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Als ik wethouder was… Overheidsopdrachten Oirschot op de kaart Leden stellen zich voor

Creëer een krachtige 
elevator pitch

Leden stellen zich voor

Natuurlijk bezoek je regelmatig een netwerkborrel of diner, 

een zakenlunch of Open Coffee. En dan hakkel je een beetje 

of haper je soms en heb je klamme handen. Je hebt een 

elevator pitch nodig die blijft hangen. Het goede nieuws is: 

elevator pitchen kun je stap voor stap leren! Vanuit de 

samenwerking tussen OVO, OIC en Centrummanagement 

Oirschot (CMO) bieden wij je een workshop ‘Creëer je eigen 

krachtige elevator pitch’ aan.  

Sjoert Bossers laat je in deze workshop ervaren hoe je 

plankenkoorts vermindert door een goede voorbereiding. 

Je leert de aandacht trekken en de nieuwsgierigheid prikkelen. 

En je zorgt ervoor dat jouw 60-secondenpresentatie niet alleen 

blijft hangen, maar dat mensen jouw pitch ook aan elkaar 

doorvertellen. 

De workshop vindt plaats op 8 februari 2017 van 10.00 tot 

16.00 uur. Locatie is Moorland 4 in Oirschot. Aan deze workshop 

kunnen 30 leden van OVO, OIC en CMO deelnemen. Je kunt 

je aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder het kopje Agenda. 

Graag tot ziens op deze inspirerende workshop.

Twee avonden Social Media 

door Eric Sessink op 19 en 

26 september jl. en een work-

shop Gastvrijheid op 3 oktober 

jl. door Thijs Vrijsen.

Sjoert Bossers, Bedrijfsacteurs en Bizz.Video

Ik verzorg meer dan 10 jaar (maatwerk)trainingen voor 

bedrijven. Vaak ook als bedrijfsacteur. Naast professioneel 

acteerwerk heb ik expertise in diverse ontwikkelings- en 

trainingsmethodieken. Ik heb een acteurs-, communicatie- en 

bedrijfskundeopleiding gevolgd en beschik over management- 

ervaring in de media. Trainingsprogramma’s, social media en 

websites kunnen tegenwoordig niet meer zonder OIRSpron-

kelijk videomateriaal. Met mijn bedrijf Bizz.Video produceer ik 

deze. Al deze activiteiten doe ik uiteraard niet alleen. Ik werk 

graag samen. Landelijk en regionaal. Graag zou ik meer binding 

en samenwerking krijgen met Oirschotse ondernemers. Dat is 

dan ook de reden dat ik me heb aangesloten bij OVO.

Vervolg Leden stellen zich voor

Bert en Marcel Gosens, Bergo Clean and Clear

Wij zijn Bert en Marcel Gosens en hebben in 1999 samen Bergo 

Clean and Clear opgericht. We zijn begonnen met het reinigen 

van varkens- en kippenstallen waarvoor we dan ook IKB gecerti-

ficeerd zijn. Sinds dit jaar is Bergo Clean and Clear zich ook gaan 

richten op het reinigen van gebouwen, bestrating en woningen. 

Dit doen wij voor zowel bedrijven als particulieren.

Door ons bij OVO aan te sluiten, hopen wij in contact te komen 

met andere ondernemers en op de hoogte te blijven van wat er 

speelt in de gemeente Oirschot.

Gemma van Kronenburg, Uitspanning De Bollen

Nadat ik jaren tegen mijn partner geroepen heb dat er een 

doelgroep voorbij onze woning fietst, heb ik in 1998 een 

verzoek bij de gemeente Oirschot gedaan voor een horeca-

bestemming. Sinds 2000 heb ik een volledige drank- en 

horecavergunning op ons perceel. Reeds jaren baat ik met veel 

plezier een fietscafé uit genaamd Uitspanning De Bollen. 

Als ondernemer zoek ik steeds nieuwe uitdagingen. Vandaag 

de dag bestaan onze activiteiten uit een fietscafé, B&B en 

gastenverblijven, toeristenpoort, pannenkoekschool (work-

shop met streekproducten), vergaderlocatie en verzorg ik 

events, feestjes en partijen. 

Ik zie een toegevoegde waarde in netwerken. Dat is voor mij de 

reden waarom ik me, naast mijn lidmaatschap bij het Land van 

Oirschot, heb aangemeld bij OVO.

Karin van der Lelij Training en Advies

Ik ben een gedreven professional met liefde voor het vak en 

sinds februari 2016 actief als zelfstandige. De vakgebieden 

waar ik me op richt zijn Controlling, Risicomanagement, Lean 

Six Sigma en Auditing. Afhankelijk van de grootte van de 

opdrachtgever, zorg ik alleen of samen met andere zelfstandig 

ondernemers voor het begeleiden en opleiden van klanten 

(profit en non-profit) en voor de uitvoering van projecten. 

Naast genoemde vakgebieden houd ik me continu en met toe-

wijding bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten en 

producten die ingezet worden tijdens de hbo Controlling die ik 

mag doceren en tijdens opdrachten bij klanten en nieuwe 

marktproposities, zoals op dit moment een nieuw product 

voor zzp’ers en mkb’ers voor verbeterde besturing van de 

onderneming. www.acs.nl

Peter Farla, Farla Webmedia

Mijn naam is Peter Farla en ik ben eigenaar van Farla Webmedia, 

een internetbedrijf dat zich concentreert op het ontwikkelen en 

succesvol maken van websites. Nadat ik de opleiding Multimedia 

Vormgeven aan Sint-Lucas heb afgerond, ben ik in Best vanuit 

huis mijn bedrijf begonnen. Sinds 2010 is ons bedrijf gevestigd in 

Oirschot, waar we een fijne werkplek in MP Business Center op 

de Scheper hebben. Farla Webmedia is een klein bedrijf met veel 

ervaring. 

Ik ben lid geworden van OVO om in contact te komen met onder-

nemers in Oirschot. Sindsdien krijg ik leuke uitnodigingen en tips 

van OVO.

Toon Capel, Toon Capel Tekst & Advies

Afgelopen zomer startte ik als tekstschrijver en taaladviseur. 

Ik werk met een collega binnen het concept ‘TaalNT’. Wij hebben 

taalent voor creatieve teksten in begrijpelijke taal. Ook geef ik 

advies in omgevingsrecht. Ik geef antwoord op vragen als: Heb 

ik een omgevingsvergunning nodig voor mijn aanbouw? Mag 

dit wel van het bestemmingsplan? Na mijn studies Milieukunde 

en Bestuurskunde werk ik bijna vijftien jaar bij een gemeente. 

Ik merk dat de wet steeds soepeler wordt, maar ook vager. 

Behoefte aan eerlijk en simpel advies? Daar ligt mijn kracht. 

Een breed netwerk is een bron voor interessante kruis-

bestuivingen. En samenwerking loont nou eenmaal. Daarom 

werd ik lid van OVO. Logisch, toch?

