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voorwoord

door Jan Pieter van Woerekom

“Met de neus in de boter”
M

ag ik mij voorstellen? Ik, Jan Pieter van Woerekom,
ben de nieuwe voorzitter van OCT. Al sinds een jaar of vijf
nam ik deel aan het OCT bestuur. Nu onze voorzitter Kenny
van Oort voorzitter wordt van VNO NCW Rivierenland
wisselen we letterlijk van plek. Kenny is voortaan bestuurslid en ik mag de voorzittershamer hanteren.
Ik viel meteen met de neus in de boter! Op 12 mei
hebben we een leuke en energieke netwerk bijeenkomst
mogen organiseren over arbeidsmarktuitdagingen. Onder
begeleiding van drie coaches van Start2Create hebben
we in verschillende en wisselende groepen met ruim 60
afgevaardigden uit bedrijfsleven en onderwijs een mooie
en inspirerende bijeenkomst gehad in restaurant Poelzicht.
En natuurlijk mochten we van een goed walking dinner
genieten.

Deze bijeenkomst was georganiseerd door OCT samen met
KCB, HUB Rivierenland en VNO NCW. Onder onze
genodigden veel onderwijsgevenden. Samen hebben we
onder andere bedacht hoe we onderwijs en werken bij
onze bedrijven beter op elkaar kunnen laten aansluiten.
Start2Create heeft ons daarbij veelvuldig out of the box
laten denken. Velen zijn met veel energie en veel nieuwe
ideeën voor het verbeteren van opleidingen en voor het
werken bij onze bedrijven naar huis gegaan.
Binnenkort organiseren wij weer een goede netwerkbijeenkomst! Op 5 juli viert OCT haar 20 jarig bestaan. Het
programma is al bekend. Het wordt een mooi feestje! Meld
je aan en reserveer de tijd alvast in je agenda! Graag, tot
dan.

UITNODIGING 5 JULI 2022
PROGRAMMA
16.00 uur:
16.30 uur:
17.15 uur:
18.45 uur:

ontvangst in de wijngaard
ALV
drie inspirerende activiteiten
walking dinner

Locatie:

Betuws Wijndomein
Burensewal 5, 4117 GC Erichem

Meld je snel aan: www.ondernemerscooperatietiel.nl
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Bestuurslid
Rob Hooft
portefeuille
Communicatie
A

l heel wat jaren is Rob actief als
grafisch ondernemer in Tiel. Vanaf
1978 was de naam ‘De Meerpaal’
bekend als drukkerij maar de laatste
8 jaar is de naam ‘Stimio’ gekoppeld
aan de oude naam. ‘Stimio-De Meerpaal’
staat voor een veel breder aanbod
aan producten en diensten op het
gebied van communicatie. Print&Sign
staat er nu bij op de gevel maar zelfs
dat dekt de hele lading niet.
“Ik zie mezelf als een no-nonsense
dienstverlener die graag aanschuift
bij ondernemers, communicatie- of
marketingspecialisten om ze te
helpen hun communicatiemiddelen
te ontwikkelen. Met eerlijk advies dat
bijdraagt aan een duurzame relatie”,
zegt Rob die inmiddels van vele markten thuis is.
Bestuurslid OCT met als portefeuille
communicatie past Rob dus als een
handschoen. Contact met andere
ondernemers in formele en informele
bijeenkomsten. Bouwen aan relaties
in het belang van de OCT en je vakkennis inzetten om de communicatie
te ondersteunen.

