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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Fotograferen van leden voor uitingen in social media
Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd
Nieuwsbrief van werkgroep KVO-W Heesch
Themaweek 10 - 14 januari 2022. Hoe kom ik wél aan personeel?
MKB-Nederland: wetswijzigingen: wat verandert er in 2022
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Fotograferen van leden voor uitingen in social media
Binnenkort starten we vanuit de OVH met het fotograferen van onze leden op locatie.
Via de Social media kanalen van de ondernemersvereniging gaan we deze foto’s delen.
Er worden +/- 3 foto’s gemaakt.
Tijdens het inplannen van de afspraak om de foto’s te maken zal er per mail een korte
vragenlijst verzonden worden. Met het antwoord op deze vragen word er een stukje
tekst geredigeerd voor bij de foto’s op de socials. De foto’s zijn tevens rechtenvrij te
gebruiken t.b.v. de eigen communicatie of andere uitingen. Doe er je voordeel mee.
Het is ook mogelijk dat de foto’s gebruikt gaan worden voor de periodieke OVH
krantenpagina in de DeMooiBernhezeKrant. Natuurlijk kun je in overleg met de
fotograaf zelf aangeven hoe je jezelf wilt presenteren.
De fotograaf is Marlies Nederkoorn uit Heesch. Marlies belt om een afspraak in te
plannen. We gaan een overzicht maken van de leden welke graag mee doen. Volgorde
van online plaatsing baseren we op basis van volgorde aanmelding.
Wil je niet meedoen en niet gebeld worden? Laat het ons even weten door een mail te
sturen aan sander@savumarketing.nl

Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd
Het bestemmingsplan voor Heesch West is gepubliceerd.Het bestemmingsplan voor
Heesch West is gepubliceerd. De Colleges van Burgemeester en Wethouders stellen aan
de gemeenteraden van Bernheze, ’s-Hertogenbosch en Oss voor de om de plannen vast
te stellen. Dit is een belangrijk moment in het planproces voor de ontwikkeling van dit
ambitieuze duurzame regionaal bedrijventerrein, om zo de regionale economie een
impuls te geven.
» lees hier verder

Nieuwsbrief van werkgroep KVO-W Heesch
De werkgroep voor het Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied blijft actief. Twee
keer per jaar vindt er een vergadering plaats en houdt zij een schouw door het
winkelgebied samen met gemeente, politie en brandweer.
Met een eigen nieuwsbrief informeert de werkgroep over onder andere:
Hercertificering Keurmerk Veilig Ondernemen in 2022
Gratis quickscan door de brandweer
Doe aangifte! Oproep van de wijkagent
Collectief winkelverbod
» download hier de nieuwsbrief KVO-W

Themaweek 10 - 14 januari 2022. Hoe kom ik wél aan personeel?
[bericht van Werkgeversservicepunt joordoost-Brabant]
De arbeidsmarkt is krapper dan ooit. Het vinden van goed, loyaal personeel was nog
nooit zo moeilijk. Ben jij als werkgever ten einde raad? Doe dan van 10 tot en met 14
januari 2022 mee aan de ‘Themaweek: Hoe kom ik wél aan personeel?’ Tijdens deze
themaweek slaan het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant, Talentvol en
AANtWerk de handen ineen om jou als werkgever te laten zien dat er wél oplossingen
zijn. En die oplossingen zijn dichterbij dan je denkt.
We verrassen met interessante content en inhoudelijke sessies waarmee we jouw ogen
openen. Laagdrempelig, online én praktisch.
» voor meer info en inschrijven

MKB-Nederland: wetswijzigingen: wat verandert er in 2022
Elk jaar worden er wetswijzigingen doorgevoerd. Wat verandert er per 1 januari 2022?
» Hier staan de belangrijkste (voorgenomen) wijzigingen voor u op een rij
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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.

