Wie is het Kempisch Ondernemers Platform (KOP)?
Het Kempisch Ondernemers Platform (KOP) bevordert het ondernemersklimaat in
opdracht van de lokale ondernemers-verenigingen binnen de 4 Kempengemeenten;
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel - De Mierden.
Het verbeteren van het ondernemersklimaat doen we aan de hand van verschillende projecten,
programma’s en evenementen. Zo is het KOP onder andere de organisator van KempenTech
en via het programma Kies Kempische Bedrijven verzorgen 35 techniekcoaches
gastlessen en excursies voor kinderen in het basisonderwijs om hen te enthousiasmeren voor techniek.
Maar ook bovenregionaal vertegenwoordigen we de belangen van ondernemers in de Kempen. Zo pleiten we
samen met de Kempengemeenten voor het verbreden van de A67 en maken we ons sterk voor het verbeteren
van de lokale bedrijventerreinen. Wil je meer weten over het KOP?
Neem dan eens een kijkje op onze website www.hetkop.nl

Uw eigen profiel aanmaken op www.hetkop.nl
De website www.hetkop.nl is hét ondernemersplatform van de Kempen waar u naast nieuws over lokale
bedrijven ook eenvoudig in contact kunt komen met collega-ondernemers.
Door het invullen van uw eigen profiel op onze website (zie hieronder het voorbeeld van 1412 Marketing &
Media) kunt u eenvoudig gevonden worden door andere Kempische bedrijven. Hoe vollediger u uw profiel
invult, hoe makkelijker bedrijven u kunnen vinden. Houd hierbij voor ogen waar u wilt dat uw bedrijf op
gevonden wil worden. Ook kunt u gegevens van medewerkers invullen op uw profiel, deze gegevens zijn
alleen zichtbaar voor andere bedrijven welke ook kunnen inloggen op de KOP website. Deze gegevens zijn
dus niet openbaar. U kunt ook zelf zoeken via de zoekfunctie om zo het bedrijf met de gewenste expertise te
vinden binnen de Kempen.

Als lid van een lokale ondernemersvereniging bent u automatisch lid van het KOP. U hoeft zich
dus NIET apart aan te melden.
Inlogcodes
Uw inlogcode en wachtwoord wordt in een aparte e-mail verzonden. U kunt rechts bovenin op www.hetkop.nl
met deze gegevens inloggen. Daarna klikt u op “mijn account”. Daar kunt u uw bedrijfsgegevens verder aanvullen.

Op basis van de informatie die beschikbaar is hebben we u ingedeeld in een bepaalde branche en
gekoppeld aan een thema (meerdere thema’s zijn mogelijk). Ook zijn uw logo en adresgegevens
reeds toegevoegd.
Uw logo vindt u terug door op “bekijk bedrijf pagina” te klikken. Mocht de branche, het thema of uw
logo niet correct zijn kunt u dit via e-mail bij ons aangeven.
Uw adresgegevens, bedrijfsbeschrijving en medewerkers kunt u zelf aanpassen.

Hulp nodig? Vragen?
Voor vragen over het inloggen of het aanvullen van uw profiel kunt u contact opnemen met
Lonneke Evers, 06 - 54 27 14 96 of via lonneke@hetkop.nl.