“MAAR, EERLIJK IS EERLIJK, HET INFORMELE
DEEL BLIJFT HET LEUKSTE. MET MUZIEK
EN EEN BORREL BEN IK ALS LEVENSGENIETER
MEER IN M’N ELEMENT. DE GESPREKKEN
WORDEN NOG INTERESSANTER EN JE LEERT
ANDERE ONDERNEMERS OOK ALS MENS
BETER KENNEN”
Rob woont na 40 jaar Tiel nu al jaren
in Oosterbeek maar ervaart dit juist
als positief. “De beperkte reistijd geeft
wat ruimte voor een ‘reset’ en je bekijkt
Tiel wat vaker van buitenaf. Je ziet de
dingen net even anders dan dat je er
altijd middenin zit. Een bredere

kijk op zaken kan bijdragen aan goede
gesprekken en het bereiken van
de doelen die we als OCT ons gesteld
hebben.”
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nieuwe leden

TEKST: WVRS COMMUNICEERT

Gerben Cirkel,
Sento plaagdierbeheersing
“Veel mensen denken als ze mijn auto bij een bedrijf of huis zien, dat het
daar wel vies zal zijn. Dat is een misvatting. Een groot deel van mijn werk
bestaat uit de preventie van plaagdieren.”

‘D

iertjesdetective´, noemt Gerben
Cirkel van Sento Plaagdierbestrijding
zichzelf ook wel. “Ik spoor plaagdieren op om overlast te voorkomen.”
Muizen, ratten, wespen of vliegen,
Gerben zorgt dat ze je huis of bedrijf
niet binnen dringen. Als ze al binnen
zijn, dan zorgt hij dat ze verdwijnen.
Preventie
is de eerste
stap, daarna
volgen
maatregelen om
ongewenste
beestjes te
verwijderen.

Als echt niets anders werkt gebruikt
hij gif of gas. Liever niet, want een
professionele dienstverlener in de
plaagdierbeheersing probeert zo min
mogelijk schadelijke stoffen het milieu
in te brengen. Zijn focus ligt dan ook
op overlast voorkomen. “Mijn werk
begint met onderzoek”, vertelt Gerben.
“Als ik bij een klant kom, brengen
we eerst samen het probleem in
kaart. Welk dier zorgt voor overlast,
waar loop je tegen aan en wat zijn je
wensen? Als dat helder is maak ik een
risico inventarisatie en een plan van
aanpak. Ook zorg ik voor monitoring.”
Gaten en kieren dichten
Sento werkt voor particulieren en
bedrijven in de wijde omgeving van
Tiel. Bij de start van zijn bedrijf in
2020 is Gerben meteen lid geworden
van OCT. Een mooie kans om nieuwe
contacten te leggen en zijn netwerk
uit te breiden. Ook ziet hij de coöperatie als een plek om zijn kennis over
plaagdierbeheersing te delen. “Behalve in de voedingsindustrie weten
maar weinig ondernemers hoe je
plaagdieren buiten de deur houdt.”
“Goede hygiëne is belangrijk, maar
niet altijd een oplossing. Een muis
betekent niet per se dat je huis of
kantoor vies is. Muizen komen in een
pand omdat het lekker warm is of omdat ze eten zoeken. Om ze te weren
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kun je gaten en kieren dichten. Het
helpt ook als je afvalstromen op orde
zijn. Als je producten invoert, zorg dan
voor een aparte opslagruimte.”
Samenwerken helpt
Samenwerken is ook effectief. “Als je
met meerdere bedrijven in een gebouw
zit, maar niet iedereen maatregelen
treft om plaagdieren te weren, is
effectieve bestrijding niet mogelijk.
Op een bedrijventerrein kun je hinder
voorkomen, door bedrijven of plekken
met een verhoogd risico in kaart te
brengen. Zo kun je op tijd de juiste
maatregelen treffen.”
Meer weten over ongediertebeheersing? Kijk op Sento Plaagdieren.nl

“MIJN
IS
VOOR

UITDAGING
OVERLAST
KOMEN”
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Gemeentenieuws
WerkgeversServicepunt Rivierenland:
hét aanspreekpunt voor werkgevers
De huidige arbeidsmarkt vraagt om
slimme personeelsoplossingen.
WerkgeversServicepunt (WSP)
Rivierenland helpt daarbij. Zoekt
u personeel én wilt u sociaal
ondernemen, dan kunt u vanaf nu
terecht bij dit samenwerkingsverband.
Op pagina 10 en 11 leest u hier meer
over.

