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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Heesch-West - Uitnodiging online bijeenkomst op 18 mei
27 mei: WSP Webinar Arbeidsmobiliteit
Nieuw project MKB-Nederland ondersteunt ondernemer bij online verkoop
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Heesch-West - Uitnodiging online bijeenkomst op 18 mei
Het verstevigen en verder ontwikkelen van de regionale economie is een belangrijk
doel van bedrijventerrein Heesch West. Om kansen voor regionale ondernemers uit te
breiden is onder andere het besluit genomen in februari om kavels vanaf 5.000
vierkante meter in plaats van 1 hectare aan te bieden. Over deze en andere kansen en
ontwikkelingen willen we ondernemers graag een update geven op 18 mei om 20.00
uur.
Vanwege de huidige maatregelen is dit een online bijeenkomst. De livestream start met
een presentatie over Heesch West. Ook zal er een update gegeven worden van de
uitbreiding Cereslaan-West/Vismeerstraat. Daarna is er tijd voor het
beantwoorden van vragen.
Aanmelden kan via info@heeschwest.nl. Daarna volgt een mail met informatie om de
livestream te kunnen bekijken.

27 mei: WSP Webinar Arbeidsmobiliteit
Bijna 40%* van de bedrijven in Noordoost-Brabant ondervindt negatieve gevolgen van
de coronacrisis. Het gevolg is dat zij mogelijk afscheid moeten nemen van hun
personeel. Om werkgevers te ondersteunen bij het begeleiden van werknemers naar
nieuw werk, binnen of buiten de organisatie, organiseert het Werkgeversservicepunt
Noordoost-Brabant op 27 mei een webinar over het thema arbeidsmobiliteit.
Voor wie is dit webinar?
Werkgevers in Noordoost-Brabant die een vraagstuk hebben met betrekking tot hun
personeelsbezetting. En die graag willen weten hoe ze hun werknemers binnen óf
buiten de organisatie naar nieuw werk kunnen begeleiden.
>>meer info

Nieuw project MKB-Nederland ondersteunt ondernemer bij online
verkoop
In samenwerking met Vakcentrum en Inretail gaat MKB-Nederland ondernemers in de
non-food retail op grote schaal en doelgericht ondersteunen bij de ontwikkeling en
groei van hun online verkoop. Dat doet de ondernemersorganisatie als antwoord op het
toenemend aantal vragen van ondernemers en de behoefte aan advies op dit terrein.
Via www.ondernemen.nl/onlinemeerverkopen biedt de ondernemersorganisatie hen
nog meer kennis, inspiratie en aanvullend vouchers voor gratis advies en begeleiding
op maat. MKB-Nederland verwacht met dit initiatief honderden ondernemers snel en
persoonlijk van hulp te kunnen voorzien.
>>meer info
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