
Uitnodiging Dag van de Ondernemer - 18 november - Ontbijt met clinic van 
Omdenken.nl 
 
Op 18 november 2022 is het de landelijke “Dag van de ondernemer”. Gemeente 
Meierijstad is trots op haar ondernemers en wil al haar ondernemers bedanken voor 

hun inzet. Omdat de gemeente vijf jaar bestaat, willen we dit op een bijzondere 
manier met u vieren.  
Het college nodigt u als ondernemer uit voor een gezamenlijk ontbijt en een 
inspirerende ochtend met een interactieve Omdenkclinic door het team van 
Omdenken.nl. Na de clinic gaat de groep uiteen in drie deelsessies met keuze uit de 

thema’s: Dienstverlening aan ondernemers – Circulaire bedrijventerreinen, het 
project RAAK Samen Beter – Wandelroutes over bedrijventerreinen. 
 
Tijdstip en locatie 

Deze bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 18 november 2022, van 7.30 uur tot 
uiterlijk 10.30 uur in het Spectrum, Steeg 9, in Schijndel.  
 
Aanmelden 
Wij vragen u zich vooraf aan te melden via deze aanmeldlink. 
De uiterlijke aanmelddatum is donderdag 10 november.  
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wij vragen u zo snel mogelijk te 
reageren.  
 
Programma 

07:30 – 07:45 uur              Inloop 
07:45 – 08:30 uur             Gezamenlijk ontbijt  
08:00 uur                         Welkomstwoord door wethouder Jan Goijaarts en 
    directeur Myriam Meertens 
08:30 – 09:15 uur              Clinic Omdenken – door het team van Omdenken.nl 

09:30 – 10:15 uur             Deelsessies:  
• Dienstverlening gemeente Meierijstad – door team 

Ondernemend van gemeente Meierijstad 
• Circulaire bedrijventerreinen, het project RAAK Samen 

Beter – door Cees Jan Pen, lector Fontys Hogeschool 
• Wandelroutes over bedrijventerreinen – door team 

Ondernemend van gemeente Meierijstad 
10:30 uur   Einde programma 

 
 
 
Deelsessies 
Na het ontbijt en de clinic Omdenken bieden we een drietal themasessies aan 
waarvoor u zich kunt aanmelden. Maak hieronder een keuze bij welke themasessie u 

aan wilt sluiten.  
 

 Themasessie 1: Dienstverlening gemeente Meierijstad  

door team Ondernemend van gemeente Meierijstad 

 
Dienstverlening richting onze ondernemers hebben wij hoog in het vaandel 
staan. Het is ook iets waar wij iedere dag hard aan werken. Graag gaan wij 
dan ook met u in gesprek om uw ideeën, tips of feedback te horen op onze 
dienstverlening. Hoe kunnen wij u, als team Ondernemend, nog beter van 

dienst zijn?  
 

https://www.meierijstad.nl/Nieuws/2022/Oktober/Uitnodiging_Dag_van_de_Ondernemer?utm_source=Rx.Front&utm_medium=redirect&utm_campaign=ondernemersontbijt


 Themasessie 2: Presentatie circulaire bedrijventerreinen  
door Cees-Jan Pen, lector Fontys Hogeschool 
 
Onderzoekers van Fontys Hogeschool en de HAN University of Applied 
Sciences gaan de komende twee jaar op bestaande bedrijventerreinen aan de 

slag om met zogenaamde Living Labs, de circulaire potentie van 
bedrijventerreinen aan te boren. Studenten gaan in projectvorm met de 
voeten in de klei kennis ontwikkelen om ondernemers en 
overheidsprofessionals te helpen bij hun duurzaamheidsambities. 
 

Hoe kunt u als ondernemer op een bedrijventerrein een aanjager worden om 
de circulaire potentie van het bedrijventerreinen te benutten? Welke projecten 
lopen er al, heeft u goede voorbeelden of ideeën? Wilt u meedoen, 
meedenken, heeft u vragen over dit onderwerp of bent u gewoon 

geïnteresseerd? Sluit dan aan bij deze themasessie.  
 

 Themasessie 3: Wandelroutes over bedrijventerreinen  
door team Ondernemend 
 
Ter stimulering van vitaliteit denkt de gemeente na over de realisatie van 
korte wandelroutes op en rondom bedrijventerreinen, speciaal bedoeld voor 
werknemers op de bedrijventerreinen. Graag gaan we met u in gesprek over 
uw ideeën en suggesties. 
 

 Ik ben na het ontbijt en de Clinic Omdenken helaas verhinderd voor verdere 
deelname aan themasessies.   
 

 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze uitnodiging dan kunt u deze stellen 
via bedrijven@meierijstad.nl. 
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