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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
COVID en OVH
Nieuw lid: Corine's Nailstudio
Subsidievouchers leren en ontwikkelen Noordoost-Brabant
Profiel Heesch West aangepast
Ondernemen.nl: wegwijzer voor ondernemers
Alles wat u moet weten over personeel in- of uitlenen
Enquête: Gevolgen van corona voor financiële gezondheid bedrijven
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

COVID en OVH
Doordat we met zijn allen nu al bijna een jaar met COVID en diverse beperkingen te
maken hebben, zijn we ook al lang niet meer in staat geweest om fysieke
bijeenkomsten te hebben. Als bestuur worstelen we best wel regelmatig met dit
onderwerp. Enerzijds willen we online van alles organiseren, maar anderzijds merken
we dat veel instanties dit al doen en vragen wij ons ook af of onze leden dit graag
willen. We hebben dit enkele keren getoetst en toen leek het animo beperkt. Via deze
nieuwsbrief willen we dit laten weten en tegelijk vragen waar jullie behoeften liggen in
dit kader, laat ons dit weten!
Ook als je vragen hebt of een goed idee: bel of mail ons!
In de spotlights
Vanuit het bestuur willen we het idee aandragen om onze leden de kans te bieden “in
the spotlights” gezet te worden. We denken hierbij aan publicaties in de Mooi Bernheze
Krant. Maar daarnaast is het ook een optie om bijvoorbeeld een kort filmpje op te
nemen dat wij kunnen delen via onze social media kanalen. Misschien ideaal voor
ondernemers die door COVID minder met hun klant in contact komen? OVH is ook
bereid hier hulp in te bieden door bijvoorbeeld iemand te regelen die de opname komt
doen. Als ondernemer zelf kun je “het verhaal” dan doen maar wordt je verder
ontzorgd. Ook hier horen wij het graag als ondernemers het leuk/nuttig vinden om hier
iets mee te doen.
We hopen natuurlijk met zijn allen dat we weer een keer “gewoon” bij elkaar kunnen
komen, maar dit lijkt nog even lastig. Vandaar dat wij graag “onze worsteling hierin”
met jullie delen en we zijn benieuwd naar jullie reacties!

Nieuw lid: Corine's Nailstudio
De ondernemersvereniging verwelkomt als nieuw lid:

Corine van Griensven:
"Ik ben gespecialiseerd in het verzorgen van handen en nagels. Door middel van
manicure of met gelnagels breng ik handen en nagels weer in een topconditie.
Uiteraard zijn ook mannen van harte welkom in mijn salon.
Ik ben gevestigd aan de Witte Molenweg in Heesch met de ingang aan de Narcislaan en
werk uitsluitend op afspraak.
Telefonisch ben ik bereikbaar op nr 06-46070543"

Subsidievouchers leren en ontwikkelen Noordoost-Brabant
Voor bedrijven uit Noordoost-Brabant zijn nieuwe subsidievouchers rond Leren en
Ontwikkelen beschikbaar! Wil jij als bedrijf je functioneringsgesprekken op een
moderne manier inrichten? Denk je na over hoe jouw mensen de juiste competenties
blijven ontwikkelen op lange termijn? Denk je eraan een medewerkers-app voor de
persoonlijke ontwikkeling te implementeren? Of heb je een ander goed idee? Dan mag
je gebruik maken van de regio-vouchers! Je krijgt dan 50% van de kosten vergoed.
Zonder verdere administratie! Meer mailen? Bekijk deze factsheet of stuur een mail aan
slim@noordoostbrabantwerkt.nl.

Profiel Heesch West aangepast
Het profiel van Heesch West is aangepast. Op het bedrijventerrein is de minimale
kavelgrootte van 1 hectare verlaagd naar 5.000 vierkante meter. Dat geldt voor het
westelijke deel van het plan. Daarbij krijgen bedrijvenclusters de mogelijkheid met
gemeenschappelijke faciliteiten zich te vestigen. Zo kan de ruimte optimaal gebruikt
worden. Deze aanpassingen spelen in op de vraag om bedrijven uit de regio ruimte te
bieden op Heesch West. » Lees meer

Ondernemen.nl: wegwijzer voor ondernemers
Voortaan één handige ingang naar de dienstverlening van MKB-Nederland en VNONCW. Een wegwijzer naar praktische informatie en handige tools voor ondernemers. »
Lees meer

Alles wat u moet weten over personeel in- of uitlenen
De coronacrisis zorgt voor economische verschillen tussen diverse branches. Waar het
werk bij het ene bedrijf volledig stilvalt, komt het andere bedrijf juist handen tekort.
Denk bijvoorbeeld aan horecapersoneel, pakketbezorgers, magazijnmedewerkers of
vakkenvullers. Gelukkig kunt u elkaar helpen: in overleg met uw personeel kunt u
mensen tijdelijk in- of uitlenen. Hoe werkt deze zogeheten ‘collegiale in- en uitlening’
precies? En wat komt hier allemaal bij kijken? In dit artikel leest u alles wat u moet
weten over de collegiale in- en uitleen van personeel.
[bericht van WSP NoordoostBrabant]

Enquête: Gevolgen van corona voor financiële gezondheid
bedrijven
De coronacrisis heeft een enorme impact op het Nederlandse bedrijfsleven. Met deze
enquête willen wij in beeld krijgen hoe groot de gevolgen van de crisis zijn voor de
financiële positie van bedrijven en waar de grootste problemen zitten. Invullen duurt
slechts enkele minuten. » Doe de enquête
[bericht van MKB-Nederland]

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.

