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Als ik wethouder was… Online video Geslaagde events Leden stellen zich voor

Leden stellen zich voor

Op 25 januari is op 91-jarige leeftijd ons oud-bestuurslid en 

erelid Piet van Boxtel overleden. We zullen hem missen. 

Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten, bijna altijd was 

Piet aanwezig. De laatste jaren wat minder vaak en meer terug-

getrokken in een hoekje met zijn biertje, want in de drukte kon 

hij de gesprekken niet meer volgen. Piet was nog wel helder van 

geest, maar kon vanwege zijn gehoorproblemen in grote gezel-

schappen niet meer goed communiceren. Toch zat Piet zelden 

alleen. Altijd was er wel iemand die een kort praatje ging maken.

Piet van Boxtel was een ras-ondernemer, vertegenwoordiger 

van ondernemers (zowel lokaal als landelijk) en een zeer geliefd 

persoon. Veel van de huidige generatie ondernemers zullen 

Piet van Boxtel niet meer uit de dagelijkse praktijk kennen, 

maar Piet heeft zich jarenlang ingezet voor de gemeenschap en 

de ondernemers. Altijd met de volle 100%, voor minder deed 

Piet het niet.

Piet was jaren actief in onze vereniging, als bestuurslid, 

secretaris en hij ging nog lange tijd namens OVO naar de jaar-

vergaderingen van MKB-Nederland en Horeca Nederland. 

In 2013 hebben we speciaal voor Piet een OVO-speldje laten 

maken omdat hij 60 jaar lid van OVO was. In Piet verliezen we 

een betrokken en voorheen actief lid.

Vervolg Leden stellen zich voor

Laura van Nisselrooij en Ricardo Hongens, Note to Self

In 2013 zijn we de uitdaging aangegaan om onze krachten als 

partners, zowel privé als zakelijk, te bundelen. Onze passie is 

om perfecte ruimtes te creëren. Wij verzorgen interieuradvies 

& interieurstyling aan kantoorpanden, winkels, hotels en shops. 

Via onze webshop bieden wij ook meubels, verlichting & 

accessoires aan met een luxe uitstraling. Onze kracht ligt in 

onze creatieve achtergrond en ervaring op het gebied van 

interieur & mode. 

OVO staat voor ons voor het (creatief) bundelen van kennis en 

kracht. Het resultaat? Innovatie, diversiteit, vernieuwing, leren 

van elkaar & jezelf verder ontwikkelen. 

www.note-toself.com 

Martin van Wulfen, Pixelview-fotografie

‘Enthousiast en energiek’ zijn woorden die mij kenschetsen als 

gepassioneerd fotograaf. Na een andere - afgesloten - beroeps-

carrière, ben ik in 2011 als afgestudeerd vakfotograaf aan de 

slag gegaan met als specialisatie bedrijfs- en reportagefotografie. 

Een goed contact met mijn opdrachtgever is voor mij een voor-

waarde om tot een goed resultaat en dus mooie foto’s te komen; 

de juiste informatie over wensen en verwachtingen is essentieel. 

Een goede foto zegt immers meer dan duizend woorden. 

Netwerken en lokaal samenwerken vind ik belangrijk. Daarom 

ben ik lid van het Land van Oirschot en heb ik mij nu aangemeld 

bij OVO. 

www.pixelview-fotografie.com 

Daniëlle Nihot, Integraal HRM

Als zelfstandig HR-professional voer ik allerlei HR-gerelateerde 

opdrachten uit voor het MKB/HR-afdelingen waar het aan de tijd 

of expertise ontbreekt om bepaalde vraagstukken op te lossen. 

In april 2016 ben ik gestart met Integraal HRM. Daarvoor heb ik 

meer dan 15 jaar ervaring opgedaan met alles over de in-, 

door- en uitstroom van personeel. Bij mijn aanpak verbind ik 

mensen/afdelingen met elkaar. Dit is van fundamenteel belang 

voor het slagen van een project of opdracht. Dat is wat de OVO 

ook doet, het verbinden van ondernemers met andere onder-

nemers of met andere partijen. Daarom ben ik lid geworden.

www.integraalhrm.nl 

Sofie den Ouden, VissenCom

Ik ben geboren en getogen in Oirschot. In Enschede de Kunst-

academie, richting Grafisch Ontwerpen afgerond. Jarenlange 

ervaring in Eindhoven en omgeving bij reclamebureau, drukkerij 

en internetbedrijf. Sinds 2006 als VissenCom actief in Oirschot. 

