
Netwerkborrel
VOG op locatie:

De gemeente Geertruidenberg kent een grote diversiteit 
aan bedrijven die bepalend zijn voor o.a. de lokale 
economie en de werkgelegenheid.
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan lokale 
initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ook in 2016 slaan ondernemersvereniging VOG en de 
Langstraat de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws. 
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is ook te vinden op vogweb.nl.

Op bezoek bij Van de Lande 
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Netwerkborrel
Heeft u interesse om uw 
bedrijf open te stellen 
voor een netwerkborrel 
en VOG-leden een kijk-
je in uw bedrijf te geven, 
meld u dan aan bij Marco 
Verbrugge. “Wij vinden dit 
heel erg leuk. Als er andere 
productiebedrijven zijn die 
denken: ‘dat is gaaf, ik wil 
mijn bedrijf ook presente-
ren op die manier’. Meld je 
aan, dan plan ik ze in.”

Donderdag 18 februari bracht een 
groep VOG-leden een bezoek aan Van 
de Lande, ‘producent van een uitzon-
derlijk breed programma aan fittingen 
en armaturen uit PVC en PE’. Het be-
zoek stond in het teken van een net-
werkborrel op locatie. Waar de Ver-
enigde Ondernemers Geertruidenberg 
iedere eerste maandag van de maand 
een Network Coffee organiseren, gaat 
men nu ook drie of vier keer per jaar 
een netwerkborrel binnen een bedrijf 
organiseren: “Kijken en leren binnen 
een bedrijf, een hapje en een drankje 
en netwerken.”

RAAMSDONKSVEER – Op een laagdrempe-
lige manier in contact zijn met andere on-
dernemers uit de gemeente Geertruidenberg. 
Dat gevoel was er donderdagavond. Bij bin-
nenkomst maakte iedereen een praatje met 
elkaar, soms een kennismaking en soms me-
teen een goed gesprek. Al snel werd de direc-
tie van Van de Lande voorgesteld om iedereen 

kennis te laten maken met het bedrijf. “Leuk 
dat er zo’n grote groep is gekomen. Het is 
een geweldig leuk initiatief om dit soort bor-
rels bij een bedrijf te doen. Het is interessant, 
waar dan ook en bij welk bedrijf dan ook,” 
zegt Van de Lande. Het bedrijf is in 1956 op-
gericht. “Door mijn opa, in de buurt van Rot-
terdam. Het is een echt familiebedrijf. Door 
ruimtegebrek zijn we verhuisd; sinds 1977 
zitten we hier en zijn we langzaam gegroeid.”

In drie groepen werden de bezoekende on-
dernemers en MT-leden vervolgens door het 
bedrijf meegenomen en kreeg men uitleg 
over wat er 24 uur per dag gaande is binnen 
het bedrijfspand aan Lissenveld 1 in Raams-
donksveer. Mooi was het om te zien dat de 
bezoekers uitleg kregen over het bedrijf en 
tegelijkertijd konden zien hoe alles er dan 
uitziet, het zorgde af en toe voor verbaasde 
blikken en er werden vele vragen gesteld over 
het hoe en wat binnen Van de Lande.

Van de Lande bestaat inmiddels zestig jaar en 
is een grote speler op de markt van fittingen 

en armaturen uit PVC en PE. “PVC-fittings 
van Van de Lande worden wereldwijd toe-
gepast; hier werken we ook aan innovatieve 
nieuwe producten. In totaal zijn er 4500 ver-
schillende producten, die we ook allemaal op 
voorraad hebben. En daarbij staat kwaliteit 
altijd voorop. Onze producten voldoen aan 
de hoogst denkbare functionele en visuele ei-
sen.” Van de Lande, winnaar van de Participa-
tieprijs West-Brabant 2015, heeft een sterke 
merknaam in Nederland én daarbuiten. “We 
leveren wereldwijd. En we onderscheiden 
ons door een eigen fitting-programma, veel 
producten en alles in ruime hoeveelheid op 
voorraad en kwaliteit.”

Na de rondleiding was er tijd voor een brood-
je en een borrel, om nog eens na te praten 
over de grote indruk die het bedrijf had ge-
maakt en om tegelijkertijd te netwerken.


