
Peter van Andel tiende op WorldSkills in Kazan

Peter van Andel uit Hoogblokland is nationaal kampioen ‘monteur mobiele

werktuigen’ en vertegenwoordigde deze week ons land tijdens WorldSkills

Kazan 2019 in Rusland. In een deelnemersveld van 15 landen behaalde hij 699

punten.

WorldSkills zijn de wereldkampioenschappen voor beroepen die om het jaar

worden gehouden. Meer dan 1.600 jonge vakmensen uit 60 landen strijden in

56 verschillende beroepen tegen elkaar om de titel van beste vakman of

vakvrouw ter wereld. Peter van Andel studeert bij mbo-school Aventus

(Apeldoorn). Zijn werkgever Hans Rozendaal en chef werkplaats Nico

Hakkesteegt van Hamoen L.M.B. in Ameide steunden en coachten hem in zijn

voorbereiding naar de wedstrijd toe. 

Wethouder Slob van Molenlanden en wethouder Zevenhuizen van

Vijfheerenlanden brachten op 17 juli

een bezoek aan Peter bij zijn werkgever

Hamoen L.M.B. in Ameide. Zij uitten

hiermee hun trots op de prestatie van

deze jonge vakman, die een echte

ambassadeur is voor beroepsonderwijs

en vakmanschap van mbo-ers.

Gemeente Molenlanden aangesloten bij Groene Hart werkt!

Groene Hart Werkt! is een platform van bedrijven, organisaties en gemeentes

dat werkt aan de circulaire economie in brede zin. Gemeente Molenlanden is

als 10de gemeente lid geworden om zo onze bedrijven & organisaties verder te

kunnen helpen & introduceren in het netwerk van Groene Hart Werkt. 

Projecten die vanuit dit netwerk worden ondersteund

gaan bijvoorbeeld over natte teelten, waterstof, afval en

biomassa en de kaasacademie. Ook worden er

regelmatig netwerkbijeenkomsten en kenniscafé's

georganiseerd. Zo is er op september een kenniscafé

over circulair bouwen en materiaalgebruik. De



bouwsector heeft te maken met grote uitdagingen als het gaat over circulair

bouwen. Het streven is hergebruik van materialen te stimuleren. Tijdens een

inspirerend kenniscafé vertellen belanghebbenden uit de sector over

mogelijkheden en uitdagingen. Bent u actief in de sector en spreekt het

onderwerp u aan? Kom dan op woensdag 18 september naar Bodegraven. U

bent vanaf 15:30 uur van harte welkom! Meer informatie over deze

bijeenkomst vindt u hier. 

Mocht u meer willen weten over het platform dan kunt u een kijkje nemen op

de site of contact opnemen met Louisa Broens, accountmanager bedrijven

gemeente Molenlanden (ondernemersloket@jouwgemeente.nl; 06-46884538). 

Terugblik Kom binnen bij bedrijven 

In 2019 heeft de gemeente Molenlanden voor het eerst meegedaan met Kom

binnen bij bedrijven, samen met de gemeentes Bodegraven-Reeuwijk, Gouda,

Krimpenerwaard, Waddinxveen, Woerden en Zuidplas. Van 11 t/m 16 maart

openden 309 bedrijven & organisaties (55 uit

Molenlanden) hun deuren voor 1741 aangemelde

bezoekers (383 Molenlanden). In vergelijking met

vorig jaar (8 deelnemende gemeentes) zijn dit zowel

meer deelnemende bedrijven (294) als meer

bezoekers (1324). Onder de deelnemende bedrijven/organisaties is een

enquête uitgezet, deze is door 33 deelnemers ingevuld, bij 61% van de

respondenten heeft Kom binnen bij bedrijven aan de verwachtingen voldaan en

86% heeft KBBB positief ervaren (negatief 3%, geen mening 11%). 94% vindt

het belangrijk dat het volgend jaar weer plaatsvindt.