VissenCom staat voor VISuele COMmunicatie en gaat een stap 

verder dan ontwerp alleen. Geen ’13 in een dozijn’, maar uniek 

persoonlijk maatwerk. 

Ik voel grote betrokkenheid met alles wat leeft en werkt in 

Oirschot en omgeving. Groot voorstander van de trend ‘van 

globaal naar lokaal’.

www.vissencom.nl In de agenda!
Algemene Ledenvergadering 
20 april 2017, aanvang 20.00 uur

De Beurs, Sint-Odulphusstraat 7, Oirschot

Borrel & Brains
7 september 2017

Borrel & Brains 
23 november 2017 
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In Memoriam 
Piet van Boxtel 

In oktober 2016 hebben we met tien OVO-leden flink 

samengewerkt om uit de escape room van de Snip te 

ontsnappen. Helaas was de Snip ons net te slim af. 

Desalniettemin bleken een gemeenschappelijk doel, 

samenwerking, communicatie, snel denken en een 

gezonde dosis creativiteit perfecte ingrediënten voor 

een zeer geslaagde teambuildingavond.

In Oirschot is steeds meer aandacht voor samen-

werking. Wat vind jij? Zie jij het nut en de noodzaak om 

beter samen te werken met Oirschotse ondernemers?

Geslaagd 
Escape room event 

Wat vind jij?

o  Ja, maar ik vind het wel lastig om dit concreet 

vorm te geven

o Ja, ik heb hier al positieve ervaringen mee

o  Nee, ik zie geen concrete mogelijkheden voor 

mijn bedrijf

Geef je mening op www.ovo-oirschot.nl onder ‘Nieuws en 

meer’ en ‘Wat vind jij?’.



Editie 3, 2016: Online video
Tijdens deze editie van de Borrel & Brains stond het thema 

‘online video’ op de agenda. Sjoert Bossers, mede-eigenaar 

van Bizz.Video, peilde de meningen van de dertig aanwe-

zigen over dit onderwerp. Ditmaal vormde bierbrouwerij 

Vandeoirsprong het decor voor debat. De temperatuur in de 

ruimte was afgestemd op het smaakvolle bier in de vaten. 

Dat bleek voor de liefhebbende ondernemers een tikje aan 

de frisse kant, daarom besloot Sjoert om de aanwezigen een 

beetje ‘warm te laten lopen’. Overigens ook een fi jne manier 

om interactie te verkrijgen. Zijn stellingen over video, zoals: 

‘video is te duur’ en ‘video is te hard en confronterend’, 

brachten de aanwezigen in beweging. De meesten hadden al 

enige voor kennis over videogebruik. En sommigen hadden 

ook al ervaring met het maken van video’s voor hun bedrijf. 

De meningen waren weliswaar verdeeld, maar iedereen was 

het erover eens dat online video onmisbaar is bij de profi lering 

van een bedrijf, product of dienst in deze snelle, moderne tijd. 

Een proevertje van Vandeoirsprong opende de borrel na 

het debat. En onder het genot van heerlijke borrelhapjes en 

drankjes werd er die avond nog hevig nagepraat en genet-

werkt in het café.

Editie 1, 2017: Pitch avond
De netwerkbijeenkomst Borrel & Brains voor ondernemers 

op 9 maart 2017 was geslaagd. De sfeer bij Café Oud Brabant 

was gemoedelijk en gezellig. Ervaringen zijn gedeeld, nieuwe 

contacten zijn gelegd, tips en suggesties zijn uitgewisseld. 

Een aantal ondernemers maakte gebruik van de mogelijkheid 

om te pitchen. De spits werd afgebeten door een deel nemer 

vanuit de workshop pitchen. Daarna vertelden anderen 

enthousiast over hun werk. De pitchers reikten interessante 

informatie aan en zo werd voor iedereen duidelijk wat je 

voor een collega-ondernemer kunt betekenen en waarom je 

juist bij dit bedrijf moet zijn. Een biertje drinken is leuk, maar 

deze laagdrempelige manier om te pitchen en te netwerken 

zodat je van elkaar weet en elkaar iets gunt, werd als nuttig 

ervaren. De gedachte is dan ook om dit vaker te doen.

