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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 trektocht. Je kunt elke blog teruglezen op onze site www.ovgemini.nl
Wil je reageren op deze blog? Graag! a.geerts1@me.com
Ook al zijn er even geen ledenbijeenkomsten. Wat gebeurt er zoal?
Afgelopen periode hebben we als vereniging even geen ledenbijeenkomsten op het programma
gehad. De eerstvolgende is onze Thema avond Brexit op 22 mei.
Betekent dit nu dat er dan ‘achter de schermen’ wel iets gebeurt? Jazeker!
Graag neem ik je mee in mijn activiteiten, ontmoetingen en gebeurtenissen van de afgelopen paar
maanden.

Nieuwe leden!
Op basis van de bijeenkomsten van de laatste tijd werden een aantal ondernemers die eens een
keertje kwamen kijken lid van Gemini. Ook vanwege ‘zegt het voort’ door onze eigen leden
begroeten we nieuwe ondernemers. Dat is een mooie ontwikkeling. Immers we willen als Gemini
een goede belangenbehartiger zijn, en dan is het goed als we een grote ‘achterban’ hebben.
Ik heb met allen een kennismakingsgesprek gevoerd en achterhaald wat zij verwachten van het
Gemini lidmaatschap.

Activiteiten komende maanden; Werk je agenda bij!
Afgelopen tijd waren we in het bestuur druk met de nadere invulling van ons
activiteitenprogramma. We doen de komende tijd enkele aansprekende dingen. Kijk even of dit
goed in je agenda staat. Check regelmatig de site www.ov-gemini.nl
Allereerst op 22 mei houden we zoals gezegd de Thema-avond Brexit. Topeconoom UK &
Ierland Alexandra Dumitru van Rabo Research, het kennisinstituut van de Rabobank, neemt ons
mee in de ontwikkelingen rondom de Brexit. Zij geeft een kijkje achter de schermen, ma ar

triggert ons ook op welke manier je jouw bedrijf kunt voorbereiden. Voor een praktische
vertaalslag vroegen we ons lid Caspar Lievaart van Jan de Rijk Logistics om ons zijn ervaringen
te vertellen. Zijn eerste reactie was: ‘Heb je aspirine voor me?’. We zijn deze avond te gast in het
aansprekende Ontmoetingscentrum van de Rabobank in Geldrop.
Dan gaan we op 20 juni de golfbaan op. Samen met OCN uit Nuenen organiseren we een leuke
golfmiddag. We bekijken of we de niet-golfers een leuke clinic kunnen aanbieden, zodat ook zij
een leerzame middag hebben en hun netwerk kunnen verdiepen. Mark van Nunen van Van Nunen
Transport en Logistiek denkt en organiseert mee.
Vervolgens hebben we een bezoek aan de Brainport Industrie Campus (BIC) in Eindhoven
kunnen vastleggen. De BIC is de nieuwe maakindustrie-hotspot van Eindhoven en omgeving.
Een bruisende omgeving waar aansprekende bedrijven en onderwijs in een ultramoderne open
campus bij elkaar zitten. Hier liggen grote kansen voor onze bedrijven. Samen met IDHL uit
Heeze-Leende en OCN uit Nuenen bereiden we deze middag voor.
Villagemarketing; Vestigingsklimaat Geldrop-Mierlo.
Sinds afgelopen jaar ben ik voorzitter van een nieuwe stichting in Geldrop-Mierlo. Stichting
Villagemarketing Geldrop-Mierlo houdt zich bezig met de merkpositionering van GeldropMierlo als attractieve gemeente voor horeca en toerisme, voor prettig wonen en last but not least
als aansprekende vestigingsplaats voor ondernemers. Een brede doelstelling dus.
We hebben de laatste tijd uitgewerkt waar we als eerste werk van maken. Dat zijn drie ‘sporen’.
Namelijk: Profilering in de fysieke buitenruimte, Ontwikkelen van één centrale website als portal
voor alle promotionele initiatieven in Geldrop-Mierlo en als derde het stimuleren van een groot
aansprekend evenement met regionale uitstraling. Als dwarsverbinding is het mooi dat ik als
vertegenwoordiger van Gemini veel inbreng kan geven op de verbetering van het
ondernemersklimaat in Geldrop-Mierlo.
Voor een goede regionale aansluiting werken we nauw samen met de stadsmarketingorganisati e
Eindhoven 365.
Neem eens een kijkje op www.verweven.nl
Werkgeversplein; Werkt de arbeidsmarkt?
Een ander belangrijk dwarsverband is Werkgeversplein, een bestuurlijke samenwerking in de
arbeidsmarktregio Helmond-De Peel, waar Geldrop-Mierlo toe behoort. Kort gezegd een groep
werkgevers(vertegenwoordigers) die zich samen met het onderwijs, UWV en Senzer hard maken
voor de goede werking van de arbeidsmarkt in onze regio. Er ligt een breed activiteitenplan . Aan
de uitvoering wordt hard gewerkt. Een mooi voorbeeld is het project ‘Helmond Stagestad’ dat
binnenkort wordt verbreed naar ‘De Peel Stageregio’. Een inspirerend stageprogramma voor
leerlingen van het voortgezet en vakonderwijs, waardoor we de instroom van nieuwe
medewerkers stimuleren. Ik heb namens onze regio zitting in dit bestuur.
VNO/NCW in de regio; verbinding gelegd.
VNO/NCW Brabant–Zeeland is de belangenbehartigings- en lobbyorganisatie voor ondernemers
in Zuid Nederland. Geldrop-Mierlo heeft te maken met twee afdelingen: Eindhoven en HelmondDe Peel. Ons lid Lars van der Hoorn van de bedrijven Van der Hoorn Buigtechniek en Brainport
Assembly is al een tijdje bestuurslid van afdeling Eindhoven. Sinds kort ben ik gevraagd zitting
te nemen in het bestuur van afdeling Helmond-De Peel. Hierbij hebben we samen een mooie
verbinding met de hele Brainport regio en kunnen we de centrale ligging van Geldrop -Mierlo
goed over de bühne brengen.
Evenementen 75 Jaar Bevrijding; Wat doen wij?
Dit jaar vieren we in Geldrop-Mierlo 75 Jaar Bevrijding. Een breed samengestelde projectgroep
is bezig een mooi groot palet aan evenementen in Mierlo en Geldrop te organiseren. Dit varieert
van gedenken tot uitbundig feesten. Het programma wordt binnenkort nader bekend. De eerste
signalen zijn veelbelovend!

