
 

Kwaliteit door collectiviteit 

Sinds 9 december 2013 is bedrijventerrein Halfweg en Molenwatering in bezit van het Keurmerk Veilig 

Ondernemen. Middels de ondertekening van het convenant KVO dat onderdeel uitmaakt van het keurmerk 

hebben de verschillende partners, Brandweer, Politie, Gemeente en SPBS laten zien dat samenwerken 

loont. Een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat samenwerking kan leiden tot meer (gezamenlijk) voordeel.   
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Kwaliteit door collectiviteit: een veiliger bedrijventerrein met KVO 

Sinds 9 december 2013 is ons bedrijventerrein in bezit van het Keurmerk Veilig 

Ondernemen. Het door KIWA erkende certificaat biedt een stevige basis voor het 

treffen van concrete maatregelen ter verbetering van de veiligheid op het 

bedrijventerrein. Middels de ondertekening van het convenant KVO dat onderdeel 

uitmaakt van het keurmerk hebben de verschillende partners, Brandweer, Politie, 

Gemeente en SPBS laten zien dat samenwerken loont. 

Deze flyer geeft al de bedrijven op het bedrijventerrein inzicht in de inhoud van het 

KVO-B en informeert u over de voordelen die het voor u kan hebben. Een mooi 

voorbeeld waaruit blijkt dat samenwerking kan leiden tot meer (gezamenlijk) voordeel. 

KVO-B 

Criminaliteit en onveiligheid zijn voor veel ondernemers een probleem. Bedrijvigheid trekt volk aan. 

Klanten en medewerkers, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Bijna iedere ondernemer 

is wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. De schade kan flink oplopen en het 

gevoel van veiligheid is soms ver te zoeken. Het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen is 

een werkwijze die het mogelijk maakt gezamenlijk goede veiligheidsmaatregelen te treffen tegen deze 

criminaliteit. Uitgangspunt hierbij is een duurzame samenwerking tussen SPBS, Gemeente Spijkenisse, 

Politie en Brandweer. 

Wat houdt het in? 

In het KVO-B zijn afspraken gemaakt tussen partijen en praktische maatregelen genomen om de 

veiligheid te vergroten. Vertegenwoordigers van alle partijen hebben een convenant ondertekend, 

waarin deelname aan de werkgroep KVO en verantwoordelijkheid t.a.v. de maatregelen geborgd is. 

Op basis van de ondernemersenquête, een jaarlijkse schouwronde en incidentencijfers van brandweer 

en politie is een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid te behouden en te verbeteren. 

Wat kost dat? 

Uw gemeente en de Kamer van Koophandel hebben de kosten van certificering door 

een officiële instantie (KIWA) voor hun rekening genomen. De begeleiding rond 

uitvoering van de maatregelen en hercertificering wordt door SPBS gedaan. Zodoende 

zijn de samenwerkende bedrijven een belangrijk en bepalend onderdeel van dit 

keurmerk. 

Wat levert het op? 

Naast een verbetering van samenwerking en resultaten op het gebied van veiligheid 

zijn er ook financiële voordelen te behalen. Samen met de Rabobank VPR biedt 

verzekeraar Interpolis, op basis van deze certificering, een aanzienlijke premiekorting 

aan deelnemers van de SPBS. 

Meer weten? 

Vanzelfsprekend is het van belang dat alle individuele bedrijven op het bedrijventerrein 

geïnformeerd en betrokken blijven bij het KVO-traject. Middels de website van SPBS 

en de nieuwsbrieven houden wij u op de hoogte van de voortgang en de resultaten.  

Tot slot willen wij niet onvermeld laten dat naast deze premiekorting de samenwerking 

binnen SPBS diverse andere voordelen biedt. Mis deze niet, laat u nader informeren 

en word participant van het parkmanagement op uw bedrijventerrein. Neem contact op 

met uw parkmanager Boyd Bartels via info@spbs.nl of 010 231 0601. Het KVO-

certificaat kunt u downloaden via www.spbs.nl/KVO 
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