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De VPB vraagt uw medewerking! 

Het certificaat van het Keurmerk Veilig Ondernemen is eind van dit jaar verlopen. In deze twee jaar 

hebben we als werkgroep, bestaande uit ondernemers, politie, brandweer, gemeente Emmen en VPB, ons 

ingezet voor de veiligheid van Bargermeer.  

Zijn we hierin geslaagd? Hoe ervaart u dat als ondernemer? Heeft u de afgelopen twee jaar overlast 

ondervonden van criminelen? Is er een inbraak gepleegd of zijn er goederen van uw terrein ontvreemd? 

Geef uw mening en vul de enquête in! 

De enquête is de! basis voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B), zonder dit 

keurmerk ontvangt u géén korting op verzekeringspremies! 

Het invullen van de enquête neemt ca. 10 minuten van uw tijd in beslag, er staat een link op de 

startpagina van  www.vpb-emmen.nl of u kunt de enquête openen door de volgende link te gebruiken: 

http://mkbnl.socratos.net/direct/emmen  

Achtergond informatie 

Twee jaar geleden heeft de VPB de hercertificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor 

Bedrijventerreinen (KVO-B) behaald. Deze certificering geldt voor een periode van twee jaar. Het 

certificaat wordt uitgereikt door MKB-Nederland en de audit wordt gedaan door KIWA. In de periode van 

twee jaar heeft de Werkgroep bestaande uit, ondernemers, politie, brandweer, gemeente Emmen en de 

VPB, zich ingezet voor een veiliger terrein. Dit in de breedste zin van het woord. Dit houdt ook in dat er 

gekeken wordt naar verkeerssituaties, groenonderhoud, straatverlichting, brandveiligheid etc. Een breed 

pakket voor een groot terrein. Bargermeer is met ruim 650ha het grootste terrein van Noord Nederland 

en met de groene en ruime opzet wellicht een broedplaats voor criminele activiteiten. Als werkgroep 

kunnen we echter  niet alles zien vandaar dat uw mening in de enquête van groot belang is. 

Contact 

Mocht u vragen hebben, zijn er problemen met het invullen van de enquête, of heeft u andere 

opmerkingen, neem dan contact met ons op. De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen 

(VPB Emmen) is te bereiken via telefoonnummer; 0591- 65 34 54 of per e-mail: 

 l.horstmann@vpb-emmen.nl  

 

Wij rekenen op uw medewerking! 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen 

 

p/a            

 

Herman G. Idema, 

Directeur  VPB                                             


