
  

  

 

Geslaagde bijeenkomst recreatieve ondernemers  

Op 18 juni organiseerde de gemeente Molenlanden, samen met Den Hâneker 

een bijeenkomst voor recreatieve ondernemers. Het thema was: Samen, 

Kennismaken, Verbinden, Ontwikkelen, Doen! 

 

De succesvolle Vierdaagse die in mei 

is gehouden is aan de orde gekomen 

en de organisatie van de  Fokveedag 

heeft een kijkje achter de schermen 

gegeven. De Fokveedag wordt dit 

jaar gehouden op 5 oktober in 

Hoornaar. 

Een aantal sprekers heeft iets verteld 

over hun projecten (website 

Nieuwpoort.nu, verlichting molens 

Kinderdijk, Elektrische fietspalen bij De Donk). Bij deze projecten hebben zij 

gebruik hebben gemaakt van het Fonds Plattelandsontwikkeling. Verder in deze 

nieuwsbrief leest u meer informatie over hoe u een aanvraag voor dit fonds 

kunt doen. 

 De volgende bijeenkomst met recreatieve ondernemers wordt gehouden op 31 

oktober 2019. De locatie volgt later. 

Spiegelafstelplaats bij Transportservice Schelluinen   

Op woensdag 19 juni werd bij Transportservice Schelluinen een 

spiegelafstelplaats geopend. Voor omliggende bedrijven is de afstelplaats 

tussen 8.00 – 16.00 uur bereikbaar om spiegels af te stellen op de vrachtauto. 

Goed afgestelde spiegels op de vrachtwagens zijn belangrijk om de dode hoek 



 

van de wagen zo klein mogelijk te maken. 

Helaas vallen er nog elk jaar slachtoffers 

onder fietsers die niet worden gezien door 

een chauffeur vanwege de dode hoek. TSS 

is één van de bedrijven in onze regio die 

zich heeft aangemeld als ambassadeur voor 

verkeersveiligheid.  

Ook ambassadeur worden? Kijk 

op maakeenpuntvannul.nl/voorbedrijven  

hoe je dat wordt. 

 

Nieuwe duale HBO opleiding Bouwkunde in Dordrecht 

In september 2019 start er een nieuwe HBO opleiding Bouwkunde in Dordrecht. 

Dit kan ook interessant zijn voor werkgevers in de bouw. Uw medewerker(s) 

kunnen in twee jaar een duale HBO opleiding bouwkunde afronden. Dat 

betekent werken en leren in combinatie voor een carrière in de bouw. De 

opleiding wordt opgezet en uitgevoerd in hechte samenwerking met het 

bedrijfsleven. Kijk op www.hbodrechtsteden.nl/bouw voor inschrijven, meer 

informatie of een oriënterend gesprek. 

WIJIJ werft kandidaten met talent     

Het nieuwe, regionale online platform WIJIJ speelt in 

op de veranderende situatie op de arbeidsmarkt met 

een hele innovatieve kijk op werk. WIJIJ (spreek uit 

als wij-jij) zoekt de perfecte match tussen banen en 

mensen op basis van talent en persoonlijkheid, daarna wordt gekeken naar 

competenties, werkervaring en vaardigheden. Zo vinden werkgevers 

kandidaten met passie voor het werk, die in de regio wonen en ook passen 

binnen de bedrijfscultuur. 

Alle kandidaten die zich sinds de start bij WIJIJ hebben ingeschreven, inmiddels 

vele honderden, zijn gemotiveerd op zoek naar werk dat bij hem of haar past. 

  

Werkgevers die zich aansluiten bij WIJIJ en lid worden van de coöperatie 

kunnen zelf, via de database, zelf op zoek naar nieuwe medewerkers en 

talenten. Daarnaast ondersteunt het webcare-team van WIJIJ zowel 

werkgevers als kandidaten om de perfecte match te vinden. Ook helpt het team 

mensen om hun profiel op het platform zo goed mogelijk in te richten. 

  

Beslis mee 

http://www.maakeenpuntvannul.nl/voorbedrijven%C2%A0
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Een ander voordeel van de coöperatie is dat je een stem krijgt in de organisatie 

WIJIJ en meebeslist in de doorontwikkeling van het platform. Er zijn 

verschillende samenwerkingsvormen voor zowel het MKB als voor grote 

werkgevers of regionale uitzendbureaus. WIJIJ is actief in de regio’s 

Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden. Het platform is ontstaan op 

initiatief van Avres, UWV, FNV, CNV en VNO NCW-West. Kijk voor meer 

informatie op www.wijij.nl/voor-werkgevers of neem contact op via 06-

57632121 of info@wijij.nl. 

