Bekijk de webversie

nieuwsbrief
17-03-2020
Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief over het Coronavirus in Nederland:
Info over Corona: diverse links
Talentencampus: wij willen u ondersteunen in het bij elkaar brengen van vraag en
aanbod van medewerkers
MKB-Nederland: Corona info
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Info over Corona: diverse links
Rijksoverheid:
- Veelgestelde vragen over coronavirus voor werkgevers en ondernemers (o.a. de
steunpakketten van de (rijks)overheid en andere maatregelen die er genomen zijn)
- Meer informatie over corana op www.rijksoverheid.nl/coronavirus
Gemeente Bernheze:
- Info over Corona, noodverordening en extra maatregelen gemeente Bernheze
KVK:
- Coronaloket: veelgestelde vragen
MKB-Nederland:
- Dossier Corona
- Informatiepagina voor ondernemers
- Handreiking omgaan met Corona op de werkvloer
raad nederlandse detailhandel:
- Tijdelijke maatregel detailhandel ivm coronavirus: Stimuleer (contactloos) pinnen,
vermijd handcontact bij contante betalingen (met download poster)
- Aanvullende maatregel i.v.m. coronavirus: hou voldoende afstand (met download
poster)

Talentencampus: wij willen u ondersteunen in het bij
elkaar brengen van vraag en aanbod van medewerkers
Beste bedrijven,
Wij ontvangen berichten van regionale bedrijven over noodgedwongen vrijgekomen
medewerkers. Wij kunnen ons voorstellen dat andere bedrijven juist overbelast zijn als
gevolg van de impact van de Coronamaatregelen, en tijdelijk om personeel verlegen
zitten. De Talentencampus biedt aan om bedrijven met elkaar te verbinden die een
vraag of aanbod hebben op personeel vlak.
Stuur een bericht aan Richard van Ommen: r.vanommen@talentencampusoss.nl en
geef daarin aan:
Bedrijf: contactpersoon en contactgegevens
Vraag/aanbod medewerker(s)
Functie met eventueel aantal uren
Competentie(s)
Wij zullen dit in een overzicht bijhouden en die bedrijven verbinden die dit kenbaar
maken.
Wij hopen jullie hiermee in deze moeilijke tijden van dienst te kunnen zijn.
Veel succes, met groet,
Mariëlle van Kaathoven, Arlieneke Ouwehand en
Richard van Ommen

MKB-Nederland: Corona info
Informatie en steun voor ondernemers
Het coronavirus (Covid-19) houdt Nederland en het bedrijfsleven in de greep.
Ondernemingen hebben het moeilijk met geannuleerde opdrachten, afgelaste
bijeenkomsten, teruglopende orders. Al meer dan 5.000 ondernemingen hebben
inmiddels werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel.
MKB-Nederland wil ondernemers ondersteunen en informeren over de gevolgen van
het virus. Op onze website zijn een dossier en informatiepagina voor
ondernemers ingericht. We hebben een Handreiking geschreven voor werkgevers
over omgaan met het coronavirus op de werkvloer. Deze worden aan de hand van de
actualiteit ververst. We versturen daarnaast geregeld een coronanieuwsbrief. »
Bekijk ons dossier Corona

Coronaloket voor ondernemers met vragen
MKB-Nederland heeft samen met de Kamer van Koophandel en VNO-NCW een
loket geopend voor ondernemers met vragen: tel. 0800-2117 (bereikbaar op
werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die
kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in
bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook online te
bereiken. » Bezoek het loket

Handreiking omgaan met corona op de werkvloer
MKB-Nederland heeft een protocol gemaakt, een
handreiking met een compilatie van adviezen, tips en
handreikingen van verschillende organisaties en
instellingen: Coronavirus: hoe veilig en gezond om te
gaan met COVID-19 op de werkvloer.
Deze gaan in hoofdzaak over het treffen van
hygiënische maatregelen, het gaande houden van het
bedrijf, in- en uitgaande reizen, de rol van de
bedrijfsarts en de huisarts, thuiswerken enz. Ook is
een hoofdstuk opgenomen over de arbeidsrechtelijke
consequenties.
De tekst wordt geregeld aangepast aan actuele
ontwikkelingen. » Lees de Handreiking hier

Ondernemersvereniging Heesch
Secretariaat: Hans van Oort, Meerweg 20, 5384 SJ Heesch
E: info@ondernemersverenigingheesch.nl
T: 0412 45 92 45

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@ondernemersverenigingheesch.nl toe aan uw adresboek.

