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Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

‘Doe maar een autootje’. Wie 
kent de reclame van Royal Club 
niet? Die met die man die geen 
keuze maakt? Uiteindelijk rijdt hij 
in een tuk tuk met een garnaal 
er op, in een te klein blauw pak, 
met een raar kapsel en woont hij 
in een vieze energiecentrale. Zo 
werkt het met marketing en com-
municatie ook. Als je niet de juiste 
keuzes maakt en geen plan hebt, 
dan zal je nooit groeien. 

JE! helpt je merk te groeien. Hoe? 
Door het leveren van krachtige 
websites, social media campag-
nes, emailings en video’s die jouw 
verhaal vertellen. Zo win je nieu-
we klanten en blijf je top-of-mind 
bij je doelgroep. Jessica Eland be-
gon ruim een jaar geleden met 
haar full service marketing- en 
communicatiebureau en houdt 
er van om mensen met haar ken-
nis van het vak te kunnen helpen 
groeien met hun bedrijf.
“Er zijn veel bedrijven die prach-
tige producten of diensten heb-
ben, maar die vinden het soms 
lastig om de voordelen goed over 
te brengen op hun klanten of po-
tentiële klanten. Ze zijn expert op 
hun vakgebied, maar marketing 
en communicatie is ook een vak”, 
zegt Jessica. “Ik help ze om hun 
verhaal vorm te geven. Via hun 
website, e-mail, de krant en soci-
al media. Ik zet ze allemaal in om 
de boodschap over te brengen bij 
hun klant.”

Na haar studie aan Nyenrode Uni-
versiteit was Jessica ruim twaalf 
jaar werkzaam als marketing en 
communicatiemanager in de au-
tomotive en heeft daar alle facet-
ten onder haar hoede gehad. Ze 
benadrukt hoe belangrijk goed 
contact met klanten is. “Als je 
geen contact houdt met klanten 
door te zeggen wat nieuwe pro-
ductlijnen zijn of aan te geven 
wat er speelt binnen het bedrijf, 
kun je klanten verliezen.”

Stapje verder
“Waarom doe je wat je doet?” 
Het is een vraag die ze stelt als 
ze in gesprek gaat met een mo-
gelijke klant. “Wat ik met name 
doe is heel goed luisteren naar de 
klant. Waar zit de intrinsieke mo-
tivatie? Welk probleem los je op 
met je product of dienst? Als je 
dat achterhaalt, kun je een betere 
vertaalslag maken dan wanneer 
je zomaar een tekstje schrijft. Je 
moet dieper doorvragen wil je tot 
de essentie komen.” 

De doelgroep bepalen, dat is 
van belang. En daar kan JE! bij 
helpen. “Is de doelgroep helder, 
kun je kijken via welke kanalen 
die het beste te bereiken is. Dat 
begint met een advies waar we 
samen mee aan de slag kunnen 
gaan. Het is in ieder geval be-
langrijk vooraf een strategie te 
bepalen. Anders doe je maar wat. 
Het begint met het maken van de 
juiste keuzes, die kunnen we ver-
volgens vorm geven door teksten 
te schrijven, het juiste beeldma-
teriaal te maken, social media te 
vullen, e-mails te schrijven en de 
website in te vullen of te verbete-
ren. En op een gegeven moment 
kun je in de statistieken terugzien 

dat er verbetering is.”

Jessica heeft ook de opleiding 
psychologie gedaan, ze probeert 
altijd wat dieper door te vragen. 
“En ik blijf altijd kritisch. Is dit wel 
verstandig? Kun je het niet beter 
zo doen? Dat probeer ik er altijd 
in te houden.”

De toekomst in marketing en com-
municatie? Die zie ik vooral in het 
bieden van belevenissen. Beleve-
nis door pakkende video’s wordt 
steeds belangrijker om je verhaal 
te vertellen. Dit is echter niet bij 
alle doelgroepen het geval. Zo 
blijken volwassenen informatie 
van het achtuurjournaal gepre-
senteerd als geschreven content 
beter te verwerken en te onthou-
den, dan wanneer ze het journaal 
op tv kijken. Het achtuurjournaal 
bevat zo veel informatie in een 
korte periode, dat tv-kijkers niet 
in staat zijn om alles grondig te 
verwerken.  
Je doelgroep goed kennen is dus 
van cruciaal belang! Facebook 
speelt goed op dit dilemma in en 
biedt dynamisch adverteren aan. 
Met dynamische advertenties is 
het mogelijk om automatisch te 
variëren met verschillende ele-
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MARKETING EN COMMUNICATIE
JE! HELPT JOU OM JE VERHAAL TE  
VERTELLEN

