
 

 

NIEUWSBRIEF 

01-12-2016 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand een "gewone" nieuwsbrief met als onderwerpen:  

 Audit voor KVO-B keurmerk succesvol afgerond 

 Ondernemersbijeenkomst: Durven, doen en doorzetten 

 SamenLoop voor Hoop Heesch 

 Cyberskillstest van Alert online 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Audit voor KVO-B keurmerk succesvol afgerond 

Deze week zijn de vier bedrijventerreinen in Bernheze succesvol onderworpen 

aan een audit. Voor de komende drie jaren zijn deze terreinen weer 

gecertificeerd en mogen het Keurmerk Veilig Ondernemen voeren. Voor Heesch 

gaat het om de bedrijventerreinen Cereslaan en de Beemd. 

 

Doel van het keurmerk is:  

 Vergroten van de veiligheid en het veiligheidsgevoel 

 Terugdringen van criminaliteit 

 Bevorderen brandveiligheid 

 Bevorderen van ondernemersklimaat 

 Geven van een gevoel dat wij gezamenlijk gaan voor Veiligheid 

 Samen veilig ondernemen! Veilig ondernemen doe je samen! 

Hiertoe wordt in een werkgroep samengewerkt door vertegenwoordigers van: 

 gemeente 

 politie 

 brandweer 

 ondernemers(verenigingen) 

 de Stichting Innovatief Ondernemend Bernheze (SIOB)  

Zie ook www.kvo-bernheze.nl 

http://www.kvo-bernheze.nl/


 

Ondernemersbijeenkomst: Durven, doen en doorzetten 

[bericht van Starters Succes Oss Bernheze] 

Op 7 december a.s. organiseert Starters Succes Oss Bernheze van 19:30 tot 

22:00 uur de ondernemersbijeenkomst: durven, doen en doorzetten. Een event 

voor startende en gevestigde ondernemers. Deze bijeenkomst wordt en leuke 

avond met een inspirerende spreker in de Groene Engel in Oss. 

 

Annic van Wonderen als spreker 

Ondernemen is doen, zo wordt wel eens gezegd. En het is nog waar ook: als 

ondernemer moet je proberen, experimenteren, finetunen en doorgaan tot je 

de succesformule hebt gevonden. Ondernemer in hart en nieren Annic van 

Wonderen, eigenaar van de website Annicvw.com voormalig 

ILoveFashionNews.com, deelt tijdens de bijeenkomst haar verhaal van het 

opzetten van de ondernemingen en hoe ze deze tot een groot succes heeft 

weten uit te bouwen.  

Met haar motto durven, doen, doorzetten inspireert ze elke ondernemer (in 

spe).   

 

Daarnaast kun je ervaringen uitwisselen en een borrel te drinken met andere 

ondernemers. Gegarandeerd dat je aan het einde van de avond naar huis gaat 

met een enorme inspiratieboost én concrete tips en tricks.  

 

Meld je vandaag nog aan 

Deelname is gratis, maar kan alleen na inschrijving. Hiervoor stuur je een mail 

naar events@starterssucces.nl Let wel: het aantal plaatsen is gelimiteerd. 

 

 

Heb jij zelf een goed idee? 

Ben je geïnspireerd door het verhaal van Annic? Zoek je ondersteuning bij de 

realisatie van een goed idee of wil je je verder ontwikkelen als ondernemer? 

Praat dan eens met Starters Succes Oss Bernheze. Zij hebben een interessant 

aanbod om je snel op weg te helpen. Benieuwd wat dit voor jou kan 

betekenen? Kijk eens op www.starterssucces.nl 

SamenLoop voor Hoop Heesch 

[bericht van SamenLoop voor Hoop Heesch]  

Op de bijeenkomst van de OVH van 31 oktober heeft Samenloop voor Hoop 

Heesch een warm pleidooi gehouden voor deelname en donatie aan de 

Samenloop voor Hoop Heesch 2017.  

 

Ultiem doel is een mooi bedrag bijeen te krijgen voor verder onderzoek naar 

kanker. Er is al veel bekend over deze volksziekte nummer 1, maar nog veel 

meer niet. Daarom blijft er heel veel geld nodig. Dát willen we bijeenhalen met 

de Samenloop. Bovendien lijkt de Samenloop tevens een actie te worden die de 

Heeschenaren dichter naar elkaar brengt, zowel onderling als inwoners en 

bedrijven.  

 

mailto:events@starterssuccesoss.nl
http://www.starterssucces.nl/
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-brabant/samenloop-voor-hoop-heesch/
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-brabant/samenloop-voor-hoop-heesch/
https://www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/noord-brabant/samenloop-voor-hoop-heesch/


 

De oproep aan bedrijven, dus aan u, is vooral gericht op het ruimhartig 

ontvangen van de mensen die volledig op vrijwillige basis tijd en energie steken 

in dit doel. De gelden gaan niet in één grote pot, maar worden grotendeels 

gelabeld aan specifieke onderzoeken. Het bestuur van SamenLoop voor Hoop 

Heesch is hiermee druk bezig. Als er speciale wensen leven, schroom dan niet 

om dit aan te geven bij het bestuur via het speciale e-mail adres 

heesch@samenloopvoorhoop.nl 

 

Wij hopen dat u ruimhartig meedenkt zodat Heesch een groots evenement 

tegemoet kan gaan op 10 en 11 juni 2017. 

Cyberskillstest van Alert online 

[www.alertonline.nl]  

In het najaar is de nieuwe campagne van Alert Online officieel van start 

gegaan. Dit jaar ligt de nadruk op cyberskills: – weten, kunnen en doen.  

 

Onderdeel daarvan is een Cyberskillstest, een laagdrempelige online test 

waarin iedereen zijn kennis over cyberveilig gedrag kan toetsen, direct 

praktisch uitleg krijgt en al doende leert. 

 

Alert Online is een campagne van overheid, bedrijfsleven en wetenschap met 

als doel Nederland bewuster en veiliger online te laten zijn. Cybersecurity is een 

verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen voor een veilig digitaal 

Nederland   

.  

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

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

E  h.van.oort@vanoort.nl    T  0412-457400   
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