Een kopzorg of vier minder!
Voordeel en gemak voor deelnemers SBBU
1. Altijd de beste prijs en
3. Altijd een wakend oog
voorwaarden

Dankzij de inkoop- en andere collectiviteitsvoordelen kunt u
fors besparen op grote kostenposten als energie, glasvezel,
telefonie, afvalinzameling en beveiliging. Dat scheelt een
hoop geld en u hoeft ook niet meer bezig te zijn met
onderhandelen of de afhandeling van klachten. Dat regelen
wij voor u! Alle collectieve inkoopvoordelen worden verderop
in deze krant uitgebreid behandeld.

2. Altijd een veilig

en verzorgd
bedrijventerrein

‘Uw bedrijventerrein een visitekaartje’.
‘Opknappen waar het moet, vernieuwen
waar het kan’. ‘Schoon, heel en veilig’. Drie
belangrijke motto’s die we hanteren
als we kijken naar de staat van de bedrijventerreinen en als we de wenselijkheid en
noodzaak beoordelen om te investeren in
beveiliging, vernieuwing en onderhoud.
Dat maakt een terrein niet alleen
aantrekkelijk voor de vestiging
van bedrijven, maar ook voor
klanten en bezoekers.

over uw collectieve
belangen

Hoe meer bedrijven zich bij ons aansluiten, hoe beter we u
kunnen vertegenwoordigen. Op dit moment behartigen we de
belangen van 70% van de Udense bedrijven op de bedrijventerreinen. We zitten voor u aan tafel bij de gemeente en als het
moet overal waar beleid gemaakt wordt dat u aangaat. Wij durven dan ook gerust te stellen dat we gaan voor uw belangen!

4. Uitwisseling en
kennisdeling

Het is een grote misvatting gebleken dat je je kennis altijd
voor je zou moeten houden. Aanzien en status (en omzet)
genereer je juist door je wijsheid niet voor je te houden,
maar die te delen. Samen weet je meer dan alleen en kennis
is macht.

“Ontzorgen. Dat
is wat we voor u
doen. Zoveel als
maar mogelijk is.”

www.sbbu.nl
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Voorzitter Ton Slob
Een nieuwe website met een nieuw element zoals ‘Mijn SBBU’. Een goed moment om
weer eens te verwoorden waar de SBBU voor staat.
Samen zijn we sterk. Slagvaardig opereren gaat nu eenmaal een stuk beter als je met
een grote groep gedreven deelnemers een duidelijk doel nastreeft. Hoe meer deelnemers, hoe meer kennis en mogelijkheden. Hoe meer korting bij gezamenlijke inkoop.
Hoe meer zeggenschap in overlegstructuren met partijen waarmee we in onze bedrijfsvoering te maken hebben.
Hoe fijn is het als je je over sommige zaken helemaal niet druk hoeft te maken of als je
voor bevriende ondernemers iets kunt betekenen? Allemaal goede redenen om samen
voor die kar te gaan staan. Of spreken we liever van een sneltrein, waarop u kunt
instappen en die u langs diverse stations voert met interessante voordelen?
Overdreven? Lees dan maar eens verder!
Ik wens u prettig zakendoen in Uden.

Ton Slob,
Voorzitter SBBU

www.sbbu.nl

KOP 33
EERST ALGEMEEN
Wat is de SBBU?

Vluchtoord

Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) is een samenwerkingsorgaan van aangesloten ondernemingen en werkt samen met de
gemeentelijke overheid.

Voor wie?

Goorkens

Liessent

Hoogveld

Loopk a n t

Tot onze doelgroep behoren alle bedrijven, die gevestigd zijn op de Udense bedrijventerreinen.

Waarom?
Deelnemen aan de SBBU heeft vele voordelen.
U profiteert onder andere van collectieve inkoop en interessante mogelijkheden op het gebied van beveiliging, glasvezel en personeelsvoorzieningen. Maar de SBBU is meer. De
SBBU bemiddelt o.a. tussen de gemeente en ondernemers

en is bovendien een strategische partner bij de ontwikkeling en herstructurering van bedrijventerreinen. De SBBU
speelt snel en effectief in op actuele vraagstukken. En daar
kunt u van profiteren!

