
 
 

‘Samen sterker ondernemen’ 
Ondernemershuis Brabant opent haar deuren 

 
Ondernemershuis Brabant opent woensdag 12 oktober haar deuren op Ekkersrijt in 
Son en Breugel. Met deze coöperatie bieden acht ervaren ondernemers aan andere 
bedrijven in het midden- en kleinbedrijf een scala aan ondersteunende diensten. 
Ondernemers kunnen er terecht met vragen op het gebied van financiën, wetgeving, 
communicatie en human resource-advies.  
 
De aangesloten leden zijn fysiek op één locatie - Ekkersijt 4607 in Son en Breugel – 
gevestigd en werken al enige tijd samen, waardoor de lijnen kort, sterk en persoonlijk zijn. 
De samenwerking blijkt zo succesvol dat de ondernemers de stap hebben gezet om een 
coöperatie te vormen. Collega-ondernemers kunnen er terecht voor oplossingen voor tal van 
kwesties, zodat zij zichzelf op zijn of haar kernactiviteiten kan richten. Ondernemershuis 
Brabant zorgt snel voor een goede oplossing.       
 
Toegevoegde waarde 
Voorzitter Miranda Kampers van Ondernemershuis Brabant is 
enthousiast over dit nieuwe initiatief: “De één-loketfunctie met een 
diversiteit aan vakgebieden en expertise is wat Ondernemershuis 
Brabant uniek maakt. De acht deelnemers vertegenwoordigen 
gezamenlijk een groot netwerk waar ondernemers profijt van kunnen 
hebben. De formule past geheel bij de Brainport-gedachte om kennis 
te delen en de krachten te bundelen. De dienstverlening die wij bieden 
heeft meerwaarde omdat de diensten complementair zijn aan elkaar en 
daarmee ondernemers veel zorg uit handen nemen.“   
 
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.  
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Meer informatie over Ondernemershuis Brabant is te vinden op 
www.ondernemershuisbrabant.nl.   
 
U bent van harte welkom om de officiële opening, die wordt verricht door burgemeester Hans 
Gaillard van Son en Breugel, bij te wonen. Aanmelden kan via de website van 
Ondernemershuis Brabant: www.ondernemershuisbrabant.nl/opening    
Het programma voor die middag is als volgt: 
 
16.30 uur Ontvangst 
17.00 uur Woord aan dagvoorzitter en opening door burgemeester Hans Gaillard 
17.45 uur Netwerken 
19.30 uur Einde 
 
Met vragen over Ondernemershuis Brabant kunt u terecht bij Miranda Kampers, voorzitter. 
Zij is bereikbaar op 06 – 16 23 48 22. 