VOG AGENDA

VOG VACATURES

11 jan 2019 17:00-20:00 
Nieuwjaarsreceptie i.s.m. Rabobank Amerstreek
Distributieweg 15, Oosterhout

31 jan 2019 13:00-14:00 
VOG Bestuursvergadering bij Verbrugge Makelaardij 
Gangboord 2, Raamsdonksveer

17 apr 2019  17:00-20:00 
VOG Networkborrel bij Dior Heavylift B.V. 
Ramgatseweg 23, Raamsdonksveer

Bekijk het volledige overzicht op 
https://vogweb.nl/over-vog/agenda/
Op deze pagina kan je je ook aanmelden.

menten in een advertentie. Zo 
kun je variaties aanbrengen in de 
titel, afbeeldingen, video’s, tekst, 
de beschrijving en CTA-button. 
Dankzij deze feature krijg je veel 
waardevolle inzichten over wat 
werkt bij jouw doelgroep, die 
je mee kunt nemen in volgende 
campagnes.

Sportieve inzet
Als ondernemer zet Jessica zich 

graag op een sportieve manier in 
voor goede doelen. “Nu heb ik de 
mogelijkheid om dat te doen en 
ik vind dat belangrijk. Afgelopen 
jaar heb ik samen met een klant 
een team opgezet om te lopen 
voor Make-A-Wish, we hebben 
een mooi bedrag op kunnen ha-
len. Dat wil ik voortzetten. Ik vind 
het belangrijk om iets terug te 
doen.”



Beste ondernemers,

Een sectie van bevlogen Econo-
mie & Ondernemen docenten van 
het Dongemond College wenst u 
een sprankelend 2019 toe!! 

Een 2019 waarin wij de samen-
werking met u willen opzoeken. 
Hoe laten we de leerlingen zien, 
wat er allemaal mogelijk is? Na-
tuurlijk doen we al veel om ze op 
jonge leeftijd de juiste keuze voor 
een vervolgopleiding te laten ma-
ken, maar voor ons ontbreekt de 
samenwerking met u. 

Wij laten onze vmbo basis- en ka-
der- leerlingen kennismaken met 
profielmodules: Commercieel, 
Administratie, Secretarieel en Lo-
gistiek. De gemengd theoretisch- 
leerlingen krijgen minder uren 
praktijk en volgen Commercieel 
en Secretarieel. Wij kunnen onze 
leerlingen een praktijkopdracht 
geven; hoe een offerte te ma-
ken of zakelijke mail te schrijven, 
maar hoe leerzaam zou het zijn 
als een van u hen terugmailt. 

Het logistiek proces, is iets waar 
u dagelijks mee te maken heeft 
en wellicht kunnen we leerlingen 
dit met een bedrijfsbezoek laten 
zien. Of kunnen zij werkzaamhe-
den uitvoeren voor u. Wanneer 
wij leerlingen laten zien, voelen, 
ruiken en beleven, vergroten we 
de betrokkenheid en het maken 
van de juiste vervolgkeuze. Naast 
de profielmodules maken onze 
leerlingen eigen keuzes in hun 
leerproces. Mogen zij aan de slag 
met Mode en design, Webshop, 
Marketing, Presentatie en styling, 
Recreatie of Ondernemerschap. 

In klas 2 laten wij onze leerlin-
gen al kennismaken met vaar-
digheden, die horen bij onder-
nemerschap. Hierin hebben we 
de samenwerking gezocht met 
organisatie ‘Jong Ondernemen’, 
maar we zouden het ontzettend 
fijn vinden als er ondernemers 
zijn die hun verhaal willen vertel-
len. Leerlingen in klas 2 bedenken 
een idee, maken een prototype 
en pitchen. 

Leerlingen in klas 3 zetten daad-
werkelijk hun idee op papier. On-
dernemers die bij zo’n project in 
de jury willen en de leerlingen 
van feedback voorzien, ook daar 
zijn we naar op zoek. Maar mis-
schien bent u die ondernemer, 
die wel een keer een workshop 
wil geven passend binnen (media)
vormgeving. Wij staan open voor 
uw idee.