Nicolien Govers, Flexibility 

Sinds februari 2016 ben ik eigenaar van Flexibility Oirschot/

De Kempen. Ik ben geboren en getogen in de Kempen. Als voor-

malig ondernemer weet ik als geen ander hoe belangrijk 

personeel is en tegen welke problemen je aanloopt bij de zoek-

tocht naar goed personeel. Mijn inzet op het gebied van werving 

& selectie heeft de volgende drie kenmerken: kwaliteit: de kandi-

daten die ik voorstel voldoen aan het gewenste profiel, snelheid: 

binnen twee weken stel ik maximaal drie kandidaten voor en een 

besparing van tijd en geld: één gesprek per kandidaat is voldoen-

de en ik zorg voor de rest. 

Via OVO kom ik graag in contact met andere ondernemers om te 

kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Pieter van Gestel, Van Gestel Hoveniers

Na afronding van mijn opleiding Uitvoerder Hoveniersbedrijf 

niveau 4 heb ik eerst enkele jaren bij een hoveniersbedrijf 

in Wintelre gewerkt. In 2010 ben ik voor mezelf begonnen. 

Mijn bedrijf is inmiddels uitgebreid met vier personeelsleden die 

zich dagelijks bezighouden met het aanleggen en onderhouden 

van tuinen in de wijde omgeving. 

Waarom ik lid ben geworden van OVO is om de ondernemers 

in Oirschot beter te leren kennen en te kunnen netwerken. 

Ook ben ik van mening dat kennis delen een belangrijk onder-

deel van het ondernemerschap is.

In de agenda!
Borrel & Brains over Vloggen
22 november 2016  17.0019.00 uur

Brouwerij Vandeoirsprong, Koestraat 20, Oirschot

Aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder Agenda

Workshop Elevator pitchen
9 februari 2017  10.0016.00 uur

Moorland 4, Oirschot

Aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder Agenda

Borrel & Brains 
9 maart 2017

Save the date

Colofon
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Terugblik voorgaande workshops:



Om 18.00 uur was het verzamelen op de Markt waar de bus 

zou komen die ons naar Hoogeloon zou brengen en weer  

ophalen. Aldaar aangekomen werd na een drankje iedereen 

aan het werk gezet om in groepjes met de recepten aan de 

slag te gaan om de ingrediënten te snijden en de gerechten 

klaar te maken volgens de ‘Slow Cooking’ methode. En het 

was eens een keer een andere manier om elkaar te ontmoeten: 

in een buitenkeuken met allerlei groenten, vlees, kruiden, 

messen en snijplanken. En uiteraard naderhand genieten van 

elkaars gerechten bij het haardvuur in de Finse kota’s.  

Het was een leuke avond met veel gezelligheid, lekker eten 

en drinken. Met zo’n 35 aanwezigen kunnen we zeker terug-

kijken op een geslaagd zomerevent! 

Klanten gezamenlijk verleiden 
De organisatie had twee interessante onderwerpen op het 

programma. Allereerst praatten Karien Hoeks en Cor van 

Beers iedereen bij over het initiatief ‘De nieuwe winkelstraat’. 

Dat steeds minder Oirschottenaren in Oirschot winkelen  

wisten we al. Maar uit onderzoek blijkt ook, wellicht tegen 

alle verwachtingen in, dat Oirschot minder in trek is bij  

toeristen. De boodschap van de initiatiefnemers? Met een 

minimale gezamenlijke inspanning samen de klant verleiden 

en verrassen. Maak van een bezoek aan Oirschot een waar 

feestje! Karien en Cor nodigden dan ook alle ondernemers 

uit deel te nemen aan dit initiatief. Meer informatie? Neem 

contact op met Karien Hoeks van Centrummanagement  

Oirschot, info@centrum-oirschot.nl.

Actief met social media
Headliner van deze bijeenkomst was Oirschottenaar en  

fanatiek gebruiker van social media, Eric Sessink. Hij betoog-

de op bevlogen wijze het belang van professioneel gebruik 

van social media. Want of we willen of niet, onze klanten  

laten zich steeds meer leiden door platforms als Facebook, 

Instagram en TripAdvisor. Heel belangrijk is dat je weet op 

welke platforms je klanten te vinden zijn. Eén van de meest 

gebruikte platforms ter wereld is TripAdvisor. Daarop laten 

gasten van restaurants, hotels en activiteiten een reactie 

achter en beoordelen ze hun bezoek. Hoe meer reacties en 

hoe hoger de scores, hoe hoger Oirschot op de ranking staat. 

En een hogere ranking zorgt dat de applicatie Oirschot  

eerder aanbeveelt aan de twijfelende of zoekende toerist. 

Maar Oirschot staat verrassenderwijs, als toeristisch dorp 

met zoveel potentie, amper in de middenmoot. Dat kan beter 

en moet beter. De boodschap van Eric: “Nodig je klanten 

vooral uit om je te beoordelen en vraag ze een reactie achter 

te laten. En zorg dan natuurlijk dat je kwaliteit levert.  

Wetende dat rondom Eindhoven duizenden gebruikers zich 

door TripAdvisor laten adviseren, ligt er een enorme onaan-

geroerde bron van potentiële bezoekers en klanten op ons te 

wachten!” 

Dat sloot mooi aan bij de eerdere boodschap van ‘De nieuwe 

winkelstraat’. Alleen samen zijn we in staat om Oirschot  

letterlijk en figuurlijk weer op de kaart te zetten. En dat  

benadrukt het belang van de samenwerking tussen onder-

nemers(verenigingen), de gemeente Oirschot en andere  

belangrijke partners. 

Op donderdag 2 juni 2016 vond het jaarlijkse zomerevent van OVO plaats, georganiseerd in samenwerking met Centrum

management Oirschot. Het werd een outdoor cooking workshop bij Cooking Adventure in Hoogeloon.  

De vierde editie van ‘Borrel en Brains’ op 8 september 2016 was weer een succes. Plaats van handeling was Uitspanning  

De Bollen in het mooie en op deze dag ook bloedhete Straten. Ruim dertig enthousiaste Oirschotse ondernemers, onder wie 

enkele kersverse, grepen deze gelegenheid aan om gezellig met elkaar (bij) te praten. Onder het genot van een lekker hapje 

en drankje netwerkten ze er lustig op los. 

Maar wat als ik toch wethouder zou zijn? Ik zou meer voorzie-

ningen willen zodat mensen (nog) meer buiten komen. Bijvoor-

beeld wandelen, sporten of andere bezigheden. Doelgroep? 

Iedereen … maar vooral kinderen en ouderen. Jongeren opdat 

ze meer buiten bezig zijn in plaats van gamen/computeren en 

ouderen opdat ze langer actief blijven en niet vereenzamen.

Ik ben er ook een groot voorstander van dat Oirschot, de Beer-

zen en Spoordonk zich meer gaan opstellen als toeristische 

trekpleister. Dit heeft dan weer een positief effect voor on-

dernemers en natuurlijk ook voor de gemeente Oirschot zelf. 

Zorgen voor een gezelliger centrum met weinig leegstaande 

panden. Met de leegstand die er is, zou ik me actief willen be-

zighouden. Ik denk dat de gemeente Oirschot hierin zelf een ac-

tieve rol zou kunnen spelen: denk bijvoorbeeld aan langdurige 

procedures en aanvragen van vergunningen.