Tip: Doe de Bassiscan Cyberweerbaarheid
FOTO: POLITIE NEDERLAND
Veel bedrijven worden
het slachtoffer van
ransomware, ook
wel gijzelsoftware
genoemd. Dit is
een computervirus
dat ervoor zorgt
dat computers of
bestanden worden
versleuteld en niet
meer toegankelijk zijn.
Criminelen hebben
ze ‘gekaapt’ en geven
ze pas weer vrij na
betaling. Ransomeware kan uw bedrijfsvoering ernstig
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verstoren. Klanten kunnen mogelijk geen bestellingen
meer plaatsen, facturen worden niet betaald of verstuurd
en salarissen kunnen niet worden verwerkt. Ook kunnen
uw zakelijke relaties en klanten zich zorgen gaan maken
en zich afvragen of hun gegevens zijn buitgemaakt.

Volledige bescherming is lastig, maar
u kunt de kans hierop sterk verkleinen
met deze tips:
(scan de QR-code)
Bent u benieuwd of uw onderneming
de basis op orde heeft op het gebied
van digitale veiligheid? Doe dan hier de
Basisscan Cyberweerbaarheid:
(scan de QR-code)

Gemeentenieuws
De Tielse binnenstad bruist én
werkt samen
Op steenworp afstand van de bedrijvenparken bevindt
zich het gezellige Tielse centrum. Draai na het werk
niet meteen de A15 op, maar strijk neer op één van de
bruisende horecapleinen in de binnenstad. Of kies een
restaurant uit voor een zakelijke of informele bespreking.
Voor personeelsbijeenkomsten en borrels is de Tielse
binnenstad een uitstekende bestemming. Het culturele
aanbod van Schouwburg en Filmtheater Agnietenhof
en Cultuurcentrum Zinder staan garant voor een fijne
(personeels)middag of avond uit.
Samenwerken aan vitale binnenstad
In Tiel werken verschillende partijen samen aan een vitale

binnenstad, zoals ondernemers, vastgoedeigenaren en
de gemeente. Van belangenbehartiging, marketing en
promotie tot locatieontwikkeling en de versterking van
het ondernemerschap. Ondernemersvereniging Hart van
Tiel maakt zich sterk voor haar leden door collectieve
belangenbehartiging, het bevorderen van onderlinge
contacten en het organiseren van tal van activiteiten. Alle
partijen samen dragen eraan bij dat Tiel niet alleen voor
bezoekers, maar ook voor werkgevers en werknemers
een fijne stad is met een uitstekend woon-/werk/-en
uitgaansklimaat.
Uit in Tiel? Kijk op www.uitintiel.nl en www.winkelenintiel.nl
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B

ent u op zoek naar slimme
personeelsoplossingen? Werkzaak
Rivierenland denkt graag met u mee
over mogelijkheden en subsidies. Via
Werkzaak is een divers bestand met
werkzoekenden beschikbaar die graag
willen werken. Kiek Adriaansens en
Germi van der Borg lichten het aanbod
toe.
“Wij denken met ondernemers mee
over het plaatsen van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen
die graag willen werken, maar om
verschillende redenen moeilijk via de
reguliere weg aan een baan komen”,
vertelt Germi. Als adviseur voor de
regio Tiel zit ze dagelijks aan tafel
bij bedrijven om advies en informatie te geven. Met als doel een goede
match maken tussen werkgevers en
werkzoekenden. Zo helpt Werkzaak
Rivierenland ondernemers bij inclusief
werkgeverschap.
Dat de aanpak werkt blijkt uit de
cijfers. Via Werkzaak zijn zo’n 1.200
mensen aan het werk in de regio,
door detachering bij een bedrijf, met
loonkostensubsidie of op locatie bij
Werkzaak zelf. Daarnaast zijn bij
Werkzaak, UWV en gemeenten nog
werkzoekenden in beeld die kunnen
en willen werken, maar die iets extra’s
nodig hebben om dat mogelijk te
maken. Denk aan mensen met een
arbeidsbeperking, migratieachtergrond
of (psychische) kwetsbaarheid. Mensen
die met extra begeleiding en ondersteuning, ook van een werkgever, kunnen en
willen werken. Werkzaak ondersteunt
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deze mensen in hun ontwikkeling en
in werk, waardoor de stap naar werk
gemaakt kan worden.