Doelstelling
Door middel van samenwerking willen we de concurrentiekracht van de participerende bedrijven vergroten en
de economische groei bevorderen. Onder meer door
collectieve voordelen, ontzorging, terugdringen van de

milieukosten en een efficiënter gebruik en beheer van de
verschillende bedrijventerreinen. U kunt het beleidsplan
downloaden via onze website: www.sbbu.nl

Daar waar bedrijven met ple-

Gemak en voordeel
Collectieve inkoop is, naast beheer en belangenbehartiging,
een belangrijk deel van ons werk. We zijn voortdurend op
zoek naar mogelijkheden om collectief producten en diensten af te nemen tegen de meest concurrerende prijzen.
Maar daar blijft het niet bij. Hebben we eenmaal een leverancier gecontracteerd, dan treden we graag op als uw contactpersoon en belangenbehartiger. We doen dit voor elk
individueel bedrijf dat de dienst via het collectief afneemt. U
hoeft niet meer zelf naar grote leveranciers als Essent, Ziggo,
KPN of andere ‘reuzen’ te bellen en uren in de wachtstand

Een
prettig en
concurrerend
ondernemingsklimaat
zier werken en samenwerken,
neemt de concurrentiekracht

te staan of de kleine lettertjes onder het vergrootglas te
leggen. De vervelendste klusjes voor de diensten met de
meeste besparingsmogelijkheden zijn veilig in onze handen. Heeft u een vraag of een probleem ten aanzien van een
regeling of het contract dat u via de SBBU bent aangegaan,
dan hoeft u alleen maar even contact met ons op te nemen.
Een belletje of e-mail volstaat en we helpen u verder. Reken
maar eens uit wat u dat aan tijdwinst kan opleveren! Dat is
nog eens ontzorgen.

toe. Daar waar ondernemers
zich verenigen en laten vertegenwoordigen door bevlogen
bestuurders, verbetert het
ondernemingsklimaat zich en
deelt elk bedrijf mee in het
voordeel van de gezamenlijke
belangenbehartiging. En de
winst? Die is voor u!

En toch kost het maar weinig
Veel waar(de) voor relatief weinig geld. Dat kan alleen door
met zoveel mogelijk bedrijven hetzelfde na te streven. Voor
een relatief laag bedrag per jaar kunt u meedelen in de
collectieve voorzieningen en voordelen. De SBBU maakt

zich dagelijks sterk om het maximale te bereiken voor de
Udense bedrijventerreinen. Hoe we dat precies doen, wat
het precies kost, en vooral ook wat het tot nu toe al heeft
opgeleverd, leest u allemaal in deze krant.

Als deelnemer aan de SBBU betaalt u een vast bedrag per jaar. Het werkt als volgt:
• Bedrijven die deelnemen aan de collectieve surveillance
en/of glasvezel betalen € 125,00 per jaar voor de deelname.

• Bedrijven die (daarnaast) deelnemen aan de overige collectieve voordelen betalen aan de hand van een staffel op
basis van bedrijfsgrootte een extra bijdrage.

Bekijk de volledige voorwaarden en staffeling op: www.sbbu.nl/deelnemersvoorwaarden.

IN HET KORT 4
Wat biedt de SBBU?
Stichting Beheer Bedrijventerreinen Uden (SBBU) heeft diverse voordelen voor
ondernemingen te bieden. Lees hieronder in het kort wat we allemaal doen:

Collectieve voordelen
Collectieve inkoop energie

Wie u het beste energieaanbod kan leveren hebben we al voor u uitgezocht. Over de prijs is
onderhandeld en de gunstigste voorwaarden zijn vastgelegd in een raamovereenkomst. Over een
periode van vijf jaar hebben we met de Udense bedrijven die bij ons zijn aangesloten gezamenlijk
circa € 1.000.000,- bespaard. Als deelnemer van de SBBU hoeft u slechts in te springen om ervan mee
te profiteren. En sinds kort is er ook een interessant project voor uw medewerkers!
Lees meer over de collectieve inkoop energie op pagina 5.

Collectieve inkoop beveiliging

Naast de collectieve surveillance op de bedrijventerreinen, heeft SBBU in nauwe samenwerking
met Van de Ven Beveiliging een overeenkomst gesloten met Alarmcentrale MPL, de modernste
alarmcentrale van Nederland. Door deze samenwerking gaat de aansturing van de surveillant op
de bedrijventerreinen bij een alarmmelding vanuit uw bedrijfspand veel sneller en efficiënter.
Uiteraard tegen een scherpe prijs voor onze deelnemers. Lees verder op pagina 6.

Collectieve inkoop glasvezel

U kunt gebruik maken van de razendsnelle glasvezel voor al uw dataverkeer.
Dankzij de collectieve regeling hoeft u zich niet meer druk te maken om de hoge installatiekosten. De industrieterreinen in Uden zijn als een van de eerste in Nederland voorzien van glasvezel. U kunt direct profiteren van alle voordelen van deze snelle gegevenstransporteur. Uden is op de
toekomst voorbereid! Lees meer over deze voorziening op pagina 7.

