
 Pagina 1 
Secretariaat Speenkruidstraat 40, 9731 GV Groningen  

www.vbno.info 

 
 
 
  

 

Inhoud 
Up to date info via de website ................................................................................................... 1 
Winst voor  ‘Samen voor de Winst’… ......................................................................................... 1 
Geanimeerde Borrel bij de Buren… ............................................................................................ 2 
Auto’s en fietsen op de Gerrit Krolbrug … ................................................................................. 3 
Update Zuidelijke Ringweg… ...................................................................................................... 4 
Op weg naar een vitale Ulgersmaweg… ..................................................................................... 4 
Gemeente en MKB vriendelijk inkopen… ................................................................................... 5 
Beachvolleybaltoernooi VBGW .................................................................................................. 5 
Retail 2020 .................................................................................................................................. 6 
Adviesraad VBNO fondsgelden vraagt nog steeds nieuwe leden… ........................................... 6 
Power uit de zon… ...................................................................................................................... 6 
Nieuwe leden… ........................................................................................................................... 7 
En overigens melden we dat… ................................................................................................... 8 
 

Up to date info via de website 
 
We kunnen u regelmatig van informatie voorzien via mailberichten en nieuwsflitsen en dat 
doen we ook. Maar de meest recente informatie vindt u via de website www.vbno.info. Dus 
als u direct over actuele informatie wil beschikken, raadpleeg dan de website.  
Het blijft belangrijk om van de leden te weten wat zij van de informatievoorziening vinden. 
Dus laat ons uw opmerkingen, commentaar en suggesties horen!  

Winst voor  ‘Samen voor de Winst’… 
 
Het was een mooie bijeenkomst in de Remonstrantse kerk over ‘Samen voor de Winst’. Het 
was de eerste bijeenkomst in een serie van drie die het Platform Maatschappelijk 
Ondernemen Groningen organiseert: Horen, Zien en Doen.  Bij deze dus horen hoe het kan 
gaan. Bij de volgende bijeenkomst openen de verschillende organisaties hun deuren. En de  
derde bijeenkomst gaat over de vertaling van het horen en zien naar de praktische praktijk. 
Wethouder Elly Pastoor benadrukte het belang van de samenwerking tussen gemeente en 
bedrijfsleven om mensen met een lastige positie op de arbeidsmarkt aan een baan te 
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helpen. De nieuwe ‘Wet werken naar vermogen’ maakt de 
noodzaak voor die samenwerking nog groter; een deel van 
het personeelsbestand van de sociale werkplaatsen moet 
uitstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Maar afgezien 
daarvan kan de overheid ook niet in haar eentje iedereen 
aan een baan helpen. De gemeente wil ondernemers helpen 
bij opleiding en begeleiding van zowel zich zelf als de 
werknemer. En de gemeente kan de ondernemer 
(financieel) ontzorgen bij ziekte van de werknemer. 
WerkPro en een combinatie van Noorderpoort en Albert 
Heijn kwamen met concrete voorbeelden van aanpak. 
WerkPro met z’n carrousel die mensen via een bepaald 
traject uiteindelijk aan een baan helpen. En de combinatie 
Noorderpoort/Albert Heijn  met Beroep in Bedrijf waar jonge mensen een beroepsgerichte 
opleiding op de werkplek krijgen. Het belang van goede begeleiding van werknemer en 
werkgever werd nadrukkelijk onderstreept: het is dé voorwaarde voor succes.  Ontroerend 
waren de filmbeelden van een tweetal medewerkers van Albert Heijn, totaal verschillende 
persoonlijkheden, maar met die vorm van begeleiding en onderwijs op pad naar een baan.  
Binnen het gebied van de VBNO kijken we met het Noorderpoort naar de mogelijkheden 
voor uitbreiding van het concept van Beroep in Bedrijf. Er is veel enthousiasme om mee te 
denken en mee te doen.   

