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voorwoord
door Jan Pieter van Woerekom

Is het de ‘perfect storm’?
Is het de ‘perfect storm’? Zoveel crises tegelijk? 
Energie, stikstof, oorlog, gas, het zijn zomaar termen 
die nu de nieuwsberichten bepalen. Ondertussen gaat 
het werk bij de meeste ondernemingen ‘gewoon’ door. 
Bijna iedereen wordt er door geraakt. Binnen OCT houdt 
het de gemoederen ook bezig. We hebben enkele jaren 
geleden twee mooie ‘zon op de bedrijfsdaken’ projecten 
kunnen realiseren. Wellicht dat we nu bijdragen kunnen 
leveren aan kleine energiecoöperaties. Wie teveel energie 
opwekt, of warmte genereert kan daarmee wellicht 
buurbedrijven van dienst zijn. Elders in de Betuwe zijn al 
succesvolle voorbeelden. Bijvoorbeeld door de warmte 
van houtafvalverbranding niet alleen voor de eigen 

bedrijfs- en kantoorruimte te gebruiken, doch ook als 
warmte te verkopen aan omringende bedrijven. Liggen 
er honderden PV panelen op de bedrijfsruimte die twee 
keer zoveel elektriciteit opleveren als het eigen bedrijf 
nodig heeft, kan de buurman wellicht van deze elektri-
citeit ook gebruik maken. Heeft u zelf ideeën warmte 
en/of energie aan de buurman te kunnen leveren, neem 
dan vooral contact op met bestuurslid Henk Pronk. 
Alles wat met energie te maken heeft past in zijn straat. 
Door zulke coöperaties op te starten hoeven de termen 
energie, stikstof en gas wellicht minder onze eigen 
dagen te bepalen en luwt de ‘perfect storm’ wellicht 
weer.

UITNODIGING

aanmelden via www.ondernemerscooperatietiel.nl
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Manuela l’Herminez
portefeuille Onderwijs 
en Arbeidsmarkt 

Bestuurslid

Zelden	was	de	arbeidsmarkt	zo	
gespannen	als	nu.	Geen	personeel,	
geen	vertrouwen	in	de	overheid	en	
geen	interesse	in	sectoren	zoals	
techniek,	om	maar	een	paar	oorzaken	
te	noemen.	Voldoende	uitdaging	
en	stof	tot	nadenken	voor	Manuela	
l’Herminez,	OCT-bestuurslid	met	
de	portefeuille	Arbeidsmarkt	
en	Participatie	op	zak.	”Iedereen	
probeert	nu	gewoon	ergens	mensen	
vandaan	te	halen.”

”We hebben te maken met een ge-
spannen situatie”, weet Manuela, die 
ook werkzaam is als HRM-adviseur. 
“Iedereen probeert nu maar gewoon 
ergens mensen vandaan te halen. 
Maar vindt nu maar eens de juiste 
mensen op de juiste plek, mét de 
juiste opleiding.” 

Betuttelen
Van die drie factoren is de laatste 
misschien het minst belangrijk ge-
worden, als je kijkt naar omscholing 
die creatieve oplossingen mogelijk 
maakt. “We moeten mensen bewust 
maken van wat ze nog meer kunnen 
en wat er nog meer mogelijk is. 
Door blijven ontwikkelen is daarom 
een belangrijke boodschap zonder 
dat je wil betuttelen of pushen”, 

vindt Manuela. “En daar zijn veel 
oplossingen voor. Denk aan de Dag 
van de logistiek en de Techniekdag 
waar we als OCT bij betrokken zijn. 
Of aan het event Het werk draait 
weer door.”

Bewustwording
Er moet in verschillende branches 
instroom gegenereerd worden, 
vindt ze. “Leren en de praktijk moet 
samengebracht worden. Om te laten 
zien dat met je handen werken ook 
een logische keuze kan zijn. Veel 
ouders willen dat hun kinderen 
doorleren, terwijl we ze ook in de 
techniek zo hard nodig hebben. We 
hoeven niet allemaal manager te 
worden. Techniek kan ook mooi en 
uitdagend zijn, waar brains voor 
nodig zijn én waar je een goede 
boterham mee kunt verdienen.” 
Het begint daarom al met bewust-
wording en het veranderen van de 
beeldvorming, aldus Manuela.

