
Hans Markus
neemt afscheid van
OVO-bestuur
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van april
neemt Hans Markus afscheid als bestuurslid van
OVO. Dit betekent niet dat hij dan geen verbinding
met OVO en het bestuur zal hebben. Integendeel,
want als voorzitter van de stichting Centrum-
management Oirschot heeft hij nog genoeg plannen.

Als bestuurslid had Hans Detailhandel en PR en
communicatie in zijn portefeuille: ’Toen de winke-
liersvereniging indertijd ophield te bestaan, gebeurde
er niets meer. Ik ben toen op zoek gegaan naar
manieren om toch weer te gaan samenwerken. Zo
kwam ik het project Centrummanagement tegen,
gestimuleerd vanuit de KvK. Vanuit deze organisatie
hebben we maar liefst € 18.000,- gekregen om het
project voor Oirschot in te voeren, iets wat gelukt is,
want sinds eind 2012 hebben we ook in Oirschot
Centrummanagement.

Door de hoeveelheid werk die het Centrum-
management van mij vraagt, heb ik een keuze
moeten maken. Het werd te veel allemaal; met een
winkel die zeven dagen per week geopend is, lukte
dat niet anders meer, helaas.
Maar het was een leuke en leerzame tijd binnen

OVO. Ik wil iedereen langs deze weg bedanken voor
de prettige samenwerking en we komen elkaar wel
weer tegen.’

Hans de Valk voorzitter OVO:

’Elkaar opzoeken
en samenwerken in
netwerken’
Met ruim 130 aangesloten bedrijven is OVO de
grootste belangenorganisatie van de MKB-onder-
nemers binnen de gemeente. Daarom is het van
belang dat het bestuur de belangen van onderne-
mend Oirschot bij de politiek permanent onder de
aandacht houdt en samenwerkt met de gemeente en
belangenorganisaties.
Vorig jaar heeft het bestuur bij alle lokale politieke
partijen aandacht gevraagd voor een aantal speer-
punten vanuit ondernemers, zoals: perspectief van
samenwerkingsverbanden als Kempengemeenten,
Westfields en Brainport, revitalisering van bedrijven-
terreinen, glasvezelverbindingen, bewegwijzering,
parkmanagement en stimuleringsfonds voor onder-
nemingen.
Hans de Valk, voorzitter van OVO, benadrukt dat
OVO ook na de verkiezingen in contact blijft met poli-
tieke partijen en het college, om gezamenlijk aan
deze dossiers te werken. Maar ook regionaal en
provinciaal zijn contacten en netwerken van groot
belang. Zowel met de politiek als met andere belan-
genorganisaties zoals het MKB en de KvK. ’Wij maken
ons sterk voor gestructureerd overleg met andere
belangenorganisaties in Oirschot. Ik zou het bijvoor-
beeld fantastisch vinden als we gezamenlijk een
handelsmissie naar Eindhoven zouden kunnen orga-
niseren. Elkaar opzoeken en samenwerken zijn voor
iedere ondernemer cruciaal. Verder richten we ons op
vernieuwing, onder andere met het oprichten van
een Juniorkamer en workshops van en voor onderne-
mers. Ik heb daarmee alle vertrouwen in de
toekomst’, aldus De Valk.

Hans Markus

Sfeerverlichting

Kom naar de
ledenvergadering
op 15 april 2014
Graag nodigen we alle (potentiële) leden, bijzondere
leden en partners uit voor de algemene ledenver-
gadering van OVO op dinsdag 15 april vanaf 19.45
uur bij Hof van Solms. Naast het jaarverslag, de
financiën, een statutenwijziging en de bestuurs-
mutaties passeren lopende en nieuwe projecten de
revue en presenteren we onze nieuwe website. Dan is
het tijd voor een drankje en een hapje, waarbij je in
informele sfeer kunt praten met andere ondernemers.
Het bieden van netwerkmogelijkheden is immers een
belangrijke doelstelling van OVO.
Na de pauze verzorgt gastspreker Erno Mijland een
interessante presentatie over slimme oplossingen om
samen te leren en de mogelijkheden om met scholen
samen te werken.
Nieuwsgierig? Kom naar de jaarvergadering en praat
mee over het ondernemersklimaat in Oirschot. Als het
kan, graag even aanmelden via :
secretariaat@ovo-oirschot.nl.
Hier kun je ook de agendastukken opvragen.

