
  

   

 

Recreatieve ondernemersbijeenkomst  

 

Op 18 juni 2019 organiseert de gemeente Molenlanden, samen met Den 

Hâneker een bijeenkomst voor recreatieve ondernemers. Het thema is: Samen, 

Kennismaken, Verbinden, Ontwikkelen, Doen! 

Gedurende de avond zijn er verschillende sprekers die wat vertellen over hun 

projecten waarbij zij gebruik hebben gemaakt van het Fonds 

Plattelandssubsidie. 

Ook zal de Streektentcommissie (Fokveedag) aan bod komen. 

Natuurlijk is er ook gelegenheid om te netwerken met andere recreatieve 

ondernemers. 

De bijeenkomst begint om 20.00 uur op Camping De Landhoeve, Lekdijk 15, 

Nieuw-Lekkerland.  
 

  

Innovation Award Zuid Holland Zuid  

 

Op woensdag 22 mei werd in het Van der Valk Hotel ARA in Zwijndrecht voor 

de zesde keer de Innovation Award Zuid Holland Zuid uitgereikt. De 

Innovation  Award ZHZ is een gezamenlijk initiatief van Werkgevers 

Drechtsteden en Port of BUSINESS en vond dit jaar voor de zesde keer plaats. 

Meer dan 200 ondernemers, bestuurders en studenten bezochten het 

evenement. 



Eén van de drie genomineerden voor 

de award was Matthijs Baan van Elke 

Melk uit Molenaarsgraaf. De andere 

twee genomineerden waren Sander 

Ros van RoosRos Architecten en Jan 

Lanser van Marine Innovators. 

Sander Ros werd door de jury 

uitgeroepen tot winnaar van de 

Innovation Award. Het bedrijf uit 

Oud-Beijerland kreeg de prijs voor haar initiatief Architect 2.0: de ontwikkeling 

van vier pilotprojecten om de toekomst te onderzoeken en daarmee ook de 

transformatie van het beroep van architect. 

  

Elke Melk pasteuriseert de melk per koe direct na het melken en verpakt de 

melk ook apart. Hiermee belooft ElkeMelk een product met een ongekende 

smaak, variatie en vooral beleving. Op de fles komt de naam van de koe, het 

moment van melken (en verpakken) en de gehalten vet, eiwit en lactose te 

staan. Over de koe van elke fles is informatie en een foto op de website te 

vinden, zo zet ElkeMelk de koe op tafel. Vanaf 10 juni is ElkeMelk verkrijgbaar 

in alle vestigingen van Albert Heijn in Nederland. 

  

Wethouder Teunis Jacob. "Trots dat er in het eerste jaar van deelname aan dit 

evenement gelijk een ondernemer uit Molenlanden genomineerd is voor de 

Innovation Award. Elke Melk is een prachtig voorbeeld van de veerkracht en 

innovatiekracht van de agrarische sector in ons gebied. Een eeuwenoud 

product wordt opnieuw op de kaart gezet. Matthijs Baan toont als ondernemer 

lef en neemt risico's en doet dit vanuit een sterke persoonlijke wens om iets 

uniek neer te zetten". 

  

Tijdens het evenement werden eveneens de NexTecH Scholarships uitgereikt. 

De organisatie kent deze jaarlijks toe aan Havo- en VWO-scholieren die een 

profielwerkstuk hebben gemaakt met een sterke focus op techniek. Het betreft 

scholarships met ieder een waarde van € 8.400, verdeeld over de studieperiode 

van vier jaar, om de leerlingen aan te moedigen en te ondersteunen. Caspar 

Paarlberg van het Insula College, Nout Merkus van CSG De Lage Waard en 

Thymen Woldhuis en Adeline Visser van het Dalton College mochten zich de 

gelukkige winnaars noemen. 

  



 

In samenwerking met het Da Vinci College en Amega werden nog twee prijzen 

aan MBO-studenten uitgereikt. De Da Vinci Impact Award ging naar het team 

dat een winkel runt en louter Dordtse producten verkoopt, de Conceptstore 

Dordtstudent. Thomas Bosman, Sean Robart en Senne Marres namen de prijs 

namens het team in ontvangst. De jury van de Superstageplaats bij Amega 

kon niet kiezen tussen twee talentvolle leerlingen. Terrence Wildenberg en 

Jamie van der Waal kregen daarom allebei een Superstage aangeboden door 

Suzanne  Kuiper, HR directeur van Amega. 

 

  

 

Duizenden scholieren naar 

techniekbeurs Game On 

 

Op dinsdag 4 en woensdag 5 juni 

bezochten vierduizend leerlingen van 

77 scholen uit de regio de zevende 

editie van Game On, de 

techniekmanifestatie in de 

Evenementenhal Gorinchem. De vraag 

naar technisch geschoold personeel 

blijft de komende jaren groot, zo blijkt 

uit de cijfers. In 2025 zijn er 1400 

vacatures in de (maritieme) maakindustrie in onze regio, volgens de prognoses 

van het UWV. De pleinen op Game On zijn op die prognoses gebaseerd. 

