
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 14-02-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Vouchers om sociaal ondernemen te stimuleren - tot 1 maart!  

 Nepfacturen van NL Domein Host gesignaleerd in Heesch 

 Her-certificering Keurmerk Veilig Ondernemen  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Vouchers om sociaal ondernemen te stimuleren - tot 1 maart!  
[www.bernheze.org] 

De gemeente wil bedrijven graag stimuleren om sociaal te ondernemen. Het 

afgelopen jaar is dit gebeurd door het certificaat Prestatieladder Sociaal 

Ondernemen (PSO) toe te passen binnen een aantal aanbestedingen. We hebben 

zeven vouchers weggegeven waarmee bedrijven korting kregen om hun bedrijf 

PSO te certificeren. Ook nu geeft de gemeente in samenwerking met Start 

Foundation vijf vouchers weg die € 1000,- korting geven op het certificaat. 

 

Voor meer info lees verder 

 

Nepfacturen van NL Domein Host gesignaleerd in Heesch 

Deze week hebben meerdere ondernemers in Heesch een spooknota ontvangen 

van NL Domein Host. 

 

Wie de kleine letters leest, ziet dat het hier om een aanbieding gaat. Opvallend 

is ook het spaanse IBAN nummer. Kortom, die factuur zeker niet betalen. 

 

Voor meer info over spooknota's en dergeljke zie www.fraudehelpdesk.nl 

 

Her-certificering Keurmerk Veilig Ondernemen  
Niet alleen veiligheid, ook financieel en maatschappelijk belang 
[bericht gepubliceerd in DeMooiBernhezekrant] 

Heesch – Claudio Neelen, eigenaar van Autobedrijf Neelen is zeer 

ingenomen met het KVO-B keurmerk dat onlangs door MKB Nederland 

opnieuw is uitgereikt aan SOB/SIOB voorzitter Jack van der Dussen, 

 

http://www.bernheze.org/
http://www.bernheze.org/geldzaken/ondernemersloket_41871/item/vouchers-om-sociaal-ondernemen-te-stimuleren_91837.html
http://www.fraudehelpdesk.nl/


 

maar ook met zijn lidmaatschap van de OVH (Ondernemersvereniging 

Heesch). 

 

Her-certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen is 

een continue proces. In 2012 werd, na de eerste her-certificering, meteen 

opgestart om het vervolg aan te pakken. Anthony van Bakel (Van Bakel Elektro), 

lid van de werkgroep KVO-B voor de Ondernemersvereniging Heesch, vertelt dat 

deze KIWA certificering een intensief proces is van oplettendheid, tweemaal per 

jaar een ‘schouw’ door vertegenwoordigers van OVH, gemeente, politie, 

brandweer en met ondersteuning van MKB Nederland en SIOB (Stichting 

Innovatief Ondernemend Bernheze), saamhorigheid en maatschappelijke 

betrokkenheid.  

 

Positief schadeverloop 

Dankzij de intensieve samenwerking van de Ondernemersvereniging Heesch, de 

SIOB, de ondernemers op de bedrijventerreinen, de politie, brandweer en 

gemeente zijn een aantal maatregelen genomen, zoals: het opsnoeien van 

bomen, parkeerverbod bij industrieterrein Cereslaan, opruimen van zwerfvuil en 

snelheidsmeting op de Beemd. Deze maatregelen, en de goede onderlinge 

contacten van de bij de OVH aangesloten bedrijven, hebben ervoor gezorgd dat 

er sprake is van een positief schadeverloop. 

 

Voordelen 

Autobedrijf Neelen, bekend van de in- en verkoop van nieuwe en jong gebruikte 

auto’s, onderhoud, reparatie en schadeherstel, is al tien jaar lid van de OVH. Het 

grote voordeel is, volgens Claudio Neelen, dat je elkaar kent, elkaar gemakkelijk 

aanspreekt en sterk staat als er een onderwerp op tafel moet komen bij een van 

de instanties. Bovendien is de korting op verzekeringen voor de leden van de 

OVH, die op de Beemd of Cereslaan gevestigd zijn, ook niet onbelangrijk. 

 

Neelen: “Het KVO-B keurmerk heeft gezorgd voor een betere uitstraling van de 

bedrijventerreinen door meer toezicht van de gemeente op het openbare groen, 

herkenning van de veiligheid door de borden die het KVO-B keurmerk aangeven, 

het in kaart brengen van de AED’s en saamhorigheid en natuurlijk die mooie 

korting op verzekeringen.” 

 

Informatie 

Informatie over KVO-B op vindt u op: www.kvo-bernheze.nl. Hier is onder 

andere ook een link te vinden voor het melden verdachte situaties of 

calamiteiten en contactpersonen. 

 

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     
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