Collectieve inkoop afval

SBBU en SVBV zijn een afvalovereenkomst aangegaan met Van Kaathoven Groep. De nadruk ligt,
naast de gunstige tarieven, op verbetering van duurzaamheid. Uniek is dat u alleen het werkelijk
afgevoerde afval betaalt. Dus, de rekensom is snel gemaakt.
Lees meer over het afvalcollectief op pagina 7.

Collectieve inkoop telefonie

“Ondoorzichtig, onbegrijpelijk en ontiegelijk hoog!” Zou u zo uw telefoniefactuur omschrijven? Dan
bent u zeker niet de enige. SBBU is in de materie gedoken en heeft er voor haar deelnemers het
beste uitgesleept in een no cure no pay-overeenkomst met het Veghelse Z!N Telecom. Inzichtelijk
en kostenbesparend. Dat lucht lekker op! Lees meer over telefonie op pagina 7.

Kennisdeling
Onder het motto van ‘Delen is vermenigvuldigen’ heeft de SBBU het initiatief genomen voor de oprichting van
platformgroepen waarbinnen het mogelijk is kennis uit te wisselen. De platformgroep met als thema ‘P&O’ bestaat al
langer; een groep ‘Marketing’ is in oprichting.
U kunt ook deelnemen! Lees meer over kennisdeling op pagina 8.

Beheer kwaliteit bedrijventerreinen
Wie zit er niet het liefst op een bedrijventerrein met een uitstraling die zich in positieve zin onderscheidt? Daar hoort
bij dat er regelmatig op toegezien wordt dat alles schoon, heel en veilig is. Dat doen we door samen te werken en
goede afspraken te maken met ondernemers, gemeente, brandweer en politie. En dat doen we met plezier!
Lees meer op pagina 9.

EN NU UITGEBREIDER 5

Collectieve
voordelen
“Lagere energiekosten en minder
zorgen, daar krijg ík nou energie van!”
Maurik van den Heuvel | Van den Heuvel Logistiek

1. Energie
De werkgroep Energie van de SBBU heeft door de jaren heen de nodige expertise opgebouwd en laat zich adviseren door een gerenommeerd bedrijf op
het gebied van energie-inkoop. Het is daarom niet verwonderlijk dat de deelnemers aan dit energiecollectief al jaren veel voordelen van dit collectief
ervaren. Het aantal deelnemers dat gebruik maakt van dit initiatief groeit gestaag. Al 320 aansluitingen maken op dit moment deel uit van dit collectief.
De deelnemers variëren van zeer grote tot relatief kleine verbruikers. In totaal wordt er circa 40 miljoen kWh elektriciteit en 4 miljoen m3 gas ingekocht.

Nieuw elektriciteitscontract
weer goedkoper!

Bij de laatste aanbesteding heeft Essent de beste
aanbieding gedaan. Deze aanbieding was zo goed,
dat we hebben besloten een contract voor drie jaar af
te sluiten. De prijzen die we nu hebben weten te
realiseren liggen op het laagste niveau van de afgelopen tien jaar en zijn 25% lager dan het contract dat
er lag.

Dit betekent een gezamenlijke besparing van maar
liefst € 495.509,- !

Groene energie

Voor de bedrijven die voor groene energie kiezen, is
ook nu weer groen ingekocht. Op verzoek kunnen we
ook voor andere deelnemers groen inkopen.
Het bedrag van de op zich geringe toeslag voor
groene energie krijgt u op aanvraag.

Nieuwe deelnemers

Naast de tarieven voor de bestaande deelnemers
hebben we ook afspraken gemaakt voor nieuwe
deelnemers. Vraag ernaar!

ONS Collectief
De SBBU koopt alweer 10 jaar collectief elektriciteit en gas in voor ca. 200 bedrijven. Omdat we vaak de vraag krijgen: “Kunnen we privé ook meedoen
met de collectieve energie-inkoop?” bieden we onze deelnemers het personeelscollectief ‘ONS energiecollectief’, zodat u en uw medewerkers ook
privé van de voordelen kunnen profiteren.

Een mooie bonus voor uw personeel

Slechts 14% van de Nederlandse bevolking stapt ieder jaar over naar een andere
energieleverancier. Meer overstappers zou beter zijn om de energiekosten in de
hand te houden. Als uw werknemers niet overstappen, betalen zij namelijk al gauw
€ 200, - per jaar te veel aan hun energieleverancier. Zonder dat het u tijd of geld
kost, kunt u uw medewerkers helpen door deelname aan ONS energiecollectief
voor hen mogelijk te maken. Medewerkers kunnen zich hiervoor rechtstreeks aanmelden op de website van ONS Collectief.

Meld u nu aan!

