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voorwoord
door Kenny van Oort

“Het kan anders”
Meestal blikken we bij de nieuwjaarsbijeenkomst 
terug op alle memorabele momenten van afgelopen 
jaar. Maar helaas, ook dit jaar wederom geen nieuw-
jaarsbijeenkomst. De boosdoener is nog steeds Corona. 
Velen hebben het zwaar, financieel, psychisch of 
anderszins. Het is goed om hier bij stil te staan en om te 
kijken waar jij het verschil kan maken voor een ander. 
Voor het nieuwe jaar hopen wij dat met name de 
saamhorigheid in onze samenleving weer een plaats 
mag krijgen. Door Corona, maar ook door verharding

en gebrek aan respect is veel te winnen. Laten wij als 

Tielse ondernemers een voorbeeld zijn voor veel 
anderen en laten zien dat het anders kan!

Wij wensen jullie veel geluk, gezondheid en 

liefde toe. Oh ja, dat het ook zakelijk een mooi 

jaar mag worden. Voor nu veel leesplezier met 
het nieuwe OCT-magazine.

Energiek bestuurslid SBBT
Wij zijn op zoek naar een enthousiast medebestuurslid die 7x per jaar wil meedenken over de 
veiligheid op de bedrijventerreinen.
Kijk voor verdere info op onze website (www.ondernemerscooperatietiel.nl) of neem contact op 
met Marcel van den Berg via info@parkmanagementtiel.nl of 06 12561290.

vacature

Thijmen Ross
nieuwe 
penningmeester 
OCT

Bestuurslid

In zijn dagelijks leven werkt Thijmen 
als advocaat bij Bierman Advocaten, 
waar hij ondernemers ondersteunt 
op het gebied van arbeids-, onder-
nemings- en faillissementsrecht. 
“Ik help ondernemers graag om hun 
bedrijf financieel gezond te maken 
en te houden”, legt Thijmen uit. 

Deze kennis zet hij ook graag in voor 
OCT. “Naast dat ik met mijn neus in 
de wetboeken zit, vind ik het interes-
sant om ondernemers op een andere 
manier te ondersteunen. Ik vind het 
belangrijk dat er een goed onderne-
mersklimaat is in Tiel.”

 “ALS JONGE GEEST 
IN DE CLUB WIL IK 
MET  VERNIEUWENDE 
IDEEËN EN 
OPLOSSINGEN  VAN 
CREATIEVE WAARDE 
ZIJN  VOOR 
DE ORGANISATIE”

Van huis uit
De rol van penningmeester is
Thijmen op het lijf geschreven. 
De interesse voor de financiële 

dienstverlening heeft hij van huis uit 
meegekregen. “Ik ben opgegroeid in 
een gezin met vier jongens. Drie van 
mijn broers werken als register-
accountant. Zelf ben ik vooral 
geïnteresseerd in de sociale kant 
van het ondernemen, dat heeft 
ertoe geleid dat ik rechten ben gaan 
studeren.” 

Dit aspect is ook precies wat hem 
aanspreekt in OCT. “De coöperatie 
houdt zich bezig met maatschap-
pelijke thema’s die mij interesseren. 
Hoe zorg je voor een goed en veilig 
ondernemersklimaat? Hoe zorg je 

dat bedrijven, die zich hier vestigen, 
ook blijven? Hoe stimuleer je duur-
zaam ondernemen? Vragen waar 
ik graag over meedenk. Daarnaast 
vind ik het ook gewoon leuk om 
meer ondernemers te leren kennen.”

Naast bestuurslid van OCT is Thijmen 
actief bij Jong BIZ, het netwerk 
voor jonge professionals in de regio 
Rivierenland. 

 “ALS JONGE GEEST 
IN DE CLUB WIL IK 
MET  VERNIEUWENDE 
IDEEËN EN 
OPLOSSINGEN  VAN 
CREATIEVE WAARDE 
ZIJN  VOOR 
DE ORGANISATIE”

 “ALS JONGE GEEST 
IN DE CLUB WIL IK 
MET  VERNIEUWENDE 
IDEEËN EN 
OPLOSSINGEN  VAN 
CREATIEVE WAARDE 
ZIJN  VOOR 
DE ORGANISATIE”

FOTO’S: SEIJBEL PHOTOGRAPHY

JOUW MENING TELT MEE!
Scan	de	QR-code	en	vul	de	enquête	in.

https://mkbnl.socratos.net/direct/tiel2022
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TEKST: WVRS COMMUNICEERT

WERELDSPELER IN RECYCLING VAN KUNSTGRAS 
KOMT NAAR TIEL 

nieuwe leden

Re-Match   Turf Recycling
Onze ondernemerscoöperatie blijft 
groeien: het nieuwste lid is Re-Match. 
Het bedrijf bouwt op industrieterrein 
Kellen een ultramoderne fabriek. 
Versleten kunstgras - afkomstig van 
bijvoorbeeld voetbal- en tennisvelden - 
krijgt een nieuw leven met behulp 
van groene en schone technologie.

