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Corona 

 

Op dinsdag 29 september zijn voor het hele land nieuwe maatregelen ingegaan.  

Sinds de uitbraak van de coronapandemie zijn veel maatregelen getroffen om de gevolgen van deze 

crisis voor inwoners en bedrijven te verzachten. Zo ook in Eindhoven. Maatregelen van het Rijk, de 

EU en van de gemeente zelf. Al deze maatregelen zijn nu gebundeld in het 

  Online overzicht Eindhoven in coronatijd.  

Sommige maatregelen zijn tijdelijk, andere lopen langer door of zijn door de aard van de crisis in de 

loop van tijd aangepast. Dit document (deze koppeling)  geeft altijd de meest actuele stand van 

zaken.  

 
 
 
 

Diversen  

 
 Belangrijke mededeling over de ledenbijdrage >>>> voor 2021 geldt een eenmalige korting van 

40% op de ledenbijdrage. Gezien het feit dat er dit jaar minder uitgegeven is aan de activiteiten 
en als belangrijkste reden een klein steuntje in de rug. Wij willen namelijk graag samen met u 
deze tijd weer snel achter ons laten. En gezamenlijk bereiken we nu eenmaal meer.  

  

https://infogram.com/corona-update-04-09-2020-1hmr6gqowx3z2nl
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- Diversen 

 
 
✓ Op 5-11 aanstaande staat weer een OK De Hurk bestuursvergadering gepland. Input voor deze 

bijeenkomst ontvangen wij graag. Daarna is er weer een vergadering op 3-12.  
✓ De burgemeester zou op 2-10 naar ons terrein komen voor een kort bezoek. Dit wordt nu 

uitgesteld en hopelijk naar een moment dat we hem samen kunnen ontvangen.  
✓ Heeft u al gelezen over het MKB Plan ? Dit is een link naar een mededeling van Wethouder Stijn 

Steenbakkers MKB-Plan . Zie ook later in deze nieuwsbrief wat wij hiermee doen.  
 
 
 

De activiteitencommissie 
 
Afgelopen maanden waren voor iedereen rare tijden. En nog steeds zet het corona virus onze wereld 
compleet op zijn kop. Privé en zakelijk. Elkaar ontmoeten is er al maanden niet bij en ook de 
komende tijd kunnen we helaas geen grootschalige bijeenkomsten organiseren zoals u van               
OK de Hurk gewend bent. Dat houdt in dat alle geplande activiteiten geannuleerd zijn.  
 
Maar als ondernemersvereniging merken we uiteraard de behoefte om elkaar te ontmoeten.  
We hebben toen gekeken naar passende alternatieven.  
 

    
 
In september zijn er een aantal kleinschalige inspiratielunches georganiseerd.  
Tijdens die lunches gingen de ondernemers van de Hurk onder leiding van een tafelvoorzitter met 
elkaar het gesprek aan. De agenda werd samen bepaalt. Het waren vooral lunches waar met elkaar 
gespard werd en waar je geïnspireerd kon raken. Zaken delen; kennis, passie en vraagstukken onder 
gelijkgestemden. Er zijn er drie geweest. De vierde op 1-10 is helaas geannuleerd.  
Zodra er weer wat versoepelingen zijn zullen deze weer opgestart worden.  
 
 
Enkele opmerkingen van de deelnemers: 
  

 Richard Nettekoven AVI  Ik heb het als zeer fijn ervaren, Goed om te weten hoe elk bedrijf 

omgaat met de corona maatregelen, ziekteverzuim en thuiswerkers. Ideeën waar je zelf 

misschien niet over hebt nagedacht!  Altijd fijn om mensen te ontmoeten uit je omgeving in 

een andere setting dan het bedrijf. 

 Mark van Asten Six Pack Fijn om elkaar weer te ontmoeten. Inspirerend. Leerzaam. Geen 

thuiswerken maar extern werken! Leuke setting. Open met gelijkgestemden praten over 

ondernemerszaken. Delen van ondernemers ervaringen 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6715528018342756352
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- Vervolg activiteitencommissie  
 

 De inspiratielunch heb ik ervaren als informatief, inspirerend, verhelderend, lekker en vooral 

precies lang genoeg. 

 Prima sessie. Mijn feedback op de dag zelf was dat de focus wel wat meer op de Hurk 

gerelateerde zaken mag liggen. 

Klik op de link voor meer foto’s van de lunch. Gemaakt door Tim Meijer. foto's inspiratielunch 

 

 
Op de agenda stond een excursie naar het Catharina ziekenhuis gepland. Een kijkje op de nieuwe 
afdelingen / achter de schermen. Omdat dit nu niet mogelijk is hebben ze een Webinar gemaakt.  
De moeite waard om te bekijken. Leuk ter voorbereiding op onze excursie hopelijk volgend jaar.  
Veel kijkplezier.  
 

 Kijkje achter de schermen CZH  

 

 

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 

 
 

 
Op 8 december staat weer een Keurmerk Veilig Ondernemen vergadering gepland. Samen met de 

gemeente, politie, brandweer en lokale ondernemers wordt er gesproken over alle zaken die ertoe 

doen op ons terrein die met veiligheid te maken hebben. Het helpt ons als u ons daarbij helpt via de 

BuitenBeterApp. Als u iets signaleert op het terrein geef het door via de app. Gaat snel en makkelijk. 