Als deze punten verbeterd worden, dan ben ik ervan overtuigd 

dat ondernemers iets eerder de stap durven zetten om een 

pand te kopen of huren. Daardoor krijgt de gemeente weer 

meer bedrijvigheid en dat trekt ook weer eigen inwoners en 

toerisme.”

Rolf Smulders,

Alument

“Als ik wethouder van Oirschot was, zou ik ontslag nemen. Ik zou hier namelijk professionele mensen voor willen hebben, 

mensen die voor de specifieke portefeuille geleerd hebben en/of ervaring hebben. Want ik vind wethouder geen functie voor 

vier jaar, maar eentje voor een langere termijn.

Ken je voorbeelden van aanbestedingen waarbij  

de gemeente Oirschot volgens jou de lokale onder

nemers onvoldoende kansen biedt? Stuur je reactie 

vóór 1 december 2016 naar info@ovooirschot.nl.

’t Weverke bestaat alweer 31 jaar. Mijn moeder startte in 1985 

de winkel met wol, handwerken en linnengoed. Na bijna een 

jaar stroomde ik daar ook in en in de loop van de tijd is het  

assortiment veranderd in lingerie, onder- en nachtmode, met 

in het zomerseizoen ook badmode. Deze formule doet het 

goed in Oirschot en het is fijn om duidelijkheid te scheppen in je  

assortiment. Ook al hebben we maar een klein team waar-

mee we werken, we hebben een geweldig fijne klantenkring,  

waarmee we leuke contacten hebben opgebouwd. Beleving 

is onze kracht en daarmee onderscheiden we ons met de  

webwinkels.

Al ruim 25 jaar, met een kleine onderbreking, zijn wij lid van 

OVO. Als eenmanszaak is het prettig om te weten dat er  

een vereniging achter je staat. Het biedt je voordelen om als 

collectief naar buiten te treden en je wordt geholpen met  

vragen of problemen waar je alleen geen antwoord op vindt.

Ik geef het stokje door aan Babette van de Ven.

Jeanine Timisela, ‘t Weverke

Helaas horen wij van diverse kanten dat de gemeente regelma-

tig buiten Oirschot gaat ‘winkelen’ zonder eerst goed te kijken 

wat er in eigen dorp voorhanden is. Het beleid van de gemeente 

is om lokale belangen bij aanbestedingen mee te nemen, maar 

verschillende ondernemers ervaren dit anders. We zijn hierover 

al een tijdje in gesprek met de gemeente. We constateren dat 

de wil om te verbeteren wel uitgesproken wordt, maar nog niet 

tot concrete resultaten heeft geleid.

Deel je ervaringen
Om goed in beeld te krijgen of de signalen incidenteel of juist 

structureel zijn, stellen we alle ondernemers hierbij de vraag: 

Alle reacties bieden we gebundeld aan de gemeente aan en 

bij voldoende respons organiseren we een bijeenkomst tussen 

ondernemers, BIZOB (inkooporganisatie van de gemeente) en 

de gemeente. Zo hopen we de gemeente en de ondernemers 

dichter bij elkaar te brengen. 

Het bestuur van OVO heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Eén van onze belangrijkste doelen is het creëren van 

vruchtbare bodems voor (met name lokale) samenwerking. Op ondernemend vlak heeft Oirschot een groot en divers aanbod, 

dus voor de meeste zaken kun je prima bij een Oirschotse ondernemer terecht. Lokaal ‘winkelen’ heeft veel voordelen en is 

belangrijk voor een goed ondernemersklimaat.

Krijgen Oirschotse ondernemers
genoeg kansen?

Aanbestedingen en opdrachten van de gemeente:

in de         penBeleving is onze kracht

Oirschot letterlijk en figuurlijk 
op de kaart zetten

Zomerevent met buitenkoken 
en gezellig haardvuur 

“Oirschot staat verrassenderwijs,  
als toeristisch dorp met zoveel potentie,  
amper in de middenmoot op TripAdvisor”

Ja, de gemeente moet Oirschotse  

ondernemers altijd voorrang geven: 

52% (15 stemmen)

Ja, de gemeente moet Oirschotse  

ondernemers voorrang geven,  

wanneer zij een bijdrage leveren aan 

het verenigingsleven, aan een goede 

promotie van Oirschot of aan de loka-

le werkgelegenheid/participatie: 34%  

(10 stemmen)

Nee, maar de gemeente moet de  

lokale ondernemers wel attende-

ren op nieuwe aanbestedingen; 7%  

(2 stemmen)

Nee, de gemeente moet geen onder-

scheid maken: 7% (2 stemmen).

‘Moet de gemeente Oirschot zich hard maken om  
overheidsopdrachten bij lokale ondernemers uit te zetten?’

Uitslag poll

52% 
34% 

7% 
7% 

Als ik wethouder van Oirschot was…

Vierde Borrel &  Brains:



Om 18.00 uur was het verzamelen op de Markt waar de bus 

zou komen die ons naar Hoogeloon zou brengen en weer  

ophalen. Aldaar aangekomen werd na een drankje iedereen 

aan het werk gezet om in groepjes met de recepten aan de 

slag te gaan om de ingrediënten te snijden en de gerechten 

klaar te maken volgens de ‘Slow Cooking’ methode. En het 

was eens een keer een andere manier om elkaar te ontmoeten: 

in een buitenkeuken met allerlei groenten, vlees, kruiden, 

messen en snijplanken. En uiteraard naderhand genieten van 

elkaars gerechten bij het haardvuur in de Finse kota’s.  

Het was een leuke avond met veel gezelligheid, lekker eten 

en drinken. Met zo’n 35 aanwezigen kunnen we zeker terug-

kijken op een geslaagd zomerevent! 

Klanten gezamenlijk verleiden 
De organisatie had twee interessante onderwerpen op het 

programma. Allereerst praatten Karien Hoeks en Cor van 

Beers iedereen bij over het initiatief ‘De nieuwe winkelstraat’. 

Dat steeds minder Oirschottenaren in Oirschot winkelen  

wisten we al. Maar uit onderzoek blijkt ook, wellicht tegen 

alle verwachtingen in, dat Oirschot minder in trek is bij  

toeristen. De boodschap van de initiatiefnemers? Met een 

minimale gezamenlijke inspanning samen de klant verleiden 

en verrassen. Maak van een bezoek aan Oirschot een waar 

feestje! Karien en Cor nodigden dan ook alle ondernemers 

uit deel te nemen aan dit initiatief. Meer informatie? Neem 

contact op met Karien Hoeks van Centrummanagement  

Oirschot, info@centrum-oirschot.nl.

Actief met social media
Headliner van deze bijeenkomst was Oirschottenaar en  

fanatiek gebruiker van social media, Eric Sessink. Hij betoog-

de op bevlogen wijze het belang van professioneel gebruik 

van social media. Want of we willen of niet, onze klanten  

laten zich steeds meer leiden door platforms als Facebook, 

Instagram en TripAdvisor. Heel belangrijk is dat je weet op 

welke platforms je klanten te vinden zijn. Eén van de meest 

gebruikte platforms ter wereld is TripAdvisor. Daarop laten 

gasten van restaurants, hotels en activiteiten een reactie 

achter en beoordelen ze hun bezoek. Hoe meer reacties en 

hoe hoger de scores, hoe hoger Oirschot op de ranking staat. 