Re-Match is wereldwijd de groene koploper in het 
recyclen van kunstgrasmatten. Met haar nieuwe 
productiefaciliteit zet het bedrijf een nieuwe standaard 
in duurzaam ondernemen, voor de eigen sector en 
andere ondernemers. De fabriek wordt de schoonste in 
zijn soort: geen stikstofuitstoot, geen restafval uit 
het proces en een volledig groene energievoorziening. 
“Wij laten zien dat circulair ondernemen geen 

toekomstdroom is, maar dat het kan”, zegt Regional 
Sales Manager Eric McGuire.

Slim	en	schoon 
Re-Match – een van origine Deens bedrijf - is het eerste 
recyclingbedrijf ter wereld dat kunststof grasmatten 
volledig kan recyclen. Via een slim mechanisch proces 
worden alle onderdelen uit een grasmat – rubber, zand 
en plastics (de backing en de kunstgrasvezels) – van 
elkaar gescheiden en schoongemaakt. Het recyclaat 
kan opnieuw worden ingezet op het veld, zoals het zand 
of de rubber infill. Of het wordt gebruikt voor andere 
producten, zoals walbeschoeiing, buitenmeubilair of 
groene dakpanelen.

“Wij bieden een duurzaam alternatief voor het verbranden 
of storten van versleten kunstgras”, aldus McGuire.  

”Met ons bedrijf scheiden we 
producten zo schoon mogelijk en 
zetten we ze zuiver terug in de 
markt zodat ze virgin materiaal 
kunnen vervangen. Wij laten 
zien dat kunstgrasrecycling op 
een hoogwaardige manier 
mogelijk is. Dat is de rode draad 
in ons werk.” 

In 2020 ontving Re-Match een innovatie-
bijdrage van € 2,5 miljoen van de Europese 
Unie, voor het idee om nieuw garen te 
maken van oude kunstgrasmatten. 
Daarmee helpt Re-Match de cirkel sluiten. 
Een revolutie voor de sector.  

Evolutionair
McGuire: “Kunstgras is ontwikkeld in de jaren zestig 
van de vorige eeuw, als een alternatief voor de 
traditionele grasmat. Een evolutie voor de sport, die 
het mogelijk maakte om sportspecifieke velden aan te 
leggen, zoals voor voetbal en tennis, die elk om een 
eigen grasmat vragen.” 

De vraag naar kunstgras nam een grote vlucht, met 
Nederland voorop. Ons land heeft wereldwijd gezien 
het meeste aantal meters kunstgras per inwoner. Ook 
staan we in de top drie als producent van kunstgras-
matten. Dit succes heeft een keerzijde. De grasmatten 
slijten en moeten aan het eind van hun levensduur 
worden vervangen. Het gevolg: er ontstond een enorme 
afvalberg waar niemand wat mee kon. 

Gunstige	ligging
Re-Match laat zien dat het anders kan. Niet voor niets 
heeft het bedrijf Tiel als locatie voor haar nieuwe 
productiefaciliteit gekozen. “Vanwege de 
centrale ligging is het goed bereikbaar en 
we zitten dichtbij onze grootste afnemers.” 
In de fabriek worden straks versleten 
kunstgrasvelden uit Nederland, België en 
het westen van Duitsland gerecycled. 

McGuire heeft contact met gemeenten om 
de circulaire grondstoffen uit het kunst-
gras opnieuw in hun eigen gemeente in te 
zetten. Voor het recyclaat dat niet terug-
gaat naar het sportveld zoekt Re-Match bij 
voorkeur industriële afnemers in de regio. 
De eerste contacten zijn inmiddels gelegd. 
Zand bijvoorbeeld, dat niet aan de 
sporttechnische eigenschappen voldoet, 

kan worden gebruikt voor industriële toepassingen. 
Enkele bouwbedrijven hebben al interesse getoond. 
“Door onze recyclaten dichtbij huis af te zetten, 
besparen we transportkosten en kunnen we onze 
ecologische voetafdruk verder verkleinen. Het past ook 
bij ons motto: lokaal denken en doen.” 
Precies dit is ook de reden waarom Re-Match lid is 
geworden van OCT. “De duurzame missie van de 
coöperatie past goed bij ons bedrijf. We willen graag 
samenwerken met bedrijven uit de buurt en kennis en 
ervaring uitwisselen over circulair ondernemen. ”Zodra 
de nieuwe fabriek in Kellen open is kunnen OCT-leden 
dan ook rekenen op een uitnodiging om een kijkje te 
nemen in de nieuwste aanwinst op het industriepark.” 
www.	re-match.com/nl

Neem een kijkje bij Re-Match https://www.youtube.com/
watch?v=spKvnrphXI0
 

”Met ons bedrijf scheiden we 
producten zo schoon mogelijk en 
zetten we ze zuiver terug in de 
markt zodat ze virgin materiaal 
kunnen vervangen. Wij laten 
zien dat kunstgrasrecycling op 
een hoogwaardige manier 
mogelijk is. Dat is de rode draad 
in ons werk.”