Ondanks deze tevredenheid waren de bedrijven wat teleurgesteld over het

aantal bezoekers. Het gaat bij Kom binnen bij bedrijven om persoonlijk contact,

dan is de kwaliteit van de ontmoeting belangrijker dan het aantal

bezoekers. Het aantal gemaakte ‘matches’ naar aanleiding van de open

bedrijven week is moeilijk in kaart te brengen. Voor de gemeente Molenlanden,

die zelf ook deelnam aan de open bedrijven week, heeft het in ieder geval

geleid tot de invulling van één vacature. Daarnaast heeft Team HR van de

gemeente gesproken met diverse mensen om ze te helpen met het

herschrijven van sollicitatiebrieven en cv’s. Enkele deelnemers gaven aan dat

zij hierdoor een andere baan hebben gevonden. Daarnaast zijn er

stageplaatsen en leerwerkplekken ingevuld bij bedrijven naar aanleiding van

kom binnen bij bedrijven. 

Gezien de positieve reactie van bedrijven doet Molenlanden graag weer mee

met de editie van 2020 (23-28 maart). Ook Gouda, Krimpenerwaard,

Waddinxveen, Zuidplas, Papendrecht, Sliedrecht en Vijfheerenlanden doen

mee. Heeft u interesse in de resultaten van Kom binnen bij bedrijven 2019 of

wilt u alvast meer weten over deelname aan de editie van 2020? Neem dan



contact op met Louisa Broens, accountmanager gemeente Molenlanden

(ondernemersloket@jouwgemeente.nl; 06-46884538). 

Stoptober 2019: samen 28 dagen niet roken in oktober

Doet uw bedrijf of organisatie dit jaar mee met Stoptober en gaan jullie de

uitdaging aan? 28 dagen samen stoppen met roken vergroot de kans om het

vol te houden met factor vijf!

Promoot als werkgever Stoptober bij uw medewerkers. Stimuleer hen hiermee

een gezonder en vitaler- rookvrij- leven te leiden. Want juist de onderlinge

steun- ook door collega’s- is bepalend voor succesvol stoppen. Stoppen doen

we samen! Interesse? Meld uw bedrijf of organisatie dan nu aan

ophttps://bedrijven.stoptober.nl/.

Extra ondersteuning mogelijk vanuit GGD ZHZ

Vanuit de GGD Zuid-Holland Zuid stimuleren we een gezonde leefstijl bij onze

inwoners. De GGD faciliteert daarom extra ondersteuning in uw

organisatie/bedrijf om de actie extra kracht bij te zetten. Vanuit de GGD zetten

we dit jaar in op het ondersteunen van een aantal grotere bedrijven en/of

organisaties in de regio. Afhankelijk van de wensen van de organisatie zullen

wij bijvoorbeeld een gezamenlijke stopactie ondersteunen, een kick-off op

locatie, extra ondersteuningsaanbod of IkStoptober promotiemateriaal bieden.

Heeft uw organisatie interesse in de extra

ondersteuning vanuit de GGD? Neem dan

uiterlijk 6 september contact op met

Judith Kolk via 078 770 3489 of stuur een

mailtje naar jd.kolk@ggdzhz.nl om de

mogelijkheden te bespreken.

Taalsnelweg naar werk

De gemeenten Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden gaan vanaf

oktober statushouders intensief klaarstomen voor een plek op de arbeidsmarkt.

Het ministerie van Sociale Zaken stelt 275.000 euro beschikbaar voor de proef

‘Taalsnelweg naar Werk’. Binnen de ‘Taalsnelweg naar Werk’ wordt ingezet op

het versneld leren van Nederlands. In totaal 36 deelnemers krijgen achttien

weken lang vier dagen per week taalles en één dag per week lessen over

‘participatie’. Die laatste bestaan onder meer uit kennismakingen met bedrijven

en instanties. In de tweede fase van het proefproject worden achttien weken

besteed aan ‘werk’. Dat kan al een betaalde baan zijn, maar ook een

werkervaringsplaats, stage of vrijwilligerswerk. Zo kunnen statushouders

bekend raken met vaktaal en komen ze als vanzelf in aanraking met collega’s

en daarmee de Nederlandse taal. Wilt u meer weten over dit project dan kunt u

contact opnemen met Ellis Suur (esuur@vluchtelingenwerk.nl; 06- 55758067).

