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Hallo Bezoeker,
In de maandelijkse nieuwsbrief van Stichting Parkmanagement Laarbeek brengen we nieuws dat
voor u als ondernemer op de Laarbeekse bedrijventerreinen van belang kan zijn. Heeft u
relevant nieuws voor onze nieuwsbrief? Laat het weten via info@parkmanagementlaarbeek.nl.

KVO hercertificering
Oproep invullen enquête!
Stichting Parkmanagement Laarbeek, de gemeente, politie en brandweer willen blijven
samenwerken om uw bedrijventerrein "schoon, heel en veilig" te krijgen / te houden. Door
middel van deze samenwerking kan uw bedrijventerrein in het bezit blijven van het Keurmerk
Veilig Ondernemen.
Om het Keurmerk daadwerkelijk te kunnen behouden, is een hoge respons op de enquête
belangrijk. Met het invullen van deze enquête draagt u bij aan het behouden van het Keurmerk
Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en kunt u invloed uitoefenen op de maatregelen die de
komende drie jaar genomen kunnen gaan worden.
Uw mening over het bedrijventerrein is daarbij van zeer groot belang!
Wij verzoeken u daarom vriendelijk deze enquête in te vullen. Dit vergt 10 minuten van uw
kostbare tijd maar u verschaft hiermee de werkgroep KVO een duidelijk beeld van wat er leeft
op het bedrijventerrein en mede door uw opmerkingen zal de werkgroep in de komende drie jaar
maatregelen gaan uitvoeren om het terrein nog "schoner en veiliger" te krijgen / te houden.De
gegevens worden vertrouwelijk behandeld, en alleen totaalcijfers zullen worden weergegeven.
Voor eventuele vragen kunt u terecht bij: info@parkmanagementlaarbeek.nl
Enquête:

https://mkbnl.socratos.net/i.0/5d2sqMVhzqyWr6VGp6e4sTXkt9KfQ
Wij rekenen op uw medewerking!

Laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl
Op onze website zijn alle huisvestingsvraagstukken met betrekking tot de bedrijventerreinen in
Laarbeek terug te vinden. Onder het kopje ‘actueel’ staat een up-to-date aanbod van
bedrijfsonroerendgoed en kavels; handig voor ondernemers die zich hier graag willen vestigen of
die reeds gevestigd zijn en vraagstukken hebben over regel-wetgeving, vergunningen etc.
Om de naamsbekendheid te vergroten en meer ondernemers te kunnen bereiken hebben wij
onlangs onze facebookpagina gelanceerd. Als u op de hoogte wilt blijven van recente
ontwikkelingen rondom huisvesting, vragen wij u deze pagina te ‘liken’ en wellicht uw collega
ondernemers er op te wijzen.
Wilt u een object aanbieden of bent u op zoek naar een geschikte locatie? Laat het ons
weten en wij brengen het onder de aandacht!
info@parkmanagementlaarbeek.nl of info@mijnbedrijfslocatie.nl

Nieuws vanuit Brainport
Bent u voorbereid op de veranderende wetgeving omtrent beveiliging van
persoonsgegevens?
Vanaf 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) strengere
eisen stellen aan overheid, burgers en klanten voor wat betreft de wijze waarop met
persoonsgegevens wordt omgegaan. Dit betekent voor een groot aantal bedrijven dat zij in 2018
een Data Protection Officer (DPO) ofwel Functionaris Gegevensbescherming moeten aan
stellen. De indienststelling van deze interne toezichthouder op de verwerking van
persoonsgegevens, is verplicht bij bedrijven die op grote schaal persoonsgegevens verwerken,
bij bedrijven met meer dan 250 werknemers en bij overheidsdiensten.
Vanaf 25 mei 2018 is de vrijblijvendheid definitief verdwenen en gaat de Autoriteit
Persoonsgegevens strenger toezien op de naleving. Meer en uitbegreide informatie over DPO
leest u hier
Moet mijn bedrijf aan deze eis voldoen? Check