En een hogere ranking zorgt dat de applicatie Oirschot  

eerder aanbeveelt aan de twijfelende of zoekende toerist. 

Maar Oirschot staat verrassenderwijs, als toeristisch dorp 

met zoveel potentie, amper in de middenmoot. Dat kan beter 

en moet beter. De boodschap van Eric: “Nodig je klanten 

vooral uit om je te beoordelen en vraag ze een reactie achter 

te laten. En zorg dan natuurlijk dat je kwaliteit levert.  

Wetende dat rondom Eindhoven duizenden gebruikers zich 

door TripAdvisor laten adviseren, ligt er een enorme onaan-

geroerde bron van potentiële bezoekers en klanten op ons te 

wachten!” 

Dat sloot mooi aan bij de eerdere boodschap van ‘De nieuwe 

winkelstraat’. Alleen samen zijn we in staat om Oirschot  

letterlijk en figuurlijk weer op de kaart te zetten. En dat  

benadrukt het belang van de samenwerking tussen onder-

nemers(verenigingen), de gemeente Oirschot en andere  

belangrijke partners. 

Op donderdag 2 juni 2016 vond het jaarlijkse zomerevent van OVO plaats, georganiseerd in samenwerking met Centrum

management Oirschot. Het werd een outdoor cooking workshop bij Cooking Adventure in Hoogeloon.  

De vierde editie van ‘Borrel en Brains’ op 8 september 2016 was weer een succes. Plaats van handeling was Uitspanning  

De Bollen in het mooie en op deze dag ook bloedhete Straten. Ruim dertig enthousiaste Oirschotse ondernemers, onder wie 

enkele kersverse, grepen deze gelegenheid aan om gezellig met elkaar (bij) te praten. Onder het genot van een lekker hapje 

en drankje netwerkten ze er lustig op los. 

Maar wat als ik toch wethouder zou zijn? Ik zou meer voorzie-

ningen willen zodat mensen (nog) meer buiten komen. Bijvoor-

beeld wandelen, sporten of andere bezigheden. Doelgroep? 

Iedereen … maar vooral kinderen en ouderen. Jongeren opdat 

ze meer buiten bezig zijn in plaats van gamen/computeren en 

ouderen opdat ze langer actief blijven en niet vereenzamen.

Ik ben er ook een groot voorstander van dat Oirschot, de Beer-

zen en Spoordonk zich meer gaan opstellen als toeristische 

trekpleister. Dit heeft dan weer een positief effect voor on-

dernemers en natuurlijk ook voor de gemeente Oirschot zelf. 

Zorgen voor een gezelliger centrum met weinig leegstaande 

panden. Met de leegstand die er is, zou ik me actief willen be-

zighouden. Ik denk dat de gemeente Oirschot hierin zelf een ac-

tieve rol zou kunnen spelen: denk bijvoorbeeld aan langdurige 

procedures en aanvragen van vergunningen.

Als deze punten verbeterd worden, dan ben ik ervan overtuigd 

dat ondernemers iets eerder de stap durven zetten om een 

pand te kopen of huren. Daardoor krijgt de gemeente weer 

meer bedrijvigheid en dat trekt ook weer eigen inwoners en 

toerisme.”

Rolf Smulders,

Alument

“Als ik wethouder van Oirschot was, zou ik ontslag nemen. Ik zou hier namelijk professionele mensen voor willen hebben, 

mensen die voor de specifieke portefeuille geleerd hebben en/of ervaring hebben. Want ik vind wethouder geen functie voor 

vier jaar, maar eentje voor een langere termijn.

Ken je voorbeelden van aanbestedingen waarbij  

de gemeente Oirschot volgens jou de lokale onder

nemers onvoldoende kansen biedt? Stuur je reactie 

vóór 1 december 2016 naar info@ovooirschot.nl.

’t Weverke bestaat alweer 31 jaar. Mijn moeder startte in 1985 

de winkel met wol, handwerken en linnengoed. Na bijna een 

jaar stroomde ik daar ook in en in de loop van de tijd is het  

assortiment veranderd in lingerie, onder- en nachtmode, met 

in het zomerseizoen ook badmode. Deze formule doet het 

goed in Oirschot en het is fijn om duidelijkheid te scheppen in je  

assortiment. Ook al hebben we maar een klein team waar-

mee we werken, we hebben een geweldig fijne klantenkring,  

waarmee we leuke contacten hebben opgebouwd. Beleving 

is onze kracht en daarmee onderscheiden we ons met de  

webwinkels.

Al ruim 25 jaar, met een kleine onderbreking, zijn wij lid van 

OVO. Als eenmanszaak is het prettig om te weten dat er  

een vereniging achter je staat. Het biedt je voordelen om als 

collectief naar buiten te treden en je wordt geholpen met  

vragen of problemen waar je alleen geen antwoord op vindt.

Ik geef het stokje door aan Babette van de Ven.

Jeanine Timisela, ‘t Weverke

Helaas horen wij van diverse kanten dat de gemeente regelma-

tig buiten Oirschot gaat ‘winkelen’ zonder eerst goed te kijken 

wat er in eigen dorp voorhanden is. Het beleid van de gemeente 

is om lokale belangen bij aanbestedingen mee te nemen, maar 

verschillende ondernemers ervaren dit anders. We zijn hierover 

al een tijdje in gesprek met de gemeente. We constateren dat 

de wil om te verbeteren wel uitgesproken wordt, maar nog niet 

tot concrete resultaten heeft geleid.

Deel je ervaringen
Om goed in beeld te krijgen of de signalen incidenteel of juist 

structureel zijn, stellen we alle ondernemers hierbij de vraag: 

Alle reacties bieden we gebundeld aan de gemeente aan en 

bij voldoende respons organiseren we een bijeenkomst tussen 

ondernemers, BIZOB (inkooporganisatie van de gemeente) en 

de gemeente. Zo hopen we de gemeente en de ondernemers 

dichter bij elkaar te brengen. 

Het bestuur van OVO heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Eén van onze belangrijkste doelen is het creëren van 

vruchtbare bodems voor (met name lokale) samenwerking. Op ondernemend vlak heeft Oirschot een groot en divers aanbod, 

dus voor de meeste zaken kun je prima bij een Oirschotse ondernemer terecht. Lokaal ‘winkelen’ heeft veel voordelen en is 

belangrijk voor een goed ondernemersklimaat.

Krijgen Oirschotse ondernemers
genoeg kansen?

Aanbestedingen en opdrachten van de gemeente:

in de         penBeleving is onze kracht

Oirschot letterlijk en figuurlijk 
op de kaart zetten

Zomerevent met buitenkoken 
en gezellig haardvuur 

“Oirschot staat verrassenderwijs,  
als toeristisch dorp met zoveel potentie,  
amper in de middenmoot op TripAdvisor”

Ja, de gemeente moet Oirschotse  

ondernemers altijd voorrang geven: 

52% (15 stemmen)

Ja, de gemeente moet Oirschotse  

ondernemers voorrang geven,  

wanneer zij een bijdrage leveren aan 

het verenigingsleven, aan een goede 

promotie van Oirschot of aan de loka-

le werkgelegenheid/participatie: 34%  

(10 stemmen)

Nee, maar de gemeente moet de  

lokale ondernemers wel attende-

ren op nieuwe aanbestedingen; 7%  

(2 stemmen)

Nee, de gemeente moet geen onder-

scheid maken: 7% (2 stemmen).

