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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 of gemini@vnoncwbrabantzeeland.nl
Vakantie voor de deur
Je merkt het overal. De laatste werkzaamheden voor de vakantie moeten nog worden uitgevoerd.
Er heerst een koortsachtige drukte. Het eerste halfjaar is voor velen mooi geweest. Alles draait
op volle toeren. De orderboeken zijn vaak goed gevuld.
Voor velen van ons geldt dat we komende weken er even tussenuit gaan voor een welverdiende
vakantie. Bijkomen en misschien ook alweer vooruitkijken naar het tweede halfjaar.
Golfdag OCN-Gemini goed bezocht
Op 18 juni was weer de jaarlijkse golfdag voor leden van OCN (Nuenen) en Gemini. Dit jaar
voor het eerst met een clinic. Dat opende voor de niet golfende leden de mogelijkheid om er
tijdens deze netwerkactiviteit ook bij te zijn. De opkomst was dit jaar weer hoger, waardoor de
relevantie van de dag goed was. Het gaat immers om elkaar ontmoeten en uitwisselen.
René Coolen van APS Personeel en Mark van Nunen van Van Nunen Transport tekenden voor de
vlekkeloze organisatie.
Versterking bestuur
In eerdere berichten schreef ik dat we op zoek zijn naar actieve leden die het bestu ur willen
versterken. De portefeuilles ‘Activiteitenprogramma’ en ‘Communicatie’ vragen om versterking.
Met name voor het onderdeel ‘Communicatie’ zijn we nog op zoek. Omdat we niet een specifiek
communicatiebedrijf of reclamebureau onder onze leden hebben, is het misschien een idee dat we
capaciteit en expertise kunnen inzetten van een van onze bedrijven die werkt met een afdeling
Communicatie. Als je hier aan mee wilt werken hoor ik dat graag.
Profielschets nieuwe burgemeester
Ons advies over de competenties van een nieuwe burgemeester voor Geldrop-Mierlo is verwerkt
in de profielschets. Deze is onlangs aangeboden aan de Commissaris van de Koning. De
sollicitatieprocedure loopt. Naar verwachting krijgt Geldrop-Mierlo rond november een nieuwe
burgemeester.
Activiteiten september
In september zijn er twee mooie activiteiten gepland.
Op 15 september willen we ons beste beentje voorzetten door
gezamenlijk het (hoofd)sponsorschap van 75 Jaar Bevrijding op
ons te nemen. Vanuit de gedachte dat we als ondernemers een
belangrijke rol spelen in Geldrop-Mierlo en de regio zou het goed
zijn om onze betrokkenheid te tonen. Hiermee versterken we ons
(maatschappelijk) profiel als werkgevers en als leverancier van
belangrijke producten. Prima promotie. In een mailbericht zie je
de programmering en de opgave-link. Mijn oproep is om geen
moment te twijfelen en snel in te tekenen. Als bestuur zijn we al
volop aan het werk om er een succes van te maken.

Dan op donderdag 26 september in de namiddag bezoeken we de Brainport Industrie Campus
(BIC) in Eindhoven. Deze campus groeit inmiddels uit tot een icoon en blikvanger voor de
Brainport Regio. Het is goed om kennis te nemen van de achtergronden van de BIC waar
innovatieve bedrijven en onderwijs, óók voor onze bestaande medewerkers, onder een dak
werken aan versterking van onze positie als maak-regio! We maken voor dit bezoek een
gevarieerd programma, zodat je voor jezelf de mogelijkheden goed kunt inschatten. Natuurlijk is
er volop gelegenheid voor netwerken en uitwisseling. Dit bezoek organiseren we samen met
IDHL (Heeze-Leende) en OCN (Nuenen). Binnenkort komen de details.
Uit het bestuur
Op initiatief van Gemini hebben we een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente
opgesteld. In het Economisch Platform spreken we als bedrijfsleven met de wethouder Economie
over het beleid van de gemeente. In september wordt de overeenkomst formeel ondertekend.
Een van onze bestuursleden heeft connecties bij het splinternieuwe bedrijf Lightyear op de
Automotive Campus in Helmond. De lancering van de nieuwe All-Electric auto kan je niet zijn
ontgaan! Goede kans dat we in het najaar de kans krijgen om een bedrijfsbezoe k te brengen.
De aanwas van nieuwe leden loopt voorspoedig. Regelmatig mogen we een nieuw lid
verwelkomen. Zij introduceren zich op de site www.ov-gemini.nl En op ‘het lijstje’ staan nog
diverse ondernemers die een waardevolle bijdrage aan ons Gemini netwerk kunnen leveren.
Als je een collega-ondernemer wilt introduceren horen we dat graag.
Per 17 juni ben ik toegetreden tot het afdelingsbestuur van VNO/NCW regio Helmond -De Peel.
Zoals bekend maakt Geldrop-Mierlo onderdeel uit van de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.
Partijen als Senzer en UWV zijn daarmee voor ons belangrijke spelers. Maar ook op andere
terreinen liggen er veel vraagstukken die vanuit Gemini behartigd moeten worden. Ik zet me daar
graag voor in. Lars van der Hoorn (Van der Hoorn Buigtechniek) vertegenwoordigt ons in het
VNO/NCW bestuur van afdeling Eindhoven. Zo hebben we overal onze lijnen lopen.
Vanuit mijn deelname in Werkgeversplein, een werkgeversbestuur voor de arbeidsmarktregio
Helmond-De Peel, komen een aantal initiatieven waar wij ons voordeel mee kunnen doen. Zo
was er onlangs de campagne ‘Klaar voor de toekomst’, gericht op werving van jonge
toekomstige medewerkers in de maak-industrie. Verder zijn we betrokken bij ‘Perspectief op
Werk’, een subsidietoekenning voor onze regio van Eur 2 miljoen! Doelstelling is om een plan te
krijgen waardoor het makkelijker wordt om medewerkers te vinden voor onze bedrijven.
Het collectieve zonnepanelen project in Geldrop-Mierlo dat afgelopen jaar is gestart vraagt om
een versnelling. In september neem ik deel aan een gesprek met partijen en wethouder
Duurzaamheid Rob Otterdijk.
Tot slot
Er zijn veel onderwerpen waar we als bestuur van Gemini mee bezig zijn. Hopelijk geeft deze
blog je daar iets meer beeld van. Als je opmerkingen hebt, twijfel dan niet. Wil je ergens aan
meewerken, laat het weten! Meer dan welkom.
Voor nu wens ik je een fijne vakantie!

Adri Geerts
Voorzitter

Gemini, het ondernemersnetwerk voor Geldrop-Mierlo
Belangenbehartiging, Netwerkvergroting, Kennisdeling en Gezelligheid