Werkgevers
Servicepunt
Rivierenland
Onder deze nieuwe naam is de
regionale samenwerking op het
gebied van werkgeversdienstverlening verbeterd en uitgebreid.
Ook het team van vertrouwde
adviseurs is uitgebreid.
WerkgeversServicepunt
Rivierenland (WSP Rivierenland)
is een samenwerking tussen
UWV, Werkzaak Rivierenland en
gemeenten Buren, Culemborg,
Maasdriel, Neder-Betuwe, West
Maas en Waal en Zaltbommel.
Wat WSP Rivierenland doet voor
werkgevers:
• Werving en selectie van
personeel
• Advies om personeel te vinden
en binden
• Advies over regelingen en
subsidies
• Ondersteuning bij opleiding en
scholing
Meer info:
www.werkzaakrivierenland.nl en
www.wsprivierenland.nl

Anders kijken
“De groep van potentiële arbeidskrachten neemt wel af”, zegt Kiek,
manager Werkgeversdienstverlening.
“Om de personeelskrapte tegen te

gaan, zullen we anders moeten gaan
denken en kijken. Als ondernemer kun
je vasthouden aan het profiel van de
ideale kandidaat, maar de kans dat
je vacature dan wordt ingevuld is nu
klein. Je kunt ook kijken naar het type
medewerker dat je nodig hebt en dan
iemand opleiden die past bij je bedrijf.”
Een andere manier is het werkproces
kritisch onder de loep te nemen. Zijn er
bijvoorbeeld taken die op een andere
manier georganiseerd of samengevoegd kunnen worden? Zo ontstaat
een ‘nieuwe eenvoudigere functie’
welke door een werkzoekende, die nu
nog aan de kant staat, uitgevoerd kan
worden. Een voorbeeld van een organisatie waar dit succesvol is toegepast,
is het Slotervaart Ziekenhuis. “Mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt
zijn intern opgeleid om bedden op
te maken, een taak die eerst door
verpleegkundigen werd gedaan. Door
goed naar je werkprocessen te kijken,
kun je mensen werk uit handen nemen
en anderen aan een baan helpen.”
Leren op locatie
Een ander instrument dat Werkzaak
inzet om kandidaten voor te bereiden
op werk is de Leerwerkroute. Kiek:
“We leiden mensen intern op, zodat ze
daarna op een plek bij een werkgever
aan de slag kunnen. Voor een baan in
de horeca doen ze bijvoorbeeld ervaring op in ons bedrijfsrestaurant.” De
Leerwerkroute wordt altijd in nauw
overleg met ondernemers opgezet.
“We moeten natuurlijk weten waar
de behoefte ligt als we een opleiding
starten. Van werkgevers verwachten
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Werkzaak Rivierenland heeft divers bestand
met werkzoekenden die graag willen werken

Kiek Adriaansens (rechts) en Germi van der Borg

“OM DE PERSONEELSKRAPTE TEGEN
TE GAAN, ZULLEN WE ANDERS
MOETEN GAAN DENKEN EN KIJKEN”
we dan wel dat ze de getrainde
mensen ook echt aannemen.”

de vraag naar personeel in techniek,
productie en logistiek groot is.

Werkzaak zet daarnaast ook sterk
in op innovatie en technologische
oplossingen. Germi: “Om mensen voor
te bereiden op een baan in de techniek,
maken we bijvoorbeeld gebruik van VR
brillen, vertaalmachines en doen we
ervaring op met cobots en/of robots.”
Een interessante ontwikkeling voor
werkgevers in Tiel en omgeving, waar