Erno Mijland:
’Nu leren voor morgen’
De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van
ontwikkelingen met technologie als katalysator. Dat
biedt nieuwe kansen, maar roept ook vragen op:
Nemen robots straks onze banen over? Is ons product
of onze dienst nog relevant over tien jaar? Past de
nieuwe generatie werknemers nog wel in onze orga-
nisatie?
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Jeanine Timisela-Smulders
’t Weverke lingerie

’t Weverke bestaat al 29 jaar en al bijna net zo lang
ben ik er actief. Mijn moeder is ermee gestart
destijds, toen nog met wol en handwerken. Sinds
jaren sta ikzelf aan het roer, met een totaal ander
assortiment, welteverstaan: lingerie, ondermode,
nachtmode en badmode voor jong en oud.
Lid van OVO ben ik al heel lang, niet alleen om mijn
collega-ondernemers te leren kennen of om te
netwerken. Vooral ook om het ’Samen sterk’-gevoel
te bekrachtigen. Ik houd van de wij-cultuur; met ’Ik
alleen’ kun je vaak niet datgene voor elkaar krijgen
wat je met ’Wij samen’ wel kunt! Daarvoor heb je een
vereniging nodig en OVO voldoet daaraan!

Jos de Croon
Drukkerij de Croon van Heerbeek

Hoe lang wij al lid zijn van OVO, weet ik niet, maar
vast staat dat wij een van de eerste leden zijn. In die
periode zijn we van een ambachtelijke, handmatige
drukkerij uitgegroeid tot een grafisch bedrijf met een
vergaande digitale automatisering, waarbij de bedrijfs
processen aangestuurd worden door data van
bedrijfsbureau en prepress. Een hypermoderne druk-
kerij waar de goede waarden uit het verleden gekoes-
terd en behouden zijn. Door het aanbieden van
andere diensten, zoals handling en postale verwer-

king, kunnen we onze relaties helemaal ontzorgen.
Voor ondernemers is het van levensbelang om geor-
ganiseerd te zijn en gezamenlijk naar buiten te
treden. Zo kunnen we ons sterk maken in Oirschot
en daarbuiten, en ons beter wapenen tegen de
turbulente veranderingen in de samenleving. Maar
ook beter gebruikmaken van de kansen die deze
veranderingen bieden.

Ook biedt OVO ons de mogelijkheid om ons buiten
onze gemeente te profileren, zodat onze omgeving
attent gemaakt wordt op ons mooie Oirschot en de
mogelijkheden die het qua cultuur maar ook zakelijk
biedt. Kortom eendracht maakt macht.
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Erno Mijland

Agenda

15 april: Algemene ledenvergadering en
ledenbijeenkomst

Eind mei: Workshop Ondernemers Voor
Ondernemers

Eind juni: Zomerevent

Najaar: Start Juniorkamer

Waarom ondernemers voor OVO kiezen ...

Jeanine Timisela-Smulders Jos de Croon

Den Heuvel 20, 5688 EM Oirschot
T 0499 57 12 78 • info@decroon.nl
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Centrummanagement
Oirschot maakt
flitsende start
De stichting Centrummanagement – een initiatief van
OVO – mag terugkijken op een succesvol eerste jaar.
Nicolien Govers, centrummanager sinds februari
2013, is twee dagen per week de spil in de samen-
werking tussen de centrumondernemers, de werk-
groepen, het bestuur, de raad van toezicht en de
gemeente. In totaal zijn er maar liefst 32 mensen
actief betrokken bij het Centrummanagement. We
vroegen Nicolien Govers naar haar ervaringen.

Complimenten

Nicolien Govers: ’Persoonlijk vind ik de zomeravond-
markten het beste voorbeeld hoe je samen met
detailhandel en horeca een leuk evenement kunt
organiseren. We hadden heel veel geluk met het weer
en iedereen heeft enthousiast meegeholpen. Dat is
voor mij met stip het grootste succes, als het gaat om
de samenwerking. Uiteraard gaan we deze markten
dit jaar weer organiseren.
Daarnaast hebben we ontzettend veel complimenten
gekregen voor de sfeerverlichting. Dat willen we dit
jaar verder uitbreiden, dus daarvoor zijn we op zoek
naar sponsoring.’