‘Moet de gemeente Oirschot zich hard maken om  
overheidsopdrachten bij lokale ondernemers uit te zetten?’

Uitslag poll

52% 
34% 

7% 
7% 

Als ik wethouder van Oirschot was…

Vierde Borrel &  Brains:



Om 18.00 uur was het verzamelen op de Markt waar de bus 

zou komen die ons naar Hoogeloon zou brengen en weer  

ophalen. Aldaar aangekomen werd na een drankje iedereen 

aan het werk gezet om in groepjes met de recepten aan de 

slag te gaan om de ingrediënten te snijden en de gerechten 

klaar te maken volgens de ‘Slow Cooking’ methode. En het 

was eens een keer een andere manier om elkaar te ontmoeten: 

in een buitenkeuken met allerlei groenten, vlees, kruiden, 

messen en snijplanken. En uiteraard naderhand genieten van 

elkaars gerechten bij het haardvuur in de Finse kota’s.  

Het was een leuke avond met veel gezelligheid, lekker eten 

en drinken. Met zo’n 35 aanwezigen kunnen we zeker terug-

kijken op een geslaagd zomerevent! 

Klanten gezamenlijk verleiden 
De organisatie had twee interessante onderwerpen op het 

programma. Allereerst praatten Karien Hoeks en Cor van 

Beers iedereen bij over het initiatief ‘De nieuwe winkelstraat’. 

Dat steeds minder Oirschottenaren in Oirschot winkelen  

wisten we al. Maar uit onderzoek blijkt ook, wellicht tegen 

alle verwachtingen in, dat Oirschot minder in trek is bij  

toeristen. De boodschap van de initiatiefnemers? Met een 

minimale gezamenlijke inspanning samen de klant verleiden 

en verrassen. Maak van een bezoek aan Oirschot een waar 

feestje! Karien en Cor nodigden dan ook alle ondernemers 

uit deel te nemen aan dit initiatief. Meer informatie? Neem 

contact op met Karien Hoeks van Centrummanagement  

Oirschot, info@centrum-oirschot.nl.

Actief met social media
Headliner van deze bijeenkomst was Oirschottenaar en  

fanatiek gebruiker van social media, Eric Sessink. Hij betoog-

de op bevlogen wijze het belang van professioneel gebruik 

van social media. Want of we willen of niet, onze klanten  

laten zich steeds meer leiden door platforms als Facebook, 

Instagram en TripAdvisor. Heel belangrijk is dat je weet op 

welke platforms je klanten te vinden zijn. Eén van de meest 

gebruikte platforms ter wereld is TripAdvisor. Daarop laten 

gasten van restaurants, hotels en activiteiten een reactie 

achter en beoordelen ze hun bezoek. Hoe meer reacties en 

hoe hoger de scores, hoe hoger Oirschot op de ranking staat. 

En een hogere ranking zorgt dat de applicatie Oirschot  

eerder aanbeveelt aan de twijfelende of zoekende toerist. 

Maar Oirschot staat verrassenderwijs, als toeristisch dorp 

met zoveel potentie, amper in de middenmoot. Dat kan beter 

en moet beter. De boodschap van Eric: “Nodig je klanten 

vooral uit om je te beoordelen en vraag ze een reactie achter 

te laten. En zorg dan natuurlijk dat je kwaliteit levert.  

Wetende dat rondom Eindhoven duizenden gebruikers zich 

door TripAdvisor laten adviseren, ligt er een enorme onaan-

geroerde bron van potentiële bezoekers en klanten op ons te 

wachten!” 

Dat sloot mooi aan bij de eerdere boodschap van ‘De nieuwe 

winkelstraat’. Alleen samen zijn we in staat om Oirschot  

letterlijk en figuurlijk weer op de kaart te zetten. En dat  

benadrukt het belang van de samenwerking tussen onder-

nemers(verenigingen), de gemeente Oirschot en andere  

belangrijke partners. 

Op donderdag 2 juni 2016 vond het jaarlijkse zomerevent van OVO plaats, georganiseerd in samenwerking met Centrum

management Oirschot. Het werd een outdoor cooking workshop bij Cooking Adventure in Hoogeloon.  

De vierde editie van ‘Borrel en Brains’ op 8 september 2016 was weer een succes. Plaats van handeling was Uitspanning  

De Bollen in het mooie en op deze dag ook bloedhete Straten. Ruim dertig enthousiaste Oirschotse ondernemers, onder wie 

enkele kersverse, grepen deze gelegenheid aan om gezellig met elkaar (bij) te praten. Onder het genot van een lekker hapje 

en drankje netwerkten ze er lustig op los. 

Maar wat als ik toch wethouder zou zijn? Ik zou meer voorzie-

ningen willen zodat mensen (nog) meer buiten komen. Bijvoor-

beeld wandelen, sporten of andere bezigheden. Doelgroep? 

Iedereen … maar vooral kinderen en ouderen. Jongeren opdat 

ze meer buiten bezig zijn in plaats van gamen/computeren en 

ouderen opdat ze langer actief blijven en niet vereenzamen.

Ik ben er ook een groot voorstander van dat Oirschot, de Beer-

zen en Spoordonk zich meer gaan opstellen als toeristische 

trekpleister. Dit heeft dan weer een positief effect voor on-

dernemers en natuurlijk ook voor de gemeente Oirschot zelf. 

Zorgen voor een gezelliger centrum met weinig leegstaande 

panden. Met de leegstand die er is, zou ik me actief willen be-

zighouden. Ik denk dat de gemeente Oirschot hierin zelf een ac-

tieve rol zou kunnen spelen: denk bijvoorbeeld aan langdurige 

procedures en aanvragen van vergunningen.

Als deze punten verbeterd worden, dan ben ik ervan overtuigd 

dat ondernemers iets eerder de stap durven zetten om een 

pand te kopen of huren. Daardoor krijgt de gemeente weer 

meer bedrijvigheid en dat trekt ook weer eigen inwoners en 

toerisme.”

Rolf Smulders,

Alument

“Als ik wethouder van Oirschot was, zou ik ontslag nemen. Ik zou hier namelijk professionele mensen voor willen hebben, 

mensen die voor de specifieke portefeuille geleerd hebben en/of ervaring hebben. Want ik vind wethouder geen functie voor 

vier jaar, maar eentje voor een langere termijn.

Ken je voorbeelden van aanbestedingen waarbij  

de gemeente Oirschot volgens jou de lokale onder

nemers onvoldoende kansen biedt? Stuur je reactie 

vóór 1 december 2016 naar info@ovooirschot.nl.

’t Weverke bestaat alweer 31 jaar. Mijn moeder startte in 1985 

de winkel met wol, handwerken en linnengoed. Na bijna een 

jaar stroomde ik daar ook in en in de loop van de tijd is het  

assortiment veranderd in lingerie, onder- en nachtmode, met 

in het zomerseizoen ook badmode. Deze formule doet het 

goed in Oirschot en het is fijn om duidelijkheid te scheppen in je  

assortiment. Ook al hebben we maar een klein team waar-

mee we werken, we hebben een geweldig fijne klantenkring,  

waarmee we leuke contacten hebben opgebouwd. Beleving 

is onze kracht en daarmee onderscheiden we ons met de  

webwinkels.