Een van onze leerlingen zou zo-
maar uw toekomstige werknemer 
kunnen worden. Bent u geïnte-
resseerd, heeft u tips, opdrachten, 
ideeën of wilt u het gesprek met 
ons aangaan. Wij horen graag van 
u. U kunt een mail sturen naar 
ivdheijkant@dongemondcollege.
nl of evandijke@dongemondcol-
lege.nl.

Ivo van den Heikant & 
Evelien van Dijke, 
Voorzitters Economie en On-
dernemen, Dongemond College 
Raamsdonksveer en Made.

Op 20 december ondertekende 
minister Van Nieuwenhuizen het 
tracébesluit (TB) en het sane-
ringsbesluit (SB) van het project 
A27 Houten – Hooipolder. Hier-
mee zetten we een belangrijke 
stap richting de volgende fase: 
het voorbereiden van de aanbe-
steding, contractering en de uit-
voering van het project. De werk-
zaamheden starten in 2022.

Wat betekent dit voor Geer-
truidenberg en Raamsdonks-
veer
Knooppunt Hooipolder
• De A27 ten noorden van knoop-

punt Hooipolder krijgt aan bei-

de kanten drie rijstroken.
• Er komt een verbindingsboog 

van de A59 vanuit Zonzeel naar 
de A27 richting Utrecht.

• De toe- en afritten 34 van de 
A59 bij de watertoren verdwij-
nen.  

• Er komt een nieuwe verbin-
dingsweg op de A59 richting af-
rit 33 in Oosterhout.

• Door de aanleg van de verbin-
dingsboog ontstaat er ruimte 
op knooppunt Hooipolder. We 
benutten die ruimte om het 
knooppunt beter in te richten.

Keizersveerbrug
De bestaande Keizersveerbrug 

wordt in zijn geheel vervangen 
door een nieuwe brug voor het 
verkeer naar het zuiden. Deze 
brug krijgt drie rijstroken, een 
uitvoegstrook en een tweerichtin-
genfietspad. Ten oosten van deze 
brug komt een nieuwe brug over 
de Bergsche Maas voor het ver-
keer in noordelijke richting. Op 
deze brug komen drie rijstroken, 
een spitsstrook en een apart ge-
deelte voor landbouwverkeer.

De plannen inzien
U kunt het tracébesluit, het sa-
neringsbesluit en de bijbehoren-
de documenten vanaf 10 januari 
2019 inzien op www.platformpar-

ticipatie.nl/a27houtenhooipol-
der. Belanghebbenden die een 
zienswijze indienden op het OTB 
of OSB, kunnen van 11 januari 
2019 tot en met 21 februari 2019 
beroep indienen bij de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Bent u belanghebben-
de, maar heeft u vanwege juri-
disch gegronde redenen geen 
zienswijze ingediend? Bijvoor-
beeld omdat er wijzigingen in de 
plannen staan die u persoonlijk 
raken? Dan kunt u ook een be-
roepschrift indienen.

Informatieavonden
Rijkswaterstaat organiseert infor-

matiebijeenkomsten op diverse 
locaties, nabij het tracé:

• Dinsdag 15 januari, vrije inloop 
tussen 19.00 -21.00 uur: Fort Al-
tena, Tol 8, Werkendam.

• Donderdag 17 januari, vrije in-
loop tussen 19.00-21.00 uur: 
Theater Vianen in Helsdingen, 
Westelijke Parallelweg 1, Via-
nen.

• Woensdag 23 januari, vrije in-
loop tussen 19.00 - 21.00 uur: 
Boelaars Zalencentrum, Keizers-
dijk 48, Raamsdonkveer.
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UITNODIGING DONGEMOND COLLEGE

SAMENWERKEN MET ONDERNEMERS

WEGVERBREDING A27 HOUTEN-HOOIPOLDER 
STAP DICHTERBIJ

Grafisch 
ontwerp, 

webdesign en 
drukwerk.

Van idee tot 
uitvoering 

goed en snel 
geregeld!

mail@johngaasbeek.nl
06-51622255 J
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WILT U HIER OOK UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaten: 
143x60 mm / 143x124 mm / 290x124 mm

met meer dan 

30% VOG-leden korting 
op de losse mm-prijzen.

Bel Elma de Wild (06 - 2938 9041) 
voor de mogelijkheden.


