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Aan de hand van mijn contacten, activiteiten en gebeurtenissen houd ik je graag op de hoogte van de ontwikkelingen en 

geef ik je mijn overwegingen. Ik neem mij voor dit met enige regelmaat te doen. Een soort trek tocht. Je kunt elke blog 

teruglezen op onze site www.ov-gemini.nl. 

Wil je reageren op deze blog? Graag! a.geerts1@me.com 

 

 

Is er ruimte voor drie ondernemersverenigingen in Geldrop-Mierlo? 

De laatste tijd heb ik diverse contacten gehad met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen in Ge ldrop en Mierlo. Wat mij opvalt, is 

dat iedere vereniging zich uitgesproken gedraagt als een eigen identiteit. Dat staat samenwerking makkelijk in de weg. Niet handig als je kijkt naar 

de verhoudingen van de uitdagingen waar we hier in de regio voor staan.  

Een veel betere weg wordt geboden in een vorm waarin ieder zijn onverminderde trots op eigen identiteit zou combineren met een 

vastbeslotenheid om oude tegenstellingen te overwinnen. Hecht verenigd vormgeven aan de gezamenlijke vraagstukken. 

 

Dat wil helemaal niet zeggen dat de eigen ‘dorpsidentiteit’ wordt afgeschaft en de gebruiken en tradities de prullenbak in gaan. 

Zelfs in een verenigd Geldrop-Mierlo zal er meer dan genoeg ruimte overblijven voor het unieke van de eigen lokale trots. Maar als we een beetje 

fatsoenlijk mee willen kunnen in de dynamiek van Brainport hebben we weinig keus en moeten we onze interactie flink verruimen. Iemand kan en 

mag, en zelfs moet, iets van loyaliteit voelen ten opzichte van zijn eigen ‘buurt’ en dorp . Maar waarom zouden we Geldrop-Mierlo als geheel en 

Brainport niet aan dat lijstje toevoegen? We zijn anno 2019 in een situatie terechtgekomen die vraagt om een nieuwe structuur die deze belangrijke 

uitdagingen van onze tijd aan kan pakken. 

 

 

Het is maar net hoe je het bekijkt 

Mede door ons jubileumfeest is de belangstelling voor Gemini bij diverse Geldrop-Mierlose ondernemers gewekt. Dat is mooi. Aanleiding om met 

meerderen van hen in gesprek te gaan. Dit leidt met enige regelmaat tot aanmeldingen voor het lidmaatschap.  

Wel valt mij bij deze gesprekken iets op. Steevast komt het gesprek natuurli jk op de betekenis van Gemini voor de ondernemers. Ofwel ‘Wat doet 
Gemini voor de ondernemers?’. Een logische vraag zou je denken. Echter heb je er wel eens bij stilgestaan dat je deze gedachte ook kunt 

omdraaien? ‘Wat kan ik doen om van onze vereniging een succes te maken?’. Het is maar net hoe je het bekijkt. 
 

 
 

Op de drempel van 2019 

We hebben een mooi jaar achter de rug. Gemini vierde haar 60 jarig bestaan. Een goede aanleiding om nog eens terug te blikken  op het fundament 

van ons huidig ondernemerschap. In het jaar van oprichting was in Geldrop en Mierlo (na Tilburg) de meest vooraanstaande textielindustrie van het 

land gevestigd! Echter, met uitzondering van een prachtig museum en een aantal historische ‘landmarks’ is daar niets meer van over. Hier leert de 

geschiedenis de les dat om te overleven het noodzakelijk is om op tijd de bakens te verzetten.  

 

Als Gemini deden we dat door met een groepje nog eens goed na te denken over de ambitie en daarvan afgeleid het meerjarenbele id. Dat bleek 

verfrissend! Hoewel er veel goeds is, overheerste toch de drive om andere en nieuwe dingen op te willen pakken. Meer leden, intensievere 

communicatie, meer verbinding in Brainport, een socialer gezicht in de omgeving. Maar ook meer inbreng van alle leden. Dit alles met als ultieme 

doel: Gemini is dé ondernemersvereniging voor de business to business bedrijven in Geldrop -Mierlo. Werk aan de winkel voor komende tijd. 

 

 

Verder, de kracht van collectief 

Samen optrekken werkt. Bij het Darraq project, waarbij een ondernemer zich door een 50+ werkzoekende laat rijden, is inmiddels een mooie 

kritische massa bereikt. Liefst ruim dertig ritten zijn gemaakt of gepland. Dit levert even zo vele mooie films op. En de eerste dienstverbanden zijn 

inmiddels een feit. 

 

Eenzelfde collectieve kracht kan leiden tot succes voor meer duurzaamheid. Het project voor zonnepanelen op de daken van onze bedrijfsgebouwen 

loopt inmiddels volop. Onlangs was er weer een drukbezochte inspirerende bijeenkomst bij Rabobank Dommelstreek. Kort na Nieuwjaar wordt het  

project verder opgepakt door ons lid EigenEnergie.net. Zorg dat je de aansluiting hebt.  

 

Onlangs heb ik samen met het bestuur van Gemini een gesprek gevoerd met onze wethouder van economische zaken, de heer Marc Jeucken. Dat 

was een constructief gesprek waarin we over en weer verkend hebben waar de gemeente voor de komende jaren haar beleidsspeerpunten wil 

leggen. Ik vond het goed om te merken dat de gemeente Gemini graag aan de voorkant als gesprekspartner betrekt bij de vorming van beleid. 

 

 

Nieuwjaarsbijeenkomst en verkiezing Ondernemer van het Jaar 2018 

De uitnodiging ligt inmiddels bij je ‘op de mat’. Op 16 januari 2019 is onze nieuwjaarsbijeenkomst. Een samenwerking tussen Gemini en 

Ondernemend Geldrop-Mierlo (voorheen FOG). We zijn flink in de weer met de voorbereidingen. Het belooft een prachtige avond te worden. Meld 

snel aan (gemini@vnoncwbrabantzeeland.nl) dan weten we hoeveel hapjes we kunnen laten maken. 

Zie www.ondernemervanhetjaargeldropmierlo.nl 

 

Adri Geerts 

Voorzitter 

 

Gemini, hèt ondernemersnetwerk voor Geldrop-Mierlo 

Belangenbehartiging, Netwerkvergroting, Kennisdeling en Gezelligheid  

http://www.ov-gemini.nl/
mailto:a.geerts1@me.com
http://ondernemervanhetjaargeldropmierlo.nl/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=11&key=tL2FV1sC&subid=9-zWZlfKAOo9LQzw&tmpl=component
mailto:gemini@vnoncwbrabantzeeland.nl
http://www.ondernemervanhetjaargeldropmierlo.nl/