U kunt uw interesse in dit initiatief kenbaar maken via info@sbbu.nl. ONS
energiecollectief neemt vervolgens contact met u op voor een korte afspraak
en verstrekt de benodigde informatie aan uw medewerkers. U kunt ook zelf
rechtstreeks contact opnemen met Cas van den Elsen van ONS energiecollectief.
Telefoon: 06-15343234 of info@onsenergiecollectief.nl.
Kijk voor meer informatie op www.sbbu.nl
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2. Beveiliging
Grootschalige beveiliging werkt een stuk effectiever dan wanneer ieder afzonderlijk een ‘mannetje’ laat rondlopen. En het is een stuk goedkoper.
De collectieve surveillance op de Udense bedrijventerreinen is sinds 1995 een vast onderdeel van de collectieve beveiliging. Daarnaast heeft de SBBU
in nauwe samenwerking met het surveillancebedrijf Van de Ven Beveiliging een overeenkomst gesloten met MPL. MPL is de modernste alarmcentrale
van Nederland met de meest geavanceerde apparatuur. De medewerkers, de alarmprocedure en de huisvesting van MPL voldoen aan de strengste
wettelijke eisen. In deze constructie is uw bedrijfsalarmsysteem gekoppeld aan een alarmcentrale van waaruit de collectieve beveiliger, politie of uzelf
gewaarschuwd wordt bij onraad.

Bekijk deze film op:
www.sbbu.nl

Collectieve beveiliging, dat doen
we samen!

Door de uitstekende samenwerking tussen Van de
Ven Beveiliging en MPL is de aansturing van de
surveillant op de bedrijventerreinen bij een alarmmelding vanuit uw bedrijfspand veel sneller en

efficiënter, wat van cruciaal belang is bij het voorkomen
van een inbraak. Speciaal voor SBBU-deelnemers
hebben we zeer scherpe prijzen met MPL en
Van de Ven Beveiliging kunnen afspreken.

Contact: Maarten van Helden
Tel.: 06-51158519 | E-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

Het werkt!

Dat het werkt kunnen we wel vaststellen. Voor 1995
vonden er per jaar rond de 200 criminele incidenten
op de Udense bedrijventerreinen plaats, variërend
van klein vandalisme zoals graffiti, tot ernstige
criminaliteit zoals inbraken en brandstichting.
Sinds de surveillanten de bedrijventerreinen in de
nachten en weekenden in de gaten houden is het
aantal incidenten gedaald tot zo’n 50 per jaar. Dit
vinden wij nog steeds teveel, maar de verbetering is
enorm. Hoe groter de deelname, hoe verder de
criminaliteit op de bedrijventerreinen teruggebracht
kan worden. Collectieve beveiliging, dat doen we
samen!

Een optimaal gebruik van mogelijkheden
tegen een faire deelnemersprijs
Haalbaarheidsonderzoek naar Life View camerabeveiliging voor Uden

Maarten van Helden over camerabeveiliging
op Udense bedrijventerreinen

Omliggende dorpen en steden hebben het criminaliteitscijfer flink omlaag weten te krijgen met
camerabeveiliging. Uden heeft ook een afname van
incidenten mogen noteren over de afgelopen jaren
maar is tevens gewaarschuwd! Als de beveiliging
in omringende gebieden verbetert, wordt Uden
verhoudingsgewijs interessanter voor criminelen.
Daarom is de SBBU opnieuw gaan kijken naar mogelijkheden die op meer draagvlak zouden moeten
kunnen rekenen en vooral ook criminelen moeten
ontmoedigen.

Beelden die rechtstreeks naar politie en
brandweer gaan bij vermoeden van een incident.
Een meldkamer die doorlopend de veiligheid van
uw bedrijventerrein monitort en gegevens kan
uitwisselen met zowel surveillanten ter plaatse als
met de arm der wet. Kan een dergelijk plan goedkoper uitpakken dan het een aantal jaren eerder
gelanceerde voorstel voor camerabeveiliging, dat
vanwege het prijskaartje op onvoldoende draagvlak
mocht rekenen? ‘Ja’, zegt Van Helden volmondig,
‘we hebben daar een antwoord op gevonden. We
zijn nu bijna zo ver dat we het aan onze deelnemers
kunnen presenteren.’

Inmiddels is duidelijk welke kosten exact gepaard
gaan met het ‘Life View Camera’ plan, waarin om te
beginnen de toegangswegen tot de bedrijventerreinen worden uitgerust met kenteken- en domecamera’s, en daarnaast elk individueel bedrijf de
mogelijkheid geboden wordt gelijktijdig via een
eigen camera te worden gemonitord. De beelden
worden actueel bekeken in de meldkamer van MPL.
Het grote voordeel van MPL is enerzijds dat dat
bedrijf in direct contact staat met de surveillanten
van Van der Ven Beveiliging, die ter plekke de ogen
en oren vormen en direct in actie kunnen komen
als het nodig is. Anderzijds is er de mogelijkheid om
rechtstreeks en onmiddellijk te schakelen met politie en brandweer. De ‘Live View’-beelden worden

Contact:
Maarten van Helden
Tel.: 06-51158519
E-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

direct doorgezet naar de politie. Sneller en kordater
handelen is bijna niet mogelijk.

