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Nieuwsbrief KVO

De coronacrisis
heeft gevolgen voor
iedereen, zo ook
voor ondernemers.
Ondanks het feit dat
we elkaar niet
kunnen ontmoeten,
willen we door
middel van deze
nieuwsbrief u
updaten over wat er
op uw terrein
gebeurt.

HERCERTIFICERING KVO

Vanuit de ondernemersvereniging op bedrijvenpark Esp is in
samenwerking met de gemeente Eindhoven het initiatief genomen
om met behulp van het Keurmerk Veilig Ondernemen
Bedrijventerreinen en de hierdoor ontstane samenwerking tussen
de diverse partijen een veilig en aantrekkelijk bedrijvenpark te
creëren en te behouden.

De samenwerking welke vanaf 2012 is ontstaan, heeft geleid tot
een significante verbetering van de veiligheid op ons
bedrijvenpark. Mede hierdoor, alsook de bijzondere vorm van
samenwerking (alle veiligheidspartners die zijn betrokken) heeft
men besloten om de samenwerking voort te blijven zetten,
middels een hercertificering ten behoeve van het Keurmerk Veilig
Ondernemen Continu Samenwerken voor bedrijventerreinen.

Dit keurmerk heeft zich landelijk bewezen als een instrument dat
effectief kan zijn om publieke en private partijen samen te laten
werken aan veiligheid. Keuker Veiligheidszorg Ondernemingen
heeft onze certficering begeleid.
En dat heeft geleid tot >>>>>>>



DE AUDIT WAS VANMORGEN EEN

GROOT SUCCES: WE ZIJN GESLAAGD  

We mogen volgens de auditeur trots zijn op het
resultaat dat is behaald. We zijn daardoor 1 van de
aantrekkelijkste en veiligste terreinen van Nederland.
Een voorbeeld terrein. Wij laten zien hoe het moet.
"Ondernemers die dit gezamenlijk tot stand hebben
gebracht. Mooi". Enkele cijfers: De totale overlast is
t.o.v. de meting meting in 2018 met 19% gedaald. 
 Het totale percentage overlast is ten opzichte van de
landelijke trendcijfers 2018-2020 37% lager!
Het veiligheidsgevoel is 6% verbeterd en 94% gelijk
gebleven. 20 Van de 22 gestelde doelen n.a.v. de
vorige enquête input is behaald. COMPLIMENTEN
voor ons park !! Het KVO team kan dit tenslotte niet
zonder u.

 

Meldingen kunnen gedaan
worden via de Buiten Beter
App.
Via deze app kan alles op een
eenvoudige manier gemeld
worden. En wordt het snel
opgelost. 
Zo houden we het samen heel,
schoon en veilig!

Ook tijdens deze corona
periode vinden schouwrondes
plaats, maar deze zijn
beperkt.  We kennen
ondertussen bijna allemaal de
effecten van een schoon, heel
en veilig terrein. Daarom
roepen wij u op om te blijven
melden als u iets constateert
wat niet in orde is. 
Is er dus iets kapot?
Bijvoorbeeld een lantaarnpaal
of stoeptegel? Meld het! Ook
als het gaat om
rondslingerend afval,
vernielingen of bijvoorbeeld
ongedierte.

DOELSTELLINGEN 2024

De maatregelen die de werkgroep KVO al genomen
heeft, zullen worden voortgezet. We willen deze
prachtige resultaten natuurlijk behouden!
Daar waar aanpassingen nodig zijn, door deze laatste
ingevulde enquete, zullen ook meegenomen worden
in het plan van aanpak. Dit om ervoor te zorgen dat
ons bedrijvenpark nog schoner, heler en veiliger
wordt.

We gaan door naar ons volgende certificaat. Blijf
alsjeblieft zo betrokken als jullie allemaal getoond
hebben.
Alleen samen kunnen we deze lijn vasthouden!

hoe kan ik melden?

blijf melden!

Heb je suggesties? Neem contact op met Manuela de Heer via:
info@vbedrijvenparkesp.nl