 

Geanimeerde Borrel bij de Buren… 
 
 

Op uitnodiging van de projectgroep 
Oostelijke Ringweg waren we op 22 maart jl. 
voor de 'Borrel bij de Buren', in het 
Informatiecentrum Oostelijke Ringweg. 
Na een welkomstwoord van 
communicatieadviseur Marie-Lou Gregoire 
nam projectleider Bart Bouma ons mee in de 
wereld van de Oostelijke Ringweg. De 
geschiedenis gaat terug tot in de 60-jaren. En 
nu loopt een grootscheepse reconstructie 
die de kruisingen ongelijkvloers gaat maken 

en de weg breder zodat de doorstroming sneller kan. Er is sprake van een fasegewijze 
aanpak die feitelijk al enkele jaren geleden is begonnen met de ongelijkvloerse kruising met 
de Rijksweg en het Damsterdiep. Nu is men volop aan het werk bij de kruising met 
Lewenborg en Ulgersmaborg en met de voorbereidende werkzaamheden voor de kruisingen 
bij Kardinge en Beyum. 
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We kregen inzicht in de worstelingen die de projectgroep maakt. Belangrijk daarin is dat 
getracht wordt de werkzaamheden zoveel mogelijk zonder hinder voor het verkeer en 
omwonenden te laten plaats vinden. Maar helemaal zonder hinder lukt het niet. En mogelijk 
betekent dat dat een deel van de Oostelijke ring (tussen Damsterdiep en Kardinge) een 
aantal weken (5 tot 7) voor het verkeer moet worden gesloten. Men opteert dan wel voor 
een periode in de zomervakantie, inclusief de bouwvak, maar zo’n sluiting heeft voor een 
aantal bedrijven vervelende gevolgen. De projectgroep gaat het gesprek aan met de 
bedrijven die het betreft. En verder hebben wij aangegeven dat wij vanuit de VBNO graag 
willen meedenken in opties die de bereikbaarheid van de bedrijven zo goed mogelijk 
waarborgen. Het in een vroeg stadium betrekken van belanghebbenden, kan in een later 
stadium veel winst opleveren. Daarom de oproep om bij de vereniging belangstelling voor 
betrokkenheid kenbaar te maken. Dan kunnen we in overleg met de projectgroep bekijken 
op welke manier we dat vorm en inhoud kunnen geven. 
In de loop van de bijeenkomst kwamen steeds meer mensen binnen ‘druppelen’. Het was 
plezierig te zien dat de opkomst goed was. En onze voorzitter kon dan ook niet anders dan 
iedereen te bedanken voor zijn of haar aanwezigheid. In de loop der tijd is een goede relatie 
tussen de projectgroep en de VBNO ontstaan. Daar zijn we blij mee! 
  

Auto’s en fietsen op de Gerrit Krolbrug … 
 

 
De Gerrit Krolbrug moet open blijven voor 
fietsers én voor auto’s. Die gezamenlijke 
conclusie van VBNO en bewonersorganisaties uit 
de buurt kwam naar voren tijdens de 
ontwerpsessie voor veiliger situatie op en vooral 
naar de brug. Wij berichtten u daar eerder over. 
Onlangs kregen wij het verslag van de 
ontwerpsessie en de alternatieven  zoals die aan 
de wethouder voor Verkeer, Karin Dekker, zijn 
voorgelegd. Op de beide plaatjes ziet u de 
alternatieven in beeld gebracht. De ambtenaren 
gaan nu verder met het uitwerken van de 
alternatieven. En daarbij nemen  ze ook mee de 
suggesties rond het aanbrengen van een 
zogenaamde tweelichter (een extra 
vooraankondiging van sluiting van de brug) en 
het eerder weer voor het verkeer openen van de 
brug. De documenten van de gemeente zijn 
beschikbaar. Hier: de presentatie, het verslag en 
de alternatieven op kaart. 

