
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 17-06-2015  

 Beste Hans, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 BBQ/Zomerborrel op 16 juli 

 Bijeenkomst over Participatiewet en wet Werk & Zekerheid op 6 juli 

 Verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente - beoordeel Bernheze 

 Infobladen van MKB-Nederland 

 Kermis Heesch, winkels bereikbaar 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

BBQ/Zomerborrel op 16 juli 

De BBQ/zomerborrel voor alle leden (met partner) staat gepland op 

donderdagavond 16 juli. 

 

Locatie: Restaurant 't Bomenpark 

 

De officiële uitnodiging volgt nog. Reserveer alvast ruimte in uw agenda. 

 

 

Bijeenkomst over Participatiewet en wet Werk & Zekerheid op 6 juli 

De SOB (Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze) organiseert op 

maandagavond 6 juli 2015 een bijeenkomst over de Participatiewet en de wet 

Werk en Zekerheid.  

Zij doet dit in samenwerking met Triple P, een samenwerkingsverband van de 

Gemeente Bernheze, Rabobank Oss Bernheze, BECO, Search en ZLTO Bernheze 

in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. 

Locatie: Cafe Kerkzicht te Loosbroek.  

 

Tijdens deze avond wordt een toelichting gegeven over de mogelijkheden, 

ontwikkelingen en valkuilen van: 

  

- De participatiewet – De heer E. Keulen en mevrouw E. van der Leegte 

                                (beiden van IBN) 

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

Dat is het doel van de nieuwe Participatiewet die op 1 januari 2015 is ingegaan. 

In het Sociaal Akkoord is met werkgevers afgesproken om voor 2026 125.000 

extra arbeidsplaatsen te creëren. 
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http://www.bomenpark.nl/


 

Benieuwd naar de mogelijkheden en te bereiken voordelen voor werkgevers en 

werknemers? 

- De wet Werk en Zekerheid – De heer C. Stokkermans (Van Soest & 

Partners) 

Meer flexibiliteit voor werkgever en medewerker, terwijl het sociale vangnet blijft 

bestaan. De Wet werk en zekerheid moet dit mogelijk maken. Veel regels 

omtrent het ontslagrecht, tijdelijke arbeidsovereenkomsten en de WW 

veranderen met ingang van 1 juli 2015.  

Het eerste deel van de nieuwe regels rondom flexwerk, WW en ontslagrecht is 

ingegaan op 1 januari 2015. Weet u wat de impact hiervan is op uw organisatie? 

Is uw personeelsbeleid al afgestemd op de nieuwe regels? 

Daarnaast zullen enkele ondernemers u door middel van praktijkvoorbeelden 

vertellen hoe zij sociaal ondernemen in hun organisatie hebben ingebed.  

 

Programma: 

19.30 uur   Ontvangst 

20.00 uur   Opening door wethouder Wijdeven, gevolgd door de presentaties 

21.30 uur   Afsluiting en borrel 

22.00 uur   Einde bijeenkomst 

 

Binnenkort ontvangt u de officiële uitnodiging.  

Heeft u personeel in dienst? Reserveer dan 6 juli in uw agenda. 

 

 

Verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente - beoordeel Bernheze 
[www.mkbvriendelijkstegemeente.nl] 

MKB-Nederland is weer gestart met de verkiezing van de MKB-vriendelijkste 

gemeente van Nederland. De komende maanden zullen ondernemers zich in een 

grootschalig onderzoek uitspreken over het mkb-beleid in hun vestigingsplaats.  

 

Het onderzoek stoelt op vier pijlers: 

 de tevredenheid van ondernemers in de gemeente  

 het imago van de gemeente  

 communicatie en beleid met betrekking tot het mkb  

 de hoogte van de gemeentelijke lasten voor het mkb. 

De verkiezing van “MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland” dient als een 

stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers. Voor 

u dus! Heeft u goed contact met uw gemeente, of is de gemeente een blok aan 

uw been? Bent u eigenaar, bedrijfsleider of directeur?  

 

Laat weten hoe mkb-vriendelijk het beleid van uw gemeente is.  

 

Ga hier naar de vragenlijst. Deelname kost slechts 5 minuten van uw tijd 

 

 

 
 

http://www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/
http://www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/vragenlijst


 

Infobladen van MKB-Nederland 

MKB-Nederland heeft infobladen voor ondernemers over uiteenlopende 

onderwerpen. 

 

Onlangs zijn weer een aantal infobladen geactualiseerd: 

 Finance for International Business 

 BMKB (Borgstelling (krediet) voor het mkb) 

 Betaaltermijnen 

 

 

Kermis Heesch, winkels bereikbaar 
[www.bernheze.org] 

Van 26 t/m 30 juni 2015 is de Schoonstraat (vanaf Lidl tot inrit tussen Lidl en 

Jumbo) op de volgende tijdstippen afgesloten voor alle verkeer. 

 

26 juni 2015 van 10.00 uur tot 15.00 uur 

27 juni van 8.00 uur tot 12.00 uur en van 19.00 uur tot 02.00 uur 

28 juni van 19.00 uur tot 2.00 uur 

29 juni van 21.30 uur tot 2.00 uur 

30 juni van 19.00 uur tot 6.00 uur 

 

Buiten deze tijden kunt u onder de feesttent doorrijden en de winkels met de 

auto bereiken. 

 

 

Algemene info:   www.ondernemersverenigingheesch.nl 

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

E  h.van.oort@vanoort.nl 

T  0412-457400     F  0412-459249     

 
 

http://www.mkb.nl/images/1505_Infoblad%20Finance%20For%20International%20Business_def.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_Infoblad_BMKB_def.pdf
http://www.mkb.nl/images/1505_infoblad_betaaltermijnen_def.pdf
http://www.bernheze.org/
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