Leven	lang	ontwikkelen
“En daarvoor werken we met scholen 
en projecten als Digilab en Mentor-
wijs, speciaal voor leidinggevenden, 
in samenwerking met Werkzaak 
Rivierenland. Als OCT haken wij 
bijvoorbeeld aan met kennisdelen, 

uitrollen en mede organiseren van 
evenementen en kennissessies bij 
de regionale thema’s. En ook 
de overheid werkt mee, met de 
subsidieregeling Nederland Leert 
Door. Want een leven lang ontwik-
kelen is belangrijk voor iedereen, 
anders kom je stil te staan en mis 
je de boot - of je nu scholier bent of 
werknemer.”
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nieuwe leden

Viv! Home Luxuries
Viv! Home Luxuries is een relatief nieuwe bewoner in het ondernemershuis 
dat Medel heet. En hoewel eigenaar Willeke Hofstee nog maar weinig kans 
heeft gehad om de bijeenkomsten bij te wonen, heeft ze nog steeds geen 
moment het gevoel gehad dat ze er alleen voor staat op het bedrijvenpark. 
“De mensen zijn hier makkelijk te benaderen.’’ 

FOTO’S: EIGEN ARCHIEF
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Samenwerken, en vooral nieuwe 
mensen leren kennen. Dat was het 
doel van Willeke, die met Viv! Home 
Luxuries het binnen- en buitenland 
bedient met kunstbloemen en woon- 
en kerstdecoraties. “Ik ben voor 
lokaal samenwerken, en bovendien 
is de sfeer prettig. De mensen 
zijn makkelijk te benaderen, en 
dat werkt drempelverlagend. Ook 
buiten de netwerkborrel. Er worden 
interessante thema’s uitgediept 
waar je je voordeel mee kunt doen. 
Daarnaast werken we veel met het 
buitenland en het is een logistiek 
paradijs op Medel. Die samenwerking 
werkt fijn.”

Persoonlijk
Ze herkent de bedrijfsfilosofie van 
Viv! terug in de werkomgeving. “Wij 
staan voor klantgericht werken en 

maatwerk. Het meedenken met de 
klant en het persoonlijke aspect voel 
ik in onze werkomgeving.”

En dan is er nog de ligging, aldus 
Willeke. “Onze showroom komt tot 
zijn recht op het zeer goed onder-
houden bedrijvenpark. Bovendien 
voelt het veilig en er hangt een fijne 
sfeer. Je ziet aan alles dat het door 
een goede onderlinge samenwerking 
komt.”

     “DE SFEER 
      OP MEDEL 
      KOMT DOOR 
      EEN GOEDE 
      ONDERLINGE 
SAMENWERKING”



8

Na	enkele	keren	uitstel	lijkt	het	nu	toch	echt	te	gaan	
gebeuren:	de	invoering	van	de	Omgevingswet.	Dat	
betekent	veel	veranderingen	op	het	gebied	van	de	
ruimtelijke	ordening.	En	het	betekent	ook	dat	er	een	
omgevingsvisie	moet	komen.	Hierin	staat	wat	voor	
een	stad	we	willen	zijn	en	wat	we	moeten	doen	om	
daar	te	komen.	Die	keuzes	maken	we	graag	samen	
met	onder	andere	u.	

De omgevingsvisie van Tiel maakt de gemeente 
samen met inwoners, ondernemers, ketenpartners, 

regiogemeenten en belangenorganisaties. We vragen 
hen op verschillende momenten en op verschillende 
manieren om mee te denken of mee te werken. De 
gemeenteraad stelt de omgevingsvisie aan het eind van 
het participatieproces vast. De verwachting is dat dat in 
2024 het geval is. 

Maand	van	de	Toekomst
We zijn bezig met de voorbereiding van het planproces. 
We willen met u in gesprek over de omgevingsvisie 
tijdens onder andere de Maand van de Toekomst en 
een serie Visiecafés, die we in de loop van het proces 
organiseren. Over de precieze invulling ervan zullen we 
dit najaar breed communiceren.

Heeft	u	vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel, dan kunt u 
contact opnemen met Jeroen van den Bergh, projectleider 
omgevingsvisie: telefoonnummer (0344) 637 341, mail 
jvdbergh@tiel.nl. Of kijk op www.tiel.nl/omgevingsvisie.

Het	college	van	B&W	en	de	gemeentesecretaris	
bezoeken	een	paar	keer	per	jaar	een	Tiels	bedrijf.	
In	oktober	bezochten	zij	Mettler-Toledo	en	Van	Luijn	
Natuursteen.	Het	college	bij	u	op	bezoek?	Meld	u	bij	
Willeke	van	de	Pol,	e-mail	wvdpol@tiel.nl.

