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Aan alle ondernemers gevestigd op het bedrijventerrein De Copen - Lopik 
 
Geachte ondernemer, 
 
Voor een goed ondernemersklimaat is veiligheid op bedrijventerreinen een belangrijke factor. Samen met u willen we 
ook de veiligheid op uw bedrijventerrein verhogen. In deze brief ontvangt u informatie over de aanpak van de veiligheid. 
Het aanbrengen van voorzieningen en/of het nemen van maatregelen is een kwestie van samenwerking 
tussen belanghebbende partijen. Hiervoor is in uw gebied een werkgroep gevormd die de veiligheidspositie 
inventariseert en het draagvlak onder ondernemers toetst.  
We werken volgens een methodiek die kan leiden tot het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen 
(KVO - B). MKB - Nederland begeleidt het proces om te komen tot het KVO-B certificaat. 

 
Dit KVO keurmerk stelt eisen aan: 

 Samenwerking tussen de verschillende partijen te weten;  

Gemeente Lopik, Politie, Brandweer ,Bedrijfsvereniging De Copen/Ondernemers. 

 Organisatie van toezicht en beveiliging 

 Borging van het proces 

 Beheer en inrichting van het gebied 

 Veiligheid in de omgeving van de onderneming 
 
De eerste fase van de methodiek bestaat uit het inventariseren van de huidige veiligheid in uw gebied aan de hand van 
de Enquête 0 - meting. De tweede fase bestaat uit een analyse van de verzamelde informatie en ontvangen gegevens 
van de politie, brandweer en vanuit de schouw. In de derde fase stelt MKB-Nederland een concept veiligheidsanalyse 
en plan van aanpak met maatregelen op om de veiligheidssituatie te verbeteren. Dit plan wordt aan de werkgroep 
voorgelegd waarna het draagvlak bepaald kan worden. 
 
Het project kan alleen maar slagen met uw medewerking en inbreng. Daarom verzoeken wij u, ondernemer of 

bedrijfsleider, deze vragenlijst online zo volledig mogelijk in te vullen middels onderstaande link: 
 
https://mkbnl.socratos.net/direct/DeCopen-Lopik 
(Ctrl toets indrukken samen met linker muisknop, dan komt u rechtstreeks in de enquête terecht). 

 
Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met  Robert de Koning, procesbegeleider KVO-B namens 
MKB - Nederland. Tel.: 06-11351701 of per e-mail: koning@vnoncw-mkb.nl 
 
Indien u geen mogelijkheid heeft om deze vragenlijst online in te vullen, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan 
Dhr. Amigo Rozendaal. Telefoonnummer 062 904 2635 E-Mail: amigo@rozendaal-elektrotechniek.nl 
  
Hij zal dan zorgen dat u de enquête op papier toegezonden krijgt.  
 
Wellicht ten overvloede, benadrukken wij dat alle gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld. 
 

Wij danken u heel hartelijk voor uw medewerking! 
Met elkaar zorgen wij voor een beter en veiliger bedrijventerrein in de gemeente Lopik. 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Werkgroep KVO-B De Copen Lopik 
 
Dit project wordt gedragen door de werkgroep bestaande uit: 
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