
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 11-03-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuw lid: BvS Vloeren 

 Gratis: joost... deelt kennis met ondernemers in uniek EVENT op 17 maart 

 Wegens succes opnieuw verlengd: 40 Startersbeurzen in 2015 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Nieuw lid: BvS Vloeren 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid: 

  

Ondernemer: Bas van Schijndel 

Adres: Middelste Groes 20 

Website: www.bvsvloeren.nl 

 

BvS Vloeren adviseert en levert de best passende kunststofvloer voor woonhuis, 

kantoor of bedrijf. Mooi, onderhoudsvriendelijk en duurzaam. Hoog resistent of met 

bijzondere eigenschappen 

 

BvS Vloeren is sinds 2007 uitgegroeid tot een allround bedrijf dat zich kan meten 

met de beste kunststofvloer-specialisten van de Benelux. Dankzij hun jarenlange 

ervaring kunnen zij een grote diversiteit aan vloeren aanbieden. Vakbekwame 

applicatieteams maken dagelijks kunststofvloeren in opdracht van zowel 

particulieren als bedrijven. Sinds enkele jaren realiseert het bedrijf ook de meest 

fraaie wanddecoraties met een ‘Italiaanse look’.  

 

 

 

 

http://bvsvloeren.nl/


 

joost... deelt kennis met ondernemers in uniek EVENT op 17 maart 
[uitnodiging van www.joostnetwerkt.nl] 

Ondernemersnetwerk joost organiseert op 17 maart 2015 voor ondernemers uit 

Oss en omgeving een nieuw en verrassend (en gratis) evenement: 

het joost netwerkt kennisevent!  

 

Voor u als bezoeker een unieke gelegenheid om een kijkje te nemen in de keuken 

van de leden van joost netwerkt, die graag hun kennis met u delen. 
 
Een levendig en gevarieerd programma! 

Het joost kennisevent wordt een levendig geheel met zeer uiteenlopende 

bedrijfspresentaties, panel discussies, vraag en antwoord in quizvorm en ronde 

tafelgesprekken. Daarnaast gaan originele workshops over diverse onderwerpen  

zorgen voor een onvergetelijk event. Vertegenwoordigd zijn onder meer 

specialisten op het gebied van sales, inkoop, financiële administratie, 

communicatie, wellness, en wet- en regelgeving.  

 

Er wordt door joost een open programma samengesteld waarbij u volledig vrij bent 

om zelf te bepalen wat u wilt zien,  doen, horen, voelen of proeven. 

Kortom: een zeer gevarieerd en waardevol programma, interessant voor iedere 

ondernemer. Bovendien is er uitgebreid gelegenheid om te netwerken! 

 

Praktische info: 

Wanneer: dinsdag 17 Maart 2015 

Tijd: van 15.30 tot 21.00 uur 

Locatie: showroom Bowerkt, Dommelstraat 70 te Oss 

Kosten: gratis entree 

Aanmelden via email: event@joostnetwerkt.nl 

 

Voor meer info zie: www.joostnetwerkt.nl 

 

Wegens succes opnieuw verlengd: 40 Startersbeurzen in 2015 
[persbericht van Agrifood Capital] 

Werkgevers krijgen via de Startersbeurs de kans om op een 

laagdrempelige manier jong, gediplomeerd en gemotiveerd personeel 

binnen te halen en kennis te laten maken met hun bedrijf. Zij krijgen 

hiervoor een speciale subsidie. 

 

De beurs geeft jongeren die na hun opleiding geen baan kunnen vinden, de kans 

om werkervaring op te doen. 

 

Bijna de helft van deze starters krijgt na zes maanden een contract aangeboden. 

De beurs is dus een succesvol instrument in de aanpak van de jeugdwerkloosheid. 

In Noordoost-Brabant zijn ruim 2300 jongeren op zoek naar werk. Eén van de 

middelen om deze jongeren aan werk te helpen, is de Startersbeurs. Sinds de 

introductie hebben al 200 jongeren in deze arbeidsmarktregio een beurs 

ontvangen. Vanwege het succes van vorig jaar stelt Noordoost Brabant Werkt! nu 

opnieuw 40 Startersbeurzen ter beschikking. Deze worden betaald uit provinciale 

subsidie van het Brabants Arbeidsmarktakkoord en uit Europese middelen (ESF). 

 

http://www.joostnetwerkt.nl/
http://www.joostnetwerkt.nl/Joost/userdata/uploads/programma%20overzicht%20joost%20netwerkt.pdf
mailto:event@joostnetwerkt.nl
http://www.joostnetwerkt.nl/Joost/event.aspx
http://www.agrifoodcapital.nl/


 

Meer kans op de arbeidsmarkt 

Met een Startersbeurs doen jonge starters gedurende zes maanden werkervaring 

op in het bedrijfsleven. In deze periode ontwikkelen zij competenties en 

vaardigheden die belangrijk zijn op de arbeidsmarkt én die aansluiten bij het 

opleidingsniveau. Zo vergroten zij hun kansen op een baan en een goede toekomst. 

Uit een landelijke analyse blijkt dat bijna de helft van de starters met een 

Startersbeurs vervolgens een contract krijgt aangeboden bij het leerbedrijf of 

elders. 

 

Startersbeurs aanvragen 

De 40 nieuwe Starterbeurzen kunnen worden aangevraagd via de website van de 

Startersbeurs www.startersbeurs.nu/noordoost-brabant. De beurs is bedoeld voor 

jongeren woonachtig in de regio Noordoost-Brabant. 

 

Noordoost Brabant Werkt! 

De Startersbeurs is één van de instrumenten uit het arbeidsmarktprogramma 

Noordoost Brabant Werkt!. Met dit programma maken ondernemers, 

onderwijsinstellingen en overheden zich binnen AgriFood Capital samen sterk voor 

een evenwichtige arbeidsmarkt met goede toekomstperspectieven. Tot het 

programma horen o.a. de aanpak van de jeugdwerkloosheid, het gezamenlijk 

opzetten van beroepsgerichte opleidingen, het inrichten van een mobiliteitsportaal 

en het opzetten van een efficiënt HRM-netwerk. 

 

Over AgriFood Capital 

AgriFood Capital is het samenwerkingsverband van ondernemers, overheden en 

onderwijsinstellingen in de agrifood sector in de regio Noordoost-Brabant. Binnen 

AgriFood Capital werken partijen samen aan innovatieve oplossingen voor 

maatschappelijke vraagstukken rondom duurzaamheid, voeding en gezondheid. 

AgriFood Capital wil Noordoost-Brabant in 2020 laten excelleren als dé 

innovatieregio met een excellente arbeidsmarkt (People), sterke bedrijvigheid 

(Business), betekenisvolle innovaties (Innovation) en een goed woon-, werk- en 

leefklimaat (Basics). 

 

 

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