Graag tot de volgende B&B op 7 september!

Taal is en blijft een belangrijke vaardigheid op het werk 

(en in het gewone dagelijks leven). Wist je dat maar liefst 

1,4 miljoen volwassenen heel veel moeite heeft met lezen, 

schrijven en communiceren in het Nederlands? Tweederde van 

hen is autochtoon! En wist je dat maar liefst 9% van de mbo’ers 

een zeer laag taalniveau heeft? Zij missen belangrijke basis-

vaardigheden. Zij hebben bijvoorbeeld moeite met het invullen 

van formulieren, het versturen van e-mails en het lezen van 

veiligheidsinstructies. Dit heeft grote gevolgen: lagere pro-

ductiviteit, meer ziekteverzuim, veiligheidsproblemen, weinig 

doorgroeimogelijkheden en een fi nancieel risico voor je bedrijf. 

Wat kun je als werkgever doen? Allereerst natuurlijk herken-

nen en erkennen. Er zijn eenvoudige basismeters om te kijken 

hoe het gesteld is met de taal-, reken- en digitale vaardigheden 

van je medewerkers. Als je denkt dat de basisvaardigheden van 

je medewerker(s) verbeterd kunnen worden, kun je contact 

opnemen met het regionaal servicepunt Leren & Werken van 

het UWV. Minister Asscher stelt dit jaar met het zogenaam-

de Taalakkoord € 18 miljoen beschikbaar voor de aanpak van 

laaggeletterdheid. Interesse? Kijk op www.taalakkoord.nl en 

eindhoven.lerenenwerken.nl. Of stuur een mail naar Nicoline 

van Tiggelen, info@tiggelencommunicatie.nl.

p.s. Natuurlijk heeft ook 14% van je klanten/cliënten 

grote moeite met lezen! Denk daaraan als je een web-

site, mailing, fl yer of formulier maakt. Laat je tekst dus 

altijd taalkundig checken en redigeren naar het juiste 

taalniveau. Meer weten? Neem contact op met Nicoline 

van Tiggelen, info@tiggelencommunicatie.nl. 

Vanuit de samenwerking tussen OVO, OIC en Centrum-

management Oirschot (CMO) hebben we op 8 februari 

2017 een workshop ‘Creëer je eigen krachtige elevator 

pitch’ aangeboden. Centraal stonden: plankenkoorts 

verminderen door een goede voorbereiding, leren hoe je 

de aandacht kunt trekken en de nieuwsgierigheid 

kunt prikkelen. Tijdens deze workshop hebben vijftien 

Oirschotse ondernemers onder leiding van Sjoert Bossers 

hard gewerkt aan een pakkende 60-secondenpresentatie. 

Lees hier enkele reacties van enthousiaste deelnemers:

‘Goed pitchen’ is best moeilijk! Zeker om een krachtige 

boodschap in korte tijd neer te zetten. De manier waarop Sjoerd 

iedereen meenam en ook de feedback en tips van collega-

ondernemers heb ik als zeer plezierig ervaren. Een leerzame en 

leuke dag! Dank aan alle aanwezigen hiervoor!

Karien Hoeks, centrummanager

Ik heb het als een erg leerzame dag ervaren, veel tips en tricks, 

een erg leergierige groep mensen die open stond voor elkaars 

leerpunten. 

Martin van Wulfen, Pixelview fotografi e

“Ik vond de workshop pitchen zowel leerzaam als leuk. 

Fijn dat we mét de Oirschotse ondernemers zo met elkaar dingen 

kunnen leren en ons daar veilig bij voelen. Ook werd helder 

waar de aanwezige ondernemers voor staan: in hun passie, 

bedrijf en ontwikkeling.” 

Dianne Engels, bestuurder Joris Zorg

Op een fi jne en prettige manier werden we door Sjoert Bossers 

meegenomen in het samenstellen van een pitch. Een kleine, 

maar enthousiaste en gedreven groep Oirschotse ondernemers 

kreeg de kans om elkaar op deze manier beter te leren kennen 

door zich open te stellen voor tips, adviezen en suggesties. 

