
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 01-07-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Reminder:  

Bijeenkomst over Participatiewet en Wet werk en zekerheid op 6 juli 

 De zomer is nu echt begonnen: BBQ/Zomerborrel op 16 juli 

 Wilt u meedenken over economische beleidsnota Bernheze? 

 Nieuwe site: www.gezondenveiligwerkt.nl 

 Misleidende formulieren blijken contracten 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Reminder:  

Bijeenkomst over Participatiewet en Wet werk en zekerheid op 6 juli 

Het jaar 2015 wordt gekenmerkt door veel nieuwe wetgeving op het gebied van 

werkgelegenheid. Dat betekent veel veranderingen voor werkgevers. De 

gemeente Bernheze nodigt in samenwerking met de Stuurgroep Triple P en de 

Samenwerkende Ondernemersverenigingen Bernheze (SOB) ondernemers 

die personeel in dienst hebben uit om de gevolgen van de veranderende 

wetgeving met elkaar te bespreken. 

 

Centraal staan de nieuwe Participatiewet en de wet Werk en Zekerheid en  de 

hieruit voortvloeiende gevolgen voor werkgevers. De bijeenkomst vindt plaats op 

6 juli vanaf 19.30 uur in Zaal Kerkzicht te Loosbroek. 

 

Participatiewet 

De Participatiewet is op 1 januari ingegaan. Met deze wet wil het kabinet 

bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en mensen met een 

bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk 

gaan. Op de bijeenkomst bespreken we wat dat concreet voor werkgevers 

betekent. 

 

Wet werk en zekerheid 

De Wet werk en zekerheid is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper 

te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de 

WW aan het werk te krijgen. Per 1 juli 2015 gaat er het nodige veranderen. Ook 

hierover gaan we in gesprek. 

 

 

 



 

De avond ziet er als volgt uit: 

19.30 uur: Ontvangst 

20.00 uur: Opening door wethouder Wijdeven, gevolgd door presentaties van 

IBN, Van Soest & Partners accountants & adviseurs en enkele lokale 

ondernemers. Er is ruim de gelegenheid om vragen te stellen en te discussiëren. 

21.30 uur: Afsluiting en borrel 

22.00 uur: Einde bijeenkomst 

 

Graag aanmelden 

Wij vinden het prettig als geïnteresseerden zich aanmelden. U kunt dat doen tot 

donderdag 2 juli bij Jossien Bouter, beleidsmedewerker economische zaken van 

de gemeente Bernheze via j.bouter@bernheze.org  of via het algemene 

telefoonnummer van de gemeente 14 0412. 

 

De zomer is nu echt begonnen: 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 zeer binnenkort. Reserveer alvast ruimte in uw 

agenda. 

 

Wilt u meedenken over economische beleidsnota Bernheze? 
[bericht van gemeente Bernheze] 

Vul dan hieronder de digitale ideeënbus in. 

 

Als ondernemer, belanghebbende en/of belangstellende geeft u vorm en inhoud 

aan de economie van de gemeente. Uw mening over het economische klimaat in 

Bernheze is dan ook van groot belang. 

 

De gemeente Bernheze werkt de komende maanden aan een economische 

beleidsnota 2025 en een concreet economisch actieplan voor de periode 2015-

2018. De gemeente wil het economische klimaat versterken. 

 

Digitale enquête 

We nodigen u graag uit om mee te denken en mee te werken aan de 

economische beleidsnota en het actieplan. 

 Heeft u ideeën over belangrijke economische thema’s in de gemeente? 

 Zijn er specifieke punten waar u als ondernemer tegenaan loopt? 

 Zijn er concrete acties die in de gemeente opgepakt moeten worden? 

 Wilt u meewerken aan één of meerdere acties? 

Onderaan de pagina vindt u een digitaal enquêteformulier. Wij nodigen u van 

harte uit om hier gebruik van te maken. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Jossien Bouter van 

de gemeente, telefoon 14 0412, e-mail gemeente@bernheze.org 

 

    Digitale ideeënbus economisch klimaat Bernheze 

mailto:j.bouter@bernheze.org
http://www.bomenpark.nl/
mailto:gemeente@bernheze.org
https://secure.bernheze.org/geldzaken/ondernemersloket_41871/simform/form/step/digitale-ideeenbus-economisch-klimaat-bernheze


 

 

Nieuwe site: www.gezondenveiligwerkt.nl 
[www.mkb.nl] 

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 24 juni de eerste 

resultaten van haar Programma ‘Zelfregulering gezond en veilig werken’ 

gepresenteerd. Met dit programma wil de het ministerie een beweging tot stand 

brengen waarbij branches en bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor het 

organiseren van gezond en veilig werken en dit borgen in de bedrijfscultuur.  

 

‘De Andere Kijk op de Zaak’ biedt werkgevers en werknemers op een originele 

manier nieuwe ideeën die dit traject tot een succes kunnen maken. Lees meer. 

 

Misleidende formulieren blijken contracten 
[www.mkb.nl] 

Internationale aanbieder European Business Number en het Europees Centraal 

Register voor de registratie en publicatie van btw-nummers hengelen met 

misleidende formulieren naar een handtekening. Ondernemers die ondertekenen 

blijken een contract (order) te ondertekenen. 

 

European Business Number stuurt ondernemers een formulier met voorgedrukte 

gegevens met de vraag deze te 'controleren en aan te vullen.' Met het formulier 

wordt de suggestie gewekt dat er bedrijfsinformatie ontbreekt. Er is echter geen 

enkele verplichting om het document terug te sturen; deze mag dus de 

prullenbak in. Wie toch tekent blijkt een contract te hebben ondertekend en 

betaalt drie jaar lang 667 euro per jaar. Lees meer.  

 

Bij geen van beide organisaties is er een verplichting of reden om het document 

te retourneren. Wie mee wil werken aan het terugdringen van dergelijke 

misleidende post of faxen wordt verzocht een melding te doen via de website 

van de Fraudehelpdesk of het document te scannen en te mailen.  MKB-

Nederland en VNO-NCW adviseren verder om bij dergelijke post of faxen na te 

gaan of deze in het 'Overzicht dubieuze nota's' van de Fraudehelpdesk staan. 

 

 

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     
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