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Frisse ideeën laten 
ontstaan
Inspirerende 
ontmoeting van young 
professionals
Op maandag 20 oktober kwam in de inspirerende ruimte 
aan Moorland 4 in Oirschot een aantal jonge professionals 
bijeen. Zij werken of wonen allemaal in Oirschot en om-
geving. Doel van deze avond was brainstormen over het 
samenbrengen van de jonge ondernemende mensen.

Wat verwachten zij van elkaar? Wat kunnen zij voor elkaar 
betekenen? Op welke manier kunnen zij van elkaar leren? 
In twee groepen werd hierover gediscussieerd. De resul-
taten werden gezamenlijk besproken, waarna nog gezellig 
werd nagepraat onder het genot van een borrel. 

De avond verliep succesvol. De ‘young professionals’ zijn 
enthousiast over dit initiatief van OVO en willen graag met 
elkaar in contact komen om van elkaar te leren. De ideeën 
moeten nu verder worden uitgewerkt. 

Tijdens de tweede bijeenkomst zal iedere deelnemer weer 
een andere jonge professional uit zijn of haar eigen netwerk 
meenemen. Op die manier groeit de groep en ontstaan er 
weer goede, frisse ideeën. Deze bijeenkomst vindt binnen-
kort plaats. 

Alle jonge professionals uit de omgeving Oirschot zijn ove-
rigens welkom om mee te denken. Stuur een e-mail naar 
info@ovo-oirschot.nl. Je hoort dan vanzelf wanneer de vol-
gende bijeenkomst is. 

Colofon

Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van Ondernemers Vereniging 
Oirschot voor alle ondernemers in de 
gemeente. 
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Brainstormen over ondernemen



Green Deals nemen 
barrières weg 

Veel ondernemers kiezen voor groene groei. Economische 
groei die rekening houdt met de leefomgeving en duurza-
me ontwikkeling. Bij de uitvoering van duurzame initiatie-
ven lopen bedrijven soms tegen barrières aan. De Green 
Dealaanpak van het kabinet is bedoeld om die barrières 

weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per 
initiatief: van het wegnemen van belemmeringen in wet- 
en regelgeving en het toegankelijk maken van netwerken 
tot het ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt. 

Meer weten? Kijk op www.rvo.nl/green-deals
of abonneer je op de Nieuwsbrief Green Deal via

info@tiggelencommunicatie.nl. 

Nieuwe website OVO
in de lucht
De website van de OVO was toe aan een opknapbeurt. De 
doelstelling is om een website te maken die enerzijds voor-
ziet in de informatiebehoefte en anderzijds als platform 
fungeert om korte lijnen met de aangesloten leden te faci-
literen.
Alle leden ontvangen een inlogcode, zodat zij op een af-
geschermd gedeelte van de website met elkaar kunnen 
communiceren. Voorbeeld: je bent op zoek naar een admi-
nistratief medewerker, maar hebt geen tijd om een sollicita-
tieprocedure te starten. De medewerker komt bij voorkeur 
uit de omgeving Oirschot. Welk OVO-lid helpt jou aan de 
geschikte kandidaat?
In het afgeschermde gedeelte vind je ook downloads van 
partners van OVO. Denk hierbij aan relevante documenten 
vanuit MKB. 

Er worden regelmatig blogs gepubliceerd, waardoor de 
website steeds nieuwe informatie bevat. 
De agendafunctie is voor iedereen toegankelijk om zijn/
haar bedrijfsevenementen aan te kondigen op één centrale 
plek, wel zo handig!

De bedrijfsinformatie van de leden is zichtbaar onder het 
kopje ‘leden’, waardoor men elkaar eenvoudig kan opzoe-
ken. 

www.ovo-oirschot.nl

Nicky Faasen en Bas Spanjers zijn verantwoorde-
lijk voor de totstandkoming van de website. Nicky 
adviseert het bestuur over communicatiezaken en 
Bas is sinds 2013 bestuurslid van OVO. Zij stellen 
zich beiden voor. 

Communicatieadviseur Nicky Faasen:

“Het verbeteren van communi-
catieprocessen in organisaties 
en daarvoor de samenwer-
king aangaan met anderen, 
maken een deel uit van mijn 
communicatiepassie. Toen het 
bestuur van de OVO mij bena-
derde met de vraag of ik een 
adviserende rol zou willen in-
nemen over de communicatie 
van OVO, was ik dan ook di-

rect enthousiast! Ik ben ruim zes jaar werkzaam bij sociaal 
cultureel centrum De Enck, waar ik verantwoordelijk ben 
voor de PR & marketing en theaterprogrammering. In mijn 
functie staat samenwerking met stakeholders centraal en 
deze rol binnen OVO beschouw ik dan ook als een goede 
aanvulling. Het bestuur van OVO wil zich nog beter profi-
leren als belangenbehartiger. Daarvoor gaan we een aantal 
communicatiemiddelen herinrichten, zoals de website, de 
nieuwsbrief en netwerkgelegenheden.”