Absoluut waardevol en vaak ook herkenbaar. Samenwerken 

door samen werken…! 

Roel van de Ven

Een heel fi jne manier om écht iets wijzer te worden! Heel leer-

zaam om samen met je eigen bedrijf voor de spiegel te staan 

en in te zien hoe je jezelf onder de aandacht brengt bij je 

doelgroep. Sjoert wist het heel duidelijk en inspirerend over te 

brengen. Het werkt extra prettig om dit zo lokaal te kunnen 

doen met mensen met wie je vaker contact zult of kunt hebben. 

Stefan van Kollenburg, FlinQ ontwerp

Eén op de zeven werknemers 
(en klanten) heeft grote moeite met taal

Werken
Veel Oirschotse ondernemers willen graag meer met elkaar 

samenwerken wat ik enorm toejuich. Dat begint bij de gemeente 

zelf. De gemeente zou ondernemers voorrang kunnen geven 

als het gaat om overheidsopdrachten.

Recreëren
Ik zou graag de mensen meer willen laten genieten van 

de prachtige natuurgebieden die onze gemeente rijk is. 

Kloppen de routeborden nog en zijn alle routes goed 

begaanbaar? Waar kunnen mensen na een boswandeling 

of fi etstocht een kop koffi  e of iets anders nuttigen? 

Wellicht moeten we mensen ertoe aansporen om de bosrijke 

gebieden op te zoeken middels een mooie campagne. Ik weet 

wel een goede Oirschotse mediavormgever waarbij ik dit zou 

neerleggen ;-)

Stefan van Kollenburg,

FlinQ ontwerp

We wonen, werken en recreëren in een fantastische 

gemeente. Om trots op Oirschot te blijven, kan een wet-

houder niet achteroverleunen: stilstand is achteruitgang. 

Dus heb ik een aantal speerpunten bedacht waarmee we 

voorlopig trots kunnen blijven.

Wonen
In mijn privésituatie merk ik dat dertigers en veertigers graag 

willen doorpakken op de huizenmarkt. Van een tussen woning 

naar een twee-onder-een-kapwoning is daarbij een vaak 

gehoorde wens. Een snelle blik op Funda leert dat 

dergelijke woningen van rond € 350.000,- bijna niet te vinden 

zijn in Oirschot. In Spoordonk en De Beerzen is het aanbod al 

een stuk groter. En ook de omliggende gemeentes bieden op 

dit vlak veel interessante mogelijkheden. Als wethouder zou 

ik willen kijken wat we deze grote groep kunnen bieden op 

bijvoorbeeld het gebied van nieuwbouw.

Als ik wethouder van Oirschot was… Recensies workshop pitchen

Borrel & Brains

ACTUEEL
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vanuit de workshop pitchen. Daarna vertelden anderen 

enthousiast over hun werk. De pitchers reikten interessante 
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Taal is en blijft een belangrijke vaardigheid op het werk 

(en in het gewone dagelijks leven). Wist je dat maar liefst 
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leuke dag! Dank aan alle aanwezigen hiervoor!

Karien Hoeks, centrummanager

Ik heb het als een erg leerzame dag ervaren, veel tips en tricks, 

een erg leergierige groep mensen die open stond voor elkaars 

leerpunten. 

Martin van Wulfen, Pixelview fotografi e

“Ik vond de workshop pitchen zowel leerzaam als leuk. 

Fijn dat we mét de Oirschotse ondernemers zo met elkaar dingen 

kunnen leren en ons daar veilig bij voelen. Ook werd helder 

waar de aanwezige ondernemers voor staan: in hun passie, 

bedrijf en ontwikkeling.” 

Dianne Engels, bestuurder Joris Zorg
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meegenomen in het samenstellen van een pitch. Een kleine, 
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door zich open te stellen voor tips, adviezen en suggesties. 

Absoluut waardevol en vaak ook herkenbaar. Samenwerken 

door samen werken…! 
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Een heel fi jne manier om écht iets wijzer te worden! Heel leer-
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en in te zien hoe je jezelf onder de aandacht brengt bij je 

doelgroep. Sjoert wist het heel duidelijk en inspirerend over te 

brengen. Het werkt extra prettig om dit zo lokaal te kunnen 

doen met mensen met wie je vaker contact zult of kunt hebben. 

