Optimaal Ondernemingsklimaat!

Van missie tot kernwaarden

MISSIE

Stichting Bedrijventerreinen Helmond zorgt voor een aantrekkelijk en
toekomstbestendig vestigings- en ondernemingsklimaat op de
bedrijventerreinen.
Een belangrijke voorwaarde is dat SBH in haar activiteiten vertrouwd is met de prestaties die worden
verwacht. SBH weet wat de ondernemers willen.
Ondernemingen, overheid en alle gerelateerde instanties moeten erop kunnen vertrouwen dat SBH
zich inspant voor duurzame samenwerking van, voor en door ondernemingen op de
bedrijventerreinen. SBH richt zich voortdurend op de kwaliteit van door haar geleverde producten
en diensten.
De houding van SBH laat zich het best als volgt omschrijven:
1. Als dienstverlener is SBH proactief en gericht op de vastgestelde collectieve wensen van haar
ondernemers.
2. Als onderhandelaar is SBH de schakel tussen overheid en de verenigde ondernemingen.
3. Als ontwikkelaar is SBH visionair en samenwerkend met overheid en andere relevante
organisaties.
4. Als beheerder is SBH transparant in projectuitvoering en flexibel naar deelnemers.
5. Als collectieve belangenbehartiger is SBH het aanspreekpunt voor de ondernemingen op de
aangesloten bedrijventerreinen op het gebied van veiligheid, beheer en onderhoud,
bereikbaarheid en vindbaarheid, vestigingsklimaat, werklocaties en energie.
6. Als samenwerkende partij is SBH aanvullend op de belangenbehartigers als BZW en VICH.

VISIE

Met het verenigen van alle op haar terreinen gevestigde ondernemingen,
werkt SBH aan een optimaal ondernemingsklimaat.
Door het nastreven van een hoog dienstverlenend gehalte voor de verenigde ondernemingen, levert
SBH een positieve bijdrage aan een optimaal vestigings- en ondernemingsklimaat. Speerpunten
daarbij zijn kwaliteit, veiligheid, bereikbaarheid, collegiale informatie-uitwisseling en
aantrekkingskracht voor gevestigde en nieuwe bedrijven. Ze vindt dat iedere onderneming zonder
onderscheid mede inhoud geeft aan collectieve belangen, projecten en acties. Daarmee geeft SBH
richting aan de relatie tussen de ondernemingen en de lokale en regionale overheid.

KERNWAARDEN

SBH geeft bedrijventerreinen meerwaarde door duurzame samenwerking van
ondernemingen op de bedrijventerreinen te stimuleren, coördineren en
optimaliseren. Met als uitgangspunt van, voor en door ondernemingen,
verenigd in SBH.
•

Ondernemend

SBH is, als organisatie, initiator van collectieve activiteiten. Zij is uitstekend op de hoogte van de
wensen van de op haar terrein werkende en verenigde ondernemingen. Op relevante
netwerkbijeenkomsten en in overlegstructuren vertegenwoordigt SBH vanzelfsprekend de terreinen.
Daarnaast organiseert SBH jaarlijks thematische en terreingebonden netwerkbijeenkomsten.
•

Duurzaam

SBH werkt nu en in de toekomst aan blijvende verbeteringen op haar terreinen, in het belang van de
verenigde ondernemingen. Het ondernemingsklimaat zal aantrekkelijk en uitdagend blijven.
•

Open

Transparantie en openheid zijn onvoorwaardelijke uitgangspunten die door de aderen van SBH
stromen. Zij streeft voortdurend een doelgerichte communicatie met een open agenda na en blijft te
allen tijde aanspreekbaar.
•

Samen Sterker

Samenwerken is voor SBH een tweede natuur. Dit doet zij ter bevordering van een uitstekend
omgevingsklimaat, waarin werken, wonen en leven elkaar versterken. Relevante partners hierin zijn
de lokale en regionale overheid, politie, brandweer, opleidingen, instellingen, het Werkgeversplein,
werkgeversorganisaties als BZW en VICH en andere lokale en regionale ondernemingsverenigingen
die actief zijn op de bedrijventerreinen.

