
 
 

Ondernemershuis Brabant officieel geopend  
 
Op woensdag 12 oktober jl. is door burgemeester Han s Gaillard van Son en Breugel 
het officiële startsein gegeven voor de opening van  Ondernemershuis Brabant.  
 
De burgemeester prees het initiatief van de acht leden om een 
vrijblijvende samenwerking te continueren in een coöperatie en 
daarmee hun netwerk en expertise breder in te zetten. Nadat de 
leden de mogelijkheid hadden gekregen om zichzelf kort te 
introduceren bij de ruim 70 aanwezige ondernemers, werd met een 
druk op de knop het logo van Ondernemershuis Brabant onthuld.  
 
In Ondernemershuis Brabant hebben acht ervaren ondernemers - 
vanuit diverse disciplines - hun krachten gebundeld om het 
MKB/MKB+ te ondersteunen. Collega-ondernemers kunnen er 
terecht met vragen op het gebied van financiën, wetgeving, 
communicatie en human resource-advies.  
 
Als dank voor de aanwezigheid en bijdrage van de burgemeester 
aan de opening bieden de leden van Ondernemershuis Brabant hun diensten en expertise 
aan, aan een lokaal maatschappelijk betrokken initiatief. Gekozen is voor De Carrousel van 
Stichting MeeDoen Werkt!, een leer- en werkcentrum in Son en Breugel voor mensen met 
een beperking. Op korte termijn wordt besproken op welke wijze Ondernemershuis Brabant 
zich hiervoor in gaat zetten.  
 
Aangesloten bedrijven 
De organisaties die aangesloten zijn bij Ondernemershuis Brabant zijn:  
 
� AIMS International Netherlands. Levert op maat gemaakte Executive Search & Talent 

Managementdiensten. 
� Dinkelberg & Kuipers. Adviseur voor ondernemers op accountancy en fiscaal vlak, maar 

ook bij bredere ondernemersvraagstukken.  
� Hermsen Advocatuur. Richt zich op juridische dienstverlening voor het MKB.  
� M8 Communicatie. Helpt organisaties naar een hoger niveau te tillen met trainingen, 

coaching, advies en de ontwikkelingen van communicatiemiddelen.  
� PDC. Geeft ondernemers antwoord op alle personeelszaken. 
� Quorim. Is gespecialiseerd in risicobeheersing voor bedrijven in het midden- en 

kleinbedrijf en particulieren.  
� Tielemans administraties. Voor administratieve ontzorging van ondernemers. 
� Van Boekel & Nederlof Advocaten. Gericht op kwesties in het midden- en kleinbedrijf, 

maar ook het adres voor het begeleiden van ondernemers bij een echtscheiding of een 
strafzaak.  
 

 
Noot voor de redactie: 
 
Meer informatie over Ondernemershuis Brabant is te vinden op 
www.ondernemershuisbrabant.nl.   
 
Met vragen over Ondernemershuis Brabant kunt u terecht bij Miranda Kampers, voorzitter. 
Zij is bereikbaar op 06 – 16 23 48 22. 

Onder toeziend oog van voorzitter 
Miranda Kampers verricht burgemeester 
Hans Gaillard met één druk op de 
(digitale) knop de officiële opening van 
Ondernemershuis Brabant. 