Al ruim 25 jaar, met een kleine onderbreking, zijn wij lid van 

OVO. Als eenmanszaak is het prettig om te weten dat er  

een vereniging achter je staat. Het biedt je voordelen om als 

collectief naar buiten te treden en je wordt geholpen met  

vragen of problemen waar je alleen geen antwoord op vindt.

Ik geef het stokje door aan Babette van de Ven.

Jeanine Timisela, ‘t Weverke

Helaas horen wij van diverse kanten dat de gemeente regelma-

tig buiten Oirschot gaat ‘winkelen’ zonder eerst goed te kijken 

wat er in eigen dorp voorhanden is. Het beleid van de gemeente 

is om lokale belangen bij aanbestedingen mee te nemen, maar 

verschillende ondernemers ervaren dit anders. We zijn hierover 

al een tijdje in gesprek met de gemeente. We constateren dat 

de wil om te verbeteren wel uitgesproken wordt, maar nog niet 

tot concrete resultaten heeft geleid.

Deel je ervaringen
Om goed in beeld te krijgen of de signalen incidenteel of juist 

structureel zijn, stellen we alle ondernemers hierbij de vraag: 

Alle reacties bieden we gebundeld aan de gemeente aan en 

bij voldoende respons organiseren we een bijeenkomst tussen 

ondernemers, BIZOB (inkooporganisatie van de gemeente) en 

de gemeente. Zo hopen we de gemeente en de ondernemers 

dichter bij elkaar te brengen. 

Het bestuur van OVO heeft samenwerking hoog in het vaandel staan. Eén van onze belangrijkste doelen is het creëren van 

vruchtbare bodems voor (met name lokale) samenwerking. Op ondernemend vlak heeft Oirschot een groot en divers aanbod, 

dus voor de meeste zaken kun je prima bij een Oirschotse ondernemer terecht. Lokaal ‘winkelen’ heeft veel voordelen en is 

belangrijk voor een goed ondernemersklimaat.

Krijgen Oirschotse ondernemers
genoeg kansen?

Aanbestedingen en opdrachten van de gemeente:

in de         penBeleving is onze kracht

Oirschot letterlijk en figuurlijk 
op de kaart zetten

Zomerevent met buitenkoken 
en gezellig haardvuur 

“Oirschot staat verrassenderwijs,  
als toeristisch dorp met zoveel potentie,  
amper in de middenmoot op TripAdvisor”

Ja, de gemeente moet Oirschotse  

ondernemers altijd voorrang geven: 

52% (15 stemmen)

Ja, de gemeente moet Oirschotse  

ondernemers voorrang geven,  

wanneer zij een bijdrage leveren aan 

het verenigingsleven, aan een goede 

promotie van Oirschot of aan de loka-

le werkgelegenheid/participatie: 34%  

(10 stemmen)

Nee, maar de gemeente moet de  

lokale ondernemers wel attende-

ren op nieuwe aanbestedingen; 7%  

(2 stemmen)

Nee, de gemeente moet geen onder-

scheid maken: 7% (2 stemmen).

‘Moet de gemeente Oirschot zich hard maken om  
overheidsopdrachten bij lokale ondernemers uit te zetten?’

Uitslag poll

52% 
34% 

7% 
7% 

Als ik wethouder van Oirschot was…

Vierde Borrel &  Brains:
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Als ik wethouder was… Overheidsopdrachten Oirschot op de kaart Leden stellen zich voor

Creëer een krachtige 
elevator pitch

Leden stellen zich voor

Natuurlijk bezoek je regelmatig een netwerkborrel of diner, 

een zakenlunch of Open Coffee. En dan hakkel je een beetje 

of haper je soms en heb je klamme handen. Je hebt een 

elevator pitch nodig die blijft hangen. Het goede nieuws is: 

elevator pitchen kun je stap voor stap leren! Vanuit de 

samenwerking tussen OVO, OIC en Centrummanagement 

Oirschot (CMO) bieden wij je een workshop ‘Creëer je eigen 

krachtige elevator pitch’ aan.  

Sjoert Bossers laat je in deze workshop ervaren hoe je 

plankenkoorts vermindert door een goede voorbereiding. 

Je leert de aandacht trekken en de nieuwsgierigheid prikkelen. 

En je zorgt ervoor dat jouw 60-secondenpresentatie niet alleen 

blijft hangen, maar dat mensen jouw pitch ook aan elkaar 

doorvertellen. 

De workshop vindt plaats op 8 februari 2017 van 10.00 tot 

16.00 uur. Locatie is Moorland 4 in Oirschot. Aan deze workshop 

kunnen 30 leden van OVO, OIC en CMO deelnemen. Je kunt 

je aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder het kopje Agenda. 

Graag tot ziens op deze inspirerende workshop.

Twee avonden Social Media 

door Eric Sessink op 19 en 

26 september jl. en een work-

shop Gastvrijheid op 3 oktober 

jl. door Thijs Vrijsen.

Sjoert Bossers, Bedrijfsacteurs en Bizz.Video

Ik verzorg meer dan 10 jaar (maatwerk)trainingen voor 

bedrijven. Vaak ook als bedrijfsacteur. Naast professioneel 

acteerwerk heb ik expertise in diverse ontwikkelings- en 

trainingsmethodieken. Ik heb een acteurs-, communicatie- en 

bedrijfskundeopleiding gevolgd en beschik over management- 

ervaring in de media. Trainingsprogramma’s, social media en 

websites kunnen tegenwoordig niet meer zonder OIRSpron-

kelijk videomateriaal. Met mijn bedrijf Bizz.Video produceer ik 

deze. Al deze activiteiten doe ik uiteraard niet alleen. Ik werk 

graag samen. Landelijk en regionaal. Graag zou ik meer binding 

en samenwerking krijgen met Oirschotse ondernemers. Dat is 

dan ook de reden dat ik me heb aangesloten bij OVO.

Vervolg Leden stellen zich voor

Bert en Marcel Gosens, Bergo Clean and Clear

Wij zijn Bert en Marcel Gosens en hebben in 1999 samen Bergo 

Clean and Clear opgericht. We zijn begonnen met het reinigen 

van varkens- en kippenstallen waarvoor we dan ook IKB gecerti-

ficeerd zijn. Sinds dit jaar is Bergo Clean and Clear zich ook gaan 

richten op het reinigen van gebouwen, bestrating en woningen. 

Dit doen wij voor zowel bedrijven als particulieren.

Door ons bij OVO aan te sluiten, hopen wij in contact te komen 

met andere ondernemers en op de hoogte te blijven van wat er 

speelt in de gemeente Oirschot.

Gemma van Kronenburg, Uitspanning De Bollen

Nadat ik jaren tegen mijn partner geroepen heb dat er een 

doelgroep voorbij onze woning fietst, heb ik in 1998 een 

verzoek bij de gemeente Oirschot gedaan voor een horeca-

bestemming. Sinds 2000 heb ik een volledige drank- en 

horecavergunning op ons perceel. Reeds jaren baat ik met veel 

plezier een fietscafé uit genaamd Uitspanning De Bollen. 

