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VPB Emmen
De Vereniging Parkmanagement
Bedrijventerreinen Emmen (VPB
Emmen) is dé belangenbehartiger
voor ondernemers zoals ú
en inmiddels meer dan 300
aangesloten ondernemingen.
Wij zijn trots op onze leden en de
producten die zij maken en dragen
dat actief uit. Wij werken vraag
gestuurd, naar de wensen van de
leden, en staan voor Duurzame
Veilige Bedrijventerreinen binnen
de gemeente Emmen.

Projecten

Collectieve inkoopcontracten

Dit doen wij voor de aangesloten ondernemers,
maar ook vaak in het algemeen belang:

Vraaggestuurde collectieve
inkoopcontracten waar u echt wat aan
heeft!

• Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen:
een samenwerking tussen ondernemers, politie,
brandweer en gemeente Emmen. Voordeel voor ú:
15% korting op uw (brand)premie.
• HRM Netwerk, kennis delen, actuele HR
vraagstukken behandelen. Denk aan de
veranderende wet- en regelgeving rond
werknemers en de veranderende arbeidsmarkt.
• Duurzame Inzetbaarheid Personeel: Hoe houdt
u uw personeel tot aan de pensioengerechtigde
leeftijd aan het werk? Risico’s in kaart brengen en
vroegtijdig oplossen.

Vanuit de collectieve marktbenadering
blijkt steeds dat u vaak substantieel kunt
besparen.

• Bewegwijzering: Goede bereikbaarheid
bedrijventerreinen, en de regio, daar zorgen wij
voor.
• Actieplan Jeugdwerkloosheid, jongeren en
techniek; invullen van vacatures voor onze leden.
• Een kwalitatief hoogwaardig netwerk:
belangenbehartiging op lokaal, regionaal en
landelijk niveau.
• (Thema) bijeenkomsten over actuele onderwerpen
voor en door leden van de VPB, inclusief informele
netwerkbijeenkomsten zoals het Broodje Bahco.
• Goede contacten over de grens met onze
zusterorganisatie in Emsland, Duitsland.
• Klachten Onderhoud Openbaar gebied: We dienen
ze in en we houden de afhandeling in de gaten,
kortom we zijn samen met u de ogen en oren van
een kwalitatief goed bedrijventerrein.

www.vpb-emmen.nl

• Energie
• Telefonie
• Afvalinzameling
• Autolease
• Onderhoud interne transportmiddelen
• Zorgverzekering
• Etc…
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