http://www.vbno.info/uploads/0000/1210/20120215_GerritKrolbrug_Ontwerpsessie_Presentatie_v2.pdf�
http://www.vbno.info/uploads/0000/1211/20120322_GerritKrolbrug_Ontwerpsessie_Verslag_v3.pdf�
http://www.vbno.info/uploads/0000/1209/20120322_GerritKrolbrug_Ontwerpsessie_Voortgang.pdf�
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Update Zuidelijke Ringweg… 
 
6 maart jl was er weer een bijeenkomst van het Platform Bedrijven Zuidelijke Ringweg. De 
VBNO was er bij. Een verslag en de presentatie van de avond. 

 
6 maart was er weer een bijeenkomst van het Platform Bedrijven Zuidelijke Ringweg. Het 
platform is opgericht om een forum te hebben waar bedrijven en projectgroep elkaar 
'ontmoeten' en informatie, kennis en ervaring uitwisselen. Belangrijk aandachtspunten in 
deze bijeenkomst waren de aansluiting Europaweg,  de onderdoorgang bij de Esperantolaan 
(spoor) in combinatie met de bereikbaarheid van de kantoren aan de Kempkensberg en de 
'tunnel' onder het Winschoterdiep. Het verslag van de bijeenkomst vindt u hier  en de 
presentatie hier .  
 

Op weg naar een vitale Ulgersmaweg… 
 
Woensdag 28 maart presenteerde het bestuur de plannen over het 'opfleuren' van de 
Ulgersmaweg. 

De ondernemers konden hun 
opmerkingen over de plannen 
kwijt in een bijeenkomst die in 
het pand van Wegenbouw De 
Wilde was georganiseerd. 
Helaas, de opkomst was 
bijzonder laag. Maar kennelijk 
was de presentatie van de 
plannen in een brief met 
bijlagen voldoende duidelijk en 
was er geen aanleiding om nog 
opmerkingen te maken. Van de 
wel aanwezige ondernemers 

kregen we nog wel een aantal suggesties. De eerste was die over het voetpad tegenover 
Barletta. Dit voetpad is te smal om voetgangers en gehandicapten een 'vrije' doorgang te 
verlenen en de staat van onderhoud is ook niet om over naar huis te schrijven. Verder deed 
men de suggestie om bij de toegang vanaf de ring aan te geven voor welke huisnummers 

http://www.vbno.info/uploads/0000/1223/20120306_Verslag_platform_bedrijven_zuidelijke_ring_6_maart_2012.pdf�
http://www.vbno.info/uploads/0000/1224/20120306_presentatie_Platformbijeenkomst_bedrijven_6_maart_2012.pdf�
http://www.vbno.info/uploads/0000/1233/20120314_aanpak_Ulgersmaweg.pdf�
http://www.vbno.info/uploads/0000/1233/20120314_aanpak_Ulgersmaweg.pdf�
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men naar rechts dan wel naar links moet. En tenslotte wil men graag dat de contactgegevens 
van de 'buurtconcierge' ruim bekend worden gemaakt niet alleen met een telefoonnummer 
maar ook met een foto zodat deze concierge een 'bekend' gezicht in het gebied gaat 
worden. Wellicht helpt daarbij ook nog een outfit in VBNO-stijl. Het bestuur gaat nu verder 
met de uitwerking van de plannen. Een belangrijke stap daarin is nu een afronding met de 
gemeente waarin de gemeente de informele 'toezegging' omzet in een formele. Het bestuur 
zal aan de ondernemers vragen om medewerking te verlenen aan het onderhoud van de van 
de openbare weg af zichtbare private terreinen (dat onderhoud zal gedurende een jaar 
plaats vinden). 