OVO-bestuurslid Bas Spanjers:

“In mijn vak als architect com-
bineer ik creativiteit met een 
goede kennis van techniek. Al 
9 jaar sta ik aan het roer van 
Spanjers Architect, waar wij 
werken aan een grote diver-
siteit van projecten. Om een 
bouwplan tot een goed einde 
te brengen, begeleid en stuur 
ik betrokken partijen vaak in 
de bijbehorende (complexe) 
processen. Mijn ervaring met 
creatief organiseren en regelen kan ik goed toepassen ten 
voordele van OVO in mijn rol als nieuw bestuurslid. 
Mijn vroegere hobby – het ontwerpen en bouwen van web-
sites – was voor mij een mooie aanleiding om me namens 
OVO bezig te gaan houden met de compleet vernieuwde 
website.”



weten wat er speelt 
OVO-bestuur gaat op 
bedrijfsbezoek
Het bestuur van OVO heeft in haar beleidsplan een nieuw 
initiatief opgenomen, namelijk het regelmatig bezoeken 
van bedrijven van leden. ‘OVO komt naar je toe’, is het 
motto. Daarmee wil het bestuur op locatie zicht krijgen op 
de Oirschotse ondernemingen en ondernemers voor wie de 
vereniging de belangen behartigt. OVO wil heel direct voe-
ling houden met wat ondernemers beweegt, hoe zij tegen 
het ondernemerschap aankijken, wat de kritische factoren 
zijn die hun succes bepalen en uiteraard wat zij zoal ver-
wachten van OVO als partner.

In september vond het eerste bedrijfsbezoek plaats bij één 
van de leden. En medio oktober stond het tweede bezoek al 
op de rol. De ervaringen waren zó positief dat het bestuur 
het als vaste activiteit in de nieuwe jaarplanning heeft op-
genomen. 

Gesprekspunten

Het is de bedoeling dat het bestuur en de ondernemer met 
elkaar echt in gesprek komen. Het bestuur wil bijvoorbeeld 
graag weten waarin Oirschot mogelijk tekortschiet bij het 
realiseren van een goed ondernemingsklimaat. Is Oirschot 
groot genoeg of juist te klein voor de ambities? Hoe staat 
het met de samenwerking met andere bedrijven binnen en 
buiten Oirschot? En zie je kansen in de Brainportregio?

Ook kunnen er vragen aan bod komen als: wat maakt je 
bedrijf tot een succes en hoe onderscheid je je? Wat zou je, 
terugkijkend, als startende ondernemer nu anders doen? 
Hoe heb je je teweergesteld tegen de recessie? Welke wijzi-
gingen op het gebied van wet- en regelgeving zou je, in het 
belang van ondernemend Nederland, willen doorvoeren? 
Duurzaam ondernemen, welke kansen en bedreigingen zie 
je op dit terrein? En hoe communiceer je met je omgeving, 
je klanten en belangrijke stakeholders? 

Kortom ...

Het OVO-bestuur wil ook langs deze weg belangstelling to-
nen voor haar leden en inhoud geven aan het zich ontwik-
kelende ondernemerschap. De leden verdienen immers een 
actieve vereniging en een ter zake kundig bestuur dat weet 
wat er speelt.

waarom ondernemers
voor OVO kiezen

willy Kuypers
De Vloerenkamer 
“Ik ben in april 2014 gestart met de Vloerenkamer aan de 
Industrieweg in Oirschot. Wij verkopen houten vloeren, la-
minaat en PVC-vloeren met juiste prijs-kwaliteitverhouding. 
Waarom ik lid ben van OVO? Ik ben altijd benieuwd naar 
wat andere bedrijven doen, waarom zij het zo doen en wie 
erachter zitten. Het is belangrijk om van elkaar te leren 
en met elkaar samen te werken. Zeker in deze tijd waarin 
onder andere sociale media en veranderingen elkaar zeer 
snel opvolgen, is het belangrijk om met elkaar te praten. 
OVO zet zich als vereniging en klankbord goed in voor de 
belangen van de ondernemers. Voor mij is het de perfecte 
mogelijkheid om samen met OVO te werken aan een goed 
ondernemersklimaat. Netwerken en elkaar de bal toe spe-
len en iets gunnen. Alleen ben je niets en samen kunnen 
we alles.”                                    

www.vloerenkamer.nl 
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Uiteraard kunt u bij ons
ook  terecht  voor  perfect  digitaal 
print-  of  kopieerwerk  !

