
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 06-11-2014  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Onbijtbijeenkomsten AgriFood Capital 

 Nieuw lid: Avanze Human Development 

 De gezelligste winkel van Bernheze en Nederland - nomineer nu! 

 Veiliginternetten.nl: één plek voor informatie veilig gebruik internet 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Onbijtbijeenkomsten AgriFood Capital 
[AgriFood Capital] 

In de bijlage een uitnodiging van AgriFood Capital voor een 4-tal ontbijtsessies.  

 

Op deze vier bijeenkomsten worden door middel van Kanskaarten 21 kansen 

gepresenteerd. Dit zijn 21 onderwerpen/thema’s/ambities waarop een 

ondernemer kan aanhaken. Ondernemers krijgen de mogelijkheid interesse in 

één of meerdere thema’s kenbaar te maken. De volgende stap is dan deelname 

aan een inspiratiebijeenkomst (per thema en alleen bij voldoende 

belangstelling). Naar aanleiding van deze bijeenkomst moet duidelijk worden of 

er bedrijven zijn die bereid zijn op het betreffende thema voor 

consortiumvorming en daarmee projectontwikkeling, of dat een 

ondernemer/bedrijf zelf met het thema aan de slag gaat, of dat het (voor dit 

moment) blijft bij de eenmalige inspiratiesessie. 

 

De doelgroep van deze bijeenkomst zijn dus echt alleen (MKB-)ondernemers . 

De focus ligt 100% op toelichten kansenkaart en vervolgaanpak en niet op het 

breed informeren over AgriFood Capital (agenda, governance e.d.). 

 

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 hier verder of lees de bijlage. 

 

 

 

 

http://www.agrifoodcapital.nl/nl/agenda/ondernemersbijeenkomsten-agrifood-capital/19


 

Nieuw lid: Avanze Human Development 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

 

Ondernemer:  Jan Willem van Leeuwen 

Adres: Steldershof 1 

Website: www.avanze.nl 

 

Avanze is een maatwerk training- en consultancybureau. De jarenlange ervaring 

in diverse branches en bij vele bedrijven en instellingen garandeert de door de 

klanten gewenste resultaten. Woorden die Avanze karakteriseren zijn: praktisch, 

doelgericht, rendement, menselijk en resultaat. Daarbij kunnen alle 

werkzaamheden zowel in de Nederlandse als de Franse taal worden uitgevoerd. 

 

De uitgangspunten, doelstellingen en werkomgeving van de opdrachtgever en 

haar medewerkers zijn het uitgangspunt voor de activiteiten die worden 

ontplooid. De praktische inslag garandeert daarbij direct resultaat. Avanze staat 

nadrukkelijk naast de opdrachtgever om de gestelde doelen te realiseren. 

 

Haar werkzaamheden beslaan de volgende terreinen: 

 Training 

 Personal Coaching 

 Verander- en optimalisatietrajecten. 

 

De gezelligste winkel van Bernheze en Nederland - nomineer nu! 
[ruimte voor bronvermelding] 

Nomineer nu een winkel voor de Verkiezing van de Gezelligste Winkel. 

 

Gezellige winkels zijn belangrijk in het straatbeeld, maar dreigen steeds meer te 

verdwijnen. Om positieve aandacht op gezellige winkels te vestigen start op 10 

november 2014 de 3e editie van de Verkiezing van de Gezelligste Winkel, met 

titels in ieder gemeente van Nederland, dus ook in Bernheze! 

 

De verkiezing vindt plaats van 10 november 2014 tot en met 9 januari 2015 in 

iedere Nederlandse gemeente. Per gemeente zijn er 2 winnaars: één met de 

hoogste gemiddelde cijfers en één met de meeste stemmen. Er zijn minimaal 50 

stemmen nodig om een titel te kunnen winnen. 

  

De gemeentewinnaars gaan door naar de Finaleronde die plaats vindt van 5 

februari tot en met 23 februari 2015. In de Finaleronde wordt gestreden om de 

provinciale titel en de landelijke titel van de Gezelligste Winkel van Nederland. 

 

Op www.gezelligstewinkel.nl leest u hoe u uw favoriete winkel kunt nomineren.  

 

 

http://www.avanze.nl/
http://www.gezelligstewinkel.nl/
http://www.gezelligstewinkel.nl/


 

Veiliginternetten.nl: één plek voor informatie veilig gebruik internet 
[MKB-Nederland] 

Nederlandse internetgebruikers kunnen voor al hun vragen over veilig gebruik 

van internet terecht op www.veiliginternetten.nl. Daar staan tips en praktische 

uitleg over wat zij kunnen doen en laten om veilig te internetten. De websites 

www.digibewust.nl en www.waarschuwingsdienst.nl zijn opgegaan in 

Veiliginternetten.nl, een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse overheid en 

het bedrijfsleven. De lancering van veiliginternetten.nl was onderdeel van de 

campagne Alert Online die loopt tot en met 6 november. Veiliginternetten.nl 

geeft concrete en praktische stap-voor-stap antwoorden op actuele vragen van 

internetgebruikers. Bijvoorbeeld over hoe ze veilig omgaan met hun online 

privacy, hoe ze veilig gebruikmaken van wifi, wat ze kunnen doen en laten op 

sociale media en hoe zij kinderen kunnen helpen veilig online te zijn. Tegelijk 

met de lancering van de website Veiliginternetten.nl zijn ook de Facebookpagina 

Veiliginternetten en het Twitteraccount @Vinternetten gestart. Daar wordt onder 

andere bericht over de laatste updates op Veiliginternetten.nl, maar ook over 

opvallende berichten die niet altijd op de website verschijnen. 

 

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.veiliginternetten.nl/
http://www.digibewust.nl/
http://www.waarschuwingsdienst.nl/
http://facebook.com/veiliginternetten
https://twitter.com/Vinternetten
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