Raakvlakken
Ondernemerscoöperatie Tiel (OCT) is
een belangrijke partner voor Werkzaak.
Germi heeft om de twee weken contact
met OCT en bezoekt regelmatig netwerkbijeenkomsten. Ook organiseren
OCT en Werkzaak samen meetings.
“We hebben veel raakvlakken en
zijn blij dat ook bij OCT maatschap-

pelijk ondernemen hoog in het vaandel staat.” Veel OCT-leden hebben al
medewerkers met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan het werk. “Werkgevers in onze regio doen het goed
op het gebied van inclusie”, zegt Kiek.
“Rivierenland staat al jaren in de landelijke top 5, met de meest geplaatste
kandidaten. Dat willen we graag zo
houden en dat kan ook, als we blijven
samenwerken en ieder vanuit onze eigen rol en kennis een bijdrage levert.”
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nieuws

Even voorstellen
Op Kellen, Medel, Latenstein en Westroijen
werkt sinds de zomer van 2021 Milan als
buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA).
Ondernemers die overlast ondervinden of een
veiligheidskwestie hebben, kunnen bij hem
terecht voor hulp.
Als BOA houdt Milan zich bezig met handhaving
in de openbare ruimte. “Denk de Algemene
Plaatselijke Verordening en de Afvalstoffen
Verordening. Alles wat te maken heeft met
parkeer-, honden- of jeugdoverlast en bepaalde
zaken rondom veiligheid horen bij mijn werk”,
vertelt de 20-jarige BOA.
Zie je Milan of zijn collega’s rijden, en heb je een
vraag, stop ze dan gerust. “Ik werk graag samen
met burgers en ondernemers aan de oplossing
van hun vraagstuk”, zegt Milan Overigens mag
je Milan en zijn collega’s ook aanhouden als je
gewoon een praatje wilt maken.
Melding doen? Dat kan op de website van AVRI:
avri.nl/inwoners/openbare-ruimte/tiel/’

Beste ondernemers,
Wisten jullie dat je kapotte stoeptegels, defecte
lantaarnpalen en dode dieren allemaal zelf kunnen melden
via: www.tiel.nl/melding-openbare-ruimte
OF: de BUITENBETER APP op je mobiele telefoon installeren.
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Tjerry Verhoeven, regiomanager

VNO-NCW Midden

´Alles voor een goed ondernemersklimaat´

O

TEKST: WVRS COMMUNICEERT

p 18 juni organiseerde VNO-NCW
Midden en OCT samen voor het eerst
de Techniekdag in Rivierenland. Een
mooi voorbeeld van de samenwerking
tussen de twee ketenpartners.

De Techniekdag is bedoeld om kinderen
tussen 8 en 14 jaar te interesseren
voor techniek. De open dag is een groot
succes in andere regio´s, met zo’n
2000 tot 8000 bezoekers per keer. De
eerste editie voor het rivierengebied is
bij Metaglas in Tiel. Met een uitgebreid
programma, waarin vooral veel te doen
is, ontdekken kinderen de wondere
wereld van de techniek. “3D printen,
robots: bedrijven halen alles uit de kast
om kinderen enthousiast te maken. En
het werkt, kinderen onthouden dit”,
zegt Tjerry Verhoeven van VNO-NCW
Midden. Marcel van de Berg van OCT is
samen met Techexplore en VNO-NCW
Midden de kartrekker van het event.
Ballen in de lucht
Als regiomanager bij VNO-NCW Midden
houdt Verhoeven een hoop ballen in de
lucht. Op het ene moment is ze bezig

met evenementen voor ondernemers,
het volgend moment zit ze aan tafel met
bestuurders, om te overleggen over
ingewikkelde kwesties. Haar specialisme is de arbeidsmarkt, maar ze praat
ook mee over duurzaam ondernemen,
onderwijs en ruimtelijke ordening.
Op lokaal niveau, met wethouders,
ambtenaren en ondernemersverenigingen zoals OCT, tot aan de Europese
Unie. “Alles voor het beste onderne
mersklimaat.”
VNO-NCW is een vereniging die opkomt
voor de belangen van ondernemers
in Nederland. “Wij houden ons bezig
met grote vraagstukken die ons allemaal raken, en die je met je lokale
bedrijvenvereniging of als zelfstandig
ondernemer alleen niet kunt oplossen.”
De doortrekking van de snelweg A15,
de stikstof problematiek en de verduurzaming van bedrijventerreinen zijn
voorbeelden waar Tjerry zich namens
ondernemend Rivierenland sterk voor
maakt. “Wij spreken de taal van ondernemers en geven het bedrijfsleven een
stem aan de onderhandelingstafel met
overheden.”
Energie Expertisecentrum
Een belangrijk actueel thema is de energietransitie. Samen met de partners in
de RES (Regionale Energie Strategie)
treft VNO-NCW Midden voorbereidingen om een Energie Expertisecentrum
Rivierenland op te richten. Vanuit het
expertisecentrum – dat in eind 2022 van
start moet gaan - worden samen met