”Met ons bedrijf scheiden we 
producten zo schoon mogelijk en 
zetten we ze zuiver terug in de 
markt zodat ze virgin materiaal 
kunnen vervangen. Wij laten 
zien dat kunstgrasrecycling op 
een hoogwaardige manier 
mogelijk is. Dat is de rode draad 
in ons werk.”
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Gemeentenieuws

De gemeenteraden van de acht samenwerkende 
gemeenten binnen Regio Rivierenland – waaronder Tiel 
– hebben het Regionaal Economisch Ambitiedocument 
2022-2025 vastgesteld. Hiermee gaan overheid, 
ondernemers, onderwijs/onderzoek, organisaties en 
ondernemende inwoners als samenwerkingspartners 
binnen FruitDelta Rivierenland de komende jaren 
gericht samenwerken. Het doel: een optimale balans 
krijgen tussen economische groei en de brede welvaart 
in de regio. 

Drie economische speerpunten zijn de aanjagers van de 
brede welvaart in de regio:
1. Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven: de krachtige 
 banenmotor in de regio verduurzamen 
2. Agribusiness: excelleren op de Europese thuismarkt 
 tot renderende innovatieve ketens binnen 

 glastuinbouw, fruit-, paddenstoelen- en laanboomteelt
3. Recreatie & Toerisme: economische groei van deze 
 branche in Rivierenland 

Per economisch speerpunt zijn opgaven en uitdagingen 
beschreven om de ambities waar te maken. De 
samenwerkingspartners gaan hiermee aan de slag 
in de vorm van concrete programma’s, projecten en 
samenwerkingen. Om deze initiatieven aan te jagen, is 
er het Regionaal Stimuleringsfonds. Dit is de opvolger 
van het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Zeven van 
de acht gemeenteraden dragen jaarlijks twee euro per 
inwoner bij om de economie te stimuleren.

Meer informatie: www.fruitdelta.nl/regionaal-
economisch-ambitiedocument

Regiopartners werken samen 
verder aan economische ambities

Gemeentenieuws

Groen is mooi, maar bomen in verhardingen (trottoirs) 
kunnen voor problemen zorgen. Dat was het geval op 
de Oudewei en Meelsewei. Hier hadden de boomwortels 
de tegels opgetild, waardoor de tegelverharding 
moest worden opgeknapt. Dat heeft aannemer ACW 
gedaan, in opdracht van de gemeente. Het trottoir 
van de Meelsewei is naar de overkant van de straat 
gebracht. Voor de Oudewei kon dat niet, omdat aan 
beide straatkanten teveel kabels en leidingen onder 
het trottoir liggen. Omdat er in andere straten op Medel 
geen bomen in de verharding voorkomen, zijn dit soort 
werkzaamheden verder niet nodig. Maar een duurzaam 
en meer biodivers bedrijvenpark is wel gewenst. Hoe 
we dat kunnen doen, bekijken parkmanager Marcel 

van den Berg en de gemeente. Om te starten met een 
verduurzaming is samen gekozen voor een bloemrijk 
mengsel. Daarmee wordt de Meelsewei ingezaaid.

Het Smart Technology Experience Centre (S-TEC) is een 
nieuw platform aan de Teisterbantlaan 1a in Tiel. Hier 
kunnen burgers en bedrijven terecht die een woning 
of bedrijfsgebouw willen verduurzamen. S-TEC is een 
ontmoetingsplaats, leeromgeving, kenniscentrum, 
projectaanjager en inspirerende winkelvloer. Binnen 
S-TEC wordt het beste technische onderwijs en dito 
producten en diensten aangeboden. 

S-TEC is een initiatief van de stichting Smart Technology 
Experience Centre Rivierenland. Deze stichting wil 
de energietransitie in Rivierenland versnellen door 
de krachten van onderwijs, onderzoek, overheid, 
bedrijfsleven en ondernemende burgers te bundelen. 
De stichting S-TEC Rivierenland is opgericht door 
Bouwmensen Rivierengebied, Energie Samen 
Rivierenland, Installatiewerk Midden, het Lingecollege 

en WoonWijzerWinkel, Nederlands grootste winkel 
voor duurzaam wonen. Overige partners zijn Werkzaak 
Rivierenland en ROC Rivor. 

Meer informatie: 
www.stecrivierenland.nl

Werkzaamheden Oudewei en Meelsewei 
afgerond

S-TEC: nieuw platform voor 
verduurzamen bedrijfsgebouw of woning



10 11

Glasnet Tiel

10 jaar Glasnet Tiel!
Het glasvezelnetwerk van Glasnet Tiel is in 2012 uitgerold 
en bestaat in 2022 dus 10 jaar! 
Uit recent uitgevoerd onderzoek blijkt dat Glasnet Tiel 
een betrouwbare partner is, die stabiel internet levert 
tegen een zeer lage prijs. Uit het onderzoek kwam ook 
naar voren dat Glasnet Tiel “goud waard is”. Het team 
van Glasnet Tiel is supertrots!

