
Verenigde Ondernemers 
Geertruidenberg volop digitaal!

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.

Ook in 2016 slaan ondernemersvereniging VOG en de 
Langstraat de handen ineen op communicatief vlak met 
vierwekelijks bedrijvennieuws. 
Werkdagelijks ondernemersnieuws en meer informatie 
over de VOG is ook te vinden op vogweb.nl.

VOG Interactief
Wekelijkse meerdere berichten over 
ondernemend Geertruidenberg op de 
website, toch wel minimaal 1 pol per 
maand en een splinternieuwe inter-
actieve nieuwsbrief. Sinds september 
2015 is er veel veranderd bij de VOG, 
maar dan toch vooral op het gebied 
van het interactieve contact met de 
plaatselijke ondernemer, waardoor 
de dialoog met de aangesloten on-
dernemers makkelijker is geworden 
en de VOG meegaat met de tijd.

Participatie
Het gaat om informatievoorziening 
en participatie in deze tijd, menin-
gen vallen genoeg te lezen op soci-
al media, maar dat is niet het doel 
van de verenigde ondernemers in 
de gemeente Geertruidenberg. On-
dernemers, de gemeente en ande-
re belangstellenden van de juiste 
informatie voorzien, de meningen 
peilen via de pol en de nieuwsbrief 
is daarvan een belangrijk onderdeel. 
Met die mening kan de VOG het 
spreekwoordelijke balletje opgooi-
en naar een betreffende instantie 

of collega-bedrijf. Kijk, zo denken 
de ondernemers in dit gebied erover, 
die moet je hebben om samen tot 
een goed besluit te kunnen komen!

Website
De nieuwe website is daarin het 
belangrijkste schaakstuk. Alle on-
dernemingen worden daarop in 
kaart gebracht en meerdere keren 
per week verschijnen er de laatste 
berichtgevingen die menig onderne-
mer in de gemeente en regio aan-
gaat. En niet alleen de grote onder-
nemingen worden via die weg op de 
hoogte gehouden van onder andere 
de beveiliging op het industrieter-
rein, ook van de kleine ondernemin-
gen worden de belangen behartigd. 
Dan wordt de website nog onder-
steund door twitter en facebook, 
waardoor de cirkel weer rond is en 
niemand iets hoeft te missen.

Vacaturebank
Naast de berichtgevingen is er ook 
een groot gedeelte van de website 
gereserveerd voor de vacaturebank. 
Werkzoekenden binnen de gemeen-

te Geertruidenberg die gemotiveerd 
zijn weer direct aan de slag te gaan 
en die voor diverse werkzaamheden 
open staan, staan met hun profiel 
op de website, zodat bedrijven in de 
regio snel een geschikte kandidaat 
kunnen vinden. Voor VOG Plus leden 
is het straks ook mogelijk gebruik 
te maken van de vacatu-
rebank.

Voor alle
ondernemers
Maar is de website er 

dan alleen voor de aangesloten 
ondernemers? Zeker niet! Alle on-
dernemers, maar ook particulieren 

kunnen baat hebben bij de bericht-
geving op de website. De VOG is er 
dan ook om te informeren! Bezoek 
daarom de site eens en/of meld je 
aan voor de nieuwsbrief, doe actief 
mee met de pol en geef je mening. 
Deze wordt, hoe dan ook, altijd ge-
waardeerd!

De VOG website vind je makkelijk 
via www.vogweb.nl 

Huub Lommers, Bestuur VOG
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Bedrijfsbezoek
Financieel Plaza

Ramgatseweg 7a te R’veer
SVDH Vermogensbeheer &

Pullen en Partners
6 juli vanaf 17.00 uur

i.c.m. VOG Network
Borrel/BBQ

Maandag 4 juli Network Coffee vanaf 09.00

Woensdag 6 juli Network Borrel/BBQ vanaf 17.00

Zie Agenda op www.VOGweb.nl