Stefan van Kollenburg, FlinQ ontwerp

Eén op de zeven werknemers 
(en klanten) heeft grote moeite met taal

Werken
Veel Oirschotse ondernemers willen graag meer met elkaar 

samenwerken wat ik enorm toejuich. Dat begint bij de gemeente 

zelf. De gemeente zou ondernemers voorrang kunnen geven 

als het gaat om overheidsopdrachten.

Recreëren
Ik zou graag de mensen meer willen laten genieten van 

de prachtige natuurgebieden die onze gemeente rijk is. 

Kloppen de routeborden nog en zijn alle routes goed 

begaanbaar? Waar kunnen mensen na een boswandeling 

of fi etstocht een kop koffi  e of iets anders nuttigen? 

Wellicht moeten we mensen ertoe aansporen om de bosrijke 

gebieden op te zoeken middels een mooie campagne. Ik weet 

wel een goede Oirschotse mediavormgever waarbij ik dit zou 

neerleggen ;-)

Stefan van Kollenburg,

FlinQ ontwerp

We wonen, werken en recreëren in een fantastische 

gemeente. Om trots op Oirschot te blijven, kan een wet-

houder niet achteroverleunen: stilstand is achteruitgang. 

Dus heb ik een aantal speerpunten bedacht waarmee we 

voorlopig trots kunnen blijven.

Wonen
In mijn privésituatie merk ik dat dertigers en veertigers graag 

willen doorpakken op de huizenmarkt. Van een tussen woning 

naar een twee-onder-een-kapwoning is daarbij een vaak 

gehoorde wens. Een snelle blik op Funda leert dat 

dergelijke woningen van rond € 350.000,- bijna niet te vinden 

zijn in Oirschot. In Spoordonk en De Beerzen is het aanbod al 

een stuk groter. En ook de omliggende gemeentes bieden op 

dit vlak veel interessante mogelijkheden. Als wethouder zou 

ik willen kijken wat we deze grote groep kunnen bieden op 

bijvoorbeeld het gebied van nieuwbouw.

Als ik wethouder van Oirschot was… Recensies workshop pitchen

Borrel & Brains

ACTUEEL
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Leden stellen zich voor

Op 25 januari is op 91-jarige leeftijd ons oud-bestuurslid en 

erelid Piet van Boxtel overleden. We zullen hem missen. 

Tijdens vergaderingen en bijeenkomsten, bijna altijd was 

Piet aanwezig. De laatste jaren wat minder vaak en meer terug-

getrokken in een hoekje met zijn biertje, want in de drukte kon 

hij de gesprekken niet meer volgen. Piet was nog wel helder van 

geest, maar kon vanwege zijn gehoorproblemen in grote gezel-

schappen niet meer goed communiceren. Toch zat Piet zelden 

alleen. Altijd was er wel iemand die een kort praatje ging maken.

Piet van Boxtel was een ras-ondernemer, vertegenwoordiger 

van ondernemers (zowel lokaal als landelijk) en een zeer geliefd 

persoon. Veel van de huidige generatie ondernemers zullen 

Piet van Boxtel niet meer uit de dagelijkse praktijk kennen, 

maar Piet heeft zich jarenlang ingezet voor de gemeenschap en 

de ondernemers. Altijd met de volle 100%, voor minder deed 

Piet het niet.

Piet was jaren actief in onze vereniging, als bestuurslid, 

secretaris en hij ging nog lange tijd namens OVO naar de jaar-

vergaderingen van MKB-Nederland en Horeca Nederland. 

In 2013 hebben we speciaal voor Piet een OVO-speldje laten 

maken omdat hij 60 jaar lid van OVO was. In Piet verliezen we 

een betrokken en voorheen actief lid.

Vervolg Leden stellen zich voor

Laura van Nisselrooij en Ricardo Hongens, Note to Self

In 2013 zijn we de uitdaging aangegaan om onze krachten als 

partners, zowel privé als zakelijk, te bundelen. Onze passie is 

om perfecte ruimtes te creëren. Wij verzorgen interieuradvies 

& interieurstyling aan kantoorpanden, winkels, hotels en shops. 