Bij de start in 2012 werkten we samen met de belichters 
GlasOperator en Vodafone. Sinds 1 oktober 2018 wordt 

het glasvezelnetwerk belicht door 
Nederlands-Duitse Internet Exchange 
(NDIX). NDIX beheert een open digitale 
marktplaats, waar de levering van 
ICT-diensten gescheiden is van de 
glasvezelinfrastructuur. Dit betekent 
dat je via NDIX gebruik kunt maken 

van alle aanbieders die staan vermeld op de digitale 
marktplaats van NDIX. 

Vrije	keuze	dienstenleverancier
Je kunt diensten afnemen van een of meerdere aan-
bieders tegelijkertijd. Doordat je een 1Gbps verbinding 
hebt, is er voldoende ruimte op de verbinding om 
meerdere diensten te activeren. Glasnet Tiel levert de 
1Gbps verbinding af in de meterkast voor slechts € 99 
per maand, exclusief internet of andere diensten. De 

diensten koop je zelf in bij de dienstenleverancier die je 
kunt vinden op de digitale marktplaats van NDIX.net

Nog	geen	glasvezel?
Samen met NDIX gaan we bij de Tielse ondernemers, 
die nog geen glasvezel hebben en gevestigd zijn op 
Bedrijvenpark Medel, Westroijen en Kellen, informatie 
ophalen om het dienstenpakket verder te kunnen 
uitbreiden. Wij willen de ondernemers die nog geen 
Glasnet Tiel verbinding hebben uiteraard ook voorzien 
van glasvezel. Wil je direct meer weten bel dan met 
Elly Schipper 06 22248231 of stuur een mail naar 
info@gasnettiel.nl

Een van de klanten van Glasnet Tiel die recent is 
verhuisd gaf bij het opzeggen van zijn verbinding aan 
“We hebben een mooi nieuw pand buiten Tiel betrokken 
maar het glasvezel is nergens zo goed en goedkoop als 
bij Glasnet Tiel”.  

De aandeelhouders, OCT en Coöperatie Medel, kijken 
met trots naar het behaalde resultaat en hebben als 
hoogste doel nog meer ondernemers te voorzien van 
een supersnelle en voordelige glasvezelverbinding.  

Glasnet	Tiel	kent	geen	winstoogmerk	en	is	van,	voor	
en	door	ondernemers!

Praktijklab, Digilab en 
OCT: Samenwerken met studenten van 
ROC Rivor aan echte projecten.
In het Praktijklab van ROC Rivor 
werken studenten aan echte projec-
ten en opdrachten van bedrijven 
in de regio. Op deze manier leren 
jongeren al vroegtijdig in hun mbo-
opleiding om projectmatig samen te 
werken in een klantrelatie. Daarmee 
ontwikkelen ze op een praktische 
manier hun ondernemende eigen-
schappen, zoals: klantgerichtheid, 
zelfstartend vermogen, initiatief 
nemen, in een team werken, en 
professioneel communiceren met 
collega-studenten en klanten. 
Volgens het bedrijfsleven zijn dit 
de essentiële competenties bij een 
goede start op de arbeidsmarkt. 
Samenwerking met regionale 
bedrijven, - hun toekomstige werk-
gevers-, is hierbij onmisbaar. 

Voor bedrijven 
biedt het een 
unieke kans om 
jong talent te 
scouten en 
invloed uit te 
oefenen op het 
regionale be-
roepsonderwijs.
OCT is vanaf het 

ontstaan van het Praktijklab ver-
bonden aan verschillende projecten. 
Zo is het nieuwe logo van OCT ontwik-
keld in samenwerking met studenten 
mediavormgeving in het Praktijk-
lab. Ook hebben studenten in het 
verleden een grootschalig onder-

zoek opgetuigd naar de kansen en 
mogelijkheden van de arbeidsmarkt 
in Rivierenland. Een aantal OCT 
leden heeft ervaring met het Praktijk-
lab, bijvoorbeeld omdat studenten 
filmportretten hebben gemaakt van 
medewerkers die afkomstig zijn van 
Werkzaak Rivierenland. Kenny van 
Oort zit namens OCT in de stuur-
groep van Ondernemend Rivieren-
land.
Mocht je ook een opdracht willen 
uitzetten in het Praktijklab? Bel 
of mail gerust, 0344 – 656200  prak-
tijklab@rocrivor.nl of neem een kijkje 
op de website: 
www.ondernemendrivierenland.nl 

Digilab	Rivierenland 
Nieuw dit jaar is Digilab Rivieren-
land. In deze digitale werkplaats 

voor MKB bedrijven werken 

studenten, docenten en ICT 
expertbedrijven uit de regio 
samen aan oplossingen 
voor ICT vraagstukken. De 
vraagstukken bestaan bij-
voorbeeld uit concrete adviezen aan 
bedrijven op het gebied van: social 
media marketing, ICT beveiliging, 
live streaming en het automatiseren 
van bedrijfsprocessen. Digilab heeft 
een volledig ingerichte studio ter 
beschikking om bijvoorbeeld webi-
nars en podcasts op te nemen en 
te streamen. Digilab is gevestigd in 
het Praktijklab van ROC Rivor. Wil je 
meer weten of heb je een ICT vraag-
stuk in je bedrijf waar je eens met 
studenten over wilt sparren? Bel dan 
naar Kevin van Tuil, projectleider 
Digilab, 06 18 58 22 25. Of  stuur een 
mail aan  kevinvantuil@rocrivor.nl. 

