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VCS Observation klaar voor verdere groei door inzet van predictive analyses t.b.v. publieke veiligheid! 
 
Waalwijk, 21 maart 2016 – VCS Observation is al bijna 25 jaar actief in het aanbieden van totaaloplossingen voor 
de beveiliging van openbare ruimten en plaatsen waar veel mensen samenkomen. Met behulp van Claassen, 
Moolenbeek & Partners heeft VCS Observation een lening aangetrokken bij het MKB Impulsfonds om de sterke 
groei van de activiteiten mogelijk te maken. 
 
VCS is begonnen als een system integrator van camerasystemen en meldkamers, hetgeen is uitgegroeid tot het 
gebruik van camera’s als invoermedium voor een veelheid aan andere toepassingen zoals Smart City, publieke 
veiligheid, crowd management en burgerparticipatie. De volgende stap is nu om op basis van deze hoogwaardige 
dienstverlening en equipment in combinatie met perfect uitgevoerde data analyse in het gehele land tot 
voorspellingen te komen ten behoeve van overheid en het bedrijfsleven. Hiermee zal tijdige en heel gerichte 
informatie ontstaan over publieke veiligheid, zullen mensen en middelen efficiënter kunnen worden ingezet en 
kunnen voorspellingen worden gedaan van (onveilige) situaties. VCS Observation loopt hierbij voorop om aan de 
marktvraag te voldoen; zo is het bedrijf onder andere preferred partner van een aantal grote gemeenten bij de 
ontwikkeling van het Smart City concept. 
 
Wim van Deijzen, CEO VCS Observation: “Wij zijn erg tevreden over de snelle en plezierige samenwerking. We 
hebben als bedrijf geweldige oplossingen te bieden voor de huidige veiligheidsissues. Met behulp van de lening 
verstrekt door het MKB Impulsfonds kunnen we versneld en schaalbaar aan de marktvraag voldoen”. 
 
Franck Hoppenbrouwers, Senior Credit Manager NEOS Business Finance /  MKB Impulsfonds: “VCS 
Observation is een solide onderneming met een groot groeipotentieel. Na het verstrekken van de lening is de 
onderneming in uitstekende conditie om de verdere groei daadwerkelijk te kunnen realiseren. VCS Observation is 
een aanwinst voor de portefeuille van het MKB Impulsfonds. We danken de directie van VCS Observation en 
Claassen, Moolenbeek & Partners voor het efficiënt verlopen financieringstraject en de plezierige samenwerking”. 
 
Claassen, Moolenbeek & Partners heeft de aanvraag geproduceerd en begeleid. 
Wim Hulstein, Partner: “In de actualiteit lees en hoor je doorlopend over veiligheid issues van openbare ruimten 
en dit zal verder toenemen is de verwachting. Het leuke van deze financiering was de positieve insteek, het 
enthousiasme en de diepgang van alle partijen gedurende de korte looptijd van deze aanvraag”. 
 
Voor meer informatie: 
 
VCS Observation 
Telefoon 0416-541 010, email: wim.van.deijzen@vcsobservation.com 
 
NEOS Business Finance 
Telefoon: 010-892 9645, email: fhoppenbrouwers@neos.nu 
 
Claassen, Moolenbeek & Partners, email: wim.hulstein@cmenp.nl  
Telefoon: 033-760 1630 
 

  																  
 
 

                  