  

Enthousiaste ondernemers 

Onlangs organiseerde WIJIJ een eerste bijeenkomst voor werkgevers en 

kandidaten in Gorinchem. Tijdens deze ontmoeting toonden zowel de 

ondernemers als de werkzoekenden zich erg enthousiast over de moderne 

aanpak van WIJIJ. ‘Wij geloven in deze aanpak’, aldus een van de 

ondernemers. ‘Talent en persoonlijkheid zijn het meest belangrijk, andere 

vaardigheden kun je leren.’ 

In september staat de volgende bijeenkomst gepland. De exacte locatie en 

datum zijn nog niet bekend, maar worden binnenkort op de 

websitewww.wijij.nl aangekondigd. 

Doorlopende leerlijn Maritieme Techniek  

Vanaf september 2020 is er een nieuwe doorlopende leerlijn Maritieme 

Techniek in de regio. Deze opleiding kan alleen een succes worden als er 

voldoende maritiem (gerelateerde) bedrijven zich aansluiten. Op 17 oktober om 

15.30 uur is er een bijeenkomst om maritieme bedrijven te informeren over de 

nieuwe doorlopende leerlijn Maritieme Techniek. De heer Kommer Damen is 

gastspreker tijdens deze bijeenkomst ‘regionaal maritiem onderwijs’. De 

bijeenkomst is bij Damen Shipyards Hardinxveld, Rivierdijk 544 te Hardinxveld-

Giessendam. 

Tijdens deze informatieve bijeenkomst worden ondernemers op de hoogte 

gebracht van het maritieme scholingsaanbod en zal het belang van een goede 

samenwerking en afstemming tussen onderwijs, overheden en bedrijven in de 

regio aan bod komen. 

 

Door Gilde Vakcollege Techniek wordt samen met het Scheepvaart en 

Transportcollege (STC) en ROC Da Vinci College gewerkt aan een doorlopende 

leerlijn van vmbo naar mbo en waar mogelijk hbo voor iedereen die aan de slag 

http://www.wijij.nl/voor-werkgevers
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mailto:info@wijij.nl
http://www.wijij.nl/


 

wil in de maritieme techindustrie in de regio. Naast regulier onderwijs gericht 

op de maritieme markt, worden er ook modulaire om-, her- en 

bijscholingsprogramma's ontwikkeld voor het opleiden van huidige werknemers 

van de maritieme-techbedrijven. 

Gilde Vakcollege Techniek start in het 

schooljaar 2020-2021 met de vmbo-

opleiding PIE-Maritiem en Techniek. De 

vmbo-school doet dit in samenwerking met 

STC Group uit Rotterdam. In de reguliere 

technieklessen van klas 1 en 2 worden 

maritieme leeropdrachten verwerkt, zodat leerlingen al vroeg in hun 

middelbareschooltijd kennis kunnen smaken met het maritieme vakgebied. In 

de overgang naar klas 3 kiezen de vmbo-leerlingen een studierichting. 

Wanneer het maritieme vakgebied aanspreekt, hebben zij de optie om de 

reguliere PIE-opleiding te kiezen waarin keuzedelen vanuit het vmbo-profiel 

Maritiem en Techniek aangeboden worden. 

Om de doorstroom naar het mbo te realiseren, heeft Gilde Vakcollege Techniek 

de samenwerking met ROC Da Vinci College gezocht. Er starten bbl-opleidingen 

Scheepsmetaalbewerker/Scheepsbouwer in het schooljaar 2020-2021, deze 

vinden plaats onder de verantwoordelijkheid van het Da Vinci College. Het 

betreft een leer-werkroute op niveau 2 of 3, waarnaar Gilde-leerlingen 

probleemloos kunnen doorstromen. Zij werken in deze opleiding vier dagen per 

week bij een regionaal bedrijf en krijgen één dag per week lessen op de locatie 

van Gilde Vakcollege Techniek in Gorinchem. Leerlingen van buiten deze school 

en leerlingen die een bol-opleiding willen volgen, hebben de mogelijkheid om 

diverse specialistische mbo-opleidingen te volgen bij Da Vinci College in 

Dordrecht en bij het STC in Rotterdam. 

Alle initiatieven onderwijs & arbeidsmarkt op een rij 

Techniekroute, Kom binnen bij bedrijven, VMBO 

netwerkbijeenkomst, On Stage.... We kunnen ons 

voorstellen dat u soms door de bomen het bos niet 

meer ziet. Daarom hebben we in een digitale flyer 

alle initiatieven op gebied van Onderwijs en 

Arbeidsmarkt voor u op een rij gezet. Zo ziet u in 

één oogopslag welk initiatief voor u aantrekkelijk 

is, waar uw bijdrage uit bestaat en wat uw bedrijf hier aan kan hebben. En voor 

elk initiatief geldt: mocht u meer willen weten neem dan even contact op met 



 

Louisa Broens (06-46884538, ondernemersloket@jouwgemeente.nl. U vindt de 

flyer hier.  

 

Subsidiemogelijkheden Plattelandsontwikkeling   

Heeft u een idee om de recreatie en toerisme in onze gemeente te stimuleren. 

