De winst van
samen met SIM
Maastricht telt een groot
aantal bedrijven op
bedrijventerreinen zoals
Beatrixhaven, Bosscherveld,
Randwijck, Scharn-Noord,

Samen
met SIM.
Dat scheelt
een...

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht
- Bedrijvencontactgroep Eijsden-Gronsveld
- Bedrijvenpark Maastricht-Eijsden
- BedrijvenVereniging Bosscherveld
- Bedrijvenvereniging Maastricht-Aachen Airport
- Samenwerkende Ondernemers Randwyck
- Stichting Ondernemers Scharn-Noord
- Stichting Ondernemingen Beatrixhaven
- Ondernemersvereniging Aan de Fremme Margraten
- Coöperatieve vereniging Randwijck-Céramique

Eijsden, Eijsden-Gronsveld,
Margraten en Maastricht-

Oprichters

Aachen Airport.

SIM is een initiatief van de Samenwerkende Ondernemingen Beatrixhaven (SOB), de Samenwerkende
Ondernemingen Randwyck (SOR), de BedrijvenVereniging
Bosscherveld (BVB) en de (Limburgse Werkgeversvereniging
(LWV).

Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht (SIM)
zocht de overlap. En dat
biedt veel voordelen. Van

Contact

een collectieve verzekering

Stichting Samenwerkende
Industrieterreinen Maastricht e.o.

tot één stem richting de
politiek. Sluit aan en
Het Enexis-gebouw, herkenbaar in de Beatrixhaven-Maastricht

profiteer mee.

Beveiliging. Energie.
Afvalverwerking.
Verzekeringen. Allemaal
zaken die beter en
goedkoper kunnen
als je het samen doet.

Secretariaat SIM
Sonja Demandt
via Parkmanagement Limburg
Postbus 474
6040 AL Roermond
T 0475 352640
info@simmaastricht.eu
www.simmaastricht.eu

Ward van der Venne / Managing director Venne Electronics,
bestuurslid SIM

Natuurlijk heeft elke onderneming
zijn eigen aandachtspunten. Maar
waar we de handen in elkaar kunnen
slaan, doen we dat. Met voordeel
voor iedereen.

SIM =
= een sterke gesprekspartner
= een stevige politieke lobbyist
= een slimme inkoper
- energie
- telefoon
- afvalverwerking
- schoonmaak
- beveiliging
- groenonderhoud
- bedrijfshulpverlening
- verzekering
= een hechte samenwerker
= een loyale collega
= een professionele ondernemer
= een duurzaam denker
= een doortastende doener

Joost van Luyken / CEO Thomas Regout, lid SIM

Gezamenlijke inkoop is interessant.
Maar belangrijker vind ik dat je
makkelijker met elkaar in contact
komt. Je kunt profiteren van elkaars
Frank van Buren / directeur Delfin, voorzitter SIM

sterkten.

Samen zijn we een krachtige
gesprekspartner naar gemeenten en
provincie.
Het scheelt een heleboel, ook voor u

Dat scheelt in de kosten...

... voor de toekomst

Profiteer ook. Sluit u aan!

Waarom zou ieder bedrijf het wiel opnieuw uitvinden
terwijl het samen zoveel beter kan? Dat dacht SIM,
Samenwerkende Industrieterreinen Maastricht. Sinds 1994
werken zo’n 300 industriële bedrijven in Maastricht e.o.
samen onder deze noemer. Uiteenlopende organisaties
die elkaar op een heel aantal vlakken overlappen. Zoals?
Beveiliging bijvoorbeeld. Afvalverwerking. Energie en
telefoon. Groenonderhoud. Of wat te denken van verzekeringen. Niet alleen voordeliger als je samen inkoopt, maar
ook nog duurzamer en makkelijker.