Hoe mooi zou het zijn als we als ondernemend Geldrop-Mierlo onze maatschappelijke rol pakken
door bijvoorbeeld één aansprekend evenement gezamenlijk te adopteren en een impuls te geven?
Hebben we daar belang bij? Ik denk dat het goed is om je als bedrijf, maar zeker ook als
werkgever te profileren. En als we het zo weten te organiseren dat u en uw netwerk hier de
vruchten van plukken creëren we een mooie win-win!
Burgemeestersperikelen; Wij hebben een mening!
Onlangs heeft burgemeester Berry Link zich teruggetrokken. Een droevige ontwikkeling die geen
winnaars oplevert. Inmiddels draait wel de wereld in hoog tempo door. Desiré Schmalschläger
neemt tijdelijk waar en de gemeenteraad is gestart met de zoektocht naar de definitieve invulli ng
van deze belangrijke post.
Als Gemini hebben wij een mening over het profiel waaraan de burgemeester zou moeten
voldoen. Daarom hebben wij een advies uitgebracht aan de vertrouwenscommissie. Wij geven
aan wat naar onze mening de belangrijkste eigenschappen zijn van een nieuwe burgemeester voor
een succesvol ondernemersklimaat. We zijn zeer benieuwd naar de uitkomst.
Ondernemer van het Jaar 2019; Het loopt alweer.
Het lijkt nog ver weg, maar de voorbereidingen voor de verkiezing van de Ondernemers van he t
Jaar 2019 zijn weer gestart. Meer nog dan vorig jaar willen we een brede betrokkenheid en
communicatie zien te krijgen. De werkgroep van Gemini en Ondernemend Geldrop -Mierlo is
haar werkzaamheden gestart om in januari 2020 weer met aansprekende winnaars te komen. En
dit alles natuurlijk om hiermee een mooi podium te bieden aan ondernemers die zich weten te
onderscheiden.
Ondernemersplatform; Constructief.
Samen met de andere ondernemersverenigingen uit Mierlo en Geldrop overleggen we op
reguliere basis met het bestuur van de gemeente. Wethouder Jeucken is als portefeuillehouder
economie onze primaire gesprekspartner. Afhankelijk van het onderwerp spreken we met andere
wethouders of het hele college. We merken dat de wil om ons te betrekken bij vorming van
beleid en het bespreken van knelpunten groot is. Zo staat komende maanden de herziening van
het economisch beleidsplan van de gemeente op onze agenda. Dat betekent sturen aan de
voorkant!
Het is plezierig om te merken dat Veronique van der Zee, nu net een jaartje actief als
Bedrijvencontactfunctionaris, hierin een steeds actievere rol speelt. Zij wil vooral opkomen voor
de belangen van ondernemers, en bekijken hoe ze dit goed kan terugvertalen naar de ambtelijke
organisatie of de bestuurders. En dit alles met het doel om dingen mogelijk te maken! En ik hoor
dat steeds meer ondernemers haar weten te vinden.
We hebben onlangs onze manier van werken opnieuw vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. Dan weet ieder wat er van hem of haar wordt verwacht.
Tot slot
Zomaar een bloemlezing van zaken waar we als bestuur van Gemini mee bezig zijn. Als je
hierover vragen hebt, of ergens graag op wilt reageren dan horen we dat graag.
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