Wilt u verschillende attractiepunten in ons gebied verbinden? Of wilt u een 

project starten om de zichtbaarheid en bereikbaarheid van onze streek te 

vergroten. Wie weet komt uw idee of project in aanmerking voor een subsidie 

uit de subsidieverordening Plattelandsontwikkeling. 

 

De subsidieverordening Plattelandsontwikkeling is bedoeld voor projecten die 

recreatie & toerisme stimuleren en het behoud en de ontwikkeling van 

landschappelijke waarden in de gemeente Molenlanden. 

 

Enkele voorbeelden van eerder toegekende subsidies zijn herinrichting van het 

museum Stadhuis Nieuwpoort, de website nieuwpoort.nu, oplaadpunten 

elektrische fietsen bij De Donk. 

 

Hoe vraagt u subsidie aan? 

U kunt tweemaal per jaar een aanvraag indienen met een maximum van 7.500 

euro en 50% co-financiering. De tweede ronde sluit op 1 september 2019. Meer 

informatie en het aanvraagformulier kunt u hier vinden. 

mailto:ondernemersloket@jouwgemeente.nl
https://www.molenlanden.nl/onderwijs-en-arbeidsmarkt
https://www.molenlanden.nl/subsidies


 

Save the date ondernemersontbijt   

Elke 3e vrijdag van november is de 

Nederlandse dag van de ondernemer.  

Na de enthousiaste reacties op het 

ondernemersontbijt van vorig jaar, 

willen we dit graag herhalen.  

Het ondernemersontbijt biedt 

ondernemers de kans om elkaar 

te informeren en te inspireren, maar ook 

mogelijkheden tot netwerken. 

De eerste voorbereidingen zijn gestart, 

nadere informatie volgt later. Heeft u 

suggesties voor onderwerpen voor een 

workshop of weet u een inspirerende 

spreker? Wij horen het graag van u! 

De datum kunt u alvast in uw agenda 

noteren: 15 november 2019. 

Samen leiden we de waterwerknemers van de toekomst op   

De watersector is aan het veranderen: de complexiteit van de wateropgaven is 

sterk toegenomen, kennisintensiever geworden en er zijn nieuwe 

kennisdomeinen (groen, stedelijk, technisch) bijgekomen. De drie spelers in de 

triple helix van onderwijs, ondernemers en overheid staan voor nieuwe, elkaar 

deels overlappende uitdagingen. Onderwijs is daarbij een belangrijke partij die 

de brug kan slaan tussen deze nieuwe ontwikkelingen en de vertaalslag naar de 

werkvloer. Reden om een Publiek Private Samenwerking (PPS) te bouwen 

bestaande uit triple helix partijen op het 

gebied van water. Hier nemen onder andere 

MBO Wellant, Da Vinci college en 

Hogeschool Inholland aan deel. 

Studenten leveren in de PPS Waterroute een 

échte bijdrage aan de ontwikkeling van de 

regio en zichzelf. In de regio Drechtsteden 

en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken ondernemers, gemeenten, 

maatschappelijke organisaties en onderwijs samen aan het opleiden van de 

waterwerknemer 2.0. Studenten leren in échte projecten over klimaatadaptatie, 

bodemdaling, circulaire economie, biodiversiteit, waterveiligheid en 

waterkwaliteit. Hierdoor leren wij als partners ook hoe we een 



 

toekomstgerichte tripartiete samenwerking kunnen realiseren. 

U kunt als bedrijf bijdragen aan deze opleiding door bijvoorbeeld het aanbieden 

van stageplaatsen, het geven van een gastles of bedrijfsbezoek of door het 

aanbieden van een concrete opdracht voor de leerlingen. Binnenkort is er een 

bijeenkomst met geïnteresseerde bedrijven om te bekijken hoe gezamenlijk 

inhoud kan worden gegeven aan de opleidingen. Voor meer informatie kunt u 

kijken op de website van PPS Waterroute of kunt u contact opnemen met Ton 

Schüller (th.schuller@wellant.nl). 

 

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 viaNieuwsbriefEZ@jouwgemeente.nl. 

• Fokveedag, 5 oktober 2019, Hoornaar. 

• Bijeenkomst leerlijn Maritieme Techniek, donderdag 17 oktober, 15.30 

uur in Hardinxveld-Giessendam. 

• Recreatieve ondernemersbijeenkomst, 31 oktober, nadere informatie 

volgt. 

• Ondernemersontbijt Molenlanden, Dag van de Ondernemer, vrijdag 15 

november.  

• VMBO Netwerkbijeenkomst Papendrecht, woensdag 20 november.  

 

Heeft u vragen voor de gemeente? 

 

Neem dan contact op met Louisa Broens, accountmanager bedrijven 

viaondernemersloket@jouwgemeente.nl of 06-46884538. 
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