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nieuwsbrief
12-10-2020
Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Nieuw lid: Oamkb Bedrijfsadvies Heesch
Aankondiging Enquête MKB Vriendelijkste Gemeente 2020
MKB-Nederland: hulp bij verbeteren vitaliteit op de werkvloer
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Nieuw lid: Oamkb Bedrijfsadvies Heesch
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Adri van der Heijden:
"In mijn vorige functie als directeur van een grote retail organisatie zag ik MKBondernemers stoeien en struikelen in de ontwikkeling van hun organisatie. Dat vind ik
zo zonde en onnodig, want ondernemen is fantastisch als je naar het punt op de
horizon toewerkt. Daarom ben ik mijn eigen bedrijfsadviesbureau geworden: ik help
ondernemers even uit de dagelijkse hectiek te stappen, uit de waan van de dag. Samen
kijken we naar hun punt op de horizon. En bepalen we de koers hier naartoe.
Ik zorg dat de financiële administratie stuurinformatie wordt voor de ondernemer.
Samen kijken we maandelijks of per kwartaal hoe het gaat. Met mijn kennis en
ervaring help ik je zo snel mogelijk echt dat punt te bereiken om vervolgens nieuwe
doelen te stellen."
Adres: J.F. Kennedystraat 117 te Heesch

Aankondiging Enquête MKB Vriendelijkste Gemeente 2020
Ondernemers zijn maatschappelijk van belang voor het economisch klimaat en de
bedrijvigheid. Daarom staat ondernemersdienstverlening door gemeenten als thema op
de agenda. Snelle en oplossingsgerichte (digitale) dienstverlening, beperking van
regeldruk en goede communicatie zijn essentieel in de samenwerking met
ondernemers.
Daarom reikt MKB-Nederland ook dit jaar de prijs uit aan de gemeente met het beste
ondernemersklimaat.
De verkiezing van de "MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland dient als een
stimulans voor gemeenten om zich meer in te spannen voor ondernemers. Heeft u
goed contact met uw gemeente, of is de gemeente een blok aan uw been? Daarnaast
zijn wij als gemeente benieuwd naar uw mening over onze dienstverlening gedurende
de huidige coronacrisis.
Als gemeente Bernheze doen wij dit jaar mee met deze verkiezing en zijn we benieuwd
naar uw mening als ondernemer van onze gemeente.
Bent u eigenaar, bedrijfsleider of directeur?
Laat ons weten hoe MKB-vriendelijk het beleid van de gemeente Bernheze is. Via
https://mkbvriendelijkstegemeente.nl/bernheze of de QR code komt u bij een digitale
enquête. We willen u vragen deze enquête voor 1 november 2020 in te vullen. Dit
kost slechts 5 minuten van uw tijd en is volledig anoniem en vertrouwelijk.
[persbericht gemeente Bernheze]

MKB-Nederland: hulp bij verbeteren vitaliteit op de werkvloer
Meer productiviteit, meer werkplezier en minder verzuim. Dat is het doel van het
programma Vitaal Bedrijf dat deze week werd gelanceerd.
"Via de nieuwe site vitaalbedrijf.info kunnen mkb-bedrijven in Nederland een vliegende
start maken met het vergroten van de vitaliteit van de hele onderneming en alle
mensen die er werken."
Gratis tools
De nieuwe site biedt tools, zoals een gratis oriëntatiescan, alle relevante informatie
over vitaliteit en een netwerk aan partners die vitaliteitsactiviteiten in de organisatie
kunnen uitvoeren.
Minder verzuim
Vitaal Bedrijf biedt kennis en activiteiten op meerdere thema’s: bewegen, mentale
balans, voeding en alcohol, roken & drugs.
Leer meer >>

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.