Als ondernemer zoek ik steeds nieuwe uitdagingen. Vandaag 

de dag bestaan onze activiteiten uit een fietscafé, B&B en 

gastenverblijven, toeristenpoort, pannenkoekschool (work-

shop met streekproducten), vergaderlocatie en verzorg ik 

events, feestjes en partijen. 

Ik zie een toegevoegde waarde in netwerken. Dat is voor mij de 

reden waarom ik me, naast mijn lidmaatschap bij het Land van 

Oirschot, heb aangemeld bij OVO.

Karin van der Lelij Training en Advies

Ik ben een gedreven professional met liefde voor het vak en 

sinds februari 2016 actief als zelfstandige. De vakgebieden 

waar ik me op richt zijn Controlling, Risicomanagement, Lean 

Six Sigma en Auditing. Afhankelijk van de grootte van de 

opdrachtgever, zorg ik alleen of samen met andere zelfstandig 

ondernemers voor het begeleiden en opleiden van klanten 

(profit en non-profit) en voor de uitvoering van projecten. 

Naast genoemde vakgebieden houd ik me continu en met toe-

wijding bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten en 

producten die ingezet worden tijdens de hbo Controlling die ik 

mag doceren en tijdens opdrachten bij klanten en nieuwe 

marktproposities, zoals op dit moment een nieuw product 

voor zzp’ers en mkb’ers voor verbeterde besturing van de 

onderneming. www.acs.nl

Peter Farla, Farla Webmedia

Mijn naam is Peter Farla en ik ben eigenaar van Farla Webmedia, 

een internetbedrijf dat zich concentreert op het ontwikkelen en 

succesvol maken van websites. Nadat ik de opleiding Multimedia 

Vormgeven aan Sint-Lucas heb afgerond, ben ik in Best vanuit 

huis mijn bedrijf begonnen. Sinds 2010 is ons bedrijf gevestigd in 

Oirschot, waar we een fijne werkplek in MP Business Center op 

de Scheper hebben. Farla Webmedia is een klein bedrijf met veel 

ervaring. 

Ik ben lid geworden van OVO om in contact te komen met onder-

nemers in Oirschot. Sindsdien krijg ik leuke uitnodigingen en tips 

van OVO.

Toon Capel, Toon Capel Tekst & Advies

Afgelopen zomer startte ik als tekstschrijver en taaladviseur. 

Ik werk met een collega binnen het concept ‘TaalNT’. Wij hebben 

taalent voor creatieve teksten in begrijpelijke taal. Ook geef ik 

advies in omgevingsrecht. Ik geef antwoord op vragen als: Heb 

ik een omgevingsvergunning nodig voor mijn aanbouw? Mag 

dit wel van het bestemmingsplan? Na mijn studies Milieukunde 

en Bestuurskunde werk ik bijna vijftien jaar bij een gemeente. 

Ik merk dat de wet steeds soepeler wordt, maar ook vager. 

Behoefte aan eerlijk en simpel advies? Daar ligt mijn kracht. 

Een breed netwerk is een bron voor interessante kruis-

bestuivingen. En samenwerking loont nou eenmaal. Daarom 

werd ik lid van OVO. Logisch, toch?

Nicolien Govers, Flexibility 

Sinds februari 2016 ben ik eigenaar van Flexibility Oirschot/

De Kempen. Ik ben geboren en getogen in de Kempen. Als voor-

malig ondernemer weet ik als geen ander hoe belangrijk 

personeel is en tegen welke problemen je aanloopt bij de zoek-

tocht naar goed personeel. Mijn inzet op het gebied van werving 

& selectie heeft de volgende drie kenmerken: kwaliteit: de kandi-

daten die ik voorstel voldoen aan het gewenste profiel, snelheid: 

binnen twee weken stel ik maximaal drie kandidaten voor en een 

besparing van tijd en geld: één gesprek per kandidaat is voldoen-

de en ik zorg voor de rest. 

Via OVO kom ik graag in contact met andere ondernemers om te 

kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Pieter van Gestel, Van Gestel Hoveniers

Na afronding van mijn opleiding Uitvoerder Hoveniersbedrijf 

niveau 4 heb ik eerst enkele jaren bij een hoveniersbedrijf 

in Wintelre gewerkt. In 2010 ben ik voor mezelf begonnen. 

Mijn bedrijf is inmiddels uitgebreid met vier personeelsleden die 

zich dagelijks bezighouden met het aanleggen en onderhouden 

van tuinen in de wijde omgeving. 

Waarom ik lid ben geworden van OVO is om de ondernemers 

in Oirschot beter te leren kennen en te kunnen netwerken. 

Ook ben ik van mening dat kennis delen een belangrijk onder-

deel van het ondernemerschap is.

In de agenda!
Borrel & Brains over Vloggen
22 november 2016  17.0019.00 uur

Brouwerij Vandeoirsprong, Koestraat 20, Oirschot

Aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder Agenda

Workshop Elevator pitchen
9 februari 2017  10.0016.00 uur

Moorland 4, Oirschot

Aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder Agenda

Borrel & Brains 
9 maart 2017

Save the date

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave van 

Ondernemers Vereniging Oirschot voor 

alle ondernemers in de gemeente.

www.ovooirschot.nl
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Als ik wethouder was… Overheidsopdrachten Oirschot op de kaart Leden stellen zich voor

Creëer een krachtige 
elevator pitch

Leden stellen zich voor

Natuurlijk bezoek je regelmatig een netwerkborrel of diner, 

een zakenlunch of Open Coffee. En dan hakkel je een beetje 

of haper je soms en heb je klamme handen. Je hebt een 

elevator pitch nodig die blijft hangen. Het goede nieuws is: 

elevator pitchen kun je stap voor stap leren! Vanuit de 

samenwerking tussen OVO, OIC en Centrummanagement 

Oirschot (CMO) bieden wij je een workshop ‘Creëer je eigen 

krachtige elevator pitch’ aan.  

Sjoert Bossers laat je in deze workshop ervaren hoe je 

plankenkoorts vermindert door een goede voorbereiding. 

Je leert de aandacht trekken en de nieuwsgierigheid prikkelen. 

En je zorgt ervoor dat jouw 60-secondenpresentatie niet alleen 

blijft hangen, maar dat mensen jouw pitch ook aan elkaar 

doorvertellen. 

De workshop vindt plaats op 8 februari 2017 van 10.00 tot 

16.00 uur. Locatie is Moorland 4 in Oirschot. Aan deze workshop 

kunnen 30 leden van OVO, OIC en CMO deelnemen. Je kunt 

je aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder het kopje Agenda. 

Graag tot ziens op deze inspirerende workshop.

Twee avonden Social Media 

door Eric Sessink op 19 en 

26 september jl. en een work-

shop Gastvrijheid op 3 oktober 

jl. door Thijs Vrijsen.