Vooruitblik

Wat staat er dit jaar nog meer op stapel? ’Op
Koningsdag, zaterdag 26 april, pakken we groot uit in
het centrum van Oirschot. Het Sint Sebastiaansgilde,
Oranjecomité, muziekvereniging Arti, werkgroep
amateurkunst, de gemeente en stichting Zomer-
evenementen werken daarbij geweldig samen. Verder
komt er in september een Fashionweek, gaan we een
winkel- en horecaroute opzetten en staat onze
website binnenkort online. En niet te vergeten: er
wordt gewerkt aan het opzetten van een vereniging
van vastgoedeigenaren.’

Afremmen

’Het kost heel veel tijd, energie en overleg om alles
voor elkaar te krijgen, maar je ziet dat er nu veel
meer wordt samengewerkt. Ook onze werkgroepen
zijn superenthousiast. We moeten ze zelfs wat
afremmen, anders hollen we onszelf voorbij! Al met al
voel je dat er iets in Oirschot gebeurt. We gaan echt
de goede kant op!’

Meer weten over Centrummanagement? Stuur een
e-mail naar nicolien@centrum-oirschot.nl.

Nicolien Govers

www.ovo-oirschot.nl

ningsbureaus. Verder vervulde hij diverse bestuurs-
functies en was hij gemeenteraadslid en wethouder in
de gemeente Oirschot.

Hoe staat het met
de barometer van de
huizenmarkt?
Twee jaar geleden vroegen we de makelaars in
Oirschot naar hun mening over de huizenmarkt.
Ondanks het Lenteakkoord, overheerste bij hen toen
nog sombere gevoelens. Hoe staat de barometer er
volgens hen nu bij? Is de zomer in zicht?

Ilse Coehorst
Lelieveld Makelaardij:

’De afgelopen zes maanden is er in de woningmarkt
een zichtbare progressie waarneembaar, ook in
Oirschot. De doorstroming komt op gang, de koper
heeft meer vertrouwen doordat de eigen woning in
Oirschot of elders in het land is verkocht. Ook onze
recente verkoop van 33 nieuwbouwwoningen in
Moorland draagt bij aan een betere doorstroming in
het dorp. Kanttekening in de huidige marktsituatie is
dat alleen wordt verkocht dat wat goed is geprijsd,
daarnaast is de financierbaarheid van de consument
door regelgeving de laatste jaren beperkt. Vertrouwen

en duidelijkheid zijn echter de zalvende ingrediënten
voor betere tijden, wij verwachten een nieuw even-
wicht op de woningmarkt binnen twee tot drie jaar te
vinden. De lente is begonnen, laat de zomer maar
komen.’

Marijke Gast,
GAST Makelaardij j & Assurantiën:

’Naar onze mening is de huidige ’kandidaat-koper’ het
wachten moe. De huizenprijzen zijn gedaald tot op
het niveau 2002. De hypotheekrente is aantrekkelijk.
Bezichtigingen nemen toe. Er worden echter nog te
weinig woningen verkocht om van een herstel te
kunnen spreken. Aan de onderkant van de markt
moet naar onze mening meer beweging komen waar-
door er doorstroming plaats kan vinden naar het
hogere segment. Diegenen die kunnen kopen willen
wel, maar de dure annuïteitenhypotheek houdt hen,
min of meer, nog steeds tegen. Alle zeilen moeten
bijgezet worden om de benodigde hypotheek te
verkrijgen. Wij proeven wel dat het vertrouwen in de
woningmarkt door de consument gelukkig weer aan
het toenemen is.’

Jeroen Quinten
van de Meerendonk Makelaars-/Hypotheekkantoor:

’De woningmarkt komt gelukkig weer redelijk op
gang. Toch moet ik zeggen dat het eerder ondanks
dan dankzij de overheidsmaatregelen uit het
Lenteakkoord is. De eerste helft van 2013 lag de
woningmarkt nagenoeg stil.
Sinds augustus/september vorig jaar is de bericht-
geving in de media positiever met als gevolg dat
potentiële kopers dat ook zijn. Er wordt met een
andere, veel minder donkere bril naar de woning-
markt gekeken dan een jaar geleden. We merken dat
er meer belangstelling is en dat het aantal verkopen
het laatste half jaar sterk is toegenomen. Wel blijven
de prijzen nog steeds onder druk staan. We spreken
nu van een redelijke stabiliteit of lichte prijsdaling.
Laten we hopen dat de positieve tendens doorzet in
de komende maanden en natuurlijk de jaren daarna.’

