
Door Huub Lommers

Raamsdonksveer - Afgelopen vrijdag, 13 oktober, tijdens 
de allereerste VOG ontbijtsessie waren de ondernemers 
te gast bij Detron in Raamsdonksveer. Het ruim opge-
zette bedrijf met zeer uitnodigende ontvangstruimte is 
dan ook een perfecte omgeving voor een ontmoeting 
tussen ondernemers, tel daarbij de catering van Ouwe 
Jongens Krentenbrood op en de ontbijtsessie is al ge-
slaagd. Maar er was meer. 

De aanwezige ondernemers werden door Marc Toissant 
van Detron meegenomen naar de toekomst van de on-
dernemer, hoe ziet onze werkplek in 2023 eruit? Aan de 
hand van de vier thema’s Workspace, Connectivity, Cl-
oud en Security werd de ondernemer uitgelegd dat het 
voor de eindgebruiker allemaal makkelijker gaat wor-
den in de toekomst maar er een flinke uitdaging komt 
te liggen bij de ICT afdelingen, we kunnen het namelijk 
niet meer zelf. Wat er in de backend moet gebeuren 
wordt vele malen complexer en zoals we inmiddels we-
ten zijn bijna alle bedrijfsprocessen afhankelijk van ICT. 

Bij Detron denken ze in kansen en mogelijkheden en 
begrijpen ze de uitdaging welke ligt te wachten voor 
de gebruiker. Naar mate er meer flexibele werkplek-
ken ontstaan, dreigen er ook meer risico’s, vooral de 
beveiliging van alle endpoints van medewerkers zorgt 
voor een groot beveiligings- en beheeruitdaging. Een 
degelijke infrastructuur is daarbij essentieel, alles moet 
goed geregeld zijn en het zelf inrichten van je hard- en 
software is niet meer van deze tijd, de meeste software 
draait ook niet meer op je eigen systeem. 

Daarbij werd natuurlijk stil gestaan bij het werken in 
de cloud, voor velen al een begrip, maar voor sommige 
klinkt het nog steeds angstaanjagend. En zoals Marc 
het netjes verwoordde is er geen “cloud”, maar alleen 
computers van andere mensen. Met de opkomst van 
steeds meer apparaten blijft de uitdaging groot. 

De aanwezige ondernemers waren allen zeer geïnteres-
seerd in de presentatie van Marc en ook daarna werd er 
nog lang over doorgepraat. De opstelling bij Detron liet 
ook duidelijk zien wat ons allemaal te wachten staat in 
de toekomst, met als voorbeeld de Samsung Dex, een 
docking station welke je smartphone in een handom-

draai omtovert in een volwaardige computer, waardoor 
je met je smartphone nog flexibeler kunt werken en alle 
benodigde programma’s bij de hand hebt op een groot 
scherm. Je werkt hierdoor eenvoudiger, slimmer en 
sneller, multitasking in de breedste zin van het woord. 

Al met al een zeer succesvolle eerste ontbijtsessie, ge-
organiseerd door de VOG in samenwerking met Detron. 
En om met de mooiste tekst van de ochtend af te slui-
ten: The best way to predict the future is to create it. 
De ondernemers kijken na deze eerste sessie al uit naar 
de volgende ontbijtsessie, waar zijn ze dan te gast?
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VOG ONTBIJTSESSIE: BENT U 
KLAAR VOOR DE TOEKOMST?

De gemeente Geertruidenberg kent een grote 
diversiteit aan bedrijven die bepalend zijn voor 
o.a. de lokale economie en de werkgelegenheid. 
Ook leveren deze bedrijven hun bijdrage aan 
lokale initiatieven, sportclubs, evenementen enz.

Ondernemersvereniging VOG en de Langstraat slaan 
de handen ineen op communicatief vlak met regelmatig 
bedrijvennieuws.
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is te vinden op vogweb.nl

VOGAGENDA
In de komende periode staan weer een aantal leuke 
netwerkbijeenkomsten op de agenda. 

Netwerk borrel @Layher
Bedrijfsbezoek bij Layher. Kom ook een kijkje nemen 
in het schitterend verbouwde pand en onmoet collega 
ondernemers onder het genot van een hapje en een 
drankje. 
Locatie: Layher, Lissenveld 18, Raamsdonksveer
Datum: Maandag 23 oktober 2017, 17.00 - 19.00 uur

VOG Stand Up Netwerk Borrel
Tijdens deze avond geven drie lokale ondernemers 
een korte presentatie over hun bedrijf. Bij deze eerste 
VOG Stand Up zijn dat:
Sabine van der Hulst, Raeda Coaching & Ontwikkeling 
Christiaan Hakkesteegt, Alfa Accountants & Adviseurs 
Else Schepers, Time Out Tours
waarna gastvrouw Hedwig Buijks de avond verzorgt 
met een hapje en een drankje.  
Locatie: De Stek, Kerklaan 19b, Raamsdonksveer
Datum: Donderdag 23 november 2017, 

19.30 - 23.30 uur

WILT U HIER 
UW ADVERTENTIE? 

DAT KAN! 
Exclusief voor VOG-leden.

Formaat: 94x80 mm: 
VOG-leden korting: € 37,60 ex BTW

Formaat: 192x80 mm: 
VOG-leden korting: € 75,20 ex BTW

Formaat: 290x80 mm: 
VOG-leden korting: € 112,80 ex BTW

Bel Paul Dooreleijers (06-23215982) 
voor de mogelijkheden.

Voor PLUS leden bieden we de mogelijkheid om via 
onze website exclusief voor VOG-leden voordeel te 
bieden. Denk bijvoorbeeld aan een percentage extra 
korting op (een deel van) uw assortiment, gratis work-
shops of andere vormen van voordeel.

Om dit voordeel te communiceren krijgt u op uw 
PLUS-pagina extra ruimte voor de promotie van uw 
aanbieding. Ook wordt uw aanbieding via de VOG 
Voordeel pagina kenbaar gemaakt met een link naar 
het voordeel op uw eigen PLUS-pagina.

Kijk voor VOG Voordeel op 
https://vogweb.nl/vog-voordeel/

VOG+ VOORDEEL 


