Ondernemers aan het woord
Energie en duurzaamheid
Gezamenlijk energie inkopen verlaagt de prijzen. Via ICC-Parkmanagement
Meppel kunt u met uw bedrijf besparen op uw energiekosten.

“Geen zoete broodjes bakken met energieleveranciers. Besparen op energie is voor
ons serious business”
ALBERT HENDRIKS, PANDRIKS BAKE OFF
Wij zijn een bedrijf dat 24/7 afbakbroodjes produceert voor een groot gedeelte

Netwerkbijeenkomsten
Twee keer per jaar is er een algemene ledenvergadering.
Dit wordt gecombineerd met een bedrijfsbezoek waar
de leden kennismaken met de activiteiten van het bedrijf.
Een unieke gelegenheid om elkaar beter te leren kennen.
Gezamenlijk wordt er deelgenomen aan evenementen
zoals een nieuwjaarsbijeenkomst, Live in Meppel en het
Regio Zwolle Congres. Meerdere keren per jaar is er een
ontbijtbijeenkomst over actuele thema’s op P&O gebied.

Van bedrijventerrein
naar bedrijfsvoordeel.

van West-Europa. Goedkoper, beter en gezonder door een uitgekiend proces
en receptuur. Maar liefst 40.000 broodjes per uur, in een enorm tempo. Bakken
en invriezen kost uiteraard energie. Dus tikt het al snel aan op je rendement
als je procenten weet te besparen. ICC-PMM is voor ons de partij die een
inkoopvoordeel weet te behalen op het gebied van energie, door in te kopen
voor tientallen bedrijven tegelijk. Dat is uiteindelijk dus ook voor ons meer
brood op de plank.”

Beveiliging
Collectieve beveiliging biedt meer voor minder. Collectiviteit is de enige
manier om beveiliging betaalbaar te maken voor alle bedrijven.

A DD

MEPPEL

“Als er echt wat aan de hand is, ben je blij
dat er met parkbeveiliging heel snel geacteerd
kan worden.
HENK OVINGE EN RONALD HOEFMAN, CONCORDIA
Wij hebben het van heel dichtbij meegemaakt. Een fikse brand in de nacht deed
alle alarmbellen letterlijk en figuurlijk afgaan. AVVD, het beveiligingsbedrijf dat
via ICC-PMM de wacht houdt op ons bedrijventerrein, was binnen enkele minuten ter
plaatse en de brandweer binnen 15 minuten. Dat was maar goed ook, anders
was de ramp niet te overzien geweest. Dan zie je toch maar hoe belangrijk het is
dat wij op ons bedrijventerrein een eigen vestiging hebben van de AVVD. Dan kun je snel
ter plaatse zijn als het een keer goed fout gaat. Zij hebben ons ook geholpen met een
tussentijdse oplossing, omdat de beveiliging door de brand uiteraard verzwakt werd.”

Sluit je aan!

Profiteer ook van

Vragen? Meer weten?
Kijk voor meer info over lid worden en de bijbehorende kosten
op www.iccpmm.nl of neem contact op met Jos Hagedoorn:
parkmanager@iccpmm.nl.
ICC-Parkmanagement
Werkhorst 36
7944 AV Meppel

ICC-PMM werkt continu aan de verbetering van
de faciliteiten op verschillende thema’s, variërend
van bewegwijzering tot actuale thema’s rondom P&O.
Bekijk alle werkgroepen op www.iccpmm.nl.

06 47157993
secretariaat@iccpmm.nl
www.iccpmm.nl
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Duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid heeft
ICC-Parkmanagement hoog in het vaandel staan. Via verschillende
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en de gezamenlijke inkoop van producten en diensten.
Dit heeft als resultaat forse besparingen en doelgerichte
belangenbehartiging.

Meppel is een volwaardig logistiek knooppunt in de
regio tussen de snelwegen A28 en A32, heeft goede
trein- en busverbindingen en is ook via het water
uitstekend bereikbaar.

