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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Reminder - Online talkshow 'Ondernemen in Coronatijd' op 4 febr.
Nieuw lid: ManageTenT
‘Meldpunt Achterstallige Betalingen is hard nodig voor mkb’
MKB-Nederland en EZK lanceren Duurzaam.Energie.Besparen
Nieuw instrument vergroot cyberweerbaarheid van ondernemers
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Reminder - Online talkshow 'Ondernemen in Coronatijd' op 4 febr.
Informatief praatprogramma van de gemeente Bernheze voor ondernemers.
Donderdag 4 februari van19.00 tot 20.00 uur organiseert de gemeente Bernheze
voor alle ondernemers uit Bernheze een live informatief online praatprogramma over
ondernemen in coronatijd. Ondernemers en gemeente kijken samen naar de
mogelijkheden in deze moeilijke tijd.
In het praatprogramma bespreken we de volgende onderwerpen:
Het corona steun- en hulppakket en verschillende financiële regelingen.
Financiële veerkracht van ondernemers met tips over hoe om te gaan met
schulden met gasten en wat je moet doen als de regelingen stoppen.
Ondernemersveerkracht: omgaan met persoonlijke tegenslag en het roer
omgooien.
Aanmelden
Meld je aan en stuur een mail naar bedrijven@bernheze.org. Bij de bevestiging van je
deelname ontvang je een link naar de onlineomgeving waar je het praatprogramma
kunt volgen.
Download hier de complete uitnodiging.

Nieuw lid: ManageTenT
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Frank van den Broek:
"Vanuit mijn bedrijf ManageTenT B.V. neem ik opdrachten aan voornamelijk van
gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers. Ik zit dan in de rol van project- of
omgevingsmanager, vaak gerelateerd aan projecten in de civiele techniek, de weg- en
waterbouw zoals dat vroeger heette. Daarbij heb ik veel te maken met de directe
omgeving van het project.
Van nature ben ik een verbinder. Samenwerken zit in mijn bloed. Twee kunnen meer
dan één en drie weer meer dan twee. De mogelijkheden zijn eindeloos wanneer een
groep met de neuzen dezelfde kant op staat.
Zo ben ik er ook van overtuigd dat er altijd een WIN-WIN oplossing te vinden is. Om dit
te bereiken is goede transparante communicatie nodig. Op basis hiervan ontstaat
vertrouwen, begrip en openheid. Zo kan voor iedereen een maximaal resultaat behaald
worden en dit probeer ik dan ook te bereiken bij mijn opdrachten."
Adres: Schoonstraat 31, Heesch

‘Meldpunt Achterstallige Betalingen is hard nodig voor mkb’
Een mkb-onderneming die door een groot bedrijf niet binnen de afgesproken
betaaltermijn betaald krijgt, kan dit vanaf nu anoniem melden bij het tijdelijk Meldpunt
Achterstallige Betalingen van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).
Melding maken kan via het online formulier op de website van de ACM. En bij het
Betaalme.nu-loket kunnen mkb-ondernemers terecht voor vrijblijvende tips,
klachtenbehandeling en bemiddeling.
>> Lees meer
[bericht van MKB Nederland]

MKB-Nederland en EZK lanceren Duurzaam.Energie.Besparen
Met het online programma kan een ondernemer direct zien hoeveel euro’s hij of zij
minder hoeft uit te geven door energiebesparende maatregelen. Onderdeel van het
programma is ook een digitale bespaarassistent. Die geeft aan wat de ondernemer kan
doen om dat te bereiken. Verschillende mogelijkheden staan naast elkaar en zijn
toegesneden op de individuele onderneming. Per bedrijfstak zijn quick wins vermeld die
het makkelijkst geld opleveren en vaak eenvoudig kunnen worden toegepast. Het
ministerie van EZK maakt het mogelijk dat ondernemers gratis gebruik kunnen maken
van DEB.nl.
>> Lees meer
[bericht van MKB Nederland]

Nieuw instrument vergroot cyberweerbaarheid van ondernemers
MKB-Nederland en VNO-NCW en vakinhoudelijke experts hebben een nieuw instrument
ontwikkeld om het mkb weerbaarder maken tegen cyberaanvallen. De
Risicoklassenindeling Digitale Veiligheid, die in januari is gelanceerd, is een online
vragenlijst met elf vragen die de ondernemer laat zien welk risico zijn bedrijf loopt en
welke concrete maatregelen nodig zijn.
>>Lees meer
[bericht van MKB-Nederland]
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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.

