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JanCees van Beers

“We gaan Oirschot sterker 
profileren binnen de 
Brainportregio”

OVO wil eraan bijdragen dat Oirschot met al zijn onmisken-

baar aantrekkelijke kwaliteiten nog beter op de regionale 

kaart wordt gezet. Oirschot heeft veel te bieden, maar on-

bekend maakt onbemind. Dus heeft de ondernemersvereni-

ging in 2014 het plan opgevat om een ‘handelsmissie’ te or-

ganiseren naar de nabijgelegen Brainportregio. 

Om de haalbaarheid hiervan te toetsen, heeft OVO in het 

najaar van 2014 opdracht gegeven tot een onderzoek. 

Ondernemers(verenigingen) en stakeholders zijn naar hun me-

ning gevraagd. Immers, de kracht en het succes van zo’n mis-

sie ontstaat wanneer je gezamenlijk de schouders eronder zet. 

Wat moet worden voorkomen, is dat partijen elkaar voor de 

voeten gaan lopen. Dat kost onnodig energie en maakt geen 

professionele indruk. Het is dus van het grootste belang dat er 

bundeling door onderlinge samenwerking komt. Dat is een van 

de uitkomsten van de haalbaarheidsstudie.
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Oirschot mag terecht trots zijn op zijn monumentale, recrea-

tieve en groene kwaliteiten, maar er is meer van belang voor 

de toekomst: een blijvend fraaie en gezonde woonomgeving, 

nieuwe kansen voor maakindustrie, vestiging van toeleverings-

bedrijven, impuls voor werkgelegenheid en pilotomgeving 

voor Brainportinnovaties. 

Zoals gezegd, dat gaat niet vanzelf. Van denken naar doen ver-

eist een solide projectcoördinatie. OVO wil doorzetten en doet 

daarom een appèl op alle ondernemers en hun verenigingen 

om de handen ineen te slaan en een krachtig startblok voor 

de handelsmissie te vormen. Van belang is ook de wetenschap 

dat in andere gemeenten niet stil gezeten wordt. Oirschot in 

de voorhoede, niet achteraan in de rij!

Wordt vervolgd, zoveel is zeker!

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
dinsdag 21 april 2015, aanvang 20.00 uur

Grote Zaal, De Burgemeester, Markt Oirschot 

Geslaagde bijeenkomst  

met Anton Vanden Bol
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Naar een toekomstvast
centrum van Oirschot
Met 35 stakeholders ging donderdag 5 maart 2015 de eer-

ste werksessie voor een toekomstvast winkelgebied in het 

centrum van Oirschot van start. Rabobank Het Groene Woud 

Zuid wil samen met OVO, het Centrummanagement en de 

gemeente Oirschot helpen bij het vinden van een oplos-

singsrichting. Tijdens de werksessie kwamen stakeholders 

uit horeca, detailhandel, vastgoed, ondernemersverenigin-

gen en de gemeente bij elkaar om samen te werken aan een 

toekomstvast winkelgebied. 

In een leegstaand winkelpand, De Markt 13, begon de werkses-

sie om 18.00 uur met soep en broodjes. Om aan te geven hoe 

groot het probleem is, gaf iedereen een cijfer aan de kwaliteit 

van het winkelgebied en een cijfer aan de samenwerking tussen 

de stakeholders in het winkelgebied. Het winkelgebied kreeg 

gemiddeld een 6,4 terwijl de samenwerking een 5,3 kreeg. 

Presentatie De Nieuwe Winkelstraat
In een presentatie werd het platform ‘De Nieuwe Winkelstraat’ 

uitgelegd. Dit platform is opgericht om alle winkelgebieden in 

Nederland een goede toekomst te bieden. De Nieuwe Win-

kelstraat is niet een oplossing die overal zo ingevoerd kan 

worden, want elk winkelgebied is anders en heeft een eigen 

oplossing nodig. Zo moet er dus voor elk winkelcentrum apart 

gekeken worden naar de mogelijkheden en wensen van de 

stakeholders om tot een toekomstvast winkelgebied te ko-

men. Belangrijk is dat de betrokkenheid van de ondernemers, 

de gemeente en de andere stakeholders hoog is. Zie ook  

www.dnws.nl. Om te overleven in een gedigitaliseerde maat-

schappij moet je samenwerken als één Oirschot en niet als 

losse ondernemingen. Daarbij moet je ook beschikken over 

een unieke identiteit, waarmee je je kunt onderscheiden van 

andere winkelgebieden. 