Mettler-Toledo
Wilfried van Boldrik (General Manager Benelux) en Bas 
ten Berge (Business Area Manager Laboratory Benelux) 
ontvingen het college. Mettler-Toledo is gespecialiseerd 
in precieze weegtechnieken die in meer dan 100 landen 
worden ingezet bij laboratoria, productievestigingen 
en winkels. Het bedrijf telt 270 medewerkers en biedt 

volop carrièremogelijkheden voor wie affiniteit heeft 
met techniek. Mettler-Toledo is ook lokaal betrokken, 
bijvoorbeeld als sponsor van SV TEC. 

Gemeentenieuws

Op weg naar een omgevingsvisie voor Tiel  

College bezoekt Mettler-Toledo en 
Van Luijn Natuursteen
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Gemeentenieuws

De	aanpak	van	ondermijnende	criminaliteit	staat	
hoog	op	onze	veiligheidsagenda.	Denk	hierbij	aan	
drugshandel	en	-productie,	mensenhandel	en	
uitbuiting,	witwassen	en	(zorg)fraude.	Het	thema	
komt	terug	in	de	samenwerking	van	overheid	en	
ondernemers	op	de	Tielse	bedrijventerreinen.	Om	
ook	in	het	buitengebied	van	Tiel	ondermijnende	
criminaliteit	aan	te	pakken	of	te	voorkomen,	is	gestart	
met	de	aanpak	van	het	plan	‘Veilig	buitengebied	Tiel’	
in	Zennewijnen,	Kapel-Avezaath,	Wadenoijen	en	het	
buitengebied	rondom	Passewaaij.

Het	buitengebied	als	dekmantel
Criminelen zoeken steeds vaker de luwte van het 
buitengebied op voor drugsproductie of het dumpen 
van (drugs)afval. Afgelegen schuren, loodsen en silo’s 
vormen een ideale dekmantel voor een hennepkwekerij of 
drugslab. Met ‘Veilig buitengebied Tiel’ komen we samen 
met de politie, brandweer, Omgevingsdienst Rivierenland, 
waterschap en natuurverenigingen in actie om ook in het 
buitengebied ondermijnende criminaliteit aan te pakken of 
te voorkomen. Bewoners en bedrijven in het buitengebied 
krijgen meer informatie over het proces en een uitnodiging 
om (anoniem) een vragenlijst in te vullen.

Hoe	herken	je	drugsproductie?
Aan de buitenkant van een pand kun je niet altijd zien 

wat er binnen 
gebeurt, maar er 
zijn signalen die 
kunnen wijzen op 
een hennepkwe-
kerij of drugslab: 
• afgeplakte 
 ramen en deu-
 ren die altijd 
 dicht zijn 
• (dichte) rolluiken waar geen logische aanleiding voor is 
• roosters op opmerkelijke plekken aan de gevel of het dak 
• het pand maakt een verlaten indruk 
• geur, stankoverlast 
• wateroverlast of vochtproblemen 
• condens op de ramen 
• kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of licht dat altijd 
 brandt
• installatie camera’s of beveiliging 
• zoemend of ronkend geluid (van ventilatoren) 

Vermoedens?	Signalen?	Twijfels?
Meld ze aan de politie via telefoon 0900 - 8844 of bij 
Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Natuurlijk kun je ook 
contact opnemen met de afdeling Veiligheid van de 
gemeente of met parkmanager Marcel van den Berg. 

Extra inzet op aanpak ondermijnende 
criminaliteit in het buitengebied 
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Van	Luijn	Natuursteen
Al vier generaties 
bewerken bij dit 116 
jaar oude familiebedrijf 
natuursteen tot 
grafmonumenten, 
kunstwerken en voor 
inzet in de bouw. 
Gerard (vader) en 

Michiel (zoon) van Luijn zijn trots op hun 
predicaat Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier. 
Het bedrijf werkt samen met architecten, designers 
en kunstenaars en met aandacht voor milieu en 
duurzaamheid. Met zijn nieuwste product - een serie 
design-urnen van natuurlijk restmateriaal uit de 
steenhouwerij - won Van Luijn de Dutch Funeral Award in 
de categorie Urnen.
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Meer bereiken op het gebied 
van duurzaamheid en energie-
transitie. En minder afhankelijk 
worden van energieleveranciers. 
Met als doel om uiteindelijk 
zelfvoorzienend te worden. “Dat 
kunnen we alleen samen be-
reiken door te investeren en te 
ondernemen”, aldus Ans Verhoef, 
Rabobankdirecteur voor regio 
West-Betuwe.