Via onze webshop bieden wij ook meubels, verlichting & 

accessoires aan met een luxe uitstraling. Onze kracht ligt in 

onze creatieve achtergrond en ervaring op het gebied van 

interieur & mode. 

OVO staat voor ons voor het (creatief) bundelen van kennis en 

kracht. Het resultaat? Innovatie, diversiteit, vernieuwing, leren 

van elkaar & jezelf verder ontwikkelen. 

www.note-toself.com 

Martin van Wulfen, Pixelview-fotografie

‘Enthousiast en energiek’ zijn woorden die mij kenschetsen als 

gepassioneerd fotograaf. Na een andere - afgesloten - beroeps-

carrière, ben ik in 2011 als afgestudeerd vakfotograaf aan de 

slag gegaan met als specialisatie bedrijfs- en reportagefotografie. 

Een goed contact met mijn opdrachtgever is voor mij een voor-

waarde om tot een goed resultaat en dus mooie foto’s te komen; 

de juiste informatie over wensen en verwachtingen is essentieel. 

Een goede foto zegt immers meer dan duizend woorden. 

Netwerken en lokaal samenwerken vind ik belangrijk. Daarom 

ben ik lid van het Land van Oirschot en heb ik mij nu aangemeld 

bij OVO. 

www.pixelview-fotografie.com 

Daniëlle Nihot, Integraal HRM

Als zelfstandig HR-professional voer ik allerlei HR-gerelateerde 

opdrachten uit voor het MKB/HR-afdelingen waar het aan de tijd 

of expertise ontbreekt om bepaalde vraagstukken op te lossen. 

In april 2016 ben ik gestart met Integraal HRM. Daarvoor heb ik 

meer dan 15 jaar ervaring opgedaan met alles over de in-, 

door- en uitstroom van personeel. Bij mijn aanpak verbind ik 

mensen/afdelingen met elkaar. Dit is van fundamenteel belang 

voor het slagen van een project of opdracht. Dat is wat de OVO 

ook doet, het verbinden van ondernemers met andere onder-

nemers of met andere partijen. Daarom ben ik lid geworden.

www.integraalhrm.nl 

Sofie den Ouden, VissenCom

Ik ben geboren en getogen in Oirschot. In Enschede de Kunst-

academie, richting Grafisch Ontwerpen afgerond. Jarenlange 

ervaring in Eindhoven en omgeving bij reclamebureau, drukkerij 

en internetbedrijf. Sinds 2006 als VissenCom actief in Oirschot. 

VissenCom staat voor VISuele COMmunicatie en gaat een stap 

verder dan ontwerp alleen. Geen ’13 in een dozijn’, maar uniek 

persoonlijk maatwerk. 

Ik voel grote betrokkenheid met alles wat leeft en werkt in 

Oirschot en omgeving. Groot voorstander van de trend ‘van 

globaal naar lokaal’.

www.vissencom.nl In de agenda!
Algemene Ledenvergadering 
20 april 2017, aanvang 20.00 uur

De Beurs, Sint-Odulphusstraat 7, Oirschot

Borrel & Brains
7 september 2017

Borrel & Brains 
23 november 2017 

Colofon
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In Memoriam 
Piet van Boxtel 

In oktober 2016 hebben we met tien OVO-leden flink 

samengewerkt om uit de escape room van de Snip te 

ontsnappen. Helaas was de Snip ons net te slim af. 

Desalniettemin bleken een gemeenschappelijk doel, 

samenwerking, communicatie, snel denken en een 

gezonde dosis creativiteit perfecte ingrediënten voor 

een zeer geslaagde teambuildingavond.

In Oirschot is steeds meer aandacht voor samen-

werking. Wat vind jij? Zie jij het nut en de noodzaak om 

beter samen te werken met Oirschotse ondernemers?

Geslaagd 
Escape room event 

Wat vind jij?

o  Ja, maar ik vind het wel lastig om dit concreet 

vorm te geven

o Ja, ik heb hier al positieve ervaringen mee

o  Nee, ik zie geen concrete mogelijkheden voor 

mijn bedrijf

Geef je mening op www.ovo-oirschot.nl onder ‘Nieuws en 

meer’ en ‘Wat vind jij?’.
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