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Behartigen belangen richting instanties en overheden

OverMG heeft als doel om het krachtenveld in balans te brengen door 
overkoepelende belangen van ondernemers richting de gemeente, en 
andere overheden en instanties, te vertegenwoordigen.

Verbeteren en waarborgen continuïteit in duurzaamheid en MVO

Hoe geven we de wereld door aan de volgende generaties? Als 
vereniging willen we verbinding maken tussen de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de VN en, gelet op onze sterktes en 
zwaktes, de invulling door lokale ondernemingen. OverMG heeft als 
doel om aan de hand van deze 17 doelen bedrijven uit te dagen en
te ondersteunen hun beleid en activiteiten verder te verduurzamen.

Onderlinge verbinding en gezamenlijke groei versterken

Om lokaal ondernemerschap en economische groei te versterken 
is versteviging van onderlinge verbinding onontbeerlijk. OverMG 
heeft als doel om met het samenbrengen van bedrijven, de 
onderlinge drempels te verlagen en aanjager van samenwerking 
en groei te zijn.

Innovatiekracht vergroten door kennisdeling

Mede door de variëteit aan ondernemingen durven we te stellen dat 
‘kennis in eigen huis aanwezig is’. Door deze onderling uit te wisselen 
vergroten we onze gezamenlijke innovatieve kracht én economisch 
speelveld buiten de grenzen. OverMG heeft als doel om benodigde 
kennis in eigen grond te ontginnen, en deze bij belanghebbende 
ondernemingen middels kennissessies aan te bieden.

www.OverMG.nl

Wat doen we voor jou
 
 Je verbindt jezelf met hét platform voor ondernemers binnen 
 Midden-Groningen.

 Tot voor kort gesloten deuren gaan voor jou open; je verkort de lijnen 
 naar voor jou interessante bedrijven en instellingen.

 Samen staan we sterk! Onder de paraplu van OverMG vergroot je je 
 invloed op het beleid van maatschappelijke- en overheidsinstanties.

 Samen kopen we goedkoper in. Jij ontvangt als lid inkoopvoordeel.

	 Uiteraard	ben	je	welkom	op	zowel	online	als	offline	netwerk-	en	
 kennissessies.

 Net als jij gaan we voor groei. De actuele kosten voor het lidmaatschap 
 vind je op onze website bij het aanmeldformulier.
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Missie en visie OverMG

OverMG zet zich in voor bedrijven en ondernemers in de gemeente Midden-Groningen.
Wij doen dit op basis van vier pijlers:

• Beter met elkaar te laten verbinden

• Gezamenlijke innovatiekracht te vergroten

• Continuïteit in duurzaamheid en MVO te verbeteren

• Belangen richting instanties en overheden te behartigen

Op basis van deze vier pijlers organiseren wij activiteiten die de verbinding tussen 
bedrijven	onderling	en	de	maatschappij	flink	versterken.	Daarnaast	fungeren	wij	als	
een platform waarin gedeelde belangen in de vorm van kennis, inkoopvoorwaarden 
en communicatie naar instanties en overheden wordt gebundeld. 