Kathy Gaalman                       Peter Lenten                Jeroen vd Lagemaat Thomas vd Lagemaat
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terugblik Logistieke sector samen met overheden en 
onderwijs: Logistics Valley              
           Rivierenland
De logistieke sector is een 
van de grootste banenmotors van 
het rivierengebied. Transport en 
logistiek hebben er alle belang 
bij om met collega-ondernemers, 
gemeenten en beroepsonderwijs 
uit de regio na te denken over de 
vraagstukken waarmee ze op korte 
termijn te maken krijgen.  

Logistics Valley Rivierenland facili-
teert daarom de samenwerking 
tussen ondernemers, overheid 
en onderwijs. Het is een logistiek 
ecosysteem waarin 60 partners 
vanuit  ondernemers, onderwijs en 
overheden elkaar ontmoeten om 
ruimtelijke en economische vraag-
stukken te bespreken, met als 
invalshoek logistiek en transport.
Logistics Valley Rivierenland is 
gevestigd op Medel, in het Huis 
van de Logistiek, waar regelmatig 
bijeenkomsten en logistieke cafés 
worden georganiseerd. Zie 
www. logisticsvalley-rivierenland.nl  
voor contactgegevens.

Logistics Valley Rivierenland voert 
diverse ondernemer-gedreven 
projecten uit, veelal gericht op de 
arbeidsmarkt en op innovatie & 
duurzaamheid: 

Indelogistiekriverenland.nl
Logistics Valley Rivierenland maakt 
voor werkzoekenden of zij-instromers 
zichtbaar welke banen er binnen 
transport en logistiek zijn en 

begeleidt nieuwe werknemers 
naar zo’n baan via een portal, 
indelogistiekrivierenland.nl. Daar 
staan inmiddels 35 logistieke bedrij-
ven, en de vacatures 
die ze hebben. Verder 
opleidingen en film-
pjes over de tien 
meest voorkomende 
beroepen in de 
logistiek. Werk-
zoekenden die zich 
aanmelden krijgen 
pushberichten wan-
neer er vacatures 
zijn. Ook offline is 
er begeleiding, in 
samenwerking met instanties als 
Werkzaak, UWV en ROC Rivor.

Kansen	voor	Water
Logistics Valley Rivierenland 
onderzoekt dit jaar vervoer van 
containers over water van en naar 
het rivierengebied. Vervoer over 
water is betrouwbaar en voor-
spelbaar. Wegvervoer ondervindt 

meer en meer hinder 
van groot onderhoud 
aan snelwegen en 
bruggen en congestie 
op de kades in de zee-
havens: vrachtwagens 
kennen steeds 
langere wachttijden. 
Logistics Valley helpt, 
en noemt dit project 
Kansen Voor Water. 
De containerterminal 

van CTU in Tiel is bij het project 
betrokken, evenals de terminals 
van Doesburg en Nijmegen. Kansen 
Voor Water gaat ervanuit dat ook 

kleinere goederenstromen het 
waard zijn om te ontdekken: vele 
kleintjes maken gecombineerd één 
grote. Logistics Valley Rivierenland 
gaat in gesprek met vervoerders en 
verladers, en gebruikt daarbij een 
multimodaliteits-scan van de HAN / 
KennisDC Logistiek.



14 15

De laatste kavel verkocht, de eerste weer 
in zicht  

Bedrijvenpark Medel

En	dan	is	het	zover.	
De	laatste	kavel	op	
Medel	1	is	verkocht.	Met	
112	ha	bedrijfsleven	en	
een	gestroomlijnde	
parkmanagementorga-
nisatie	is	Medel	met	
recht	een	bedrijvenpark	
geworden.	Zowel	lokale-,	
regionale-	als	bovenre-
gionale	bedrijven	hebben	
zich	hier	gevestigd. 

Medel is gedurende twee decennia een vestigingsplek 
geworden waar kleinere- en grotere bedrijven de kans 
hebben om te groeien en te investeren. Daarmee dragen 
ze bij aan de regionale- en lokale economie en aan de 
groei van de werkgelegenheid. Monique Spijker-Vries, 
Coördinator uitgifte bij Medel: “Dat Medel een springplank 
is voor de groei van het bestaande bedrijfsleven blijkt wel 
uit de vele aanvragen om de grond van ‘de buren’ aan te 
kopen. Dat is vaak gelukt. Met name de laatste drie jaar 
hebben veel gevestigde bedrijven, omwille van hun uitbrei-
dingsbehoefte, de naastgelegen grond bij kunnen kopen.”

