Bundeling van kracht...
Wilt u de veiligheid in uw bedrijf verbeteren en criminaliteit voorkomen?
Bent u bereid te investeren in veiligheid en een veilige werkomgeving?
De veiligheidsscan van MKB-Nederland en de subsidieregeling “Veiligheid Kleine
Bedrijven” (VKB) helpen u op weg! MKB-Nederland levert advies en begeleiding voor
het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) en neemt deel aan de
pilot VKB van het ministerie van Economische Zaken.

Hoe werkt de subsidieregeling?
Voor kleine bedrijven (tot maximaal 10 FTE)
op een KVO-B gecertificeerd bedrijventerrein,
verzorgt MKB-Nederland een veiligheidsscan.
Met deze scan, die uitgevoerd wordt door
een nauwkeurig geselecteerde adviseur, ziet
u in een oogopslag welke verbeteringen er in
uw bedrijf mogelijk of noodzakelijk zijn. Hierbij kunt u denken aan een training voor uw
medewerkers, plaatsen van camera´s, hekwerken of beveiligingspoortjes, maar ook organisatorische verbeteringen als het maken van
afspraken over sluitingsrondes, sleutelbeheer
etc.
Laat u op basis van de scan een aantal maatregelen uitvoeren, dan komt u in aanmerking
voor maar liefst 50% subsidie tot een maximum van 10.000 Euro. Bovendien krijgt u dan
de kosten van de veiligheidsscan voor 100%
vergoed tot een maximum van 250 Euro.

Informatie en aanmelding
Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten
over de regeling? Nadere informatie vindt u op:
www.mkb.nl en
www.senternovem.nl/veiligheidkleinebedrijven
of via mevr. E. Prins en/of mevr. A. Koster van
MKB-Nederland op telefoonnummer
015-2191212.

U kunt zich aanmelden voor de veiligheidsscan bij mevr. H. De Boer van MKB-Nederland, op telefoonnummer 015-2191237, via
h.deboer@mkb.nl, of met het aanmeldingsformulier op de achterzijde van deze flyer.
Voor meer informatie kunt u uiteraard ook
bij uw eigen procesbegeleider KVO-B (zie
overzicht achterzijde) terecht.
De regeling VKB staat tot 31 augustus 2009
in een proefperiode alleen open voor bedrijven in een aantal steden (Rotterdam, Utrecht
en Deventer), in KVO-W en KVO-B gebieden
en leden van branchevereniging Mitex.

aanmeldingsformulier veiligheidsscan
Vult u onderstaande kaders zo volledig mogelijk in.

Bedrijfsnaam

:

Bedrijfsactiviteit :
Rechtsvorm
:

Aantal FTE:

Contactpersoon :
Titel

:

Geslacht :

Adres

:

Postbus :

Postcode

:

Plaats

:

Telefoon

:

Fax

:

Email

:

0 man 0 vrouw

Ja ik wil graag een veiligheidsscan uit laten voeren. Neem contact met mij op voor het inplannen van
een afspraak.

U kunt dit formulier faxen naar: 015-219 14 14 of opsturen naar: MKB-Nederland, t.a.v.: mw. H. de Boer,
Postbus 5096, 2600 GB Delft.