Brainport op bezoek in Laarbeek
‘Brainport in bedrijf’ organiseert op 26 oktober aanstaande een bijeenkomst voor de
gemeenteraad van Laarbeek bij het bedrijf Kanters Special Products BV in Lieshout.
Kanters Special products is een van de innovatieve, markante bedrijven in de gemeente
Laarbeek, die deel uitmaakt van Brainport Eindhoven; toptechnologiegebied van wereldformaat
en een krachtige economische motor voor de landelijke economie. Tijdens de bijeenkomst zullen
de raadsleden alsmede het bestuur van Stichting Parkmanagement Laarbeek worden
geïnformeerd over de nationale actieagenda en ervaren op welke manier dit lokale bedrijf
daaraan bijdraagt.

TRAINEESHIP PROGRAM HELPT MKB’ERS BIJ AANTREKKEN BUITENLANDS TECH
EN IT TALENT
Het Brainport Traineeship Program helpt MKB-bedrijven bij het aantrekken van schaars tech en
IT talent uit het buitenland. Iets waar kleine en middelgrote bedrijven niet altijd even ervaren in
zijn. De afgelopen jaren kwamen in totaal 165 Spaanse trainees naar Nederland en 40% van
deze pas afgestudeerde techneuten en IT’ers bleef ook na afloop bij de bedrijven werken.
“Voor MKB-bedrijven is het aantrekken van talent uit het buitenland niet altijd even voor de
hand liggend,” vertelt projectleider van het Brainport Talent Attraction Program bij Brainport
Development; Richard Kerste. “Ze hebben vaak geen ervaring met werven in het buitenland en
wat erbij komt kijken als het gaat om wet- en regelgeving. Het Brainport Traineeship Program
regelt dit voor deze bedrijven.”
Lees meer>

Nieuws vanuit de gemeente Laarbeek
Laarbeek schittert in het groen
De gemeente Laarbeek heeft met haar kern Beek en Donk goud gewonnen bij de Europese
groencompetitie Entente Florale!
Laarbeek is toonaangevend op het gebied van groen en duurzaamheid en de manier waarop
inwoners hierbij betrokken zijn. In september 2016 werd Laarbeek al gekroond tot groenste
gemeente van Laarbeek, bij de jaarlijkse groencompetitie van Entente Florale. Daarbij kende de
vakjury het hoogste cijfer ooit toe en een speciale prijs op het gebied van biodiversiteit.
Lees meer>

Collegebezoek

Het college hecht grote waarde aan het bedrijfsleven in Laarbeek. Om op de hoogte te blijven
van wat er speelt en welke ontwikkelingen er zijn gaat het college regelmatig op werkbezoek bij
Laarbeekse bedrijven. Onlangs heeft het college een bezoek gebracht aan het bedrijf Specs EMobility in Aarle-Rixtel, bekend van de intelligente e-scooter “The Electric Dutchman”. Innovatie,
kwaliteit & duurzaamheid verpakt in een spraakmakend jasje van Dutch Design. “Duurzame
ontwikkelingen die we graag (letterlijk) de ruimte willen geven en waarbij we willen meedenken
over mogelijke kansen”, aldus wethouder Tonny Meulensteen. “Bovendien goed om te zien dat
dit bedrijf ook op sociaal-economisch vlak oog heeft voor duurzaamheid, door mensen in te
zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt”, vult wethouder Buter aan.

Advertorial Regio in Bedrijf
De editie 2017-2018 van het blad Regio in Bedrijf 2017-2018 Noordoost-Brabant is uitgekomen.
Ter promotie van de gemeente Laarbeek en het bedrijfsleven is er een advertorial in deze editie
geplaatst. Bekijk 'm hier.

Volg ons op

@pmlaarbeek &

laarbeek.mijnbedrijfslocatie.nl

www.ParkmanagementLaarbeek.nl

