
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 31-10-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Bakkerij Lamers wint VluchtelingenWerkAward 

 De participatiewet: bijeenkomsten voor ondernemers 

 Informatieavond over nieuwe herinrichtingsfase centrumplan Heesch 

 Ondernemersbijeenkomsten AgriFood Capital 

 Onvoldoende bewustzijn over risico's ICT-gebruik is zorgelijk 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Bakkerij Lamers wint VluchtelingenWerkAward 
[www.vluchtelingenwerk.nl] 

Bakkerij Lamers uit Heesch heeft donderdag de VluchtelingenWerkAward 

gewonnen in de categorie ‘beste bedrijf’. In deze categorie is er alle lof voor De 

Bakkers Lamers in Oss en Heesch. Dit warme en maatschappelijk betrokken 

familiebedrijf heeft inmiddels drie vluchtelingen geholpen aan een 

werkervaringsplek. Dorine Manson, directeur VluchtelingenWerk Nederland: "Het 

zijn vluchtelingen met dezelfde passie en enthousiasme voor de brood- en 

banketbakkerij. Zij zijn heel blij met deze kans en zeer enthousiast over het 

werk en hun collega's. De Bakkers Lamers laten zien het echt belangrijk te 

vinden iets te betekenen voor de maatschappij en ook met hun bedrijf uit te 

stralen dat je onderdeel uitmaakt van die maatschappij."  

 

VluchtelingenWerk wil door middel van de awards aandacht vragen voor 

gemeenten en bedrijven die zich extra inspannen om vluchtelingen snel mee te 

laten doen in de Nederlandse maatschappij. 

 

De participatiewet: bijeenkomsten voor ondernemers 

Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Dat is het doel 

van de nieuwe Participatiewet die per 1 januari 2015 in werking treedt. 

 

Om ondernemers bij te praten over de kansen en mogelijkheden van de 

Participatiewet voor hun bedrijf houden IBN en BZW in november 

informatiebijeenkomsten.  

 

Tijdens deze bijeenkomsten hoort u meer over de vorming van een regionaal 

werkbedrijf en de meerwaarde daarvan voor u. Ook vragen over regelgeving, 

voordelen, eventuele subsidies en de invulling van vacatures komen aan de 

 

http://www.vluchtelingenwerk.nl/


 

orde. 

 

Deze bijeenkomsten zijn een initiatief van de regio Noordoost Brabant Werkt, 

samen met onder meer BZW (=Brabant Zeeuwse Werkgeversvereniging), IBN en 

de collega-bedrijven WSD en Weener XL. 

 

Alle ondernemers zijn welkom, aanmelding verloopt via het secretariaat van 

BZW. Alle informatie hierover is te vinden op de website van IBN:  

www.ibn.nl 

  

De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag 4 november bij IBN vestiging Cuijk 

en op dinsdag 11 november bij IBN vestiging Uden. Ondernemers kunnen zich 

ook aanmelden voor vergelijkbare bijeenkomsten bij Weener XL in Den Bosch op 

woensdag 5 november of bij WSD in Boxtel op maandag 17 november. 

 

Informatieavond over nieuwe herinrichtingsfase centrumplan Heesch 
[bericht van gemeente www.bernheze.org] 

Maandag 10 november 2014 om 19.30 uur in Cultureel Centrum de Pas. 

 

Alle geïnteresseerden kunnen meedenken en meepraten over de onderwerpen 

van deze avond. 

 

Het opbreken en afsluiten van de wegen in het centrum betekent nogal wat voor 

de verkeersbewegingen en de bereikbaarheid van de winkels. De 

werkzaamheden aan een gedeelte van ’t Dorp houden onder andere in: 

 de aanleg van een regenwaterriool vanaf Pastoor Scheepensstraat via de 

Beellandstraat naar de Mgr. van de Hurklaan; 

 het aanbrengen van nieuwe bestrating op het plein; 

 het verplaatsen van de fontein. 

U kunt na de herinrichting niet meer parkeren in dat gedeelte van het centrum, 

maar u kunt uw auto onder andere kwijt achter de videotheek en de Eijnderic. 

 

Tijdens de informatieavond kunt u meedenken over hoe wij te werk moeten 

gaan. We nemen uw suggesties vervolgens op in het bestek, zodat de aannemer 

er rekening mee moet houden. 

 

Ook willen wij u graag betrekken bij het bepalen van de nieuwe bestrating. De 

keuze van de materialen bepaalt mede de toekomstige uitstraling. U kunt 

hiervan deze avond enkele voorbeelden zien. 

 

Ondernemersbijeenkomsten AgriFood Capital 
[AgriFood Capital] 

AgriFood Capital is een regio vol kansen voor ondernemers! Van groot tot klein. 

Voor ondernemers die direct met agrifood bezig zijn maar ook voor 

toeleveranciers, verwerkers en afnemers. Benieuwd welke kansen dat zijn en 

hoe u als ondernemer met ambitie meer uit AgriFood Capital kan halen? Kom 

dan naar een van de vier ontbijtsessies die wij begin december organiseren. 

 

 

https://www.ibn.nl/ibn/nieuws/actueel-nieuws/kom-naar-de-infosessie-in-uw-regio.
http://www.bernheze.org/
http://www.agrifoodcapital.nl/


 

Alle bijeenkomsten vinden plaats tussen 8 en 10 uur. 

• Woensdag 3 december bij Sligro in Veghel 

• Vrijdag 5 december in De Gruyterfabriek in Den Bosch 

• Dinsdag 9 december in Strohotel De Aalshof in Haps 

• Vrijdag 12 december in Dome-X in Oss 

  

Voor meer info en aanmelden lees verder  

 

Onvoldoende bewustzijn over risico's ICT-gebruik is zorgelijk 
[www.mkb.nl] 

MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het zorgelijk dat veel ICT-gebruikers zich 

nog altijd onvoldoende bewust zijn van digitale risico's. Veel mensen kennen 

bijvoorbeeld de risico's van openbare Wifi-netwerken niet, blijkt uit onderzoek 

van de overheid. De campagne Alert Online, die deze week is gestart in 

samenwerking met het bedrijfsleven, moet het bewustzijn over cybersecurity 

vergroten. Lees 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     

 

 

http://www.agrifoodcapital.nl/nl/agenda/ondernemersbijeenkomsten-agrifood-capital/19
http://www.mkb.nl/
http://www.alertonline.nl/
http://www.mkb.nl/index.php?pageID=4&messageID=9928&ss=
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