Door bij de start van de uitgifte en kavelindeling rekening 
te houden met voldoende water en groen heeft Bedrijven-
park Medel een landschappelijke uitstraling gekregen. Dit 
landschap zorgt er nog altijd voor dat het terrein voor zo’n 
3.200 werknemers een goede plek is om te werken.

In de afgelopen 20 jaar is het vestigingsvraagstuk 
veranderd. Ondernemers zien niet meer alleen een aan 
te kopen kavel om hun doelen te realiseren, maar kijken 
ook naar het grotere geheel. “Waar bij aanvang het 
lidmaatschap van een parkmanagementorganisatie 
vooral als lastige verplichting werd ervaren, wordt het nu 
als onmisbare schakel gezien. Ook de groenstructuur op 
eigen terrein riep in het verleden nog wel wat vragen op. 

Maar nu het terrein ‘volwassen’ is, blijkt het groen - het 
openbare groen en zeker ook het verplichte groen op de 
kavels - een van de kwaliteiten van het bedrijvenpark te 
zijn. Het beeldkwaliteitsplan is steeds meer omarmt als 
handige uitgangspositie voor de realisatie van het bedrijfs-
gebouw”, vervolgt Monique Spijker-Vries. De komende 
jaren vinden er nog vele bouwactiviteiten plaats op de 
laatste verkochte kavels. De nieuwe bedrijven worden van 
harte welkom geheten door en bij Coöperatie Medel.

De voltooiing van Medel 1 betekent niet dat er geen kavels 
meer beschikbaar komen. Het proces rondom uitbreiding, 
onder de naam Medel Afronding, is in volle gang. De vraag 
naar bedrijfsgrond is namelijk aanzienlijk. Monique Spijker-
Vries beaamt dat: “De afgelopen jaren zijn er maar weinig 
locaties in de regio ontwikkeld tot bedrijventerrein, met 
als gevolg dat er een soort stuwmeer is ontstaan van 
gegadigden”. Op het bedrijvenpark Medel Afronding kan 
ongeveer 50 ha uitgegeven worden aan bouwkavels. We 
verwachten in de zomer van 2022 een uitspraak van de 
Raad van State en dat we, uiteraard bij een positief besluit, 
direct met de uitgifte kunnen beginnen. In 2023 kunnen 
dan de eerste bouwactiviteiten al gaan plaatsvinden.

“Wij hopen dat Medel Afronding weer net zo’n mooi en 
kansrijk bedrijvenpark wordt als Medel 1. Dát is ons 
vertrekpunt.”

bestaande leden

‘Waar je leeft, moet je ook zorgen’
Nog maar een jaar of vijf is ze lid van de OCT, Marina Septer van het bedrijf 
Ventistone dat op industrieterrein Kellen is gevestigd. Toch heeft ze na vijf lid-
maatschapsjaren al veel aan de ondernemerscoöperatie gehad, vertelt ze. ”Het 
draait om betrokkenheid bij lokaal ondernemerschap, en dat vind ik belangrijk.’’

Marina geeft direct toe dat ze 
de afgelopen jaren niet bij iedere 
ledenvergadering en netwerkbij-
eenkomst is geweest. Integendeel 
zelfs. Niet uit onwil, maar groei 
en daaruit voortvloeiende drukte 
dwong haar vooral om de info van-
uit de OCT op een andere manier 
tot haar te nemen. ”Ik ben misschien 
niet overal bij, maar ik voel me 
wel betrokken bij mijn omgeving. 
Ik lees alles wat de ondernemers-
coöperatie publiceert. De OCT 
weet wat er speelt. Ik wil dat ook 
weten, zeker binnen mijn netwerk 
en mijn leef- en werkomgeving. Ik 
wil niet alleen graag op de hoogte 
blijven, ik vind het ook belangrijk 
om betrokken te worden, te zijn en 
te blijven.”

Need	to	know,	nice	to	know
Bijblijven dus, dat doet Marina graag.   

“Gelukkig zijn de lijntjes kort en is de 
communicatie prettig, hoe vaak je elkaar 
ook spreekt. Dat zorgt voor goeie en 
heldere info.” 

Dat geldt wat haar betreft voor de need-to-know- én 
de nice-to-know-onderwerpen. ”Kijk maar naar de 
netwerkbijeenkomsten. Niet alleen de actualiteiten 
voor de lokale ondernemers worden behandeld, maar 
ook interessante en handige onderwerpen waar 

iedere ondernemer wat aan heeft, 
bijvoorbeeld op het gebied van 
veiligheid.”

Kennisdeler	en	verbinder
De OCT is last but not least ook 
een ‘kennisdeler’ en een nuttige 
partij die veel zaken regelt en 
uitzoekt als je vragen hebt, weet 
Marina. ,”Kijk naar het collectieve 
zonnepanelenproject. En niet te 
vergeten de samenwerking met 
Werkzaak Rivierenland, waar 
wij als bedrijf veel aan hebben 
gehad. De OCT is wat dat betreft 
een echte verbinder, zeker tus-
sen onderwijs en de werkvloer. 
Maar ook een gesprekspartner en 
schakel binnen de samenwerking 
met de gemeente, hulpdiensten en 
bijvoorbeeld bij de inrichting van 
het industrieterrein.”