Centraal aanspreekpunt.
ICC-Parkmanagement is het aanspreekpunt voor
de ondernemers op de bedrijventerreinen als het
gaat om belangenbehartiging en het behalen van
voordeel via collectieve inkoop. Zo houden wij ons
bezig met zaken op het gebied van verkeersveiligheid
en openbare ruimte zoals groenonderhoud en
openbare verlichting. Door onze gezamenlijke inkoop
van o.a. afval bij Renewi (voorheen van Gansewinkel),
energie en beveiliging profiteert u van aantrekkelijke prijzen
en/of betere voorwaarden.

Met trots kan ik zeggen dat Meppel een dynamische
stad is waar het goed ondernemen is en waar
ondernemers zich via ICC-Parkmanagement goed
vertegenwoordigd weten.
De bedrijventerreinen zijn voorzien van het
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen
(KVO-B). Dit keurmerk is een bewijs dat er
hard gewerkt wordt aan een schone en veilige
werkomgeving.

Ik wens u een ondernemende en aangename tijd in
Meppel.

SDE-Subsidie. Voor ondernemers, die vallen
in de categorie grootverbruikers, wordt
door PM Energie voor een gering bedrag
SDE-subsidie aangevraagd.

Bewegwijzering op de bedrijfsterreinen.
Om beter vindbaar en zichtbaar te zijn
kunnen bedrijven een bord met een
bedrijfsnaamvermelding laten plaatsen in
een van de frames op de bedrijfsterreinen.
De borden en de frames worden meerdere
keren per jaar schoon gemaakt.

A DD

Richard Korteland
Burgemeester van Meppel.

ICC-PARKMANAGEMENT

Open Bedrijven Dag. Samen met de
gemeente en het onderwijs organiseert
ICC-Parkmanagement op de 1e zaterdag van
november de Open Bedrijven Dag. Doel is
om leerlingen van het basis- en voortgezet
onderwijs kennis te laten maken met het
bedrijfsleven als beroepsoriëntatie. Voor
de deelnemers is deze dag een unieke
mogelijkheid om zichzelf te presenteren.

Electrische laadpalen. Met de firma Ecotap
zijn er speciale (prijs-) afspraken voor
de aanschaf van verschillende soorten
elektrische oplaadpalen voor auto’s.
Ecotap biedt daarnaast ook elektrische
oplaadmogelijkheden voor de fiets.

KVO-B gecertificeerd bedrijventerrein.
De bedrijventerreinen in Meppel hebben het
Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein.
Dit betekent dat de terreinen aan bepaalde
kwaliteitsnormen moeten voldoen en dat er
voortdurend wordt gewerkt aan “schone, hele en veilige”
terreinen. Leden kunnen korting krijgen op de verzekeringspolis,
omdat de bedrijventerreinen gecertificeerd zijn.

Doordat de ondernemers zich georganiseerd
hebben, zijn er voordelen te behalen door delen
van kennis en inkoop van producten & diensten.
Dit collectief is een mooi staaltje van Meppeler
mentaliteit en samenwerking!

Green Deal. Als bedrijf kunt u een gratis
energiescan laten maken, waarbij in een
kort en bondig rapport inzicht wordt
gegeven in uw bespaarmogelijkheden.
Dit is inclusief een helder overzicht van
eventuele kosten en subsidiemogelijkheden.
Deelnemende bedrijven krijgen via de Green
Deal een jaar lang gratis begeleiding bij de
uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

Lage contributie
Door een bijdrage uit het Ondernemersfonds Meppel, een fonds speciaal voor het lokale
bedrijfsleven, kan de contributie voor het lidmaatschap van ICC-Parkmanagement laag zijn.

WWW.ICCPMM.NL

06-47157993

SECRETARIAAT@ICCPMM.NL
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alle alarmbellen letterlijk en figuurlijk afgaan. AVVD, het beveiligingsbedrijf dat
via ICC-PMM de wacht houdt op ons bedrijventerrein, was binnen enkele minuten ter
plaatse en de brandweer binnen 15 minuten. Dat was maar goed ook, anders
was de ramp niet te overzien geweest. Dan zie je toch maar hoe belangrijk het is
dat wij op ons bedrijventerrein een eigen vestiging hebben van de AVVD. Dan kun je snel
ter plaatse zijn als het een keer goed fout gaat. Zij hebben ons ook geholpen met een
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