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Beste {{voornaam}},
Bijgaand een nieuwsbrief met de volgende onderwerpen:
Samenwerking met Centrummanagement Heesch
KVO-B: nieuwsbrief bluswater
Ter opfrissing: info over Ben Loyaal Koop Lokaal
Waardevolle feedback op je bedrijfsplan
Wegens succes 2e themaweek ‘Hoe kom ik wél aan personeel?’
Met vriendelijke groet,
Hans van Oort

Samenwerking met Centrummanagement Heesch
De besturen van Centrummanagement Heesch en Ondernemersvereniging Heesch
werken vanaf heden samen. Al enige tijd vindt overleg plaats over meer samenwerking
tussen beide partijen. We hebben geconstateerd dat we veel raakvlakken met elkaar
delen en hebben besloten om onze krachten te bundelen.
Om misverstanden te voorkomen: het is een bestuurlijke samenwerking. Beide partijen
blijven opereren onder ieders eigen naam en met een eigen verantwoordelijkheid.
Gezamenlijk hopen we slagvaardiger te kunnen optreden en meer inititieven te kunnen
ondernemen die ten goede komen aan alle ondernemers.

KVO-B: nieuwsbrief bluswater
De brandweer is betrokken bij Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) trajecten in de
regio. Periodiek verstuurt zij een nieuwsbrief om ondernemers die aangesloten zijn bij
een KVO-traject op de hoogte te brengen van ontwikkelingen en adviezen te geven op
het gebied van brandveiligheid.
» download hier de nieuwsbrief

Ter opfrissing: info over Ben Loyaal Koop Lokaal
Ben Loyaal, Koop Lokaal 2.0 is een initiatief van
Bernheze Media in samenwerking met de
Ondernemersverenigingen in Bernheze. De actie is
gestoeld op het idee om de consument bewust te maken
van het belang om juist nu te kopen bij de lokale
ondernemer.
Alle leden van de ondernemersverenigingen zijn
automatisch deelnemer van Ben Loyaal, Koop lokaal. Dat
betekent dat consumenten ‘de Bernhezer-BLKL-cadeaubon’ ook bij u kunnen inleveren.
U krijgt van Ben Loyaal, Koop Lokaal de volledige € 10,- uitbetaald.
Wilt u geen deelnemer zijn? Meld u dan af door een mailtje te sturen naar
info@benloyaalkooplokaal.nl.
Meer informatie:
Meer lezen over dit initiatief? Bekijk snel de website.
Heidi Verwijst en Rian van Schijndel van Bernheze Media zijn voor vragen bereikbaar
van maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur. Telnr.:0412-795170
Wilt u geen deelnemer zijn? Meld u dan af door een mailtje te sturen naar
info@benloyaalkooplokaal.nl
Inleveren bonnen
De "oude" rode bonnen kunnen worden ingeleverd bij Centrummanagement Heesch, de
"nieuwe" blauwe bonnen bij Bernheze Media. » meer info over de bonnen

Waardevolle feedback op je bedrijfsplan
Ben je een ambitieuze ondernemer in Noordoost-Brabant en wil je feedback op jouw
bedrijfsplan van financiële experts die jou verder kunnen helpen? Kom dan pitchen bij
de AgriFood Capital Financieringstafel.
De Financieringstafel is een netwerk van financiële experts die mkb-ondernemers uit
Noordoost-Brabant helpen in hun zoektocht naar groeifinanciering. De
Financieringstafel is er voor ondernemers uit ALLE sectoren, dus niet alleen
agrifood. De experts komen uit Noordoost-Brabant, kennen de regio dus goed en
beschikken elk over een groot netwerk.[Bericht van AgriFood Capital]
» meer info

Wegens succes 2e themaweek ‘Hoe kom ik wél aan personeel?’
[bericht van Werkgeversservicepunt Noordoost-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 7 tot en met 11
februari 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…
Tijdens deze themaweek verrassen we jou met interessante content en inhoudelijke
sessies waarmee we jouw ogen openen. Laagdrempelig, online én praktisch.
» voor meer info en inschrijven

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.