Werkgroepen
Na de presentatie werden de aanwezigen opgedeeld in drie 

werkgroepen. Werkgroep 1 discussieerde over wat er moest 

gebeuren voor het winkelgebied als geheel. Werkgroep 2 

discussieerde over wat de ondernemers konden en moesten 

doen voor het winkelgebied. Werkgroep 3 discussieerde over 

de identiteit van het centrum. 

Workshop 
‘Ondernemers Voor 
Ondernemers’
In OirZaak nummer 1 van 2014 hebben we gemeld dat we 

van plan zijn om een reeks workshops te starten, speciaal 

voor Oirschotse ondernemers. Het doel van die workshops 

is om ondernemers samen aan het werk te zetten en daar-

mee ervaringen en ‘best practices’ met elkaar te delen. 

‘Lessons learned’ en ‘lessons to be learned’. Het thema van 

elke workshop wordt in overleg met de deelnemers samen 

bepaald. Het kan bijvoorbeeld gaan over de communicatie-

strategie, het personeelsbeleid, de organisatie van het be-

drijf of de samenwerking met branchegenoten. Aan iedere 

workshop kunnen acht ondernemers deelnemen en voor 

OVO-leden is de deelname gratis. 

Alle uitkomsten worden gebundeld tot een handig naslag-

werkje voor alle ondernemers. De organisatie is in handen 

van Nadieh van Noort (advocaat bij Advocatenkantoor 

Geerts) en JanCees van Beers (interventiemanager, be-

drijfsadviseur, trainer en coach). 

De eerste workshopavond is op woensdag 20 mei 

2015, van 20.00 tot 22.00 uur. Heb je interesse om hier-

aan mee te doen? Meld je dan aan via onze website,  

www.ovo-oirschot.nl. Je krijgt dan in ieder geval bericht of 

je aan de workshop kunt deelnemen en waar deze plaats-

vindt. Wil je meer weten over deze workshops, kijk dan in 

OirZaak 2014 - 01, die je op onze website kunt vinden.



In werkgroep 1 werd geconstateerd dat consumenten weg-

blijven omdat het centrum niet goed bereikbaar is. De slechte 

bereikbaarheid komt doordat het centrum als winkelgebied 

online niet vindbaar is en door het onduidelijke eenrichtings-

verkeer. Bovendien moet er één ondernemersvereniging ko-

men die de koers bepaalt en niet zeventien zoals nu. Daarnaast 

moet er bepaald worden of het centrum van Oirschot als één 

of twee winkelgebieden gezien moet worden. 

In werkgroep 2 werd onder andere geconcludeerd dat de on-

dernemers samen moeten werken en elkaar moeten aanbeve-

len bij klanten, zodat ze niet alleen bij één ondernemer zelf iets 

kopen, maar ook gelokt worden om naar collega-ondernemers 

te gaan. Ook moet er een gezamenlijke visie komen en moet 

de informatie over Oirschot toegankelijk worden voor Engels-

taligen. 

In werkgroep 3 werd gesproken over de identiteit van Oir-

schot, de identiteit die ook de onderneming uit moet stralen. 

Volgens de groep zijn de sterke punten van Oirschot zowel 

vanuit de ogen van de bezoeker als die van de inwoner: een 

mooi monumentaal centrum, met kwalitatief goede horeca, 

gezellige terrassen met mooi uitzicht (zien en gezien worden) 

en een redelijk gevarieerd winkelaanbod. Bij het opstellen van 

een branding moeten echter niet alleen de ondernemers mee-

praten, want dan krijg je een ‘middle of the road’-aanbod dat 

niet onderscheidend is. ‘Passie in Oirschot’ werd aangehaald 

als een goed thema waarbinnen samengewerkt kan worden 

om Oirschot te versterken.

 

Afsluiting en vervolg
Na een plenaire terugkoppeling konden de stakeholders tij-

dens de netwerkborrel met elkaar nog terugblikken op de 

avond. Wat is het vervolg? De bestaande inzichten en plannen 

worden samengebracht tot een plan van aanpak, met een be-

schrijving van het probleem, een stip aan de horizon en een 

stappenplan met quick wins. Dit actieplan wordt in april aan-

geleverd aan de stakeholders. In werksessie 2 wordt het actie-

plan besproken en worden de vervolgstappen gemaakt. 