ondernemers pilots opgezet. Voor zon
op bedrijfsdaken bijvoorbeeld of innovatieve oplossingen voor de netcongestie.
Hier komt OCT ook weer om de hoek
kijken. “De pilot die OCT heeft gedaan
met zon op bedrijfsdaken, is een mooi
voorbeeld van wat je kunt bereiken als
ondernemers de handen ineen slaan.
Door gezamenlijke inkoop is het gelukt
om zonnepanelen op bedrijfsdaken
te leggen. Zo besparen ondernemers
in Tiel nu veel energie. De gemeente
zorgde voor voorfinanciering. Deze
ervaring willen we graag delen met
andere bedrijven in Oost Nederland.”
“Er is steeds meer schaarste, op
mensen, grondstoffen en ruimte. Om
de puzzel te leggen, hebben we elkaar
nodig”, zegt Verhoeven. VNO NCW wil
de schakel zijn, tussen ondernemers
onderling en het bedrijfsleven en
overheden. “Zo werken we samen aan
de omgeving voor de toekomst, voor
iedereen in de regio.”
vno-ncwmidden.nl/rivierenland
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terugblik
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bestaande leden

Alex Heimans, directeur Första
“OCT is een belangrijke partner voor ons”
“Als ondernemer heb je met veel dingen te maken. Verzekeringen, personeelsbeleid, vergunningen, noem maar op. Als kleine of middelgrote ondernemer kun
je niet alles volgen. OCT helpt ons met informatie en advies.”

A

lex Heimans is directeur van Första. Het bedrijf
verzorgt de import en de distributie van internationale
merken op het gebied van keuken en tafelen in de Benelux.
Vanuit het magazijn op bedrijvenpark Kellen gaan dagelijks
honderden keukenspullen de markt
op naar de klanten van Första: retail, horeca en groothandel. “Sligro,
Makro, Blokker, de Bijenkorf en Bol.
com horen bij onze klantenkring,”
vertelt Alex, “maar ook de keukenwinkel op de hoek.”
Flinke groei
Första is begin jaren negentig
opgericht door zijn schoonouders.
In 2010 namen Alex en zijn vrouw
Arlette het stokje over. Sindsdien
is het bedrijf flink gegroeid. “We
hebben ons assortiment uitgebreid
en nieuwe markten aangeboord.”
Het aanbod van kristallen glazen
heeft ertoe geleid dat naast de
traditionele klanten ook woonwinkels de weg naar Första vinden. De
houtovens om zelf pizza te bakken die Första sinds kort aanbiedt
zijn populair bij tuincentra en
outdoorzaken. Daarnaast bedient
het bedrijf klanten die specifieke
productgroepen of merken zoeken.
Första is onder andere leverancier
van Oxo en Peugeot, bekend vanwege zijn peper- en zoutmolens.

De groei van Första is gepaard gegaan met een forse
automatiseringsslag. “Tien jaar geleden moesten we elke
order zelf intikken. Nu doen klanten dat persoonlijk via ons
online bestelsysteem. Daardoor kunnen we veel efficiënter
werken en meer klanten bedienen
dan voorheen.”

