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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Samen Bernheze - participatiebeleid gemeente Bernheze
KBO - vraag aan ondernemend Heesch: helpt u mee?)
MKB-Nederland: nieuwe toekomstcheck biedt ondernemer inzicht in liquiditeit en
scenario’s
MKB-Nederland: SER helpt werkgevers met geenpenioen.nl
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Samen Bernheze - participatiebeleid gemeente Bernheze
De gemeente Bernheze wil graag inwoners, ondernemers en organisaties betrekken bij
het ontwikkelen en uitvoeren van plannen en projecten. We willen daarom aan jou
vragen of en hoe je betrokken wilt worden. Over welke onderwerpen wil je meepraten?
Wil je meepraten over ontwikkelingen in je eigen buurt of in de hele gemeente? Op
welke manieren wil je meedenken of meedoen? Of wil je juist zelf initiatieven
ontwikkelen en de gemeente vragen om die te ondersteunen?
Deze en andere vragen vind je in een vragenlijst. Met het invullen van de vragenlijst
denk je mee over het nieuwe participatiebeleid van de gemeente.
Voor organisaties en ondernemers is er een vragenlijst voor organisaties.
[info van www.samenbernheze.nl]

KBO - vraag aan ondernemend Heesch: helpt u mee?
Eén van de activiteiten van KBO Heesch is het begeleid fietsen, waarbij deelnemers
samen met een vrijwilliger met een duofiets op pad gaan. Die deelnemers zijn voor het
allergrootste gedeelte eenzaam, mensen met een beperking, minder mobiele mensen.
Voor deze activiteit heeft KBO Heesch zes duo fietsen beschikbaar met elektrische
ondersteuning waaronder ook één rolsstoelfiets.Onze fietsen leggen samen zo'n 16.000
kilometer per jaar af! Daar zijn zo’n 70 a 80 deelnemers en 70 vrijwilligers bij
betrokken.
De inzet en het gebruik van de fietsen is erop gericht de leefbaarheid in onze woonkern
Heesch voor elke inwoner, niemand uitgezonderd, zo groot mogelijk te laten zijn.
Daarmee realiseren meerdere doelen, zoals het aanpakken en terugdringen van
eenzaamheid. We brengen contactmomenten tot stand tussen vrijwilligers en
medemensen. Daarnaast komen mensen op een gezonde manier tot beweging, wat
ook positieve gevolgen heeft.
We gebruiken de fietsen zeer intensief. Uit oogpunt van veiligheid dienen de fietsen na
5 jaar vervangen te worden. Dat tijdstip is nu gekomen; we dienen 4 nieuwe fietsen te
kopen voor een waarde van € 62.000 ,=. Dat kapitaal hebben we niet. Vandaar dat we
jullie, het Hesche bedrijfsleven, benaderen met de vraag of jullie mee willen werken
aan dit ideële doel, door onze campagne te sponsoren.
Onze vraag daarom aan jullie: willen jullie ons helpen onze minder mobiele
medeburgers in Heesch “ een zetje in te rug te geven” met een sponsoring. Onze
bankrekening is NL84RABO02 20027119 t.n.v. penningmeester KBO Heesch. Voor
nadere informatie kunt u altijd bellen met één van de 3 commissieleden .
Alvast bedankt!
Ton de Wit Bestuurslid Zorg en Welzijn KBO Heesch 06 ........
Bert van Sonsbeek medecoördinator Begeleid Fietsen 06 ........
Harrie Roelofs medecoördinator Begeleid Fietsen 06 ........
[bericht van KBO Heesch]

MKB-Nederland: nieuwe toekomstcheck biedt ondernemer inzicht
in liquiditeit en scenario’s
MKB-Nederland en VNO-NCW hebben met de Toekomstcheck een nieuw instrument
voor ondernemers, dat onder meer inzicht geeft in hun liquiditeitspositie voor de
komende twaalf maanden. Ook krijgen ondernemers te zien wat er in verschillende
scenario’s met hun liquiditeit gebeurt.
Zicht op de toekomst
Na ruim anderhalf jaar zit de Nederlandse economie weer in de lift. Dat betekent niet
dat de financiële zorgen van ondernemers meteen verdwenen zijn. Veel ondernemers
hadden de afgelopen tijd vooral één zorg: het bedrijf overeind houden. Nadenken over
de lange termijn schoot erbij in. Het is belangrijk om nu het vizier op de toekomst te
richten en inzicht in hun financiële positie helpt daarbij.
Goed inzicht financiële situatie
Jacco Vonhof, MKB-Nederland- voorzitter: “Veel ondernemers hebben in de
coronaperiode schulden opgebouwd - bij de Belastingdienst, bank en leveranciers - en
die moeten worden terugbetaald. Tegelijk moeten ze weer gaan investeren, in groei,
digitalisering, verduurzaming. Daarbij is goed inzicht in je financiële situatie bij
verschillende scenario’s van groot belang.”
Toekomstcheck
De toekomstcheck biedt ondernemers:
op een makkelijke efficiënte manier financieel voorbereid zijn op wat er in de
toekomst kan gaan gebeuren;
snel inzicht in de financiële liquiditeit van het bedrijf nu en de komende twaalf
maanden, gebaseerd op de eigen bedrijfsgegevens;
een indicatie van de financiële liquiditeit in drie scenario’s: realistisch, optimistisch
en pessimistisch;
alles overzichtelijk in één persoonlijk dashboard;
direct tips bij de relevante scenario’s;
doorverwijzing voor persoonlijke begeleiding naar het Ondernemersklankbord en in
het vervolg ook brancheorganisaties.
Blik op de toekomst
De toekomstcheck is veilig, overzichtelijk en werkt snel, en wordt de komende tijd op
basis van ervaringen en ontwikkelingen verfijnd en uitgebreid. De tool is onderdeel van
het project ‘Blik op de toekomst, met perspectief vooruit’. Dit project is een initiatief
van MKB-Nederland in samenwerking met het Ondernemersklankbord, de Kamer van
Koophandel en VNO-NCW en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat.

MKB-Nederland: SER helpt werkgevers met geenpenioen.nl
MKB-Nederland en VNO-NCW en de andere partijen in de Sociaal-Economische Raad
(SER) hebben het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl gepresenteerd. Doelstelling
hiervan is het voor werkgevers eenvoudiger maken om tot een pensioenregeling voor
hun bedrijf te komen.
Barrières
geenpensioen.nl biedt een Stappenplan voor werkgevers die aan de slag willen met het
opzetten van een pensioenregeling. Daarnaast wil geenpensioen.nl meer zicht krijgen
welke barrières er voor bedrijven zijn om tot een pensioenregeling te komen.
Aanvullend pensioen
Momenteel bouwt één op de tien werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op. De
Stichting van de Arbeid heeft samen met de Pensioenfederatie en het Verbond van
Verzekeraars vorig jaar een plan gepresenteerd om het aantal werknemers dat geen
pensioenregeling heeft terug te dringen. De website geenpensioen.nl is onderdeel van
dit plan.
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