Daarom was er voor het eerst een Water & Groen-plein, want ook in de water- 

en deltatechnologie komen er honderden vacatures aan. In totaal waren er 

acht pleinen, ingericht door 51 bedrijven. De vierduizend bezoekers, uit 

groepen 7 en 8 van de basisschool en het eerste jaar van het voortgezet 

onderwijs, bezochten elk vier pleinen. Game On wordt elke twee jaar 

georganiseerd door School & Bedrijf. 
 

  

Samen sociaal ondernemen     

In Nederland zijn er ruim 1 miljoen 

mensen die problemen ervaren bij het 

vinden en behouden van een werkplek. 

Met de komst van de Participatiewet in 2015 verwacht de overheid van 

ondernemers dat zij voor kwetsbare mensen passende werkplekken 



 

openstellen, werkgevers willen wel, maar ervaren dit vaak als ingewikkeld. 

Samen sociaal ondernemen is waar JobUp voor staat. Werkgevers in 

Molenlanden ondersteunen bij het werken met mensen met een 

arbeidsbeperking. JobUp, in 2011 ontstaan vanuit De Hoop GGZ en Intro 

Personeel, doen dit door werkgevers aan de voorkant goed te adviseren. De 

werkgever krijgt antwoorden op waar liggen mogelijkheden? Wat past binnen 

mijn bedrijf? Wat komt er allemaal bij kijken? Daarna gaan ze op zoek naar de 

geschikte kandidaat, daarin werken ze nauw samen met het UWV of de Sociale 

dienst. Als iemand wordt geplaatst dan bieden zij een stuk coaching aan de 

werknemer en de leidinggevende.  JobUp proberen ondernemers zoveel 

mogelijk te ontzorgen en drempels weg te nemen. Zo worden risico’s 

geïnventariseerd en weg genomen, regelen ze de hele papieren rompslomp, dit 

doen ze door de werknemers via detachering te laten werken. 

Ook is JobUp er voor ondernemers te ondersteunen bij de invulling van eisen 

voor social return of als werknemers door ziekte langdurig zijn uitgevallen en 

op zoek moeten naar ander werk, zij 

bieden dan Arbeidsdeskundig Advies, 

1e en 2e spoor en 

Outplacementtrajecten. 

Heeft u als ondernemer kansen voor 

mensen met een beperking. JobUp 

komt graag bij u langs om vrijblijvend 

te onderzoeken welke mogelijkheden er 

zijn. Meer info: www.jobup.nl of 078-8200080. 

  

 

  

Subsidie mogelijkheden detailhandel 

 

In 2018 kon voor het eerst gebruik worden gemaakt van de ‘Subsidieregeling 

planvorming detailhandel Zuid-Holland’. Er is door de provincie aan 30 

projecten subsidie toegekend. 

  

Zuid-Holland stelt de ‘Subsidieregeling planvorming detailhandel Zuid-Holland 

’ook in 2019 weer open. Gemeenten, winkeliers- en ondernemersverenigingen 

en stichtingen kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn gericht op 

het verhogen en verbeteren van de onderlinge samenwerking van ondernemers 

en winkeliers, vooronderzoek voor het oprichten van een Bedrijven 

https://gemeentemolenwaard.us14.list-manage.com/track/click?u=5e31b01e3f7b9815fe37f59e2&id=07c0c46493&e=28068547e2


 

Investeringszone, haalbaarheidsonderzoek om tot compactere winkelgebieden 

te komen en verspreid aanbod te saneren of het laten opstellen van een 

sterkte-zwakte analyse voor een winkel- en centrumgebied. 

  

Er is maximaal € 500.000 beschikbaar, waarbij geldt: wie het eerst komt, wie 

het eerst maalt. De provincie Zuid-Holland verstrekt maximaal € 20.000 per 

project. Er kan slechts 1 keer per drie jaar subsidie worden gegeven aan een 

winkel- of centrumgebied. De subsidieregeling is ten opzichte van vorig jaar 

iets gewijzigd. Er wordt nu ook om een offerte gevraagd van de partij die de 

activiteiten uit gaat voeren. Daarnaast zijn de subsidiepercentages gewijzigd. 

  

De regeling wordt opengesteld van 1 juni 2019 tot en met 31 december 2019 

voor die winkel- en centrumgebieden die in het provinciaal detailhandelsbeleid 

zijn benoemd als ‘te optimaliseren’ en ‘ overige centra’. De winkel- en 

centrumgebieden waaraan subsidie wordt verstrekt, dienen een minimale 

omvang van 5 winkels te hebben. 

  

Meer informatie over de aanvraagprocedure en aan te leveren documenten 

ishier te vinden. 
 

