
VOG AGENDA
12 november 2019 16:00 - 19:30 uur
 Ondernemersbijeenkomst Veiligheid 
 Brandweerkazerne, Julianalaan, Raamsdonksveer

14 november 2019 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

26 november 2019 17:00 - 20:00 uur 
 Kick-off Sterk Techniek Onderwijs
 Hanze College, Bouwlingstraat 74, Oosterhout

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

VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Sociaal ondernemen is de laatste paar jaar 
in opkomst. Ondernemen kent veel fa-
cetten, zonder winst geen bedrijf. Maar 
steeds meer ondernemers hebben door 
dat ondernemen uit bestaat meer bestaat 
dan alleen winst maken. 

Zij voegen een hun verantwoordelijk-
heid tot maatschappelijk, sociale of mili-
euvraagstukken toe waar zij oplossingen 
voor zoeken. Een sociale onderneming 
levert net als elke andere zelfstandige on-
derneming een product of dienst en heeft 
een verdienmodel. Anders is dus dat ze het 
doel om een maatschappelijk probleem 
op te lossen voorop stellen. Zij willen als 
eerste zorgen dat de maatschappij er be-
ter van wordt. Dat heet ook wel ‘impact’. 
Deze impact staat bij sociaal ondernemen 
altijd voorop.

Een aantal bekende voorbeelden van soci-
aal ondernemers zijn Tony Chocolony. Zij 
focussen zich op het eerlijker maken van 
de productieketen in de cacao-industrie. 
The Colour Kitchen leidt jongeren met 
een afstand tot de arbeidsmarkt op tot 

horeca professional. En 
een ander voorbeeld 
is Kromkommer die de 
missie hebben voedsel-
verspilling tegen te gaan. Zij laten zien dat 
geld verdienen wel degelijk samen met 
het verdienen van geld.
Dit fenomeen wordt ook bijgestaan door 
verschillende netwerken. Sowieso zie je 
dat bedrijven en de overheid hierin elkaar 
steeds vaker helpen. Het ondersteunen, 
sponsoren of promoten van elkaar om het 
bereik van elkaar missie te vergoten. 

Bent u al sociaal ondernemer en wilt u 
hulp bij zichtbaar worden? Het keurmerk 
genaamd ‘Prestatieladder Sociaal Onder-
nemen’ kan u hierbij helpen. 
(Bron: kvk.nl)

Wil je weten welke partijen wij allemaal 
kennen of heb jij kennis te delen? Laat het 
ons weten! 

Sabine van der Hulst 
Coördinator VOG Academie
academy@vog.nl

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk begint 
met een goede 

kop koffie...

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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VOG ACADEMY
SOCIAAL ONDERNEMEN 

ACADEMY

Op 12 november hoort u wat de 
gemeente Geertruidenberg doet  
aan preventie en welke rol u als 
ondernemer hierbij kunt hebben.

We hebben er helaas mee te ma-
ken: inbraak, diefstal, vernielin-
gen en brand bij onze bedrijven. 
En helaas ook met ondermijnende 
criminaliteit. Denk hierbij bijvoor-
beeld aan een hennep kwekerij in 
een verhuurde bedrijfshal. Daar-
om organiseert de gemeente sa-
men met de VOG, Brandweer, 
Politie en Alert Security een on-
dernemersavond rondom het the-
ma Veiligheid. 

De ondernemersbijeenkomst 
vindt plaats op 12 november van 
16.30 tot 19.30 uur in de Brand-
weerkazerne in Raamsdonksveer 
(Julianstraat 103).

Brandweercommandant Joost Pot 
opent de bijeenkomst. Hij vertelt 
over de impact van een brand in 
een bedrijfsomgeving en preven-

tie. Burgemeester Marian Witte 
is ook aanwezig. Zij bespreekt 
het thema Veiligheid vanuit de 
gemeente. Aansluitend zijn er 
presentaties over de thema’s: 
ondermijnende criminaliteit, (ca-
mera)-beveiliging en brandveilig-
heid, waaraan u kunt deelnemen.

Uitreiking Groene Pluim
Dit jaar wordt in de gemeente 
Geertruidenberg voor de eerste 
keer de Groene Pluim uitgereikt. 
Dit is een stimuleringsprijs op het 
gebied van duurzaamheid. Wet-
houder Kevin van Oort reikt om 
17.00 uur de Groene Pluim uit tij-
dens deze bijeenkomst aan een 
lokale ondernemer die serieus 
werk maakt van duurzaam onder-
nemen.

Informatiemarkt
Tijdens de ondernemersbijeen-
komst is er ook een informatie-
markt. Op de informatiemarkt 
zijn alle partijen aanwezig om u 
informatie te geven en uw vragen 

te beantwoorden. De informatie-
markt is van 17.30 tot 19.30 uur. 
U heeft dan ook alle gelegenheid 
om te netwerken met uw colle-
ga ondernemers onder het genot 
van een hapje en een drankje.

Aanmelden
Aanmelden kan via: 
vogweb.nl/veiligheid.

Programma
16.00 – 16.30 uur: 
inloop en informatiemarkt
16.30 – 16.45 uur:
ontvangst door de brandweer
16.45 – 17.00 uur:
burgemeester Marian Witte aan 
het woord
17.00 – 17.15 uur:
uitreiking van de Groene Pluim 
door wethouder Kevin van Oort
17.15 – 19.30 uur:
netwerken, informatiemarkt en 
deelname aan presentaties over
ondermijning, brandveiligheid en 
(camera-) beveiliging

DE GROENE PLUIM
Vaak lopen duurzame ondernemers voor op de wettelijke re-
gelingen vanuit intrinsieke motivatie, de wil om goed te doen 
voor omgeving, gemeenschap, gemeente en regio. Bedrijven 
zijn vaak veel duurzamer, socialer en betrokken bij de samen-
leving dan ze laten blijken. Dit komt voort uit het feit dat ze 
het al zo lang goed doen en dit in het DNA van de bedrijven 
zit. Voor de bedrijven die op de onderwerpen ‘arbeid’, ‘ener-
gie’, ‘hergebruik’ en ‘kennis delen’, actief zijn, verdienen een 
Pluim, De Groene Pluim. Met De Groene Pluim laten we aan de 
maatschappij zien dat er bedrijven zijn die niet vanuit wettelijke 
kaders denken maar vanuit een innerlijke overtuiging om bij te 
dragen.

Waar het in eerste instantie gaat om bedrijven een positie te 
geven en te enthousiasmeren om duurzaam(er) te ondernemen 
heeft De Groene Pluim heeft nog meer te bieden.
– Het toegekend krijgen van DGP is een startpunt en geen 

eindpunt
–  Toegang tot kennis en expertise van binnen en buiten het 

netwerk
–  Positieve exposure – reputatie en imago
–  Deelname aan een netwerk 

community, gericht op het ma-
ken het verschil, zowel op lo-
kaal als op vol regionaal niveau

–  Kennisdeling ter ontwikkeling 
van duurzame business model-
len

ONDERNEMERSBIJEENKOMST VEILIGHEID OP 12 NOVEMBER


