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ONDERNEMERSNIEUWS
Dagelijks voor ruim 300 ondernemers aan de slag

Ondernemers in Geertruidenberg kunnen 
vanaf eind juli lokaal samenwerken en de-
len via online matchplatform: Parksharing 
Geertruidenberg

Het belang van lokaal samenwerken, sa-
men delen en het matchen van vraag en 
aanbod werd de afgelopen maanden ex-
tra duidelijk. Meer dan ooit zien we lokale 
ondernemers elkaar helpen. Van de horeca 
tot de zorg, samen werken loont. Voor de 
Gemeente Geertruidenberg en de VaOG 
(Verenigde Ondernemers Geertruiden-
berg) dé aanleiding om voor alle bedrijven 
en organisaties in Geertruidenberg een 
digitaal matchplatform te lanceren onder 
de noemer ‘Parksharing Geertruidenberg’ 
(parksharing.vog.nl). Penningmeester John 
Gaasbeek van de VOG en wethouder Mike 
Hofkens van de gemeente Geertruiden-
berg namen op woensdag 29 juli het plat-
form offi cieel in gebruik.

Lokaal samen delen is samen sterk
Bij steeds meer bedrijven groeit de vraag 
naar materialen, hulpmiddelen of extra 
mankracht, terwijl er bij andere bedrijven 
materieel stil staat of personeel beschik-

baar is. Op Parksharing Geertruidenberg 
wordt dit zichtbaar en gematcht. Bedrijven 
kunnen zowel vraag als aanbod van allerlei 
zaken online plaatsen en onderling delen, 
verhuren of verkopen.

Denk aan: een heftruck, bestelbus, opslag-
ruimte, parkeerplaatsen, reststromen- of 
materialen, overtollige voorraden, verga-
derruimten, transportdiensten, kennis of 
personeel. Alles wat bij één bedrijf over is 
en bij het andere bedrijf juist nodig. Na de 
zomer kunnen bedrijven, maar ook de ge-
meente of het onderwijs, via Parksharing 
ook lokale projecten delen, zodat deze ge-
zamenlijk opgepakt en uitgevoerd kunnen 
worden.

De voordelen zijn veelzijdig
Voor bedrijven die aan de slag gaan met 
Parksharing zijn de voordelen veelzijdig: 
het zorgt voor minder verspilling, meer 
hergebruik en tegelijkertijd is het een ex-
tra verdienmodel. Ondernemers kunnen 
namelijk kosten besparen of omzet realise-
ren. Bovendien is het dé mogelijkheid om 
in contact te komen met buurbedrijven en 
meer lokaal samen te werken.

We zijn een grote ondernemersvereniging met ruim 300 leden. Wij werken dagelijks aan 
onze communicatie via vogweb.nl en onze social media kanalen. Ook behartigen we de 
belangen van ondernemers via onze regelmatige contacten met het gemeentebestuur 
en andere stakeholders. Hierdoor zien wij een gestage groei van ons ledenbestand. In 
deze rubriek een overzicht van de nieuwe leden van de afgelopen drie maanden. 

Naam Website/contact

NCT Groep www.nct-groep.nl

Aussems Vastgoed www.aussems-vastgoed.nl

Huurdersvereniging Geertruidenberg www.hvgeertruidenberg.nl

BEC Boogaarts Engineering & Contracting info@be-c.nl

Haar ID www.haar-id.nl

H. Roelofs BV www.buromees.nl

Voegersbedrijf RDV www.voegersbedrijfrdv.nl

Sloopz www.sloopz.nl

Pluijm Projecten info@pluijmprojecten.nl

Grandcafé Het Heerehuys www.hetheerehuys.nl

Erwin Natuurlijk www.erwinnatuurlijk.nl

Cook Culinair Entertainer www.cookculinair.nl

mr. M.C.E. Wirken www.rijppaert-peeters.nl

BLOND Goodies & Foodies blondgeertruidenberg@gmail.com

PARKSHARING GEERTRUIDENBERG GELANCEERD, HET 
VRAAG- EN AANBODPLATFORM VOOR ALLE ONDERNEMERS 
BINNEN DE GEMEENTE GEERTRUIDENBERG

NIEUWE VOG-LEDEN

VOG AGENDAVOG AGENDA
Ook wij zijn n.a.v. de coronacrisis anders gaan werken en 
vergaderen nu online met gebruik van Zoom. 

1 september 2020, 17:00 - 19:00 uur 
 VOG Bestuursvergadering 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg

17 september 2020, 15:45 - 19:00 uur 
 VOG Industrie bijeenkomst 
 Alleen voor genodigden

18 september 2020, 15:30 - 18:00 uur 
 OTG uitreiking INFENTO KITS 
 Ondernemershuys, Markt 38, Geertruidenberg
 Alleen voor genodigden

Bekijk het volledige overzicht van de agenda op 
https://vogweb.nl/agenda/

Grafisch ontwerp, 
webdesign en 

drukwerk.

info@johngaasbeek.nl
06-51622255
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WORDT NU LID 
VAN DE VOG EN 
BETAAL PAS 
VANAF 2021!* 

DAT IS 5 MAANDEN 
GRATIS LIDMAATSCHAP 
EN ALTIJD HEEL VEEL 
VOORDEEL!

*Lidmaatschap loopt tot 2022 en wordt jaar-
lijks verlengd. Alleen voor nieuwe leden.

MELD JE AAN 
OP VOGWEB.NL

Eenvoudig, veilig en vertrouwd
Alle ondernemers, bedrijven, horeca, 
winkeliers, onderwijsinstellingen en or-
ganisaties gevestigd in gemeente Geer-
truidenberg kunnen gratis een account 
aanmaken. Vervolgens werkt het deelplat-
form heel simpel. Het verbindt bedrijven, 
maakt matches tussen vraag en aanbod en 
faciliteert online contact, veilige online be-
taling, overeenkomsten en reviews.

Lokaal samenwerken
Met Parksharing Geertruidenberg (parks-
haring.vog.nl) willen de gemeente en de 
VOG lokaal samenwerken, delen en con-
tact tussen bedrijven in de gemeente Geer-
truidenberg een extra boost geven. Want, 
waarom zouden we een verre vriend zoe-
ken als we een goede buur hebben? 

https://vogweb.nl/parksharing/

VOG-bestuurslid John Gaasbeek (links) en wethouder Mike Hofkens nemen Parksharing 
Geertruidenberg in gebruik