Betrokken	bij	omgeving
”Mijn visie is: Waar je leeft, moet je zijn en ook zorgen. 
Hou je omgeving prettig. Die visie deel ik met de OCT, 
denk ik. Ik ben betrokken bij mijn omgeving en zit 
vrijwillig in commissies van verschillende sportvereni-
gingen, al gaat de doelgroep en klantenkring van ons 
bedrijf juist weer veel verder dan onze regio. Maar Tiel 
blijft, met zijn ideale ligging, voor mij en ons bedrijf het 
centrale uitgangspunt.”

“Gelukkig zijn de lijntjes kort en is de 
communicatie prettig, hoe vaak je elkaar 
ook spreekt. Dat zorgt voor goeie en 
heldere info.”

“Gelukkig zijn de lijntjes kort en is de 
communicatie prettig, hoe vaak je elkaar 
ook spreekt. Dat zorgt voor goeie en 
heldere info.”
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“DOE MIJ ZO’N 
COOLBLUE-JONGEN 
OF MEISJE!”

Dit was het antwoord van een 
ondernemer op mijn vraag wat hij 
nodig had. Als ik jongeren spreek 
over bedrijven waar ze nieuws-
gierig naar zijn, komt ook Coolblue 
regelmatig voorbij. Hoe kan dat? 
Waarom noemen ze dit bedrijf wel, 
en een prachtig bedrijf in de directe 
omgeving, niet?  

Dit is een vraag waar we bij Hub 
Rivierenland ons door laten 
inspireren. Jongeren krijgen allerlei 
indrukken te verwerken (over 
opleiding en werk). Met deze 
indrukken maken ze hun keuzes. 
Regionale MKB-bedrijven willen ook 
graag door deze jongeren gezien 
worden, maar hoe regel je dat? 

Wat	doet	Hub	Rivierenland?
Ons doel is: ‘Het effectief zichtbaar 
maken van regionaal MKB bij jon-
geren’. Deze jongeren zitten op het 
voortgezet onderwijs of mbo. De 
Hub is  in 2020 gestart in Culem-
borg. Nu zetten we ook stappen 
in Tiel en West-Betuwe. Het is 
dankzij de steun van de Regio Deal, 
RIF Regio Rivierenland, Rabobank 
West-Betuwe en gemeente Culem-
borg dat het lukt om in deze prille 
fase vorderingen te maken. Effectief 
zichtbaar zijn betekent dat dat we 
activiteiten ontwikkelen – met de 
jongeren en bedrijven samen – die 
door samen dingen te DOEN het 
beeld laten ontstaan. 

Onze	‘flagship	store’	–	de	Battle	of	
the	Boats..	En	meer..
De Battle of the Boats is hiervan 
een goed voorbeeld: jongeren 
ontwerpen en bouwen met bouw-

bedrijven een boot en strijden in een 
wedstrijd om de eeuwige roem. 
De eerste editie van deze wedstrijd 
hebben we georganiseerd in juni 
2021 en.. Het smaakt naar meer! 
Hopelijk kunnen we tegen de pan-
demie-uitdaging in ook in juni 2022 
deze Battle neerzetten. De Fruit 
Tech Campus is geïnspireerd, dus we 
starten ook met het ontwikkelen van 
een ‘Fruit Battle’. De urgentie om de 
jongeren te bereiken is groot. 
Teunis van Voorthuizen, met de Vree 
en Sliepen deelnemer (en rivaal) van 
het eerste uur, over de Battle:
“We moeten er vroeg bij zijn. Als 
ze als kind of tiener niet leren over 
ons vak, raken we ze zeker kwijt 
aan andere sectoren. Eerder heb ik 
weleens in groepjes gezeten die iets 
willen organiseren, maar daar kwam 
dan niet zoveel uit. Een initiatief 
zoals dit, waarbij echt iets gebeurt, 
dat spreekt me aan. De competitie 
vind ik leuk, je kunt winnen, dat gaat 
iets doen.”

OCT	&	Hub	Rivierenland
De OCT-ondernemers die ik spreek, 
merken de krapte op de arbeids-

markt continu. Het is geen eenvoudig 
probleem met een eenvoudige op-
lossing, maar ‘alle (slimme) beetjes 
kunnen helpen’. Hub Rivierenland 
streeft – met andere mooie initia-

tieven in de regio, zoals 
Ondernemend Rivie-
renland, TechExplore24 
en CircuLeren – naar 
het verbeteren van de 
eerste indruk. Voor de 
jongere én het bedrijf.

Coolblue heeft de eer-
ste indruk al gemaakt... 

 Met wie bij OCT kunnen 
we aan de slag om jullie eerste 
indruk aan te scherpen? Van harte 
welkom!

