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Bekijk de webversie

Ondernemersnieuwsbrief
Met deze zomerse ondernemers nieuwsbrief hopen we nog even met u
in contact te zijn, voordat u van een welverdiende zomervakantie gaat
genieten. Aanmelden voor deze nieuwsbrief? Klik op de knop
hieronder;

Aanmelden Ondernemers nieuwsbrief

Save the date | 19 november 2021
Zet alvast een melding in uw agenda op
deze ochtend! Afgelopen jaar
organiseerden we voor het eerst "de
dag van de ondernemer Doesburg". Met o.a. een heerlijk ontbijt en een
inspirerende gastspreker, Wilbert de Louw | Foodcase over hoe hij door de
Coronacrisis heenkwam. Deze 2020 versie moesten we uiteindelijk digitaal
doen.
45 ondernemers waren er online bij en genoten intussen van een heerlijk
ontbijtje van Bertram thuis of op de werkplek.
Dit jaar gaan we hopelijk weer voor een fysieke bijeenkomst in de
Gasthuiskerk in Doesburg. Een inspirerende gastspreker hebben we
gevonden in de persoon van Martin Kniest van Matz Carwash (MatzSocial) |
https://www.matzsocial.nl/martin-kniest/
Wellicht heeft u de documentaire MatzCarwash al gezien op NPO1?
Wij hopen dat wij u met deze gastspreker kunnen inspireren om inclusief te
ondernemen.
Martin Kniest bewijst in De Wasstraat dat een bedrijf waarvan ruim negentig
procent van de werknemers een arbeidsbeperking heeft, levensvatbaar kan
zijn. Wat maakt zijn wasstraat zo’n succes? "Je moet ze als mens
behandelen, niet als nummer."
Meer zien van deze ondernemer? Klik op de button hieronder.

Kijk de documentaire de Wasstraat

Preventie akkoord
Beste ondernemer,
In Doesburg willen we
gezonde en vitale inwoners.
Daarom gaan we aan de slag
met de ontwikkeling van het
Doesburgs Preventieakkoord.
En dat willen we samen doen.
Samen met u, met inwoners
en andere
samenwerkingspartners. Door het verbinden van bestaande initiatieven en
waar nodig nieuwe initiatieven te starten, willen we de inwoners van de
gemeente Doesburg helpen aan een gezondere leefstijl.
In het Doesburgs Preventieakkoord staan drie thema’s centraal;
• het terugdringen van overgewicht
• het verminderen van roken (en meeroken)
• het tegengaan van overmatig alcoholgebruik.
Deze drie samen zijn namelijk de belangrijkste ziektemakers. Ook is er
aandacht voor lokale thema’s die een gezonde leefstijl raken.
Juist lokale organisaties, zoals zorgpartijen, sportaanbieders, scholen en
lokale ondernemers dragen bij aan een gezonde leefstijl van onze inwoners.
U kent onze inwoners en weet als geen ander wat er nodig is voor een
gezond Doesburg. Dit traject is vergelijkbaar met het Doesburgs Sport- en
Beweegakkoord, dat in 2020 is afgerond en waarvan de uitvoering
inmiddels is gestart. En met het preventieakkoord zoeken we ook weer de
verbinding met de ambities en acties uit het Sport- en Beweegakkoord.
Vragenlijst
We hebben uw hulp nodig om de belangrijkste thema’s, doelgroepen en
ambities voor het preventieakkoord vast te stellen. Dat kan door het
invullen van een vragenlijst. Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer
10-15 minuten van uw tijd in beslag. Wij willen u vragen de vragenlijst
uiterlijk 22 augustus in te vullen. Klik hier voor de vragenlijst:
https://nl.surveymonkey.com/r/DoesburgsPreventieakkoord
Na de zomer organiseren wij een verdiepingsbijeenkomst over het
Doesburgs Preventieakkoord, om al uw ideeën uit te werken tot concrete
acties. U bent hiervoor van harte uitgenodigd. De uitnodiging volgt op een
later moment.

LAST CALL
MKB-deal aanvragen
Voor ondernemers uit de gemeente Doesburg kunnen er nog vouchers
worden aangevraagd. Via smarttogether-arnhemnijmegen.nl. Wilt u
meer informatie? Neem contact op met Wendy Timmer via
wendy.timmer@doesburg.nl.

IJsjes bedrijventerrein Beinum West & Oost
Afgelopen woensdag 21 juli trakteerde de afdeling EZ van de gemeente
Doesburg ondernemers van bedrijventerrein Beinum West en Oost) op
een heerlijk ijsje van ijssalon Hendrick. Wethouder Arthur Boone trapte
de actie af bij Proflite .
Afgelopen jaar startte de werkgroep KVO-B
(keurmerk veilig ondernemen Beinum West en Oost)
de voorbereiding voor dit keurmerk samen met ondernemers,
vastgoedeigenaren, politie, brandweer en gemeente.
Op dit moment worden de laatste enquetes verzameld om hieruit de
doelstellingen te kunnen filteren om gezamenlijk te gaan voor een
schoon, heel en veilig werkklimaat op deze bedrijventerreinen.
Bent u ondernemer op Beinum West of Oost, en heeft u de enquete niet
ontvangen of wilt u meer informatie over het KVO-B? Neem dan
contact op met accountmanager bedrijven Wendy Timmer |
wendy.timmer@doesburg.nl |

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u wendy.timmer@doesburg.nl toe aan uw adresboek.

