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Nieuwsbrief

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.

BEVEILIGING
De firma Mansveld en Spyke Security zijn verheugt dat de
ondernemersvereniging Esp heeft besloten het contract met ons te verlengen.
Spyke Security onderscheid zich sinds 2004 in de markt als
het gaat om cameratoezicht. Onze filosofie is om cameratoezicht te doen op basis
van intelligente software. In het kort betekent dat, dat wij niet naar camera’s kijken
maar de software afwijkend gedrag laten detecteren en dit als een alarm
opvoeren bij onze observanten.
De camera’s op het bedrijventerrein zijn eind 2020  intelligent gemaakt zodat er
een 24 / 7 cameratoezicht mogelijk is. Naast het gebruik van intelligente software
voor het beveiligen van het bedrijventerrein verzorgt Spyke Security dagelijks een
zgn. schoon, heel en veilig cameracontrole ronde. U moet hierbij denken aan het
constateren van defecte lantaarnpalen, zwerfvuil, defect straatmeubilair,
brandgevaarlijke situaties etc.
Nu deze basis is gelegd kijken wij uit naar een goede samenwerking met het
bedrijventerrein Esp en haar ondernemers. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen
met de ondernemers het bedrijventerrein naar een hoger beveiligingsniveau
krijgen.

Door deze upgrade van onze beveiliging hebben wij in het laatste kwartaal van
2020 een aantal verdachte situaties kunnen oplossen. 
Zoals een diefstal van een auto en het  wegrijden na een ongeluk.



MKB DEAL DIGITALISERING
Het belang van ‘meegaan met de tijd’ (ook wel digitalisering
genoemd) wordt door bijna iedere ondernemer onderschreven.
Maar wat daarvoor moet gebeuren en wie daarbij kan helpen om
die vraag verder uit te werken om daadwerkelijk stappen te
kunnen nemen, daar schort het vaak aan. Gemeente Eindhoven,
WTCE, OVE, VNO-NCW Brabant Zeeland, Fontys en het HTSC
slaan de handen ineen om hier een versnelling in aan te
brengen.

Uit onderzoek blijkt dat bedrijven die digitalisering omarmen
sneller innoveren, beter inzicht krijgen in hun klanten, nieuwe
businessmodellen ontdekken en daarmee hun
concurrentiepositie versterken. Wij
willen daarbij helpen en het liefst daar waar ondernemers
kansen zien.

De eerste stap was de enquête, die heeft de behoeftes/de
kansen vastgesteld. De enquête is inmiddels door ruim 100
ondernemers ingevuld.
De tweede stap is dat wij u gaan inspireren tijdens de livestream.
Daar worden ook de resultaten met u gedeeld.

U heeft afgelopen week een mail gehad waarin een aanmeldlink
staat, is dit niet het geval en wilt u er wel graag bij zijn?
Stuur dan een mail naar info@bedrijvenparkesp.nl
  

Dit kan gevaarlijke situaties voorkomen. De
afgelopen weken zijn er een aantal zaken
aangetroffen op het terrein, zoals: open
aanhanger(s) met hout, veel los metaal,
vuilcontainers (soms open met hout en
karton) en veel pallets. Als we hier samen
op blijven letten, houden we het terrein
samen zo veilig mogelijk!

Ruim 70% van de bedrijven houdt de lichten
s'nachts onnodig aan. In Brabant scoren we

beter dan het landelijk gemiddelde, maar nog
steeds 51%. Doet u dat ook?

Zorgt u ervoor dat uw

spullen veilig uit het

zicht staan?

Website
We gaan een nieuwe website bouwen. Net
zoals onze LinkedIn pagina, wordt dit een
website van ons allemaal. Wat voor input
zou u erg graag op willen zien? Laat het ons
weten!

De activiteitencommissie is druk met het
programma van 2021: Hoe gaat dit eruit zien?
Waar sluiten we aan bij andere initiatieven?
Hoe boeien we onze ondernemers het best?
Wanneer zouden we weer kunnen
uitnodigen?
Ook het annuleren vraagt om overleg en
acties. We hopen elkaar snel weer te
kunnen ontmoeten. 
U hoort van ons!

Activiteitencommissie

Heb je suggesties? Neem even contact op met de secretaris/ parkmanager 
Manuela de Heer via: info@bedrijvenparkesp.nl

Een aantal van onze ondernemers hebben
hun activiteiten drastisch moeten
omgooien. En wat een prachtige resultaten
zijn daar neergezet. Niet alleen individueel
maar er is ook samengewerkt. 
Als je in het kort je verhaal wil doen en dit
wil delen met je collega-ondernemers op
ons terrein laat het ons weten. Ook als je
een actie hebt die je graag wil delen. We
moeten elkaar tenslotte blijven steunen.

Trots op onze collega-

ondernemers