Snellere afhandeling 
van facturen
Gemeente Oirschot 
belooft verbetering
MKB Nederland behartigt de belangen van de ondernemin-
gen van het midden- en kleinbedrijf. Zo meet het MKB jaar-
lijks het betalingsgedrag van alle gemeenten. Uit de meting 
over 2013 blijkt dat de gemeente Oirschot 16% van de fac-
turen niet binnen de wettelijke termijn van 30 dagen heeft 
betaald. De performance van de gemeente is op dit punt 
verslechterd ten opzichte van 2012. Ook loopt de vertra-
ging van de facturen die niet binnen de gestelde termijn 
worden betaald, op van 3 (2012) naar 17 dagen (2013).

Van de gemeente ontvingen wij desgevraagd de volgende 
reactie: “Als gemeente hebben we oog voor onze onder-
nemers. We dragen hen dan ook een warm hart toe. De 
uitslag van het onderzoek valt ons tegen. Als gemeente-
lijke organisatie staan we voor een snelle, maar vooral ook 
goede afhandeling van facturen. Hierbij streven we ernaar 

om de betalingen aan al onze crediteuren binnen 30 dagen 
te verrichten. Helaas is het zo dat bij de factuurbeoorde-
ling blijkt dat de facturen niet altijd kloppen, of dat er on-
tevredenheid ontstaat over de kwaliteit van het geleverde 
product. We streven ernaar om bij dit soort geschillen ook 
binnen de 30 dagen termijn te handelen, maar in de prak-
tijk blijkt dat we in dit soort situaties de termijn niet altijd 
halen. Wel hebben we in de afgelopen jaren stappen ge-
maakt om het percentage van de te laat betaalde facturen 
omlaag te brengen van 20% in 2012 naar 16% in 2013. Uit 
het onderzoek blijkt dat wij nu op de 188e plaats (van de 
336 deelgenomen gemeenten) staan. 
Onze ambitie is om bij een volgende uitslag van dit onder-
zoek zeker binnen de top 100 te eindigen. Hiertoe hebben 
we inmiddels passende interne maatregelen getroffen die 
hieraan bijdragen. 
Het spreekt voor zich dat als wij schrijven dat wij oog heb-
ben voor onze ondernemers, we ernaar streven om uitein-
delijk alle facturen binnen het wettelijke termijn van 30 da-
gen te voldoen.”

Ondernemers uit Oirschot kunnen eventuele overschrijdin-
gen van de betaaltermijn onder meer bij OVO melden zodat 
wij de gemeente positief kritisch kunnen blijven volgen.

De kracht van 
samen waarde creëren
Tijdens de Dutch Design week in oktober organiseer-
den de zes bedrijven van Moorland 4 in Oirschot een 
succesvol seminar voor ruim 70 ondernemers over de 
nieuwe generatie businessmodellen. 

We leven in een snel veranderende tijd waarbij nieuwe busi-
nessmodellen beproefde concepten van de oude economie 
op zijn kop zetten. Denk aan AIRb&B, Tony Chocolonely, 
Granny’s Finest, Fair Phone en Mud jeans. Veranderingen 
die ontstaan vanuit de samenleving. 

Dat is duurzaam ondernemen anno nu en gaat verder dan 
een beetje ‘groen denken’. Het vraagt om verbindend on-
dernemen en een nieuwe generatie businessmodellen. Mo-
dellen die economisch, ecologisch en sociaal waarde creë-
ren. Dat betekent: ondernemen door relaties te leggen die 
niet zo voor de hand liggen. 

Jan Jonker, hoogleraar aan de Radboud Universiteit inspi-
reerde de aanwezige ondernemers tijdens het seminar met 
voorbeelden uit de praktijk. De deelnemers zaten daarbij 
toepasselijk op oranje skippy-ballen. Daarna gingen de 
deelnemers met elkaar aan de slag: hoe creëer je samen 
waarde? De deelnemers gingen naar huis met heel veel 
sprankelende ideeën én nieuwe contacten. 

De organisatie het seminar was in handen van de 
Moorland4-bedrijven: Studio Schoot, CreCs, Dutch  
Deco, Tiggelen Communicatie, Go-Retail en Ivanhoe (Erik 
van den Oord). De lezing van Jan Jonker is te vinden op 
www.moorland4.nl. 