“Via OCT krijg je een
kijkje in de keuken van
andere bedrijven, dat is
leuk en leerzaam.”
Meerwaarde
De IT vindt Alex een onderwerp
bij uitstek waar OCT meerwaarde
biedt voor haar leden. “Door
een bijeenkomst van OCT heb ik
onlangs in korte tijd veel geleerd
over cyber security.” Het lidmaatschap van OCT levert nog
meer op. “Via OCT krijg je een
kijkje in de keuken van andere
bedrijven, dat is leuk en leerzaam. Je ontmoet ondernemers
met bedrijven van vergelijkbare
grootte en kunt kennis delen met
gelijkgestemden. Daarbij is het
ook gewoon hartstikke gezellig om
mensen uit de buurt te ontmoeten.
OCT is een belangrijke partner
voor ons.”
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Janneke Hakkert, directeur

Regio Rivierenland
TEKST: WVRS COMMUNICEERT

“Ga mee op ontdekkingsreis”

“I

n de samenleving staan we
voor grote vraagstukken die wij als
overheid alleen niet kunnen oplossen.
Daar is iedereen bij nodig: overheden,
ondernemers, ondernemende burgers,
onderzoeks- en onderwijsinstellingen.
Samenwerken is het sleutelwoord
voor de toekomst.”
Het tekort aan betaalbare woningen,
de krappe arbeidsmarkt, het vertrek
van jongeren en de afname van voorzieningen in dorpen, Janneke Hakkert
somt punten op waar ze in haar
dagelijkse werk als directeur van
Regio Rivierenland zoal tegenaan loopt.
“Om van het duurzaamheidsvraagstuk
nog maar niet te spreken.”
Toch is ze optimistisch, want de tijd
lijkt rijp voor verandering. “Met z’n
allen vinden we allang dat het anders
moet. Het momentum is daar. De
urgentie en de opgaven zijn groot en
worden nu algemeen gevoeld, door
overheden, ondernemers én inwoners.
Samen bouwen we aan een nieuw
systeem, waarin we met elkaar aan
oplossingen werken voor de toekomst.”
Regionaal stimuleringsfonds
Een instrument dat hierbij wordt
ingezet is het Regionaal Stimuleringsfonds, een subsidieregeling voor projecten ter versterking van de regio.
Alle acht regiogemeenten dragen de
komende vier jaar jaarlijks 2 euro per
inwoner af om het fonds te
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vullen, zoals afgesproken in het Regionaal Economisch Ambitiedocument
2022/2025. Zo is jaarlijks ongeveer
een half miljoen euro te verdelen over
innovatieve projecten. Met deze aanpak

Over Regio

Rivierenland
Regio Rivierenland is het
samenwerkingsverband van acht
gemeenten in de Tielerwaard, de
Culemborgerwaard, de Betuwe,
de Bommelerwaard en het westen
van het Land van Maas en Waal. De
gemeenten zijn Buren, Culemborg,
Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel,
West Betuwe, West Maas en
Waal en Zaltbommel. Vanuit het
kantoor in Tiel zetten circa 100
medewerkers zich dagelijks in voor
de uitvoering van een groot aantal
gemeentelijke taken.
Daarnaast is Regio Rivierenland
het overheidsonderdeel van
FruitDelta Rivierenland, een
overkoepelende samenwerking
tussen overheid, ondernemers,
onderwijs/onderzoek, organisaties
en ondernemende inwoners.
FruitDelta Rivierenland heeft
als doel om onze economische
speerpunten Agribusiness,
Logistiek & Vestigingsklimaat
bedrijven en Recreatie & Toerisme
te stimuleren en te versterken.
fruitdeltarivierenland.nl en
regiorivierenland.nl

