Onderzoek bewaking 'ten eigen behoeve' in België
Geachte,
Vermits u een vergunde interne bewakingsdienst (of veiligheidsdienst) organiseert, richt ik mij tot
u.
Ik ben student Maatschappelijke Veiligheid aan de Hogeschool KATHO en ik maak een
bachelorproef maak over de "bewaking ten eigen behoeve".
Over bewakingsondernemingen (= het inhuren van bewakingsdiensten) is veel informatie
beschikbaar. De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen APEG-BVBO illustreert aan de
hand van cijfermateriaal het belang van en de trends binnen de private bewakingssector (zie
Activiteitenrapport beschikbaar op de website http://www.apeg-bvbo.be).
Over bewaking ten eigen behoeve - zoals u deze organiseert - is nagenoeg geen informatie
beschikbaar. U kan helpen met het in kaart brengen van de 'bewaking ten eigen behoeve' in
België door mee te werken aan een online enquête. Dit onderzoek is ook in het belang van
iedereen die eigen bewaking organiseert - zoals u.
Mag ik u vriendelijk vragen maximum een half uurtje van uw tijd hieraan te besteden?
Om de enquête snel in te vullen, neemt u best de recentste activiteitenverslagen bij de hand,
welke u jaarlijks in januari hebt verstuurd naar FOD Binnenlandse zaken, Directie Private
Veiligheid.
Indien u het nuttig vindt, kan u het invullen van de enquête onderbreken en nadien hernemen. U
kan ook eens door de vragen klikken en daarna terug keren naar het begin van de enquête. De
enquête zal iets langer 1 maand online staan, maar ik het zou uiteraard op prijs stellen indien u
deze zo spoedig mogelijk invult. Vergeet op het einde niet de enquête door te sturen - dit kan u
maar één maal doen.
Bij voorbaat oprecht dank voor uw medewerking. Ik zal achteraf het globale resultaat van de
enquête doorsturen naar ieder wie er aan heeft meegewerkt. Ik mail u mijn bachelorproef door in
mei of juni 2012.
Tot slot: u mag rekenen op het vertrouwelijk behandelen van alle informatie welke ik van u
ontvang. Alle antwoorden op de enquête worden geglobaliseerd verwerkt. Detailgegevens over
een bepaalde interne bewakings- of veiligheidsdienst worden slechts bekend gemaakt indien de
verantwoordelijke van deze dienst er uitdrukkelijk mee instemt.
Hebt u vragen, aarzel niet met mij contact op te nemen per mail of telefonisch (zie hieronder).
Het volstaat nu om te klikken op volgende link en u start met de enquête:
https://limesurvey.katho.be/student/index.php?sid=36481&lang=nl
Met vriendelijk groeten
Jules Mespreuve
student Katho - Maatschappelijke veiligheid
Adres: Krevelstraat 29b
8581 Kerkhove
GSM: 0479/533583
Mail to: jules.mespreuve@student.katho.be

