VOOR ONDERNEMERS,
DOOR ONDERNEMERS
VEILIGHEID
VEILIG ONDERNEMEN MET EEN KEURMERK
Ondernemers op een bedrijventerrein kunnen te maken krijgen met inbraken, vandalisme, cybercrime en ondermijning. De overlast die daaruit
voortvloeit is niet alleen schadelijk voor het bedrijventerrein zelf, maar ook
voor de reputatie en aantrekkelijkheid ervan. Daarom is MKB-Nederland,
in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid, in 2005
gestart met het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen
(KVO). Voor dat KVO werken gemeente, politie, brandweer en de ondernemers die op het bedrijventerrein gevestigd zijn samen om overlast tot
een minimum te beperken. Wij zijn er trots op dat onze bedrijventerreinen,
net als bedrijventerrein De Wildeman, in 2021 het Keurmerk hebben weten te behouden.
Een actief veiligheidsbeleid is niet alleen goed voor een bedrijventerrein
zelf, het kan ook een mooi bedrag van de verzekeraar opleveren, zoals wij 2021 zelf mochten ervaren. Fors minder schadeclaims leverden
ons een mooie beloning op. Extra voordeel: bij KVO-gecertificeerde
bedrijventerreinen aangesloten ondernemers kunnen individueel
ook een korting op hun verzekeringspremie ontvangen!

CONTACT
Ben jij gevestigd op een van de vier bedrijventerreinen en wil je
meer weten over het KVO, heb je een vraag over de veiligheid in
jouw omgeving of wil je iets anders aan ons kwijt? Stuur dan een
mail naar bestuurslid Jan-Willem van den Heuvel, aandachthouder
thema Veiligheid, veiligheid@sobzaltbommel.nl.

We zetten ons met hart en ziel in voor
ondernemers en ondernemerschap. We
richten ons daarbij primair op bedrijventerreinen Van Voordenpark, Veilingweg,
De Ooijk en De Waluwe in Zaltbommel,
maar zoeken ook de verbinding.
Onze focus ligt bij duurzaamheid, veiligheid,
vitaliteit en leefbaarheid. Daarin werken we
samen met de ondernemers die op onze
bedrijventerreinen gevestigd zijn. Maar ook
met alle andere betrokken partijen, van
overheid tot mede-ondernemers, met wie
we een duurzame relatie aangaan. Dat
doen we omdat we geloven in de kracht van
de collectiviteit. We vinden: samen bereiken
we meer. Daar groeien we niet alleen zakelijk van, maar ook als mens. In goede én in
minder goede tijden. Samen wordt het beter.
Sterker. En lichter. Wij zijn SOBZ.
DE THEMA’S VAN SOBZ:
» Duurzaamheid
» Veiligheid
» Bereikbaarheid
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