDQGHRUGH'HȴQDQFH KU
manager van Hoshino Europe merkt duidelijk het verschil. “Zo’n kleine melder. Je
ziet het niet maar er zit een hoop technologie in,” refereert hij naar het huidige
systeem. “Bij een ander bedrijf waar ik werkte hadden we een inbraakinstallatie
die de directeur iedere nacht wakker maakte voor niks.”
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HET RESULTAAT:

EEN BRANDVEILIG PAND ZONDER ERGERNIS
Hoshino Europe is zeer tevreden met de vernieuwde installatie: “We hebben
installaties meegemaakt die om de twee of drie dagen loze meldingen gaven.
Daar hebben we nu dus helemaal geen last van. Ik vertrouw het systeem omdat
ik geen loze meldingen zie. Een goede brandmeldinstallatie bespaart geen geld,
maar een slechte brandmeldinstallatie kost geld. Krijg je een loze melding, dan
komt er iemand van het beveiligingsbedrijf en daar krijg je wel een rekening van.
Ook als er niets aan de hand is. Staat de brandweer iedere week op de stoep,
dan moet je ook betalen.”
In omgevingen die problemen kunnen veroorzaken
op het gebied van brandveiligheid, gebruikt
VIB Netwerken altijd DO-melders, oftewel
dubbele optische melders. Daar zitten 5.000
voorgeprogrammeerde protocollen in. Die kunnen
het verschil zien tussen verschillende soorten rook.
Als je eronder staat te roken, detecteert de melder
dat het om sigarettenrook gaat.
Ruim 90% van alle automatische brandmeldingen

“Een goede
brandweerinstallatie
bespaart geen geld,
maar een slechte
brandmeldinstallatie
kost geld.”

waarvoor de brandweer uitrukt, blijkt onterecht1.
Verouderde installaties en verkeerd gebruik zijn de
belangrijkste oorzaken voor het hoge aantal loze

Finance & hr-manager
Hoshino Europe B.V.

meldingen. Eigenlijk is alleen een handmelder een
bewuste melding. Daarom wil de brandweer ook zien om wat voor melding het
JDDW%LMHHQDXWRPDWLVFKHPHOGLQJEHOOHQ]HVRPVHHUVWWHUYHULȴFDWLH
Tot slot heeft Hoshino Europe ook een onderhoudscontract afgesloten met VIB
1HWZHUNHQ0DDUGDWKRXGWPHHULQGDQGHȴQDQFH KUPDQDJHUYDQ+RVKLQR
Europe had verwacht: “De samenwerking verloopt uitstekend, kan ik wel zeggen.
Eens in de zoveel tijd heb ik sowieso even contact met Gerrit. Ik merk dat VIB
Netwerken de nazorg proactief oppakt. Vanuit het onderhoud krijgen wij ook te
horen wanneer iets aan vervanging toe is en zo vervangen ze stapsgewijs onze
complete installatie.”
1

De Jan van der Heyden-prijs 2017, Brandweer Nederland
netwerken

GA OOK AAN DE SLAG MET VEILIGHEID
Veiligheid is niet iets waar u graag mee aan de slag gaat, maar het is nu eenmaal
verplicht – en dat is begrijpelijk. Gelukkig is de technologie tegenwoordig
dermate geavanceerd, dat u eigenlijk geen omkijken meer heeft naar een
brandmeldinstallatie. Mits u een betrouwbare partner heeft die u hierbij helpt en
de systemen up-to-date houdt.

“Als je niet 24/7 bezig bent met veiligheid,
ga je hopeloos achterlopen. De techniek
ontwikkelt zich razendsnel. Daarom heb je
een betrouwbare partner nodig die expert is
op dat gebied.”
Finance & hr-manager Hoshino Europe B.V.

Toch blijft een vernieuwde brandmeldinstallatie een behoorlijke investering,
vertelt Hoshino Europe: “Ik kan best begrijpen dat het voor veel bedrijven lastig
LVRPKLHUPHHDDQGHVODJWHJDDQ+HWLVKHHOLQJULMSHQGRRNȴQDQFLHHO+HWLV
daarom vooral belangrijk dat je geen leverancier zoekt, maar een partner. Als
je niet 24/7 bezig bent met veiligheid, ga je namelijk hopeloos achterlopen. De
techniek ontwikkelt zich razendsnel. Je hebt een betrouwbare partner nodig die
expert is op dat gebied.”
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Wilt u (of moet u) ook aan de slag met veiligheid? Wij gaan graag het gesprek
met u aan. Neem direct contact op of lees meer over veiligheid in ons gratis
whitepaper!
VIB Netwerken

0598-394374

Beneluxweg 38
9636 HV Zuidbroek

veiligheid@vib-netwerken.nl
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