  

 

Save the date VMBO netwerkbijeenkomst 20 november 2019    

 

De VMBO-Netwerkbijeenkomst is een bijeenkomst waarbij leerlingen van CSG 

De Lage Waard en het Willem de Zwijger College te Papendrecht in contact 

komen met bedrijven uit diverse sectoren. Het doel van deze bijeenkomst is 

leerlingen van het examenjaar VMBO en HAVO 4 te laten kennismaken met 

verschillende bedrijven in de regio zodat zij kunnen ‘proeven’ aan verschillende 

bedrijfstakken voor zij hun keuze voor een vervolgopleiding maken. 

Vanuit de leerling gezien is het een uitgelezen kans zich te presenteren en te 

oefenen met ‘het netwerken'. Voor ondernemer is het een kans om kennis te 

maken met honderden potentiële, toekomstige werknemers. Voor de 

bijeenkomst worden 70 bedrijven gezocht. Voor meer informatie of aanmelden 

kunt u contact opnemen met Miranda van Amstel, medewerker Onderwijs & 

Arbeidsmarkt gemeente Papendrecht, tel. 078-770 62 

43, m.vanamstel@papendrecht.nl.  
 

  

https://gemeentemolenwaard.us14.list-manage.com/track/click?u=5e31b01e3f7b9815fe37f59e2&id=c8ee84935c&e=28068547e2
mailto:m.vanamstel@papendrecht.nl


 

Leader polders met waarden  

Het coördinatorschap van LEADER Polders met Waarden wordt sinds 1 mei 

2019 ingevuld door KnowWhy. LEADER Polders met Waarden is een Europees 

subsidieprogramma dat helpt om nieuwe projecten op het platteland van 

Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Gouwe-Wiericke en Krimpenerwaard te 

realiseren. 

  

Neem voor meer informatie over het subsidieprogramma LEADER Polders met 

Waarden contact op met KnowWhy, marieke@knowwhy.nl. Kijk voor meer 

informatie op de website.  
 

  

 

Innovatiedag smart manufacturing  

 

Digitalisering, 3D-printen, big data, robotica, IOT… de impact van deze nieuwe 

technologieën op de markt is groot. Maar waar liggen de kansen voor uw 

bedrijf? Welke producten kunt u sneller, goedkoper, duurzamer, hoogwaardiger 

of efficiënter produceren? Of biedt Smart Manufacturing zelfs mogelijkheden 

om nieuwe, meer innovatieve producten en productiemethoden te ontwikkelen? 

Genoeg aanleiding om uw eigen innovatiestrategie eens onder de loep te 

nemen. Doe daarom gratis mee aan de Innovatiedag Smart Manufacturing op 

vrijdag 5 juli 2019 in fieldlab de Duurzaamheidsfabriek en krijg advies op maat 

voor uw bedrijf. 

Deelname is kosteloos. Er zijn maximaal 20 plaatsen beschikbaar. Aanmelden 

kan via dwortel@duurzaamheidsfabriek.nl o.v.v. Innovatiedag Smart 

Manufacturing 5 juli. Meer informatie vindt u hier. 

  
 

  

Kalender 

Organiseert u een bijeenkomst, open dag of andere activiteit die 

voor ondernemers of bijvoorbeeld werkzoekenden interessant 

kan zijn? Laat het ons weten, dan plaatsen wij dit in deze nieuwsbrief op de 

kalender. U kunt de informatie aanleveren 

via NieuwsbriefEZ@jouwgemeente.nl. 

• Recreatieve ondernemersbijeenkomst, dinsdag 18 juni 2019, 20.00 - 

22.00 uur, Camping De Landhoeve, Lekdijk 15, Nieuw-Lekkerland. 

https://gemeentemolenwaard.us14.list-manage.com/track/click?u=5e31b01e3f7b9815fe37f59e2&id=530fb026d0&e=28068547e2
mailto:marieke@knowwhy.nl
https://gemeentemolenwaard.us14.list-manage.com/track/click?u=5e31b01e3f7b9815fe37f59e2&id=1d6d396979&e=28068547e2
mailto:dwortel@duurzaamheidsfabriek.nl
https://gemeentemolenwaard.us14.list-manage.com/track/click?u=5e31b01e3f7b9815fe37f59e2&id=b7bed7e9a9&e=28068547e2
mailto:NieuwsbriefEZ@gemeentemolenwaard.nl


 

• Innovatiedag Smart Manufacturing, vrijdag 5 juli 2019, 08.30 - 16.30 

uur, Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht.  

• VMBO Netwerkbijeenkomst Papendrecht, woensdag 20 november 2019.  

 

   

 

Heeft u vragen voor de gemeente? 

 

Neem dan contact op met Louisa Broens, accountmanager bedrijven 

via ondernemersloket@jouwgemeente.nl of 06-46884538. 

 

    

 

https://gemeentemolenwaard.us14.list-manage.com/track/click?u=5e31b01e3f7b9815fe37f59e2&id=c92e5a764c&e=28068547e2
mailto:ondernemersloket@jouwgemeente.nl