Op	12	mei	2022	organiseren	VNO-
NCW	Midden,	OCT,	KCB	en	Hub	
Rivierenland	het	evenement	‘Samen	
werken	aan	arbeidsmarktuitdagin-
gen’.	Hier	gaan	we	graag	het	gesprek	
aan	over	de	uitdagingen	die	jullie	er-
varen,	en	gaan	we	op	zoek	naar	
onderwerpen	waar	meerdere	partijen	
samen	actie	op	willen	nemen.	Ben	je	
hierbij?	Tot	dan!	

EFFECTIEF   
BAAR  MAKEN 
 REGIONAAL MKB 
JONGEREN

         HET    
     ZICHT 
          VAN 
             BIJ

Cecile van den BoogaardDOOR CECILE VAN DEN BOOGAARD
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Volg ons ook op 

Bijeenkomsten 2022

12 mei   Samen werken aan 
 arbeidsmarktuitdagingen

12 juli  Jubileumfeest 20 jaar OCT 
 en ALV

14 september OCT netwerkbijeenkomst  

17 oktober  SBBT Veiligheidsontbijt 

30 november   OCT netwerkbijeenkomst
 

             

‘Samenwerking begint met een goede relatie’
Verbinding:	dat	is	wel	een	treffend	synoniem	voor	
Ondernemers	Coöperatie	Tiel	(OCT).	Verbinding	om	
de	samenwerking	aan	te	gaan	met	ondernemers	en	
stakeholders	zoals	gemeente,	hulpdiensten,	VNO-
NCW	en	onderwijs.	“Om	te	groeien,	maar	vooral	ook	
om	elkaars	belangen	te	behartigen	–	zeker	die	van	de	
ondernemers,”	aldus	Marcel	van	den	Berg,	parkmanager	
van	de	OCT.	,”Samen	sta	je	sterker	en	bereik	je	meer.”

Zoals zoveel stichtingen, is ook de OCT begonnen als een 
groep ondernemers om zich in te zetten voor kwalitatief 
hoogwaardige bedrijventerreinen waar veiligheid centraal 
staat. Nu, twintig jaar later, is de ondernemerscoöpera-
tie met 180 leden veel meer dan dat. De OCT is bovenal 

een belangenbehartiger van, voor en door ondernemers. 
Tegelijkertijd is ze een belangrijke schakel tussen 
diezelfde ondernemers en stakeholders, zodat iedereen 
belang heeft bij een goede samenwerking. 

‘Samen	sterker’
”We groeien en weten elkaar steeds makkelijker te 
vinden”, vertelt Marcel. ”Dat zien we aan alles: het 
ledenaantal, de opkomst bij bijeenkomsten, de interesse 
bij de stakeholders, de resultaten bij de samenwer-
king en in de communicatie.” Maar daar draait het niet 
alleen om, weet de parkmanager. “De groei heeft een 
reden, maar ook een doel. Samen zijn we sterker en 
kunnen we meer.” 

Gezond	vestigingsklimaat
Volgens Marcel is er sprake van een goede wisselwer-
king tussen de initiatieven die de OCT opzet en de 
animo die dat oplevert. “We gaan op bezoek bij onder-
wijsinstellingen en het bedrijfsleven. Ook organiseren 
we netwerkbijeenkomsten rond actuele thema’s, waar-
bij ook stakeholders zijn uitgenodigd. Samen komen 
we tot veel door ondernemers gedreven projecten, die 
uiteenlopen van een ROC-praktijklab en techniekdag 
– wegens een tekort aan technisch geschoolde leerlin-
gen en werknemers – tot een zonnepanelenproject om 
samen met de gemeente tegemoet te komen aan het 
Gelders energieakkoord.” Zo breng je partijen met een 
gezamenlijk belang bij elkaar, en zorg je samen voor 
een gezond vestigingsklimaat, stelt hij. “En omdat we 
gevestigde bedrijven steeds beter kunnen bedienen, 
trekt dat ook weer ondernemers aan.”

Goede	sfeer
Naast concrete resultaten is het waardevol om een 
goed netwerk op te bouwen, waar duurzame relaties 
uit kunnen ontstaan, vindt de parkmanager. “Zoals 
gezegd: samen bereik je meer. Tijdens een bijeenkomst 
draait het niet alleen om handel drijven, maar ook om 
ontspanning, kennisdelen, inspiratie en het ‘netwerk 
achter het netwerk’. Laagdrempeligheid is de sleutel 
tot contact. Je vraagt iemand makkelijker om hulp als 
je die persoon kent en er een goede relatie mee hebt.” 

Het meest trots is hij misschien wel op de sfeer: “Die is 
goed, zowel onder de leden als binnen het bestuur en in 
mijn samenwerking met Elly Schipper die het secretari-
aat voert. We vullen elkaar goed aan op de momenten 
dat we elkaar nodig hebben. Is de sfeer goed, dan heb 
je ook wat voor elkaar over.”

TEKST: MICHEL BROEKHUIZEN   ∙   FOTO: SEIJBEL PHOTOGRAPHY
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