
 

  

 

  

 NIEUWSBRIEF  

 11-09-2015  

 Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Bernhezer Business Event op 21 november - Ontmoet en geniet! 

 Vooraankondiging ledenvergadering 2 november 

 Nieuw lid: Kasdiran Rechtspraktijk 

 Nieuw lid: Influsso 

 Nieuw lid: Le Village 

 Nieuw lid: Glas & Schilderwerken van Ballegooij 

 Wegwijzer UWV voor ondernemers geeft antwoord op vragen 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort 

 

Bernhezer Business Event op 21 november - Ontmoet en geniet! 
[www.bernhezerbusinessevent.nl] 

Op zaterdag 21 november a.s. vindt het Bernhezer Business Event (BBE) 2015 

plaats. Tijdens dit event wordt de Bernhezer Ondernemersprijs (BOP) en de 

Jonge Ondernemersprijs (JOP) uitgereikt. Gastheer en gastvrouw van de avond 

zijn Marcel en Mariska Langenhuizen van Langenhuizen Agrarisch Loon- en 

Grondverzetbedrijf aan de Loosbroekseweg 56 te Nistelrode. 

 

Het wordt een enerverende avond voor en door ondernemers, een avond van 

ontspanning, ontmoeten en inspiratie. Met als centraal programmaonderdeel 

aandacht voor de verkiezing en bekendmaking van de BOP en JOP 2015. 

 

Tot 25 september kunt u succesvolle ondernemers aandragen voor deze prijzen! 

Voor meer info zie www.bernhezerbusinessevent.nl 

 

Vooraankondiging ledenvergadering 2 november 

Op maandagavond 2 november staat een ledenvergadering gepland. Reserveer 

deze datum alvast in uw agenda. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bernhezerbusinessevent.nl/
http://www.bernhezerbusinessevent.nl/


 

Nieuw lid: Kasdiran Rechtspraktijk 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer Albert Kasdiran 

Adres: De Sikkel 10 [gerectificeerd] 
Tel.: 0412-484256 [gerectificeerd] 
Website: www.kasdiran.com  
 
Albert Kasdiran: Kasdiran Rechtspraktijk in Heesch verleent juridische bijstand op het 
gebied van arbeidsrecht en incasso. Wij:  

 adviseren en procederen 

 voor bedrijven en particulieren 

 in arbeidszaken en incassozaken 

 met vakkennis en persoonlijke aandacht 

Dat doen wij sinds 2009. “Weet wie je kunt vertrouwen en zorg voor elkaar”. Dat 

is onze filosofie. Wij richten ons op de persoon achter de functie.  

 

Nieuw lid: Influsso 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer: Jacqueline Gerrits 

Adres: Vleutloop 44 

Tel.: 06-23669373 

Website: www.influsso.nl  
 

Influsso is de Italiaanse vertaling voor 'in flow zijn'. Het is een staat waarin dat 

wat je doet vanzelf lijkt te gaan en waarvan je energie krijgt. Influsso richt zich 

op het 'in flow zijn' van mensen in hun werk.  

 

Influsso traint, coacht, en begeleidt mensen in hun loopbaan en heeft als doel 

verandering te bewerkstelligen. Met als resultaat dat mensen tevreden zijn met 

zichzelf en met hun werk. Want als datgene wat je doet in overeenstemming is 

met wie je bent, dan heeft dat een positief effect op jezelf, op je omgeving, op je 

werk en zelfs op de wereld daarbuiten.  

 

Voor zowel organisaties als voor individuen zet Influsso zich in. Influsso 

ondersteunt organisaties door middel van het verzorgen van 

loopbaanbegeleiding, outplacement, incompany trainingen en persoonlijke 

http://www.kasdiran.com/
http://www.influsso.nl/


 

coaching. Elke organisatie die werkt aan het verbeteren van resultaten, 

bijvoorbeeld door het investeren in medewerkers, kan hiervoor bij Influsso 

terecht. Wanneer je als individu een werkgerelateerde vraag of probleem hebt, 

kun je bij Influsso terecht voor een persoonlijk traject. 

 

Nieuw lid: Le Village 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer: Marion Giebels 

Adres: 't Dorp 60B 

Website: www.levillagebv.nl 

 

Bij Le Village vind je stijlvolle mode voor de moderne vrouw. Zij bieden een 

eerlijk advies en service staat hoog in het vaandel. 

 

Bij Le Village vind je een ruim assortiment aan kleding en accessoires. Met veel 

verschillende merken kunnen zij iedere vrouw voorzien van een passende outfit. 

Van shirts en truien tot schoenen en sjaals; bij Le Village vind je het allemaal! 

 

 

Nieuw lid: Glas & Schilderwerken van Ballegooij 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:  

 

Ondernemer: Patrick van Ballegooij 

Adres: Bosschebaan 88 

Tel.: 0412-475001 
Website: www.vanballegooij.nl  
 
Van Ballegooij glas & schilderwerken:  

 voor schilderswerk, stucwerk, wandverzorging en glas voor 

nieuwbouwprojecten, bedrijven èn particulieren. 

 levert kwaliteit en is op de hoogte van de laatste trends in wonen en 

afwerking 

 heeft vakmensen die op de hoogte zijn van de laatste regelgeving op 

milieugebied 

 biedt oplossingen die de duurzaamheid bevorderen 

Van Ballegooij heeft ook kunststofkozijnen, deuren & schuifpuien, gevel- en 

dakrandbekleding, dakkapellen, dakramen en deurluifels. Tevens bouwen of 

verbouwen zij uw erker, uitbouw, veranda of serre. 

http://www.levillagebv.nl/
http://www.vanballegooij.nl/


 

 

Wegwijzer UWV voor ondernemers geeft antwoord op vragen 
[www.uwv.nl] 

Werkgeversorganisatie VNO-NCW, MKB Nederland en UWV hebben samen de 

digitale brochure ‘Wegwijzer UWV voor ondernemers’ ontwikkeld over wanneer u 

met UWV te maken krijgt. En wat u dan kunt verwachten. 

 

Wanneer krijgt u met UWV te maken? Waarmee kan UWV u helpen? Daarover 

gaat de brochure Wegwijzer UWV voor ondernemers. Met duidelijke antwoorden 

op vragen als: wat verwacht UWV van mij als ik een langdurig zieke werknemer 

heb? En: wat zijn de nieuwe regels bij ontslag?   

 

Verder vindt u in de brochure de belangrijkste informatie over de modernisering 

Ziektewet en over de Participatiewet. In de Wegwijzer UWV voor ondernemers  

staan ook ervaringen van werkgevers met UWV.  

 

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.uwv.nl/
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Brochures/Pages/Waar_helpt_UWV_u_nu_echt_mee_196.aspx?source=%2fPages%2fZoek.aspx%3fk%3duwv%26ctype%3dBrochure
http://www.vno-ncw.nl/Publicaties/Brochures/Pages/Waar_helpt_UWV_u_nu_echt_mee_196.aspx?source=%2fPages%2fZoek.aspx%3fk%3duwv%26ctype%3dBrochure
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
mailto:h.van.oort@vanoort.nl

