
  

  

 

Ondernemersontbijt 15 november 2019 

In een eerdere nieuwsbrief hebben we dit 

ondernemersontbijt op de Nederlandse Dag van de 

Ondernemer al aangekondigd. Inmiddels is bekend dat dit 

in Nieuwpoort plaats zal vinden. Vanaf 7.30 uur bent u van 

harte welkom in het Arsenaal. 

Nadere informatie en de mogelijkheid tot aanmelden volgt 

in de nieuwsbrief van oktober. 

 

Gebruik van e-herkenning 

Het UWV stapt per 1 november 2019 over op 

eHerkenning. Vanaf die datum kunt u niet 

meer zonder eHerkenning inloggen op het 

werkgeversportaal van het UWV. 

Daarna zullen meer overheden volgen met 

het invoeren van eHerkenning. Als u 

eHerkenning aanvraagt, is dit meer dan alleen het aanvragen van een veilige 

inlogcode. Zo vervallen alle machtigingen voor het werkgeversportaal. Die 

moet u opnieuw aanvragen voor uw medewerkers. Maar zonder eHerkenning 

kunt u straks bijvoorbeeld geen ziek- en betermeldingen doen via het 

werkgeversportaal. Bent u intermediair en doet u zaken voor uw klanten in het 

werkgeversportaal? Dan moeten uw klanten u opnieuw machtigen via 

eHerkenning. Informeer ze hier op tijd over, anders komt u na 1 november in 

de problemen. Meer informatie over eHerkenning kunt u hier vinden. 

Enquete omgevingsdienst en SDE plus subsidie 

De gemeente Molenlanden volgt de landelijke doelstelling om 14% van de 

energie duurzaam op te wekken. Het opwekken van elektriciteit door middel 

van zonnepanelen levert daarbij een belangrijke bijdrage! De gemeente en 

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid gaan daarom dit najaar kijken hoe wij 

https://www.ikgastarten.nl/overig/overige-onderwerpen/dit-moet-je-weten-over-eherkenning


 

ondernemers kunnen ondersteunen bij het investeren in zonnepanelen. Daarbij 

willen we weten of er vanuit ondernemers interesse is in een collectieve 

aanvraag voor een SDE++ regeling in het voorjaar van 2020. 

  

Enquête 

In de komende weken verschijnt een enquête van de Omgevingsdienst Zuid-

Holland-Zuid. Zij willen op deze manier een beeld krijgen waar u als bedrijf 

tegenaan loopt bij het wel of niet plaatsen van zonnepanelen. Om uw mening 

hierover te geven, kunt u  een enquête invullen. Zo hopen we met zijn allen te 

werken aan een duurzame toekomst. De enquête zal online verschijnen en 

wordt via verschillende kanalen bekend gemaakt, o.a. in onze volgende 

nieuwsbrief. 

 

Bijeenkomst Ondernemersnetwerk OC Gorinchem 

Ondernemers van het Ondernemers Netwerk OC-G uit Gorinchem, de 

Alblasserwaard en van de Open Coffee Vijfheerenlanden en verre omstreken 

zijn van harte welkom om onderling te netwerken tijden een walking brunch op 

vrijdag 11 oktober. Vanaf 09.00 uur opent Sligro de deuren van haar vestiging 

in Gorinchem. Meer informatie en aanmelden kan via deze website. 

 

World Food Festival Rotterdam 

Op 11, 12 en 13 oktober vindt het World Food 

Festival plaats. Gemeentes, bedrijven, onderwijs 

en organisaties als LTO en Rabobank willen 

hiermee zichtbaar maken wat er allemaal is op het 

gebied van voedsel in de directe omgeving van 

Rotterdam. Een van de deelnemers is Elke Melk uit 

Molenaarsgraaf. Melkveehouder Matthijs Baan is de 

eerste boer in Nederland die melk van individuele 

koeien volautomatisch melkt en verpakt. Op elke fles staat van welke koe de 

melk komt. 

Vrijdag 11 oktober staat het programma in het teken van flitsstages, leerlingen 

van groep 8 en VMBO scholieren gaan op bedrijfsbezoek. Op zaterdag 12 

oktober kan het brede publiek op bezoek bij één van de vele deelnemende 

bedrijven. Het volledige programma staat op deze site. Hier moet men zich ook 

aanmelden voor de bedrijfsbezoeken en rondleidingen. 

Op zondag 13 oktober zijn er excursies en activiteiten op en rond de 

Binnenrotte in Rotterdam. Proef de producten uit de regio en ervaar welke reis 

het voedsel aflegt van zaadje tot afvalverwerking. Meer informatie is te vinden 

op www.worldfoodfestival.nl. 

https://www.oc-g.nl/sligro-gorinchem/
http://www.worldfoodfestival.nl/


 

Nog aantal bedrijven gezocht voor netwerkbijeenkomst VMBO 

en HAVO leerlingen 

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. Dit jaar doen naast VMBO leerlingen voor het 

eerst ook Havo leerlingen mee. Zij maken zo een start met het opbouwen van 

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

eerste baan. Voor deze bijeenkomst in het Apollo Hotel in Papendrecht zijn wij 

nog op zoek naar 13 bedrijven die deze dag in gesprek willen met de 

leerlingen. Met name in de sector Economie & Ondernemen en Zorg & Welzijn. 

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Miranda van 

Amstel van de gemeente Papendrecht via m.vamstel@papendrecht.nl. 