Tegen een faire deelnemersprijs

Het unieke aan het nieuwe plan is dat we
individuele beveiligingscamera’s kunnen koppelen
aan het totale systeem. Hét grote financiële
voordeel voor deelnemers is dat zij amper betalen
voor ‘meelifters’ (niet-deelnemers die wel profiteren
van de aanwezige voorzieningen). Het merendeel
van de beveiligingskosten is dus direct in het eigen
belang. Dankzij de collectiviteitskorting zal de prijs
van deze kwaliteitscamera’s ook veel voordeliger
uitvallen dan wanneer deze zelfstandig zouden
moeten worden aangeschaft. Maarten van Helden
staat te popelen om het complete plaatje te mogen
presenteren en rekent op veel animo. Samen met
de gemeente wordt bekeken wat de mogelijkheden
zijn om dit project, dat in een voorbereidende fase
zit, van de grond te tillen. “Zo’n kans mag eigenlijk
niet aan onze neus voorbijgaan”, vindt hij.
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3. Glasvezel
Snel, sneller, razendsnel: glasvezel
Is dat nodig dan?

De hoeveelheid data die we elkaar elke dag sturen groeit explosief. Glasvezel biedt de hoogste downloaden uploadsnelheden. U kunt razendsnel bestanden ophalen én verzenden. Dit is in de toekomst van
steeds meer belang voor veel organisaties, omdat internet steeds vaker geïntegreerd is in de nieuwste
technologische ontwikkelingen.
Inmiddels maakt een groot aantal bedrijven al gebruik van glasvezel.
Het nadeel was altijd het (dure) prijskaartje dat aan de installatie en
het vastrecht hing. Dankzij de collectieve regeling is glasvezel voor
een groot aantal bedrijven financieel een stuk aantrekkelijker geworden. Met glasvezel bent u 100% voorbereid op de toekomst met een
supersnel, stabiel en betrouwbaar netwerk; Uden is op de toekomst
voorbereid! De SBBU is hierbij voor u de spin in het web.

Contact: Siebe Lusthof
Tel.: 06-44942048 | E-mail: s.lusthof@sbbu.nl

“Met de nieuwe
glasvezelverbinding
ben ik klaar
voor de
toekomst”
Paul Hendriks | Hendriks Uden

4. Afval
‘Een wereld zonder afval’ is het motto van het Brabantse familiebedrijf Van Kaathoven Groep, waarmee de SBBU een contract heeft afgesloten dat de
Udense ondernemer gemiddeld 15% kostenbesparing oplevert. Aan die afvalvrije wereld werken we graag mee. Voor een nog groener en voordeliger
resultaat werken we op dit gebied ook samen met onze collega-parkmanager van Stichting Vitaal Bedrijvig Veghel (SVBV) in Veghel.

Groener, slimmer en voordeliger

Door de keuze voor samenwerking met de Van Kaathoven Groep, die gevestigd is op het bedrijventerrein
in Uden, kunnen transportafstanden tot een minimum beperkt blijven. Door het grote afvalvolume van
de gezamenlijke Veghelse en Udense bedrijven kan
de afvalinzamelaar effectiever werken en wordt de
prijs voor inzameling uitsluitend bepaald op basis van
het afvalgewicht.
Heeft u wel eens gedacht aan een semi-ondergrondse
container? Deze containers bevatten een chip, zorgen
voor minder geuroverlast en ontsieren de aanblik van
het terrein bovendien minder. Dankzij de grootte van

de containers hoeven ze minder vaak geleegd te worden en door een chip is het mogelijk elke container
apart te wegen voor hij geleegd wordt, waardoor u
ook hier gegarandeerd alleen nog voor de kilo’s afval
betaalt die u daadwerkelijk zelf aanbiedt!

Gebundelde krachten voor grondstoffenbehoud

We streven er samen met het Veghelse SVBV naar de
totale hoeveelheid restafval in de komende jaren
actief verder terug te brengen, door grondstoffen
zoals papier, kunststof en hout uit de (rest)afvalcontainer te houden, in te zamelen en te hergebruiken.

Zo voorkomen we dat waardevolle grondstoffen
verbrand worden.
Alle deelnemers aan het collectief worden benaderd
voor een gratis grondstoffenscan waarmee voor elke
organisatie de beste oplossing voor haar individuele
afvalvraagstuk gegarandeerd wordt.

