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Vacature bestuurslid communicatie
Binnen het bestuur van de ondernemersvereniging is een vacature voor
een nieuw bestuurslid communicatie en marketing. Wil je een bijdrage leveren aan onze vereniging?
Bekijk dan de vacature in de bijlage van deze mail en reageer via info@ov-hkd.nl
Samen sparren over je bedrijf, 3 juli 2020
In een ongedwongen sfeer met een kleine groep ondernemers sparren over jouw bedrijf en samen
tot nieuwe ideeën komen. Juist nu.
Dat was de opzet van de kleinschalige activiteit die de ondernemersvereniging vrijdagmiddag 3 juli
organiseerde. En met succes want er kwamen heel wat leuke nieuwe ideeën op tafel.
In een van de wilgenhutten bij boerderij De Klevenhorst in Hummelo werden Henkjan en Herman
Garretsen, Karen Bertram, Heidi Nusselder, Henk Remmelink en Ceciel Bremer gastvrij ontvangen
door Harm en Ria Veeneman. Met het getsjilp van vogels op de achtergrond bespraken ze in deze
heerlijk rustgevende omgeving hoe ze de afgelopen maanden hebben beleefd. Voor de een was er
geen verandering merkbaar, opdrachten bleven binnen komen. Voor de ander werd het stil, heel stil.
En ook nu de maatschappij langzaamaan weer aantrekt, is het voor sommigen rustiger dan anders.
Wat kun je dan juist nu ondernemen zodat jouw doelgroep jou wel vindt? Hoe leg je de verbinding
met andere ondernemers zodat je elkaar vooruit helpt? We kwamen tot mooie inzichten (weten wat
de ander doet en kan is een must om elkaar te helpen), nieuwe samenwerkingen (tussen De
Klevenhorst en Boerencamping Remmelink) en ontdekten dat het heel waardevol is om mee te liften
op elkaars netwerk. Want ook al kun jij misschien niet direct iets voor mij betekenen, jouw netwerk
kan dat wel.
Om daar nog meer gebruik van te maken, is het belangrijk dat we elkaar goed kennen en weten wat
de ander doet en kan. Dat begint bijvoorbeeld al met elkaar opzoeken op social media zodat je
gaandeweg een beeld krijgt van wat ondernemend Hummelo, Keppel en Drempt in haar mars heeft.
Daarnaast dragen de activiteiten van de ondernemersvereniging er ook aan bij om elkaar te blijven
ontmoeten en te leren kennen. Maar zo’n activiteit op vrijdagmiddag midden in de natuur is ook
absoluut een ideale gelegenheid om elkaar beter te leren kennen en vooruit te helpen.
Ceciel, dank voor dit initiatief en het begeleiden van de bijeenkomst.
Krantenartikel
In de bijlage van deze mail een Duits krantenartikel over onze streek. Prachtige promotie!

Bericht vanuit de gemeente
De Provincie Gelderland opent SMART-regeling Covid-19 voor om- en bijscholing en
organisatieverandering
De Covid-19 crisis raakt ondernemers hard, ook in Gelderland. De toekomst is onzeker, maar een
crisis biedt ook kansen. Er ontstaan (uit nood) nieuwe mogelijkheden voor organisatieverandering. Er
is tijd om te investeren in om- en bijscholing, maar geen geld. Daarom opent Provincie Gelderland
vandaag, 25 mei 2020, de subsidieregeling "Smart-regeling Covid-19" voor MKB-ondernemers met 5
tot 250 medewerkers en scholen. De subsidie van maximaal 25.000 Euro biedt ruimte om te
investeren in bijvoorbeeld om- en bijscholing in (vak)vaardigheden van medewerkers, het creëren
van expertpools en het aanpassen van de manier van werken in een organisatie. Zo ondersteunt
provincie Gelderland haar bedrijfsleven. Hiervoor is 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Kijk voor meer info op: https://onderwijsenarbeidsmarkt.gelderland.nl/In+de+praktijk/default.aspx
Enquête mei 2020
Onder de leden van de ondernemersvereniging is er begin mei 2020 een korte enquête uitgezet.
Het doel van deze enquête was “urgente signalen onder de ondernemers op te halen”. Op basis van
een vragenlijst van de gemeente Bronckhorst zijn de vragen onder de circa 100 leden uitgezet.
Een derde van de leden heeft binnen 5 dagen op de enquête gereageerd, hieronder een kleine greep
uit de bevindingen:
 Bijna de helft van de respondenten is meer dan 50% van zijn omzet kwijtgeraakt.
 11 bedrijven maken gebruik van de door de overheid aangeboden loketten.
 Een derde van de leden zien de toekomst in de anderhalve meter economie positief in, minder dan
10% is negatief over deze toekomst.
 Meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat we samen door de
coronacrisis kunnen komen; door het bundelen van ideeën en initiatieven, door laagdrempelige eisen
en medewerking vanuit de gemeente en door lokaal te kopen.
Naar aanleiding van ‘urgente signalen’ uit de enquête zijn er enkele ondernemers actief door
bestuursleden van de ondernemersvereniging benaderd. Verder zijn de uitslagen en analyses
inmiddels gedeeld met de gemeente en andere ondernemersverenigingen uit de gemeente
Bronckhorst.
Agenda
22 september

Na-zomer BBQ bij Camping Jena in Hummelo.
Heerlijk bijkletsen en netwerken! Inloop om 17.30 uur,
18.00 start BBQ en einde 21.30 uur.

24 november

ALV

Het bestuur wenst alle ondernemers een hele fijne zomer!