Vervolg van de voorpagina.

Met elkaar leren is nodig

Begin dit jaar bracht de Wetenschappelijke Raad voor
het Regeringsbeleid een rapport uit met een antwoord
op die vragen: we moeten transformeren naar een
’lerende economie’. Gemakkelijk gezegd, maar wat
betekent dat voor een ondernemer? Erno Mijland,
zelfstandige, auteur en spreker uit Middelbeers houdt
zich bezig met die vraag. Hij stelt dat van en met
elkaar leren harder dan ooit nodig is. Maar ook dat
dat dankzij internet en sociale media gemakkelijker is
dan ooit. Het devies is: ’Delen is het nieuwe leren’. In
deze lezing geeft Erno praktische voorbeelden van
slimme oplossingen om (samen) te leren, zoals
crowdsourcing, het organiseren van ’expert meetings’
en het actief zijn in online netwerken.

Haal eens wat leerlingen in huis

In het laatste deel van zijn verhaal zal Erno inzoomen
op de mogelijkheden die samenwerking tussen
scholen en bedrijven biedt: ’Haal eens wat leerlingen
in huis. Ze zijn creatief, onbevangen en vaak handig
met moderne media. Laat ze tijdens een stage dan
ook vooral meer doen dan koffie inschenken. Nodig ze
bijvoorbeeld eens uit om mee te denken over uw
producten of uw workflow.’
Bovendien: ’Zij leren uw branche kennen en zullen
straks gemotiveerder keuzes maken voor hun
toekomst.’ In de lezing krijg je concrete voorbeelden
van hoe dit nu al vormgegeven wordt in de regio.

Workshops
’Ondernemers Voor
Ondernemers’:
Ondernemers delen
hun diepste geheimen
Dit jaar start OVO met een nieuw initiatief, een reeks
workshops met als motto ’Ondernemers Voor
Ondernemers’.
Doel van de workshops is dat ondernemers met
elkaar uitwisselen wat – vanuit hun eigen ervaring en
visie – de kritische factoren zijn om een bedrijf te
runnen. Elke workshop bevat een ander kernthema
van het ondernemerschap.

Eerste workshop in mei

Voor deelname aan de eerste workshop van eind mei
zijn Nadieh van Noort en JanCees van Beers op zoek
gegaan naar acht ondernemers uit Oirschot. Het is
dus geen open inschrijving. Het thema van deze
workshop draait om ’personeel en organisatie’, zaken
waarmee elke ondernemer hoe dan ook te maken
heeft. Aan de hand van goed geformuleerde vragen
worden best practices uitgewisseld.

Bedrijfsgeheimen delen

Met de uitkomsten van deze en volgende workshops
willen we voor alle ondernemers een handig naslag-
werkje samenstellen, ’Bedrijfsgeheimen’. Het naslag-
werkje bevat tal van praktische tips, adviezen, tools,
verwijzingen en noem maar op. Als steun bij het
ondernemerschap. Een ’groeiboekje’ ook, dat in de
loop van de tijd steeds weer kan worden aangevuld
met nieuwe ervaringen en inzichten.

Nadieh en JanCees

De organisatie en leiding van de workshops ligt in
handen van Nadieh van Noort en JanCees van Beers.
Beiden zijn sinds 2013 betrokken bij OVO om het
bestuur te adviseren en te ondersteunen.

Nadieh van Noort is advocaat bij Advocatenkantoor
Geerts en heeft een adviserende rol bij OVO. Dat
betekent dat ze als niet-bestuurslid bij de bestuurs-
vergaderingen zit en daarin meedenkt en meepraat.
Een frisse blik dus. En dat doet ze met veel inzet en
enthousiasme.

JanCees van Beers is zelfstandig interventiema-
nager, bedrijfsadviseur en coach. Hij werkt vanuit zijn
bureau SCOPO in Middelbeers. Zijn ervaring strekt
zich uit over branches als postexpeditie, telecom,
bankbedrijf, gezondheidszorg, onderwijs, groot-
handel, elektronica-industrie en opleidings- en trai-

Op de foto van links naar rechts:
Jeroen Quinten, Marijke Gast en Ilse Coehorst

Nadieh van Noort

JanCees van Beers
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