
VERENIGDE
ONDERNEMERS
GEERTRUIDENBERG

ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Op  het Dongemond College was begin ja-
nuari 2020 de bijeenkomst waarin de invul-
ling van de projectorganisatie en de eerste 
inventarisatie zijn besproken.

In een zeer gemêleerd gezelschap liepen 
de accenten, zoals verwacht, zeer uiteen. 
Nadat de thema’s “het synchroniseren 
stages”, “de connectie school en bedrijf” 
en korte inventarisatie van “wat er al ge-
beurt” had plaatsgevonden, is de beoogde 
organisatie besproken. Met name de sleu-
telpositie van de projectleiders werd uit-

voerig doorgenomen. Het principe “Learn-
ing by Doing” is hier zeker van toepassing. 
Ondanks dat dit project al vele toepassin-
gen heeft, heeft elke regio zijn kenmerken 
en afwijkingen.

Op de vraag of onder de aanwezigen ie-
mand de functie projectleider wil invoe-
ren, werd daar zeer terughoudend op 
gereageerd. De gespreksleider benadrukt 
dat: “wanneer er geen probleemhouder is, 
komt er geen beweging”. De groep heeft 
hierop onder meer gereageerd met de 
roep om concreetheid over wat de functie 
inhoud en wat wordt verwacht van de pro-
jectleider.

Aan de slag
Veel aangemelde ondernemers in de ge-
meente Geertruidenberg willen weten 
wanneer, waar, hoe en met wat zij aan de 
slag kunnen. Een voorbeeld dat zeer tot 

de verbeelding spreekt is het initiatief van 
Layher. Zij willen een korte opleiding Stei-
gerbouw realiseren. Een mooi afgerond 
project dat volgens de groep een prima 
past in dit programma.

Om die reden is met de VOG afgesproken 
dat zij de eerste inventarisatie doen. Een 
globale inventarisatie in de aard van gast-
lessen, demonstraties, excursies, of andere 
initiatieven onder de 35 aangemelde on-
dernemers binnen de gemeente Geertrui-
denberg.

De uitkomst hiervan wordt aan de pro-
grammamanager Katelien Groenendijk 
beschikbaar gesteld. Zij zal de stuurgroep 
hierover informeren en vragen om directe 
aanspreekpunten vanuit de scholen. Hier-
mee wordt meer inzicht verkregen in de 
tijdsbesteding en de inhoudelijkheid van 
de functie’s projectleider en projectmede-
werkers, als reactie op de roep om concre-
te voorstellen.

De getoonde presentatie van deze avond 
en de activiteitenplanning van het project 
Sterk Techniekonderwijs regio Amerstreek, 
kunt u terugvinden op onze website 
vogweb.nl, zoek op “sterk techniek”.

Mocht u zich nog niet aangemeld hebben 
voor dit project, dan kan dat natuurlijk 
nog. Stuur een e-mail naar administratie@
vogweb.nl en wij nemen met u contact op.

We hebben voldoende respons op de en-
quête. Op donderdag 6 februari start de 
werkgroep. 

Afgelopen weken zijn reminders in de 
VOG nieuwsbrief geplaatst en heeft de 
VOG aangegeven nog een belronde onder 
de ondernemers te willen doen, zodat we 
de responsgrens van 30% voor bedrijven-
terrein Dombosch en 50% bedrijventerrein 
Pontonnier bereiken. Het verschil van de 
percentages heeft te maken met het aan-
tal bedrijven op een bedrijventerrein.

Het resultaat van de KVO-B enquête Dom-

bosch en De Pontonnier kunt u terugvin-
den op onze website vogweb.nl of via deze 
url: https://bit.ly/37UwBz8

De deelnemers aan dit overleg zijn onder 
andere wethouder Hofkens en enkele be-
leidsmedewerkers van de gemeente, po-
litie, brandweer, VNO/NCW, Alert Group, 
diverse ondernemers van de bedrijventer-
reinen en VOG-bestuurslid Ron Broeders.

Wij houden u de komende periode geïn-
formeerd over het Keurmerk Veilig Onder-
nemen - Bedrijventerreinen.

STERK TECHNIEKONDERWIJS 
AMERSTREEK IS GESTART!!

KEURMERK VEILIG ONDERNEMEN – 
BEDRIJVENTERREINEN GAAT VAN START

VOG AGENDA

6 februari 2020 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering bij Raeda Coaching
 Bliek 15, Raamsdonksveer

27 februari 2020 13:00 - 14:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

6 maart 2020 11:30 - 14:00 uur
 Werkgroep Industrie
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

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

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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ADVERTEREN 
VANAF 50 EURO 
PER MAAND? 

DAT KAN OP DE
VOG 
INFORMATIE-
ZUILEN!

RESERVEER NU 
OP VOGWEB.NL