Wandelroutekaart Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Wilt u het hele gebied wandelend verkennen en overzichtelijk bij de hand



hebben? Onlangs is de wandelroutekaart Alblasserwaard verschenen. Alle

knooppunten, horecagelegenheden, bezienswaardigheden en andere

belangrijke informatie wordt weergegeven op deze kaart. Hier kunt u zien waar

u de kaart kunt kopen.

Op de website www.wandelenindepolder.nl vindt u veel meer (digitale)

informatie. U vindt hier een digitale routeplanner en meer informatie over de te

downloaden app. 

Netwerkbijeenkomst voor leerlingen VMBO en HAVO

Op woensdag 20 november wordt voor de derde keer een Netwerkbijeenkomst

georganiseerd voor leerlingen van CSG de Lage Waard en Willem de

Zwijgercollege uit Papendrecht.

Bedrijven uit de regio zijn van harte welkom bij deze bijeenkomst die in het

kader staat van ontmoeten, contact leggen, het leren netwerken van leerlingen

van het VMBO en de Havo.

Leerlingen van 4 VMBO en 4 Havo maken zo een start met het opbouwen van

een netwerk, wat zij later kunnen gebruiken voor een stageplaats, bijbaan of

eerste baan. Maak kennis met honderden potentiële, toekomstige werknemers.

Presenteer uw bedrijf. Interesseer hen voor uw vak, uw ambacht, uw product,

uw organisatie. Maximaal 70 bedrijven kunnen deelnemen. Is uw bedrijf erbij?

Om zeker te zijn van deelname kunt u zich nu al aanmelden. Stuur een mail

naar m.vamstel@papendrecht.nl. U krijgt dan een bevestiging.

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.

Bijeenkomst Kamer van Koophandel "Slim aan de slag met starten",

dinsdag 17 september, 19.00 - 22.30 uur, OnderNemersPlein Rotterdam

Kenniscafé "Circulair bouwen en materiaalgebruik", woensdag 18

september, 15.30 uur, Bodegraven.

Bijzondere BlauwZame Bijeenkomst “De wet natuurbescherming en

bouwopdrachten”, donderdag 26 september, 15.30 - 18.00 uur, Het Oude

Raadhuis Hardinxveld Giessendam.  

Jaarlijkse conferentie "Drechtsteden, in de ban van! De nieuwe

wereldorde", woensdag 18 september, 17.30 - 21.00 uur, Spektakel

Zwijndrecht.  

Fokveedag, zaterdag 5 oktober 2019, Hoornaar.



Bijeenkomst leerlijn Maritieme Techniek, donderdag 17 oktober, 15.30

uur bij Damen Shipyards Hardinxveld, Rivierdijk 544 te Hardinxveld-

Giessendam. 

Blauwzaam Symposium IV "Hoe neem je als ondernemer je klanten,

relaties en werknemers mee in de beweging van verduurzaming?",

donderdag 31 oktober, 13.00 - 18.00 uur, Gorinchem. 

Recreatieve ondernemersbijeenkomst, 31 oktober, nadere informatie

volgt.

Arbeidsmarkt innovatieevent BrainStroom, "Scenario's arbeidsmarkt van

de toekomst", woensdag 13 november, 15.00 tot 18.00 uur, Avres,

Energieweg 39, 4231 DJ Meerkerk.

Ondernemersontbijt Molenlanden, Dag van de Ondernemer, vrijdag 15

november. Nadere informatie volgt. 

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.