Geslaagde  
netwerkbijeenkomst 
met Anton Vanden Bol
Op 2 maart 2015 vond een zeer geslaagde netwerkbijeen-

komst plaats. Ongeveer veertig OVO-leden waren op deze 

avond aanwezig in het bedrijfspand van Moorland 4. Anton 

Vanden Bol, directeur van Hypotheekvisie, gaf op deze avond 

een zeer inspirerende presentatie over de start van zijn onder-

neming en het ondernemen zelf. Daarnaast ging hij in op de 

zorgplicht van banken bij het verstrekken van een hypothe-

caire geldlening. Hoe ver reikt deze zorgplicht bijvoorbeeld? 

En voldoen banken aan die zorgplicht? Deze en andere vragen 

leidden tot interessante discussies tussen de aanwezige OVO-

leden en Anton Vanden Bol. Gelukkig kon iedereen na de pre-

sentatie nog verder discussiëren, uiteraard onder het genot 

van een hapje en een drankje. 

In de agenda!

Uitnodiging
Algemene ledenvergadering
dinsdag 21 april 2015, aanvang 20.00 uur

Grote Zaal, De Burgemeester, Markt Oirschot 



Nieuwe leden stellen zich voor

Sandy van Rossum, Spiderwoman -

freelance officemanagement

Mijn bedrijf houdt zich – sinds eind vorig 

jaar - bezig met dát stuk waar een onderne-

mer zich eigenlijk niet mee bezig zou moe-

ten houden. Door dat stuk uit handen te 

geven, kan de ondernemer zich weer rich-

ten op zijn of haar corebusiness. Oirschot 

heeft een grote diversiteit aan bedrijven. 

Ik ben van mening dat ondernemers elkaar 

kunnen versterken door te delen. Delen 

van kennis, netwerk en passie. Waarom zou 

je ver gaan kijken als het dichtbij voor het 

oprapen ligt? OVO is dan een mooie manier 

om elkaar te leren kennen. 

Mark van der Laan, Clarté hypotheken

Na jaren bij verschillende banken en tus-

senpersonen te hebben gewerkt, ben ik in 

2012 voor mijzelf begonnen onder de naam 

Clarté hypotheken. Een duidelijk verhaal en 

de best passende productoplossing, dat 

is wat mijn klanten mogen verwachten. Ik 

ben lid geworden van OVO, omdat ik van 

mening ben dat kennis en ervaringen delen 

met mede-ondernemers uit verschillende 

vakgebieden voor nieuwe inzichten zorgen 

die mij verder kunnen helpen met de ambi-

ties die ik heb met mijn onderneming.

Frank Mutsaarts, reclame bureau frank

Creatief, energiek en enthousiast zijn woor-

den die goed bij mij passen. Een fijne, infor-

mele werkrelatie vind ik belangrijk en ik wil 

dit als persoon en bedrijf uitstralen. We zijn 

allemaal mensen en we moeten allemaal 

werken, dan kun je het maar beter leuk 

maken. Waarom ben ik lid van OVO? Naast 

de lekkere hapjes op de netwerkbijeenkom-

sten vind ik dat er bij OVO een gemoedelij-

ke sfeer is waarin je op een prettige manier 

kunt netwerken. Ik zet me momenteel in 

als adviseur en wil me vooral bezig houden 

met de communicatie, vormgeving en sa-

menwerking. 

Samen sterk(er)! 
Elke organisatie heeft zo zijn eigen doelgroep om business te bedrijven. Horecaon-

dernemers hebben te maken met alle voorkomende doelgroepen. Dat maakt het vak 

boeiend, maar ook complex. Het ene moment spreek je over een 50-jarige bruiloft en 

het andere over een bedrijfsfeest voor 700 gasten. Een reservering voor een tafeltje 

van twee in het restaurant ‘fietst’ er even tussendoor, erg leuk! Netwerken met onder-

nemende collega’s, elkaar de hand reiken en zorgen dat er een klik ontstaat, is de basis 

voor gezonde business. Vandaar ons lidmaatschap van OVO: leuke club met bedrijven 

en organisaties. Eerlijk toegegeven dat we tot op heden (te) bescheiden hebben deel-

genomen aan de originele activiteiten, maar daar komt verandering in …. Het belang 

van een levendige ondernemersclub als OVO is dat iedereen er sterker van wordt!

Met culinaire groet, Team Hof van Solms

“Wij geven graag de pen door aan  

André van de Ven Architecten”

in de         pen


