Wat is het?
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De
overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Om deze reden is het Keurmerk
Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van
samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Overlast en
criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot. Er is een
keurmerk voor bedrijventerreinen (KVO-B).
Hoe werkt het?
Om het Keurmerk Veilig Ondernemen – Bedrijventerreinen te behalen, moeten de volgende
stappen worden gevolgd.


Stap 1:
Samenwerking vormgeven: werkgroep formeren en intentieverklaring tekenen



Stap 2:
Veiligheid analyseren: o.a. nulmeting uitvoeren en cijfers interpreteren



Stap 3:
Plan van aanpak opstellen en convenant tekenen



Stap 4:
KVO-B aanvragen: audit en certificaat Basis Samenwerken (twee jaar geldig)



Stap 5:
Uitvoeren maatregelen en activiteiten uit plan van aanpak



Stap 6:
Evaluatie: bijstellen analyse en plan van aanpak



Stap 7:
Plan van aanpak vernieuwen



Stap 8:
Hercertificering aanvragen: audit en certificaat Continu Samenwerken (twee jaar
geldig)

Wie, Wat, Waar De Wieken
De Wieken: dit grootste en bekendste bedrijventerrein van Hoogeveen beslaat in totaal meer
dan 400 hectare. De Wieken huisvest meer dan 600 bedrijven, waar in totaal 10.000 mensen
werken. Dat is bijna de helft van alle Hoogeveense banen. De Wieken ligt aan de rand van
Hoogeveen en grenst aan een woonwijk en het stadscentrum. Het bedrijventerrein is direct
bereikbaar vanaf de A28 en de A37.

Grote delen van De Wieken vertonen tekenen van verval, slijtage en verpaupering. Er zijn
geen beeldbepalende plekken en de inrichting van de openbare ruimte is niet meer van deze
tijd. Ook loopt de hoofdontsluiting van Hoogeveen dwars over De Wieken.

Het sterk toegenomen verkeer van auto’s en fietsers combineert op veel punten slecht met
het zware vrachtverkeer, dat nu eenmaal op het bedrijventerrein thuishoort.

De gemeente Hoogeveen is samen met de ondernemers gestart met een grootschalig
project, de revitalisering van bedrijventerrein De Wieken.

Opdracht van Parkmanagement Hoogeveen
-

Zorg dat voor 1 mei 2010 de Wieken KVO-B gehercertificeerd is

Resultaat
-

Hercertificering,met goed gevolg, heeft op 29 april 2010 plaatsgevonden

-

KVO-B certificaat is geldig van 29 apr 2010 – 1 mei 2012