Contact: Maarten van Helden
Tel.: 06-51158519 | E-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

5. Telefonie
Ondernemers zonder telefoon? Wij kennen ze niet. De telefoon is (nog steeds) net zo onontbeerlijk als een goed werkende internetverbinding. Van uw
telefoon moet u op aan kunnen, bijna ongeacht wat het moet kosten. Bijna. Want natuurlijk wilt u de meeste zekerheid voor de beste prijs. En u wilt
niet aan een contract vastzitten waarvan u de voorwaarden drie keer moet nalezen om te begrijpen wat er staat of op de eerste factuur ontdekken dat
het allemaal toch net iets anders is bedoeld dan u dacht. Dit soort klachten komen we veel tegen als het over telefoniecontracten gaat. Daarom hebben
we deze kluif voor u opgepakt en randvoorwaarden en prijzen voor u afgesproken waarvan u onbezorgd gebruik kunt maken als u dat wilt.

Deelnemen aan SBBU
levert voor elke
deelnemer daadwerkelijk iets op,
ook voor de kleinste
bedrijven.

Mooi meegenomen – inzicht,
gemak, en lagere telefoonkosten

De no cure no pay-overeenkomst met het Veghelse
Z!N Telecom biedt u veel voordelen. Bovenal is die
inzichtelijk en kostenbesparend. En met deze leverancier om de hoek zijn eventuele vragen en problemen
steeds snel opgelost. Weer een zorg minder. Dat lucht
lekker op! Per bedrijf is het mogelijk individuele, kostenbesparende maatwerkafspraken te maken!

Contact:
Siebe Lusthof
Tel.: 06-44942048
E-mail: s.lusthof@sbbu.nl
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Kennisdeling/
Platformgroepen
“We willen grote en kleine bedrijven
een gelegenheid bieden met elkaar
te sparren over thema’s die hen
bezighouden.”

Delen is vermenigvuldigen
en kennis is macht
Kennis delen vormt een belangrijke kans voor de Udense ondernemers. Daarom zijn er platformgroepen opgericht. Zo’n groep bestaat uit ondernemers en vakgenoten van meerdere bedrijven, die
samen relevante onderwerpen bespreken en uitdiepen. Kernwoord = intervisie. De eerste twee platformgroepen zijn gericht op de thema’s ‘P&O’ en ‘Marketing’ (de laatste in oprichting). Bij voldoende
belangstelling kan voor elk onderwerp een nieuwe groep gestart worden. De SBBU ondersteunt bij
de opzet en faciliteert desgewenst initiatiefnemers zo lang als nodig. Aarzel niet ons te benaderen
als u een goed idee heeft.

Platformgroep P&O
De platformgroep P&O bestaat uit ondernemers en p&o-functionarissen. De groep houdt drie à vier (besloten) bijeenkomsten per jaar, gebaseerd op een
intervisiemodel, waarin onderwerpen worden behandeld die door de leden zelf zijn aangedragen.
De werkgroep zoekt steeds bij elk onderwerp een
deskundige. Halen en brengen staan hierbij steeds
centraal: we delen kennis met elkaar en gunnen
elkaar een kijkje in de eigen keuken. We willen de
bijeenkomsten steeds op een andere locatie organiseren; een van de leden van de platformgroep treedt
dan op als gastheer. Die kan dan voorafgaand aan
de kennisuitwisseling een rondleiding door het

bedrijf geven en daarnaast eventueel een presentatie over hoe dat bedrijf met het thema omgaat.
Uit de aanpak waarmee we tien jaar geleden gestart
zijn, zijn hele mooie initiatieven voortgekomen zoals
het gezamenlijk werken aan het opstellen van een
opleidingsplan, een eigen LinkedIn-groep, een plan
voor intercollegiale uitlening van personeel en, niet in

de laatste plaats, de oprichting van het inmiddels succesvolle personeelsdienstencentrum PDCU.”
Nieuwe deelnemers zijn nog steeds welkom.

Contact: Elonique Dalhuisen
Tel.: 06-53385748 | E-mail: info@sbbu.nl

Platformgroep Marketing (i.o.)
Sommigen zeggen: alles is liefde, anderen zeggen: alles is marketing. Iedereen weet bewust of
onbewust een heleboel over dit onderwerp, maar niemand weet alles. Marketing is elke dag opnieuw aan
enorme veranderingen onderhevig: trends en inzichten wisselen elkaar sneller af dan de seizoenen en
wie concurrerend wil zijn, kan maar beter zorgen dat hij op de hoogte is van relevante ontwikkelingen.
De platformgroep Marketing is in oprichting. Opzet
is dat de leden met elkaar kennis uitwisselen over
zaken als online marketing, branding, social media
en meer. Onder het motto van ‘halen en brengen’
worden in kleine vaste groepen kennis en informatie

uitgewisseld en wordt tegelijkertijd het netwerk
versterkt. Voor deze platformgroep zijn we nog op
zoek naar deelnemers.

