
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 31-01-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: Avazo Administratie & Advies 

 Nieuw lid: Voila Projectondersteuning 

 Wim van der Heijden nieuwe voorzitter SOB 

 Gratis lunchbijeenkomst voor ondernemers in de detailhandel 

 De Startersbeurs voor jonge werkzoekenden 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuw lid: Avazo Administratie & Advies 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

 

Ondernemer: Arno van Zoggel 

Website: www.avazo.nl (under construction) 

 

Adres: Osseweg 11 

 

Als ondernemer heeft u graag grip op uw zaak. U wilt weten wat er speelt, zeker 

als het over financiele zaken gaat.  

 

Avazo Administratie & Advies verzorgt uw boekhouding, uw administratie en uw 

belastingzaken tot in de puntjes. Snel, duidelijk en zorgvuldig.  

Met een heldere blik, verstand van zaken en op een moderne manier met 

aandacht voor de (startende) (MKB-)ondernemer, de ZZP-er en particulier. 

Avazo is oprecht betrokken bij uw onderneming. 

 

 

 

 

 

http://www.avazo.nl/


 

Nieuw lid: Voila Projectondersteuning 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid: 

 

 

Ondernemer:  Marinda Vos 

Website: www.voilaprojectondersteuning.nl 

 

Adres: Catharinahoeve 2 

 

VOILA! Projectondersteuning: een bureau voor projectsupport, 

secretariaatsservice en het organiseren van bijeenkomsten en events. 

 

Speciaal voor: het inschakelen van een tijdelijke secretaresse, het opzetten of 

onderhouden van een archief, het organiseren van een meeting/event, het 

verzorgen van een mailing of nieuwsbrief, het bijhouden van uw website, het op 

orde brengen van uw social media, etcetera, etcetera. 

 

Kortom, talloze zaken waarbij u even een extra paar handjes kunt gebruiken, 

omdat de expertise niet in huis is, er geen tijd is of het even snel moet 

gebeuren. 

 

Wim van der Heijden nieuwe voorzitter SOB 

Het bestuur van de Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) 

heeft Wim van der Heijden uit Heeswijk-Dinther benoemd tot voorzitter van de 

SOB. Tijdens de drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst van de 

ondernemersvereniging Heesch op 14 januari is Wim ook voorgesteld aan de 

aanwezige leden.  

 

Wim heeft als bestuurslid van de SIOB (de operationele afdeling van het SOB) al 

kennis gemaakt met de werkzaamheden van het SOB en haar voorzitter Jack 

van der Dussen. Van de – inmiddels – oud-voorzitter Jack van der Dussen heeft 

Wim van der Heijden het afgelopen jaar al diverse taken overgenomen. En over 

het nieuwe voorzitterschap hoefde hij niet lang na te denken. Wim zal zich 

voornamelijk richten op de overkoepelende taken en de taken voor – 

bijvoorbeeld – het Centrum Management in de kernen neerleggen bij de lokale  

ondernemersverenigingen. Tot zijn taken horen wel de bestuurlijke taken zoals 

coördinatie, het overleg met de gemeente en de organisatie daaromheen, zoals 

het As-50 overleg en AgroFood Capital.  

 

Wim van der Heijden  

Wim van der Heijden is 62 jaar en heeft zijn 

elektrotechnische opleiding 36 jaar benut in de 

aannemerswereld van de infrastructurele installatietechniek 

voor energiebedrijven en grote industriële bedrijven. 

Ongetwijfeld zal hij zijn ervaringen als directeur bij Van der 

Lof en na de overname door Hak bij Hak Infranet , 

toepassen in zijn functie als voorzitter van de SOB. 

 

http://www.voilaprojectondersteuning.nl/


 

 
Gratis lunchbijeenkomst voor ondernemers in de detailhandel 
[van ondernemerslokaal] 

Beste ondernemer in detailhandel, 

  

Graag nodigen wij u uit voor een gratis lunchbijeenkomst die wij organiseren 

voor ondernemers in de Detailhandel op maandag 17 februari aanstaande. 

De ontwikkelingen in de retail vereisen dat ondernemers hun focus verleggen. 

Van marktgroei naar het behouden en (terug)winnen van marktaandeel. 

Rabobank verwacht voor 2014 dat het volume van de particuliere consumptie in 

de detailhandel met 1,5% zal dalen. De stijgende lijn van online verkoop zet zich 

door. Het uitbreiden van verkoopkanalen is daarom essentieel in de retail 

verkoopstrategie. Het mobiele kanaal zal steeds belangrijker worden in het 

oriëntatie en koopproces van de klant (M-commerce). 

 

Al deze veranderingen vragen veel van u als ondernemer en uw personeel. 

Weten uw medewerkers precies waar uw winkel en uw formule voor staan? 

Dragen ze dit ook uit en wat merkt uw klant hier dan van? Begrijpen ze de 

nieuwe consument die zich op internet al heeft voorbereid door te zoeken en te 

vergelijken en vaak al vóór hij de winkel binnenstapt de aankoopbeslissing heeft 

genomen? 

 

Tijdens de inspirerende bijeenkomst kunt u uw collega detailhandel ondernemers 

ontmoeten, kennis delen en sparren over de vraagstukken van uw sector. 

 

Ter inspiratie alvast een impressie-filmpje van gastspreker Alexander Heijkamp 

op 17 februari. 

  

Het programma is als volgt: 

12.00 uur Ontvangst en lunch  

12.30 uur Spreker Alexander Heijkamp, sectormanager Detailhandel Rabobank  

               Nederland 

13.15 uur Vragen en afronding 

13.45 uur Einde 

 

De bijeenkomst vindt plaats bij De Toren, Torenstraat 12, 5473 EL in Heeswijk 

Dinther. 

  

Meld u hier aan 

  

Graag tot 17 februari! 

  

Hartelijke groet, 

Ondernemerslokaal 

 

De Startersbeurs voor jonge werkzoekenden 
[www.startersbeurs.nu en www.bernheze.org] 

De Startersbeurs is voor werkgevers een zeer interessante regeling. De 

Startersbeurs biedt u namelijk de mogelijkheid om ambitieuze jongeren te 

betrekken bij uw organisatie. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jHu4BOQB98k
https://www.ondernemerslokaal.nl/
https://www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant/werkgevers
http://www.bernheze.org/geldzaken/ondernemersaloket_41871/item/startersbeurs-voor-jonge-werkzoekenden_79989.html


 

Met de Startersbeurs biedt u een jonge starter op de arbeidsmarkt gedurende 6 

maanden een leerwerkplaats in uw bedrijf. In die periode doet de starter onder 

uw begeleiding werkervaring op en verbetert zijn/haar vaardigheden en 

competenties. Leren staat daarbij voorop; de werkzaamheden zijn additioneel 

van aard. 

 

U betaalt de starter een vergoeding van netto € 500,- per maand, inclusief 

vakantiegeld. Daarnaast reserveert u voor iedere hele maand die de starter bij  u 

werkzaam is geweest, een scholingsbudget van € 100,-. Dit scholingsbudget kan 

de starter na afloop van zijn of haar werkzaamheden inzetten om een 

aanvullende opleiding, cursus of certificeringstraject te doorlopen. 

 

U ontvangt van de Regio Noordoost-Brabant een bijdrage in de 

begeleidingskosten van de starter gelijk aan de vergoeding die u betaalt 

aan de starter, vermeerderd met de toe te passen sociale premies en 

heffingen. De kosten voor uw organisatie zijn dus minimaal. 

 

Lees hier verder 

 
 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

Secretariaat:   Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch 

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459247     

 

 

https://www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant/werkgevers
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

