
 

 

NIEUWSBRIEF 

15-03-2017 
  

Beste ondernemer, 

 

Bijgaand een nieuwsbrief met als onderwerpen:  

 Vergadering met misdaadverslaggever John van den Heuvel 

 Nieuw lid: Credion Maashorst 

 E-gids over gezond werk op alle leeftijden 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Hans van Oort  

Vergadering met misdaadverslaggever John van den Heuvel 

Op dinsdag 18 april organiseren wij onze ledenvergadering. Deze avond zal 

grotendeels bestaan uit een presentatie door John van den Heuvel.  

 

Na afloop is er ook volop gelegenheid om samen bij te praten onder het genot 

van een drankje. 

 

Aanvang: 19:30 uur 

Locatie: de Pas 

 

De officiële uitnodiging komt binnenkort. Partners van leden zijn ook hartelijk 

welkom! 

Nieuw lid: Credion Maashorst 

De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid Credion Maashorst 

 

Adres: Cereslaan 4 

website: www.credion.nl\uden-veghel.  

http://www.credion.nl/uden-veghel


 

 

Ondernemer Paul van Tuijl: 

"Ondernemers willen kansen omzetten in resultaat. U ook? Dan wilt u dat uw 

investeringen goed en gedegen worden gefinancierd. Dat u snel en efficiënt 

geholpen wordt. Maar hoe vaak loopt u in de praktijk niet tegen een 'nee' aan 

of krijgt u net niet de oplossing aangeboden die u zelf het meest passend vindt? 

 

Ondernemers voelen zich niet meer goed geholpen door de verdergaande 

digitalisering. Een kredietaanvraag moet voortaan via internet worden 

ingediend en vervolgens volgt er een snelle beoordeling op hoofdlijnen. En dit 

terwijl de banken steeds kritischer zijn bij de kredietverlening. Bij Credion 

vinden wij het belangrijk om de ondernemer achter het plan te leren kennen. 

Hij/zij maakt immers vaak het verschil.  

 

Credion regelt voor u dan ook de beste financieringsconstructie, snel en 

gedegen. Wij nemen u al het werk uit handen en zullen niet nalaten een zo 

groot mogelijk voordeel voor uw onderneming uit het vuur te slepen. Dit vinden 

wij net zo'n uitdaging als u." 

E-gids over gezond werk op alle leeftijden  

[Bericht van MKB-Nederland]  

Het Europees Agentschap voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk heeft een 

online gids ontwikkeld met praktische informatie, tips en voorbeelden voor de 

ouder wordende beroepsbevolking en de kansen die daarmee worden 

gecreëerd. Deze e-gids is gemaakt in het kader van de campagne Gezond werk, 

voor alle leeftijden, 2016-2017. 

 

Langer werken 

Overal in Europa neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe, moeten 

mensen langer werken en stijgt de gemiddelde leeftijd van werknemers. De 

inhoud van de e-gids is daarom afgestemd op vier doelgroepen: werkgevers, 

werknemers, personeelsmanagers en arbo-professionals, met wie in deze gids  

ook werknemersvertegenwoordigers, veiligheids- en 

gezondheidsvertegenwoordigers en inspecteurs worden bedoeld. 

 

De e-gids is opgebouwd rond vier thema's, waarin verschillende kanten van 

ouder worden en werk worden belicht. Ook staan er richtlijnen in voor 

veiligheids- en gezondheidsmanagement en gerelateerde maatregelen met het 

oog op een ouder wordend personeelsbestand. Daarnaast bevat elk thema een 

aantal voorbeelden van goede praktijken en nuttige links voor wie zich verder 

in het thema wil verdiepen. 

 

Bekijk hier de e-gids. 

  

ondernemersverenigingheesch.nl  
 

Facebook 

 

http://eguides.osha.europa.eu/NE_nl/select-your-profile
http://www.ondernemersverenigingheesch.nl/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/
https://www.facebook.com/Ondernemersvereniging-Heesch-1396460937261603/


 

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

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