Delen is
vermenigvuldigen
Contact: Elonique Dalhuisen
Tel.: 06-53385748 | E-mail: info@sbbu.nl
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Beheer kwaliteit
bedrijventerreinen
“Opknappen waar het moet,
vernieuwen waar het kan.”

Intermediair richting gemeente
Commissie gronduitgifte
Bij nieuwbouw of vestiging van bedrijven, bijvoorbeeld in geval van nieuwkomers of verhuizers, raadpleegt de gemeente de SBBU ten aanzien van het vestigingsbeleid. Zo wordt gezamenlijk bekeken of de bedrijventerreinen op de best
mogelijke manier benut worden en of ieders belangen zo goed mogelijk worden
gediend. Zaken waarop gelet wordt zijn bijvoorbeeld het soort bedrijf (productie
of dienstverlening), vervoersaspecten, mate van milieuvervuiling, hergebruik van
leegstaande gebouwen of braakliggend terrein et cetera.

Contact: Maarten van Helden
Tel.: 06-51158519 | E-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

Signaleren van
problemen en kansen
De SBBU heeft ook een signaalfunctie naar de gemeente. We functioneren als een
paar extra ogen en oren als het gaat om wat er leeft, en wat er mis of nodig is op
de diverse bedrijventerreinen binnen de Udense gemeentegrenzen.

Schouw bedrijventerreinen
De halfjaarlijkse schouwactiviteiten vormen daarbij sinds 2011 een belangrijk
ijkpunt. Parkmanagers en gemeenteambtenaren, politie, brandweer en ondernemers inspecteren dan gezamenlijk de bedrijventerreinen. Daarbij wordt elk
terrein aan een kritische beschouwing onderworpen, waarbij de belangrijkste

criteria zijn samen te vatten als “Schoon, heel en
veilig”.

Contact: Maarten van Helden
Tel.: 06-51158519 | E-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

Lokale en regionale samenwerking
Stichting Parkmanagement Brabant - voortrekkersrol
De bijeenkomsten die de Kamer van Koophandel in het kader van het programma
Parkmanagement organiseerde zijn sinds de reorganisatie op 1 januari van dit jaar
beëindigd. Ze hadden als doel te informeren over relevante ontwikkelingen bij
de overheid, en van elkaar leren en kansen creëren om met elkaar projecten uit te
voeren. De parkmanagementorganisaties van Uden, Veghel en Helmond hebben
de handschoen opgepakt en de Stichting Parkmanagement Brabant (hierna: PM
Brabant) opgericht zodat de bijeenkomsten en activiteiten gecontinueerd kunnen
worden. Het secretariaat van de nieuwe stichting is ondergebracht bij de SBBU.

De Provincie heeft zeer positief gereageerd op deze ontwikkeling en heeft een
afgevaardigde benoemd die een kwaliteitszetel in het bestuur van PM Brabant
heeft gekregen. De relatie met de provinciale overheid is hierdoor bestendigd.
PM Brabant wordt hierdoor steeds in een vroegtijdig stadium op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen met betrekking tot het industriebeleid op
provinciaal niveau.

Contact: Maarten van Helden
Tel.: 06-51158519 | E-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

UOV De Kring
UOV De Kring heeft haar leden in het Udense bedrijfsleven zowel binnen als buiten de
bedrijventerreinen en richt zich behalve op belangenbehartiging ook sterk op actuele
thema’s en het voor ondernemers zo belangrijke netwerken. De SBBU heeft als specialisatie de bedrijventerreinen, met daarbij de specifieke operationele aspecten, zoals u
in deze krant kunt lezen.

Vanuit deze verschillende invalshoeken is goede communicatie nodig. Daarom hebben we een paar jaar geleden de samenwerking gezocht. Samen beschikken we over
meer kennis, meer menskracht en draagvlak.
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Communicatie en overleg
Alle gremia bij elkaar aan tafel

Overleggen en vergaderen met gemeente, de ondernemersvereniging, politie,
brandweer, aangesloten ondernemers, leveranciers van producten en diensten
en collega-parkmanagers uit de regio vormen belangrijke bezigheden van de
bestuurders en parkmanagers. Maar dat niet alleen. Ze komen ook achter hun
bureau vandaan om de terreinen te inspecteren, bedrijven te bezoeken, en actief
de markt op te gaan om te kijken waar voordelen te behalen zijn. Het feit dat al
deze vertegenwoordigers en bestuurders regelmatig, positief en constructief
met elkaar om één tafel zitten blijkt een bijzonder krachtig model te zijn. We kennen elkaar bij naam en weten elkaar te vinden als we elkaar nodig hebben.