 

Gemeente en MKB vriendelijk inkopen… 
 
De Kamer van Koophandel organiseert samen met de gemeente Groningen een bijeenkomst 
over zaken doen met de gemeente Groningen 

  
Jaarlijks zet de gemeente Groningen een fors aantal opdrachten uit. 
Daarmee is de overheid voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf 
een belangrijke klant. Tijdens de bijeenkomst kunt u met de gemeente over 
het onderwerp inkopen in gesprek gaan. U hoort van deskundigen over de 
mogelijkheden die het inkoopbeleid biedt voor plaatselijke ondernemers.  
De bijeenkomst vindt plaats u op 18 april om 19:15 uur in Hanze Plaza. 
Voor meer informatie, aanmelden en het volledige programma kunt u hier 
terecht. De uitnodiging vindt u hier . 
 

Beachvolleybaltoernooi VBGW 
 
De collega's van onze zustervereniging Vereniging Bedrijvenparken West (VBGW) 
organiseren een beachvolleybaltoernooi 

 
Het is inmiddels traditie geworden dat de VBGW zo’n toernooi organiseert op het strand bij 
Kaap Hoorn. Dit jaar vindt dit festijn plaats op 29 juni. Een mooie gelegenheid voor het tonen 
van uw sportieve aspiraties. Teams kunnen inschrijven via simon@fisie.nl. Meer informatie 
kunt u vinden in de VBGW Nieuwsbrief van maart 2012. U vindt hem hier . 
 
 

http://www.kvk.nl/lokale-informatie/noord-nederland/advies-en-ondersteuning/bijeenkomsten-noord-nederland/mkb-vriendelijk-inkopen-door-uw-gemeente/mkb-vriendelijk-inkopen-groningen/?refererAliasStat=mkbinkopen�
http://www.vbno.info/uploads/0000/1234/20120402_inkopen_Groningen_MKB.pdf�
mailto:simon@fisie.nl�
http://www.vbno.info/uploads/0000/1262/20120330_VBGW_Nieuwsbrief_MRT_2012_1_.pdf�
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Retail 2020 
 
De Kamer van Koophandel organiseert samen met MKB-Noord, HBD en CBW Mitex 
bijeenkomsten over de veranderingen in de detailhandel. 
 

 
 
De detailhandel is volop in beweging. Samen met MKB-Noord, HBD en CWB Mitex 
organiseert de Kamer informatiebijeenkomsten over de trends en ontwikkelingen. Een 
regionale ondernemer deelt ervaringen. De bijeenkomst in Groningen is op 28 maart a.s. Via 
deze link kunt u de uitnodiging downloaden. 
Plaats: Euroborg 
Tijd: 18.30 - 22.30 uur 
 

Adviesraad VBNO fondsgelden vraagt nog steeds nieuwe leden… 
 
In het verdelingsproces van de fondsgelden 
speelt de VBNO Adviesraad een belangrijke rol. In 
een eerder item leest u hier meer over.  We 
streven naar een zo goed mogelijke spreiding van 
adviesraadleden over het hele gebied van de 
VBNO.  Er is nog steeds plaats voor nieuwe leden. 
Meldt u bij het secretariaat via  info@vbno.info.  
 

Power uit de zon… 
 
We zijn nog druk doende te bekijken of zonne-energie mogelijkheden biedt 
voor de bedrijven in ons gebied. Wanneer u geïnteresseerd bent in 
meedenken of meedoen in onze zoektocht, mogelijkheden ziet om meer 
dan nu gebruik te maken van zonne-energie of zelf aan de slag wil met het 
plaatsen van zonnepanelen, meldt het dan via het secretariaat 
info@vbno.info.  

