
 

 

NIEUWSBRIEF 

21-12-2015 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand de nieuwsbrief met deze week:  

 Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 

 Vooraankondiging ondernemerssessie Bernheze 26 januari 2016 

 OndernemersLift+ nieuws: 

Infrarood bodemverwarmingssysteem verovert de wereld 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari 

Ook de ondernemersvereniging gaat weer beginnen aan een nieuw jaar. Als 

bestuur willen wij graag met alle leden en hun partners het glas heffen op een 

succesvol 2016. 

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op maandagavond 11 januari bij Restaurant 

Wolters.  

 

Reserveer deze datum alvast in uw agenda. 

Vooraankondiging ondernemerssessie Bernheze 26 januari 2016 

[bericht van gemeente Bernheze]  

Bernheze: slaap- of werkgemeente? 

 

Bernheze wil géén slaapgemeente zijn, maar streeft naar een vitale, meer 

duurzame economie. Dit betekent dat de kernen levendig moeten blijven, in het 

buitengebied bestaande en nieuwe bedrijvigheid voldoende ruimte krijgt, 

iedereen zoveel mogelijk aan betaald werk wordt geholpen en de kansen voor 

bedrijven en werknemers in de regio worden vergroot. 

 

De gemeente Bernheze is momenteel bezig om haar economische beleid te 

herzien. De afgelopen jaren is de werkgelegenheid in de gemeente ongeveer 



 

gelijk gebleven. Bijna twee derde van de beroepsbevolking werkt buiten de 

gemeente. Het aanbod van bedrijfsruimte is beperkt. De werkloosheid ligt 

weliswaar onder het provinciale gemiddelde, maar is met bijna 1.000 personen 

nog fors. 

 

Op 26 januari 2016 willen we van 19.30 tot 22.00 uur met zoveel mogelijk 

ondernemers bespreken hoe we gezamenlijk onze gemeente economisch vitaal 

kunnen houden. Noteert u deze datum alvast in uw agenda? Informatie over de 

locatie volgt. 

OndernemersLift+ nieuws:  

Infrarood bodemverwarmingssysteem verovert de wereld 

[www.ondernemersliftplus.nl] 

Met de winter op komst is de kans groot dat het binnenkort weer gaat vriezen. 

Vroeger betekende dit niet alleen dat veel sportwedstrijden moesten worden 

afgelast in verband met bevroren velden, maar ook dat het telen van groenten 

en fruit onmogelijk was. Het revolutionaire, energiezuinige infrarood 

bodemverwarmingssysteem van het bedrijf Heating Solutions International 

(HSI) biedt een oplossing voor deze problemen. 

 

Na de startfase levert HSI inmiddels wereldwijd een uitgebreid scala aan 

duurzame verwarmingsoplossingen voor onder andere gebouwen, 

infrastructuur, daken, agricultuur en sportvelden. De verwarmingsoplossingen 

zijn gebaseerd op een unieke infrarood technologie die, afhankelijk van de 

toepassing, 30 tot 50 procent minder energie verbruikt dan concurrerende 

systemen en is gebaseerd op ruimtevaart technologie. 

 

Het bedrijf werkt al een aantal jaren aan een nieuw infrarood 

bodemverwarmingssysteem. De oplossing van HSI is dermate revolutionair dat 

er inmiddels wereldwijd in diverse branches veel belangstelling is voor het 

systeem. Om de stap van nationaal naar internationaal succesvol te kunnen 

maken werkt het bedrijf van René Smits en Jo Schiprowski sinds vorig jaar 

samen met OndernemersLift+. 

 

Een kansrijke start up als HSI verdient uitgebreide support. Zo heeft 

OndernemersLift+ samen met de BOM geïnvesteerd in het bedrijf en 

coacht de ondernemers. Verder helpen studenten van ROC de Leijgraaf 

continue aan verbeteringen van de producten en gaat Avans 

Hogeschool HSI helpen met het verdiepen van hun Customer Insight. 

Recent heeft OndernemersLift+ HSI verbonden aan een ervaren groei 

ondernemer die hen begeleid met de groeistrategie en zijn 

verbindingen gelegd met andere publieke en private investeerders. 

Inmiddels heeft HSI in alle segmenten, zowel nationaal als internationaal in de 

Verenigde Staten, Noorwegen en Portugal, de eerste omzetten gerealiseerd. 

 

 

http://www.ondernemersliftplus.nl/


 

 

------------------------------------------------- 

Resultaten Ondernemerslift+ (21-12-2015) 

 Ondernemerstrajecten: 268 

 Toegekende leningen (in €10.000 ): 190 

 Aantal kennisvragen: 260 

 Aantal beantwoorde kennisvragen: 126 
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