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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Succesvolle lobby voor kleinere kavels op Heesch-West
Geen BBQ in 2020; ledenvergadering eind oktober
Nieuw lid: Creativos
Nieuw lid: Conkoers coaching
MKB Nederland - loondoorbetaling bij ziekte
MKB Nederland - diverse info
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Succesvolle lobby voor kleinere kavels op Heesch-West
Voor het bedrijventerrein Heesch-West komen toch kleinere kavels vanaf 5000m2
beschikbaar. De ondernemersvereniging Heesch heeft samen met de S.O.B.
(Samenwerkende Ondernemersvereniging Bernheze) en met de
ondernemersverenigingen van Nuland, Geffen, Vinkel hiervoor diverse malen overlegd
met de afzonderlijke gemeenten Den Bosch, Bernheze en Oss én met de directie van
Heesch-West. Ook de goed ingevulde enquête naar de behoefte aan bedrijventerreinen
heeft er aan bijgedragen dat de politiek langzaam tot het inzicht is gekomen dat er wel
degelijk een behoefte bestaat aan kleinere kavels op Heesch-West.
Nadere details zullen in het loop van jaar worden bekendgemaakt.
Vismeerstraat
Op de Vismeerstraat in Heesch komen ook kleinere bedrijfskavels. De exacte
verkaveling is afhankelijk van de vraag. De uitgifte zal eerder gaan lopen dan die van
Heesch-West, naar verwachting in de 2e helft van 2021.
Aanmelden
Bij interesse in een kavel op de Vismeerstraat of in een groter kavel op Heesch-West
graag dit kenbaar maken via het emailadres bedrijfskavels@bernheze.org.
Advies: meld ook aan bij twijfel, terugtrekken kan altijd nog.

Geen BBQ in 2020; ledenvergadering eind oktober
Vanweg de huidige situatie met COVID-19, de ontwikkelingen en de restricties, hebben
wij besloten dat de jaarlijkse BBQ van de ondernemersvereniging dit jaar geen
doorgang zal vinden.
Wij vinden dit erg jammer, maar wij zijn van mening dat het op dit moment niet
mogelijk en ook niet verantwoord is om zo'n grote en drukbezochte netwerkactiviteit
als een BBQ te organiseren.
Eind oktober/begin november staat een ledenvergadering op het programma. Details
volgen nog.

Nieuw lid: Creativos
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Creativos Reclame is het reclamebureau van Bram van Ravenstein, die sinds tien jaar
woonachtig is in Heesch. Het werken met een doelgerichte aanpak is kenmerkend voor
Creativos Reclame. Korte en sterke analyses, eerlijke adviezen, creatieve ideeën en
strakke ontwerpen. Soms heel gewoon, als dat nodig is. Maar soms ook opvallend
anders. Sinds de oprichting in 2003 wisten honderden opdrachtgevers (groot én klein)
de weg naar Creativos Reclame te vinden. Voor een nieuwe huisstijl bijvoorbeeld. Maar
ook voor een nieuwe website, brochure, folder, flyer of advertentie. En voor het
schrijven van (web)teksten.
Meer informatie? Kijk eens op www.creativos.nl of bel of mail voor een
kennismakingsgesprek!
Adres: Dorpstraat 18b te Geffen

Nieuw lid: Conkoers coaching
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Marjo van der Heijde:
"Ik ben Marjo van der Heijde, drijvende kracht achter Conkoers coaching. Ik coach,
begeleid en train met als resultaat inzicht, bewustwording en verandering. De kracht
van mijn aanpak is mijn laagdrempelige en praktische benadering. Ik haal het beste in
teams en individuen naar boven door onder andere een directieve benadering. Voor
een koers zonder omwegen: Conkoers coaching.
Conkoers Coaching, zowel voor organisaties als particulieren, heeft als vertrekpunt de
focus op personen: als individu en als schakel binnen een team / organisatie. Werken
aan inzicht en bewustwording zijn hierbij belangrijke onderdelen. Er wordt gewerkt aan
inzicht op diverse niveaus, inzicht in processen, inzicht in jezelf, inzicht in systemen,
inzicht in jouw / jullie patronen. Dit vanuit de visie dat inzicht bewust maakt, en als je
bewust bent kun je (andere) keuzes maken."
Adres: Kuipershof te Heesch

MKB Nederland - loondoorbetaling bij ziekte
Onder het mom "loondoorbetaling bij ziekte, daar wil je niet ziek van zijn" lichten MKBNederland en VNO-NCW ondernemers voor over de nieuwe ontwikkelingen rondom
loondoorbetaling bij ziekte.
Ondernemers krijgen met veel wettelijke verplichtingen te maken als één van hun
werknemers langdurig uitvalt. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben samen met het
Verbond van Verzekeraars en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
nieuwe afspraken gemaakt om werkgevers te ontzorgen. Een onderdeel van deze
afspraken is de MKB verzuim-ontzorgverzekering. Sinds 1 januari 2020 kunnen
ondernemers zich verzekeren van een deskundige ondersteuning en een effectieve
aanpak op dit gebied.
Lees hier verder.

MKB Nederland - diverse info
Alle werkenden en werkzoekenden in Nederland kunnen per 1 augustus kosteloos
een ontwikkeladvies aanvragen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.
Slechts iets meer dan de helft van de Nederlandse bedrijven heeft een
preventiemedewerker. En als die er wel is, dan zijn de rol en de positie voor veel
mensen onbekend. De handreiking Preventiemedewerker van de SER en Stichting
van de Arbeid helpt bedrijven om gezonder en veiliger te werken.
Branches, ondernemers, beurzen en of eventorganisaties kunnen dit weekend in
de Amsterdamse Kromhouthal hun protocollen voor een event, congres of beurs
op een geavanceerde manier testen, kwantitatief meten en bezoekerservaringen
evalueren.
In Nederland zijn in het eerste halfjaar van 2020 in totaal ruim 15.700 valse
eurobiljetten uit roulatie gehaald. Dat is bijna een kwart minder dan in de eerste
helft van 2019.
De impact van het coronavirus op retail non-food en winkelgebieden is
groot. Consumenten, retailers, vastgoedeigenaren en gemeenten schetsen een
somber toekomstbeeld in een onderzoek van De Retailagenda.
De Duits-Nederlandse Handelskamer zoekt ondernemingen en projecten met
grensoverschrijdend succes – ondanks of misschien zelfs vanwege de
coronacrises. Zij kunnen zich aanmelden voor de prestigieuze Duits-Nederlandse
Prijs voor de Economie 2020.

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.