Vroeger was het duidelijk, toen was Maastricht een
industriestad. Sommige beeldbepalende gebouwen in de
stad herinneren daar nog aan. Zoals de Timmerfabriek of
het Eiffelgebouw. Het accent ligt nu meer op toerisme en
dienstverlening. De industrie verschuift naar de rand van
de stad, verspreid over een aantal bedrijventerreinen.
SIM brengt hen weer bij elkaar en onder de aandacht.
Samen is namelijk ook op de lange termijn nodig. Om
concurrerend te zijn, de economie te laten groeien en
werkgelegenheid te creëren.

Voor maximaal 275 euro per jaar heeft u al deze voordelen. Door collectieve inkoop besparen we samen.
De investering in het lidmaatschap betaalt zichzelf terug.
En werkt u samen met SIM aan een gezond bedrijf met
een duurzame toekomst. Dat is dubbele winst. De winst
van samen.

... naar de politiek

... voor uw omgeving

Omdat je een grote groep vertegenwoordigt krijg je meer
voor elkaar. Op politiek en bestuurlijk niveau wordt eerder
naar je geluisterd. De stem van de ondernemers bereikt
nu luid en duidelijk het stadhuis. Een een goede verkeersafwikkeling komt eerder tot stand als een aantal bedrijven
samen zich inzetten voor een betere infrastructuur. En de
kwaliteit van de geleverde diensten neemt toe als zaken
centraal geregeld worden. Eigenlijk werkt SIM niet anders
dan welke andere ondernemings- of branchevereniging
dan ook.

SIM behartigt de gemeenschappelijke belangen. En
bemiddelt waar nodig of wenselijk. Bij SIM heeft u een
vast contactpersoon voor al uw vragen of ideeën.
De voorzitters van de ondernemersverenigingen binnen
SIM hebben regelmatig overleg. Zij bespreken actuele
onderwerpen met elkaar door en bepalen, eventueel
in overleg met Parkmanagement Limburg, wat er moet
gebeuren en waar actie nodig is.

... in het up-to-date blijven
SIM houdt u ook op de hoogte over activiteiten. Via de
nieuwsbrief, de site en bijeenkomsten waar u aan kunt
deelnemen. Denk aan themabijeenkomsten over de A2,
de binnenstad of de toekomstige Brainport of aan netwerkborrels en seminars. Volg het allemaal via SIM!

SIM-leden genieten niet alleen van de gezamenlijke vuist
die we maken en het kennisplatform. Ook in de bedrijfskosten is grote winst een feit:
Beveiliging en Keurmerk Veilig Ondernemen
Incidenten daalden met maar liefst 29% door collectieve
camerabewaking en surveillance. Ook wordt er zo’n 25%
bespaard op aanvullende dienstverlening als key-holding,
alarmopvolging, persoonlijke beschermingsmiddelen, BHV
Trainingen, bedrijfsverzekeringen en AED’s.

Eyecatcher MediReva bij Bedrijventerrein Scharn-Noord

Sonja Demandt / parkmanager SIM

SIM werkt slim. Slim in de zin van
samen. Want samen is sterker,
strategischer, makkelijker en goedkoper. Samen is meer dan de som
der delen.

Personeelszaken
SIM-leden profiteren van interessante kortingen op zorgverzekeringen, het plaatsen van vacatures, inkoop van
bedrijfskleding, arbodienstverlening en opleidingen voor
procesoperator en gevaarlijke stoffen.
Duurzaamheid
Door de scherpe tarieven in afvalverwerking en gezamenlijke energie-inkoop kan een besparing dik 30%
opleveren. Ook wordt er voortdurend gewerkt aan nieuwe
projecten om aangesloten bedrijventerreinen en bedrijven
energiezuiniger te maken.
Facilitair
SIM-leden krijgen korting op inkoop van bewegwijzering,
brandstof, autohuur, groenonderhoud en schoonmaak.
Connectiviteit
Op gebied van glasvezel, telefonie en cloud computing
realiseren we samen een besparing van dik 30%.
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Op onze site treft
u het actuele overzicht van de SIM-raamcontracten.

Maastricht-Aachen Airport