 

http://www.kvk.nl/lokale-informatie/noord-nederland/sectoren/retail-2020-het-nieuwe-winkelen/?refererAliasStat=retail2020noord�
mailto:info@vbno.info�
mailto:info@vbno.info�
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Nieuwe leden… 
 
Het is niet alleen hoe meer zielen, hoe meer vreugd maar ook hoe meer leden hoe meer 
‘macht’.  Weet u een potentieel nieuw lid, meld het via info@vbno.info , dan gaan we er op 
af. Nieuwe leden zijn zeer welkom en daarom stellen we ze graag aan u voor: 
  

Joling Zorg bestaat uit  een holding met twee 
werkmaatschappijen : Joling Thuiszorg BV en  Joling 
Uitzendbureau BV, gespecialiseerd in de zorg. Joling 
Zorg biedt verzorgend en verplegend personeel in de 
thuiszorg aan particulieren en aan instellingen. Het 
werkgebied omvat de provincies Groningen, Friesland  

en Drenthe. U kunt Joling inschakelen voor bijvoorbeeld: 
• Huishoudelijke verzorging 
• Verpleging 
• Ondersteunende begeleiding: hulp bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals 

dagopvang 
• Activerende begeleiding: leren omgaan met een handicap of problemen, beter 

persoonlijk functioneren en veranderingen realiseren, bijvoorbeeld zelfstandig gaan 
wonen of gaan werken 

• Verpleging speciaal: bijzondere vormen van verpleging en hulp bijvoorbeeld bij de 
aansluiting van een morfinepomp enz. 

Joling Zorg is daarnaast een erkend leerbedrijf voor functies in de zorg, biedt  
regelmatig stageplaatsen en beschikt over een ervaren en gediplomeerde praktijkbegeleider.  
Met dit nieuwe lid krijgt de VBNO wederom weer een mooie aanvulling op het gevarieerde 
ledenbestand. 
 
Contactgegevens: 
Ulgersmaweg 28-2 
9731 BT Groningen 
Telefoon:  050 5494500  
email: info@joling-consult.nl  
www.jolingzorg.nl 
 
 

De VBNO is zeer content met de aanmelding van het 
Universitair Medisch Centrum Groningen als lid van de 
vereniging. Veel uitleg over functie en taken hoeven we niet te 
geven. Maar voor de volledigheid! Het UMCG is één van de 
grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever 
van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in 

de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt 
op ‘gezond en actief ouder worden’.  
Het UMCG heeft drie kerntaken: zorg, onderwijs en onderzoek. 

mailto:info@vbno.info�
mailto:info@joling-consult.nl�
http://www.jolingzorg.nl/�
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Zorg. Patiënten komen in het UMCG voor ‘gewone’ ziekenhuiszorg, maar ook voor zeer 
specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. Alle patiënten uit Noord-Nederland 
met gecompliceerde of zeldzame aandoeningen worden uiteindelijk naar het UMCG 
verwezen.  
Onderwijs. De Groningse opleidingen staan zeer hoog aangeschreven en bieden tal van 
uitdagende extra’s. In het UMCG worden ongeveer 3400 studenten opgeleid tot arts, 
tandarts of bewegingswetenschapper en ruim 450 artsen opgeleid tot medisch specialist. 
Het UMCG heeft alle opleidingen tot specialist in huis. Daarnaast verzorgt het UMCG tal van 
(zorg)opleidingen op HBO- en MBO-niveau.  
Onderzoek 
Het UMCG doet onderzoek naar nieuwe technieken en behandelingen, nieuwe medicijnen 
en nieuwe vormen van zorg waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. Hierbij 
wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Het fundamenteel en 
klinisch onderzoek van het UMCG behoort tot de internationale wetenschappelijke top. De 
aanwezigheid van unieke biobanken en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten trekt 
wetenschappers uit de hele wereld.  
 

En overigens melden we dat… 
 

• de VBNO nog steeds een  eigen groep op Linkedin heeft… 
• nieuwe leden altijd van harte welkom zijn… 
• nog voorstellen voor de verdeling van de fondsgelden kunnen worden ingediend… 
• onze website www.vbno.info het centrale hart van onze informatievoorziening is 

waar u ook gebruik van kunt maken… 

http://www.vbno.info/�
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