wordt gericht gezocht naar innovatieve
projecten die bijdragen aan het realiseren van onze regionale economische
ambities voor de speerpuntsectoren.
Na vaststelling door het Algemeen
Bestuur zal het RSF loket gedurende
drie maanden open staan, van 15 juni
– 15 september 2022.
Janneke is ervan overtuigd dat de
nieuwe aanpak kansrijk is. “Zeker in
Rivierenland, waar gemeenten mooie
stappen hebben gezet in de samenwerking. Zoals met het met de Regio
Deal met het Rijk, de Regionale
Energiestrategie (RES 1.0), Mobiliteitsagenda en Woonagenda.“
Programma bedrijventerreinen
Trots is Janneke ook op de regionale
programmering werklocaties (RPW).
“Sinds 2001 maken de regiogemeenten
van Regio Rivierenland afspraken
over de realisatie van bedrijventerreinen. Deze afspraken worden gemaakt om de vraag van bestaande en
nieuwe bedrijvigheid goed te kunnen
faciliteren, maar ook overaanbod
tegen te gaan. Het RPW is in Gelders
verband daarbij een verplicht beleidskader voor zorgvuldige ruimtelijke
afstemming in regionaal verband.
Het is een belangrijke bouwsteen
voor (juridische) onderbouwing van
beoogde ruimtelijke ontwikkelingen.
Momenteel wordt gewerkt aan een
actualisatie die hard nodig ook is om
de balans te bewaken tussen een

meerjarig regionaal programma en
een onvoorspelbare en weerbarstige
praktijk.
Ontdekkingsreis
De volgende stap is om partijen in de
regio verder met elkaar te verbinden.
“Mijn uitnodiging aan alle ondernemers
is: ga met ons op ontdekkingsreis. Denk
en doe mee over de ontwikkeling van
onze regio: over innovatie, mobiliteit,
duurzaamheid en oplossingen voor
de arbeidsmarkt. Allemaal terreinen

waar Regio Rivierenland zich mee bezig
houdt en waar ook ondernemers mee
te maken hebben. Door met elkaar in
gesprek te gaan ontdekken we waar de
behoeften liggen en hoe we elkaar kunnen versterken om het rivierengebied
verder te ontwikkelen.”
Een voorbeeld waarbij we jullie hulp
kunnen gebruiken is de Gebiedsagenda voor Fruitdelta Rivierenland,
een meerjarenplan én werkwijze om
naar de opgaven binnen onze regio te
kijken. “Voor de samenstelling van de

Gebiedsagenda ontwikkelen we een
nieuwe werkwijze”, vertelt
Janneke. “Elke discipline krijgt een
plek: we ontwikkelen en besluiten
echt samen, ieder vanuit zijn eigen
rol. Het uitgangspunt is een integrale
aanpak: kort cyclisch, en up to date.”
Eind 2022/begin 2023 moet er een
breed gedragen plan liggen, waarvan
alle partijen uit de regio Rivierenland
zich eigenaar voelen.

“HET UITGANGSPUNT IS EEN INTEGRALE
AANPAK: KORT CYCLISCH, EN UP TO DATE”

17

Onze geheel vernieuwde websi
O

nze website heeft een geheel nieuw ‘jasje’ gekregen.
In samenwerking met Stimio-De Meerpaal (vormgeving)
en Joboffice (webbouw) zijn wij erg tevreden met het
resultaat: eigentijds met een beter ‘smoelwerk’.

Op deze pagina’s krijg je alvast een voorproefje.
Nieuwsgierig geworden? Ga dan naar
www.ondernemerscooperatietiel.nl.

computer-weergave

18

ite is on-line!
telefoon-weergave

Bijeenkomsten 2022
5 juli

Jubileumfeest 20 jaar OCT
en ALV

14 september

OCT netwerkbijeenkomst

13 oktober

Het werk draait weer door

20 oktober

SBBT Veiligheidsontbijt

30 november

Eerlijk en heerlijk bij de
Sligro Tiel

Volg ons ook op
tablet-weergave
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Colofon
Dit OCT magazine is tot stand gekomen
in samenwerking met:
Voorzitter Jan Pieter van Woerekom | 06 21837152
Parkmanager Marcel van den Berg | 06 12561290
Secretariaat Elly Schipper | 06 22248231
WVRS communiceert
Stimio-De Meerpaal
Gemeente Tiel
Contact:
Ondernemers Coöperatie Tiel U.A.
Zandweg 2
4111 LH Zoelmond
Tel: 0344 200107
www.ondernemerscooperatietiel.nl
info@ondernemerscooperatietiel.nl

Volg ons ook op

CT

