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Gemeente Gennep vangt tot 450 Oekraïense vluchtelingen op
bij Residence Heijendael. De roep om werk van deze groep is
groot. Oekraïners hebben geen werkvergunning nodig en
tegelijkertijd is hier een grote behoefte aan arbeidskrachten.
Daarom brengen we uitzendbureaus en Oekraïners met elkaar
in contact.
Lees meer

Veel gemeenten hebben te maken met problemen in het
winkelgebied. Bijvoorbeeld met zwerfafval, vandalisme en
winkeldiefstal. Dat zorgt voor schade en voor een onveilig en
onprettig gevoel bij ondernemers, personeel, bezoekers en
bewoners van het winkelgebied. Daarom zijn we gestart met
het project Keurmerk Veilig Ondernemen Winkelgebied.
Lees meer

Henri Geurts runt met zijn vrouw cafetaria Plaza Gennep en
hij is voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland (KHN)
afdeling Maas en Niers. Henri noemt zich een spin in het web
die zorgt voor afstemming tussen de gemeente en de lokale
horeca-ondernemers. “Die afstemming verloopt heel positief.
We zien elkaar als partners.”
Lees meer

Maakt u zich als ondernemer zorgen om de stijgende
gasprijzen? Wilt u weten aan welke wettelijke
duurzaamheidseisen u moet voldoen? Of wilt u gewoon uw
steentje bijdragen aan een schonere wereld? Stichting
Groene Economie Limburg helpt u bij het verduurzamen van
uw bedrijf.
Lees meer

Bij de helft van de kleine ondernemers heeft corona een
negatieve impact op hun bedrijf. KVK, VNO-NCW, MKBNederland en het Ondernemersklankbord werken samen om
ondernemers te ondersteunen met persoonlijk advies en hulp
op maat. Bijvoorbeeld met de Toekomstcheck.
Lees meer

Sinds 1 januari heeft het centrum van Gennep een
Bedrijveninvesteringszone (BIZ): een afgebakend gebied
waarbinnen de ondernemers samen investeren. Het doel van
de BIZ is om het centrum op de kaart te zetten en nóg
aantrekkelijker te maken. Op 31 maart was de officiële
oprichtingsbijeenkomst in Pica Mare.
Lees meer

Bent u als ondernemer (deels) actief in de toeristische sector?
Denk dan mee over de vrijetijdseconomie in onze gemeente
door een korte vragenlijst in te vullen!
Lees meer

Het vinden én behouden van goed, kwalitatief personeel is
een van de grootste uitdagingen waar werkgevers voor staan.
Om gezamenlijk deze uitdaging aan te gaan en kansen te
delen, organiseert gemeente Gennep ontbijtsessies met
lokale ondernemers, zorginstellingen en onderwijs. De eerste
twee sessies vonden plaats in november en december 2021.
De volgende staat gepland op 17 mei. Komt u ook?
Lees meer

Op 7 april 2022 vond de eerste Kennissessie Arbeidsmarkt
plaats in samenwerking met de Industriële Kring. Deze sessie
is een concreet initiatief dat voortkomt uit de ontbijtsessies. De
gedeelde inspiratie en praktische tips voor het toepassen van
duurzame inzetbaarheid in de praktijk werden enthousiast
ontvangen door de deelnemers.
Lees meer

Wilt u vmbo-leerlingen laten ervaren hoe leuk uw werk is?
Doe dan mee met On Stage, het beroepsoriëntatieproject voor
zo’n 800 vmbo-leerlingen van het Merletcollege, Metameer en
Elzendaalcollege.
Lees meer
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