
De meerwaarde van BBT
de pluspunten voor u op een rijtje

Meer weten?

Als u zo alles op een rijtje zet, zijn er nogal wat 

redenen om lid te worden van BBT. Het kost u 

niet meer dan een mailtje of een telefoontje 

om het balletje aan het rollen te krijgen. En u 

heeft er daarna alleen nog maar profijt van.
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Meer over BBT

Op 1 januari 2006 werd Belangenbehartiging Bedrijven-

terreinen Nuenen, kortweg BBT genaamd, opgericht. Door  

de samenvoeging van de ondernemersverenigingen TEN 

(Eeneind) en SBB (Berkenbos) ontstond een sterk collec-

tief dat in de toekomst van grote waarde zal zijn voor de  

Nuenense ondernemer.

Deze krachtenbundeling was noodzakelijk, omdat in de af-

gelopen jaren is gebleken dat er een breed draagvlak nodig 

is om grotere projecten, ten behoeve van de Nuenense 

ondernemer, van de grond te krijgen. In deze folder zullen 

we u stapsgewijs laten zien wat de voordelen voor u zoal 

inhouden.

Meer zekerheid

Een heel belangrijk aspect is uw veiligheid en die van  

uw personeel en relaties. Samen staan we ook op dat ge-

bied sterk. Denk hierbij aan het collectief inschakelen van 

een beveiligingsbedrijf dat surveillances over de terreinen 

uitvoert zoals dat georganiseerd wordt door de stichting 

SBBGN. Maar ook goed terreinbeheer, zoals dat gereali- 

seerd wordt door BBT, leidt tot een groter gevoel van  

veiligheid en een afname van de criminaliteit. Adequate  

verlichting, bewegwijzering en perfect onderhouden ver-

bindingswegen dragen daaraan bij. 

Dankzij het in Nuenen aanwezige glasvezelnet kunt u 

als ondernemer bovendien mee profiteren van een nieuw 

prestigieus project binnen BBT; project SecomHouse.  

SecomHouse biedt u een breed scala aan inventieve op-

lossingen op het gebied van veiligheid en communicatie. 

Enkele voorbeelden zijn; camerabeveiliging, goedkope  

telecommunicatie, werken op afstand ondersteund door 

videocommunicatie, business TV en voertuigbewaking. 

Natuurlijk zijn er gezien de aanwezigheid van geavan-

ceerde technische hulpmiddelen nog veel meer toepas- 

singen denkbaar. Wilt u meer weten over SecomHouse? 

Vraag dan de speciale folder aan bij het Dienstenbureau  

of kijk op www.secomhouse.nl 

Als lid van BBT voelt u zich dus terecht in veilige handen.

Meer mogelijkheden

Als ondernemer wordt u vandaag de dag in toenemende mate gecon- 

fronteerd met wet- en regelgeving op het gebied van ziekteverzuim,  

ontslagrecht, arbeidsomstandigheden etc. Vaak zijn dat zaken waar u 

zich liever niet mee bezighoudt, maar die toch geregeld moeten worden. 

Ook personeelszaken als beloning- en beoordelingstrajecten, arbeidsvoor-

waarden en personeelsreglementen vallen in die categorie.

Het BBT Dienstencentrum P&O kan al deze zaken voor u regelen. Dit  

dienstencentrum is in samenwerking met een gerenommeerd P&O  

adviesbureau opgericht. Een team van professionals op het gebied van 

personeels- en organisatiemanagement staat u met raad en daad terzijde. 

Wilt u een afspraak of gewoon meer informatie? Bel (040) 236 64 45  

of mail naar info@solutionservices.nl

Eén van de speerpunten is de Arbo-dienstverlening. Sinds vorig jaar is het niet meer verplicht om aangesloten te zijn bij een gecertificeerde 

Arbo-dienst. U dient uw Arbo-zaken wel goed te regelen. Het Dienstencentrum P&O kan dat uiteraard prima voor u verzorgen.

Als lid van BBT zijn uw zaken perfect geregeld.

Meer rendement

What’s in it for me? Een echte ondernemerskreet. En dat 

is in Nuenen natuurlijk niet anders. Als u zich aansluit 

bij BBT ligt het voordeel voor het oprapen. Als collectief 

is het namelijk mogelijk om bij diverse instanties zeer  

interessante inkoopcondities te bedingen. Denk hierbij 

aan veel voorkomende zaken als glasbewassing, afvalver-

zameling en kantoorartikelen. Maar ook op minder voor de hand 

liggende zaken als telefonie en energie zijn flinke voordelen te 

behalen. Ook voor u!

Bent u benieuwd? Maak dan gewoon een afspraak met het Parkmana- 

gement. Bel (040) 284 72 24 of mail info@bbt-nuenen.nl

 We zullen u dan aan de hand van uw huidige rekeningen laten zien hoe groot het 

voordeel voor u op kan lopen.

Lid worden van BBT levert u dus gewoon geld op.

Het bestuur met v.l.n.r. Rinie Jansen, Jack Aldenhoven, Frans Stravers, 
Vincent Gravestein en Ton Walet.