Bedrijfsbezoeken

Ze vertellen je graag wat ze voor je kunnen betekenen: de SBBU-ers
Siebe Lusthof, Maarten van Helden en Theo Bouwmans bezoeken
regelmatig de diverse SBBU-deelnemers. Aan de ene kant om te horen
wat er speelt ‘in het veld’ en aan de andere kant om te kijken of de
deelnemers optimaal gebruik maken van de diensten van de SBBU
en last but not least om te kijken of de deelnemers tevreden zijn
over de SBBU en wat we als organisatie eventueel kunnen verbeteren. Bel ze gerust. Ze hebben altijd zin in koffie. Soms nodigen ze
zichzelf uit, maar u mag ze ook bellen Siebe (06-44942048), Maarten
(06-51158519) en Theo (06-46238333).

Enquêtes

Via enquêtes polsen we nieuwe kansen en behoeftes bij de deelnemers als
input voor projecten en meten we de resultaten van lopende projecten.

Benchmark

Via onze netwerken houden we een periodieke vergelijking met andere bedrijventerreinen om te weten waar we staan en wat eventuele verbeterpunten zijn.
Wij mogen trots zijn op het feit dat de Udense terreinen landelijk gezien goed
scoren!

Nieuwe website

Mijn SBBU
Als deelnemer van de SBBU bent, kunt u met een inlogcode op de vernieuwde website uw persoonlijke,
afgeschermde pagina met uw eigen gegevens inzien.
U kunt bijvoorbeeld zien sinds wanneer u deelnemer
bent, welke contracten u heeft afgesloten (inclusief
alle bijbehorende documenten) wanneer ze aflopen
et cetera. Maar ook waaraan u nog niet deelneemt, en
waar dus nog voordeel te behalen valt. Zo willen we
het u nog gemakkelijker maken.

Kijk op www.sbbu.nl

www.sbbu.nl
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Wat is er bereikt?

Zullen we dat eens samenvatten?
1.
2.
3.

Ontzorging;
Tijdbesparing;
Korting op gas en elektriciteit;

4. Collectiviteitsvoordeel en beschikking over
razendsnel dataverkeer via glasvezel;

Wie doen
dat dan?

Parkmanager:
Siebe Lusthof

telefoon: 06-44942048
e-mail: s.lusthof@sbbu.nl

5. Collectiviteitskorting en service op het
gebied van telefonie;
6.

Beheer van alle Udense
bedrijventerreinen en intermediair
richting de gemeente;

7.

Platforms voor netwerken en

uitwisseling van kennis en informatie
op specifieke vakgebieden als P&O en
Marketing;

8. Advies, goede service en korting op een
milieuvriendelijke afvalophaaldienst;
9. Uitstekende collectieve beveiliging;
10. 70% van uw collega-

ondernemers op de Udense
bedrijventerreinen is op
vrijwillige basis deelnemer.

Parkmanager:
Maarten van Helden

telefoon: 06-51158519
e-mail: m.vanhelden@sbbu.nl

Secretariaat:
Elonique Dalhuisen
telefoon: 06-53385748
e-mail: info@sbbu.nl

Bestuurssamenstelling
Voorzitter:
Ton Slob

telefoon: 06-45432753
e-mail: t.slob@sbbu.nl

Secretaris/penningmeester:
Kees Marinusse
telefoon: 0413-249972
e-mail: info@sbbu.nl

Bestuurslid:
Matthie van Merwerode
wethouder gemeente Uden

telefoon: 0413-281427
e-mail: matthie.van.merwerode@uden.nl

Bestuurslid:
Letty van Lieshout
adviseur economische zaken
gemeente Uden

telefoon:0413-281349
e-mail: letty.van.lieshout@uden.nl

Bestuurslid:
Theo Bouwmans

En van dat alles profiteert u mee. Voor een vast, relatief laag bedrag per jaar steekt u de
uitgebreide belangenbehartiging gewoon automatisch in uw zak en deelt u mee in de beste
regelingen en kansen op elk, voor uw bedrijf relevant, gebied. Wie zich voor het einde van dit
jaar nog als nieuwe deelnemer inschrijft profiteert zelfs van gratis deelname tot eind 2014.

telefoon: 06-46238333
e-mail: t.bouwmans@sbbu.nl

Bestuurslid:
Peer van Bakel
voorzitter UOV De Kring

telefoon: 0413-254550
e-mail: pvanbakel@bghacc.nl

“Meer kansen en
minder kosten.
Daar geloven wij in!”
Paul Hendriks
Hendriks Uden

Mari Verwegen
Profile Tyrecenter Siba

Maurik van den Heuvel
Van den Heuvel Logistiek
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