Sjoert Bossers, Bedrijfsacteurs en Bizz.Video

Ik verzorg meer dan 10 jaar (maatwerk)trainingen voor 

bedrijven. Vaak ook als bedrijfsacteur. Naast professioneel 

acteerwerk heb ik expertise in diverse ontwikkelings- en 

trainingsmethodieken. Ik heb een acteurs-, communicatie- en 

bedrijfskundeopleiding gevolgd en beschik over management- 

ervaring in de media. Trainingsprogramma’s, social media en 

websites kunnen tegenwoordig niet meer zonder OIRSpron-

kelijk videomateriaal. Met mijn bedrijf Bizz.Video produceer ik 

deze. Al deze activiteiten doe ik uiteraard niet alleen. Ik werk 

graag samen. Landelijk en regionaal. Graag zou ik meer binding 

en samenwerking krijgen met Oirschotse ondernemers. Dat is 

dan ook de reden dat ik me heb aangesloten bij OVO.

Vervolg Leden stellen zich voor

Bert en Marcel Gosens, Bergo Clean and Clear

Wij zijn Bert en Marcel Gosens en hebben in 1999 samen Bergo 

Clean and Clear opgericht. We zijn begonnen met het reinigen 

van varkens- en kippenstallen waarvoor we dan ook IKB gecerti-

ficeerd zijn. Sinds dit jaar is Bergo Clean and Clear zich ook gaan 

richten op het reinigen van gebouwen, bestrating en woningen. 

Dit doen wij voor zowel bedrijven als particulieren.

Door ons bij OVO aan te sluiten, hopen wij in contact te komen 

met andere ondernemers en op de hoogte te blijven van wat er 

speelt in de gemeente Oirschot.

Gemma van Kronenburg, Uitspanning De Bollen

Nadat ik jaren tegen mijn partner geroepen heb dat er een 

doelgroep voorbij onze woning fietst, heb ik in 1998 een 

verzoek bij de gemeente Oirschot gedaan voor een horeca-

bestemming. Sinds 2000 heb ik een volledige drank- en 

horecavergunning op ons perceel. Reeds jaren baat ik met veel 

plezier een fietscafé uit genaamd Uitspanning De Bollen. 

Als ondernemer zoek ik steeds nieuwe uitdagingen. Vandaag 

de dag bestaan onze activiteiten uit een fietscafé, B&B en 

gastenverblijven, toeristenpoort, pannenkoekschool (work-

shop met streekproducten), vergaderlocatie en verzorg ik 

events, feestjes en partijen. 

Ik zie een toegevoegde waarde in netwerken. Dat is voor mij de 

reden waarom ik me, naast mijn lidmaatschap bij het Land van 

Oirschot, heb aangemeld bij OVO.

Karin van der Lelij Training en Advies

Ik ben een gedreven professional met liefde voor het vak en 

sinds februari 2016 actief als zelfstandige. De vakgebieden 

waar ik me op richt zijn Controlling, Risicomanagement, Lean 

Six Sigma en Auditing. Afhankelijk van de grootte van de 

opdrachtgever, zorg ik alleen of samen met andere zelfstandig 

ondernemers voor het begeleiden en opleiden van klanten 

(profit en non-profit) en voor de uitvoering van projecten. 

Naast genoemde vakgebieden houd ik me continu en met toe-

wijding bezig met het ontwikkelen van nieuwe diensten en 

producten die ingezet worden tijdens de hbo Controlling die ik 

mag doceren en tijdens opdrachten bij klanten en nieuwe 

marktproposities, zoals op dit moment een nieuw product 

voor zzp’ers en mkb’ers voor verbeterde besturing van de 

onderneming. www.acs.nl

Peter Farla, Farla Webmedia

Mijn naam is Peter Farla en ik ben eigenaar van Farla Webmedia, 

een internetbedrijf dat zich concentreert op het ontwikkelen en 

succesvol maken van websites. Nadat ik de opleiding Multimedia 

Vormgeven aan Sint-Lucas heb afgerond, ben ik in Best vanuit 

huis mijn bedrijf begonnen. Sinds 2010 is ons bedrijf gevestigd in 

Oirschot, waar we een fijne werkplek in MP Business Center op 

de Scheper hebben. Farla Webmedia is een klein bedrijf met veel 

ervaring. 

Ik ben lid geworden van OVO om in contact te komen met onder-

nemers in Oirschot. Sindsdien krijg ik leuke uitnodigingen en tips 

van OVO.

Toon Capel, Toon Capel Tekst & Advies

Afgelopen zomer startte ik als tekstschrijver en taaladviseur. 

Ik werk met een collega binnen het concept ‘TaalNT’. Wij hebben 

taalent voor creatieve teksten in begrijpelijke taal. Ook geef ik 

advies in omgevingsrecht. Ik geef antwoord op vragen als: Heb 

ik een omgevingsvergunning nodig voor mijn aanbouw? Mag 

dit wel van het bestemmingsplan? Na mijn studies Milieukunde 

en Bestuurskunde werk ik bijna vijftien jaar bij een gemeente. 

Ik merk dat de wet steeds soepeler wordt, maar ook vager. 

Behoefte aan eerlijk en simpel advies? Daar ligt mijn kracht. 

Een breed netwerk is een bron voor interessante kruis-

bestuivingen. En samenwerking loont nou eenmaal. Daarom 

werd ik lid van OVO. Logisch, toch?

Nicolien Govers, Flexibility 

Sinds februari 2016 ben ik eigenaar van Flexibility Oirschot/

De Kempen. Ik ben geboren en getogen in de Kempen. Als voor-

malig ondernemer weet ik als geen ander hoe belangrijk 

personeel is en tegen welke problemen je aanloopt bij de zoek-

tocht naar goed personeel. Mijn inzet op het gebied van werving 

& selectie heeft de volgende drie kenmerken: kwaliteit: de kandi-

daten die ik voorstel voldoen aan het gewenste profiel, snelheid: 

binnen twee weken stel ik maximaal drie kandidaten voor en een 

besparing van tijd en geld: één gesprek per kandidaat is voldoen-

de en ik zorg voor de rest. 

Via OVO kom ik graag in contact met andere ondernemers om te 

kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Pieter van Gestel, Van Gestel Hoveniers

Na afronding van mijn opleiding Uitvoerder Hoveniersbedrijf 

niveau 4 heb ik eerst enkele jaren bij een hoveniersbedrijf 

in Wintelre gewerkt. In 2010 ben ik voor mezelf begonnen. 

Mijn bedrijf is inmiddels uitgebreid met vier personeelsleden die 

zich dagelijks bezighouden met het aanleggen en onderhouden 

van tuinen in de wijde omgeving. 

Waarom ik lid ben geworden van OVO is om de ondernemers 

in Oirschot beter te leren kennen en te kunnen netwerken. 

Ook ben ik van mening dat kennis delen een belangrijk onder-

deel van het ondernemerschap is.

In de agenda!
Borrel & Brains over Vloggen
22 november 2016  17.0019.00 uur

Brouwerij Vandeoirsprong, Koestraat 20, Oirschot

Aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder Agenda

Workshop Elevator pitchen
9 februari 2017  10.0016.00 uur

Moorland 4, Oirschot

Aanmelden via www.ovo-oirschot.nl onder Agenda

Borrel & Brains 
9 maart 2017

Save the date

Colofon
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