 

Innovatiereis circulair ondernemen door het Groene Hart 

Op woensdag 9 oktober organiseert 

platform Groene Hart Werkt! een 

innovatiereis door het Groene Hart voor 

ondernemers en bestuurders. Circulariteit 

vraagt om nieuwe ideeën, lef en 

doorzettingsvermogen: typische kenmerken 

van ondernemers. Zij stuwen en sturen de 

circulaire ontwikkeling. Vandaar de vraag: waar zijn ondernemers op het 

gebied van circulariteit mee bezig? Waar boeken ze progressie en waar lopen 

ze vast? Op woensdag 9 oktober maken wij een reis langs een aantal 

innovatieve ondernemers in het Groene Hart die circulariteit hoog in het 

vaandel hebben staan: 

--Groenendrijk Bedrijfskleding in Woerden 

--RetourMatras in Alphen a/d Rijn 

--Dekker Zevenhuizen in Zevenhuizen 

--MeetInOffice in Woerden. 

Het complete programma en alle praktische informatie (kosten, aanmelden) 

leest u in een brochure die op de website te vinden is. Er is nog een klein 

aantal plaatsen beschikbaar. Bent u ondernemer en gaat u graag mee? Meld u 

dan nu hier aan. Doe dit uiterlijk maandag 30 september. 

Heeft u nog een vraag? Neemt u dan contact op met de organisatie: Wout 

Dingenouts, MeetIn, wout@meetin.eu, 06 29 48 77 18 

mailto:m.vamstel@papendrecht.nl
https://groenehartwerkt.nl/nieuws-events/254-innovatiereis-groene-hart-gaat-u-mee
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBU9H4xo9PI6eS7k4t1tVfW6Q8cWxulfPG5w0lQxUE0SosHg/viewform
mailto:wout@meetin.eu


 

H2Onderwijs- & Demonstratiebus 

Een ander project van Groene Hart 

Werkt is het project ‘H₂Onderwijs- & 

Demonstratiebus’: het ontwikkelen 

van een duurzame bus die 

verschillende mogelijkheden biedt op 

het gebied van onderwijs, techniek 

en innovatie. De bus gaat niet rijden 

op fossiele brandstoffen, maar op elektriciteit. Het uiteindelijke doel is 

waterstof als brandstof te gaan gebruiken. Innovatie en duurzaamheid worden 

gecombineerd. 

Onderwijsproject 

Dat hiervoor geavanceerde automotive techniek nodig is, is duidelijk. In 

samenwerking met onderwijsinstellingen zal de bus ingezet worden om 

leerlingen van de opleiding CIV Smart Technology te vervoeren naar de 

bedrijven waar zij hun technische praktijklessen volgen. De apparatuur ín de 

bus faciliteert de docenten om tijdens de rit het lesgeven te starten. Maar niet 

alleen het doceren ín de bus is een onderwijsdoel. Ook het onderhoud áán de 

bus biedt voldoende mogelijkheden voor technisch onderwijs. Daarnaast is de 

bus een rijdende showcase die voor verschillende evenementen op het gebied 

van techniek of duurzaamheid kan worden ingezet. 

De organisatie is op zoek naar partijen die geïnteresseerd zijn in de 

ontwikkeling en het gebruik van de bus. Hebt u een bedrijf dat graag betrokken 

is bij dit innovatieve concept?  Neemt u dan contact op met de coördinator, 

Marieke van der Kleij, email: mariekevanderkleij@xs4all of telefoon 06-22 60 

45 00. Op deze site vindt u een flyer met meer informatie.  

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. 

• Fokveedag, zaterdag 5 oktober 2019, Hoornaar. 

• Innovatiedag Het Groene Hart, woensdag 9 oktober 2019, 08.30 uur, 

Woerden. 

mailto:mariekevanderkleij@xs4all
https://groenehartwerkt.nl/projecten/218-smart-technology-onderwijsbus-een-rijdend-en-slim-klaslokaal
mailto:NieuwsbriefEZ@gemeentemolenwaard.nl
https://www.fokveedag.nl/
https://groenehartwerkt.nl/nieuws-events/254-innovatiereis-groene-hart-gaat-u-mee


 

• Bijeenkomst Ondernemersnetwerk OC Gorinchem, vrijdag 11 oktober 

2019, 09.00 uur, Gorinchem. 

• World Food Festival 2019, 11, 12 en 13 oktober 2019, Rotterdam. 

• Bijeenkomst leerlijn Maritieme Techniek, donderdag 17 oktober, 15.30 

uur bij Damen Shipyards Hardinxveld, Rivierdijk 544 te Hardinxveld-

Giessendam.  

• Blauwzaam Symposium IX "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, vanaf 

09.15 uur, Papendrecht. 

 

Heeft u vragen voor de gemeente? 

 

Neem dan contact op met Louisa Broens, accountmanager bedrijven 

via ondernemersloket@jouwgemeente.nl of 06-46884538. 

 

  

 

https://www.oc-g.nl/sligro-gorinchem/
https://www.worldfoodfestival.nl/
https://www.maritiemtechplatform.nl/category/nieuws/
https://blauwzaam.nl/index.php?id=401
https://blauwzaam.nl/index.php?id=401
https://www.evensi.nl/amp/arbeidsmarktinnovatie-event-avres/325686737
https://www.evensi.nl/amp/arbeidsmarktinnovatie-event-avres/325686737
https://www.papendrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_voor_ondernemers/Nieuws_voor_ondernemers/Nieuwsarchief/2019/20_november_2019_Scholieren_Netwerkbijeenkomst
mailto:ondernemersloket@jouwgemeente.nl