Samen zorgen voor een Veilige Omgeving.  

Afgelopen weekend is er een melding binnen gekomen bij het bestuur van OK de Hurk over de 

overlast die een groep van 20 / 30 personen geeft in de omgeving van Waldeck Pyrmontstraat. Deze 

overlast is in 1 jaar tijd enorm gegroeid. Van prostitutie tot het dealen van drugs. De gemeente is 

door ons ingeschakeld. Ook als u hier concrete last van ondervindt laat dit weten bij voorkeur via de 

app. Het komt dan ook bij ons terecht.  

  

https://www.okdehurk.nl/site/index.php/agenda
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6717708109386665984
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Verduurzamen bedrijventerrein De Hurk  
 
Economische en bedrijfsmatige doelen gaan samen met verduurzaming.  
 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn we hier samen met het VNO NCW en de gemeente 

druk mee aan de slag gegaan. Het doel nog even voor u hieronder neergezet:  

We zetten in op een goede verkenning van de opgave op het bedrijventerrein. We gaan op zoek naar 
een haalbare en bij voorkeur gemeenschappelijke opgave. Dat kunnen ook meerdere opgaven zijn. 
We zoeken met betrokken partijen op bedrijventerreinen naar kansrijke opgaven om samen te 
realiseren. Het zal niet vanzelf gaan. Er is een grote investering aan middelen en daadkracht mee 
gemoeid. Het vraagt ook om een gerichte strategie van samenwerken en medewerking van 
overheden. Tegelijkertijd is er veel reden tot optimisme. De investering is het dik waard. Als we het 
goed doen kunnen we veel maatschappelijke en bedrijfsmatige waarde creëren. 
 

Er zijn inmiddels twee acties benoemd die uitgewerkt zijn. In verband met corona gaan we starten 

met actie 2. Binnenkort volgen hier persoonlijke uitnodigingen over.  

1) We zijn gaan kijken hoe andere terreinen dit oppakken. Waar lopen zij tegen aan. Wat zijn 

kansen. Wat kunnen we daarvan leren. Ervaringen vanuit andere ondernemers, vanuit 

andere terreinen.  Daar komen zogenaamde Kennisuitwisselingsbijeenkomsten voor.  

2) Een Pilot met 3 of 4 speerpunten. Die komen voort uit de individuele interviews. De basis 

voor de interviews zijn de scan, die is al uitgevoerd, met een ruwe typering van ons terrein. 

En het verhaal van Harold v.d. Ven. Daaruit zijn diverse vragen geformuleerd. De interviews 

zullen vooral bestaan uit waar staan (sta) we (je) nu en waar wil je (gezamenlijk) graag naar 

toe.  Uiteindelijk komen we op een punt uit waarin de begeleiding gestart kan worden. 

Binnen het eigen bedrijf of voor het hele terrein. Er zullen bij 10-15 ondernemers interviews 

worden afgenomen. Groot en klein. Nog niet bezig met verduurzamen / ervaren met 

verduurzamen.  

 
 

 MKB Plan  
 
OVE  (Een overkoepelend orgaan van 7 ondernemersverenigingen in Eindhoven waar 
Ondernemerskontakt De Hurk een onderdeel is)  is een partner in het MKB Plan. Samen met VNO 
NCW, gemeente Eindhoven, WTC , Fontys en Brainport.  
Dankzij dit plan, deze samenwerking,  kunnen en willen de grote bedrijven in onze regio hun kennis 
en ervaring vertalen in tips en deze delen met het kleinere MKB om ze te helpen met stappen zetten.  
In digitalisering, data en internationaal ondernemen. We gaan zo proberen een brug te slaan tussen 
de kennis van de grote bedrijven en het kleinere MKB.  
98% Van onze Mkb’ers hebben minder dan 20-25 personeelsleden. Bij deze Mkb’ers, onze Mkb’ers 
willen we verwondering gaan creëren om ze vervolgens te gaan helpen in de stappen die gezet 
moeten worden.  
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- Vervolg MKB-Plan  
 
 
Bedrijven krijgen betere inzicht in hun klanten, ontdekken nieuwe businessmodellen en versterken 
daarmee hun concurrentieposities. Het belang van “ meegaan met de tijd” wordt door bijna iedereen 
onderschreven, maar wat moet daarvoor gebeuren en wie kan u helpen ?  
 
We houden u op de hoogte. Binnenkort.  
 
>> We gaan deze items ook toevoegen aan onze website zodat u het tussendoor kunt blijven volgen.  
 
 
 
✓ Tot slot:  

o Heeft u nog tips voor onze website www.okdehurk.nl. Het is tenslotte een website van ons 

allemaal.  

o Volgt u onze eigen OK de Hurk LinkedIn-pagina al. Klik hier op de link>  Volgt u ons al op 

LinkedIn 

o Heb je suggesties neem even contact op met de secretaris via info@okdehurk.nl 

 

 

 

 

Namens het hele bestuur wensen wij u veel sterkte toe de komende tijd met alle zakelijke en 

persoonlijke uitdagingen die het Corona met zich meebrengt. Blijf gezond !   

 

 

http://www.okdehurk.nl/
https://www.linkedin.com/company/de-hurk-werkt/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/de-hurk-werkt/?viewAsMember=true
mailto:info@okdehurk.nl