“Willen we verandering bereiken 
in ons leef- en werkgebied, omdat 
een energietransitie daarom vraagt, 
dan moeten we samenwerken”, is 
de overtuiging van Ans. “Een van 
de uitdagingen heet energie, en de 
uitdaging om het teveel aan energie 
kwijt te kunnen. Dat kan door te 
verbinden. Dat maakt je tegelijkertijd 

minder afhankelijk van een energie-
leverancier. De OCT heeft daar al de 
nodige ervaring mee, zoals met het 
zonnepanelenproject.”

Goed	voor	bedrijven	en	de	regio
Bedrijven zijn nu te afhankelijk, ver-
volgt Ans Verhoef. “Hoe mooi is het 
als we dat kunnen verminderen. 

Als bank zijn we 
betrokken bij 
bedrijven. Gaat 
het goed met 
hen, dan gaat 
het goed met 
anderen in hun 
omgeving. Bij 
samenwerking 
moet je niet al-
leen kijken naar 
what’s in it for 
me, maar naar 

wat is goed voor jezelf en wat is 
goed voor ons industrieterrein en de 
BV Nederland. Kun je als industrie-
terrein zelfvoorzienend worden? Het 
kost tijd en lef om vooruit te kijken, 
om de stap vooruit te kunnen zetten. 
Dat is ook ondernemen. Daar kunnen 
wij ondernemers bij helpen.”

Ans Verhoef, Rabobank West-Betuwe

LEF 
VERSNELT

SITIE”  

   “SAMEN 
     TONEN 
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FOTO’S: EIGEN ARCHIEF
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TIEL - Industrieschap Medel gaat over tot de verkoop bij inschrijving van 7 kavels op het oostelijkste deel van 
het bedrijventerrein. De Raad van State heeft alle ingebrachte bezwaren ongegrond verklaard, waardoor het 
bestemmingsplan ‘Medel Afronding’ onherroepelijk is geworden.

Industrieschap Medel gaat 
op zeer korte termijn de 
7 kavels op het 80 hectare 
grote terrein op de markt 
brengen. Het is grondge-
bied van de gemeente Tiel. 
Uitgangspunt is de kavels 
over een jaar bouwrijp te 
hebben gemaakt, waarna 
de overdracht aan kopers 
kan plaatshebben. De 
kavels zijn tussen de 2 en 
12 hectare groot, in jargon: 
XL en XXL.
 
Medel heeft weer ruimte voor 
innovatieve en duurzame 
bedrijven, we verwelkomen 
lokale en regionale bedrijven, 
maar hebben ook prachtige 
mogelijkheden voor bovenre-
gionale partijen met ambities. ( D. Verbeek Voorzitter Industrieschap Medel)
 
Inpassing
Industrieschap Medel heeft voor de inrichting goed rekening gehouden met de maatschappelijke discussie rond stiksto-
fuitstoot: de landschappelijke inpassing speelt daar sterk op in. Verder is er een fraaie waterpartij voorzien en groene 
randen om de kavels, kenmerkend voor het deel van bedrijventerrein Medel dat al is ingericht.
 
Duurzaam
Medel richt zich op bedrijven en vastgoedpartijen die op een duurzame wijze willen ondernemen en investeren. Ze 
mogen uit de regio komen, maar ook van daarbuiten. Over belangstelling is niet te klagen. Sinds 2019 lag de verkoop op 
Medel Afronding stil, als gevolg van bezwaren van milieugroepen en omwonenden.

Bestemmingsplan 
Medel Afronding 
onherroepelijk: verkoop begint
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Glasnet Tiel

Het	open	glasvezelnetwerk	van	Glasnet	Tiel	voor	
ondernemers	op	de	Tielse	industrie-	en	
bedrijventerreinen	is	vanaf	nu	sneller	dan	ooit.	
Het	bedrijf	NDIX	zorgt	samen	met	de	Tielse	
glasvezelaanbieder	voor	een	hogere	capaciteit	van	
maar	liefst	10G.

Glasnet Tiel, in 2009 opgestart door de OCT, 
heeft in 2012 een open, eigen glasvezelnetwerk 
gerealiseerd op de Tielse terreinen. Met partner 
NDIX, dat bedrijven aansluit op haar netwerk via 
glasvezelverbindingen, werd vijf jaar geleden een 
samenwerking aangegaan. 

Binnen het netwerk kunnen bedrijven onderling 
met elkaar verbonden worden, waarbij zij vrij 
zijn in de keuze van hun dienstaanbieder. De 
capaciteit van het zogenoemde NDIX CORE-
netwerk is verhoogd. “Hierdoor zijn nog hogere 
snelheden mogelijk”, vertelt Thomas van de 
Lagemaat van het bedrijf. 

Hogere	bandbreedtes
“Twee jaar geleden hebben we gekozen voor een upgrade 
naar 100Gbit in ons CORE-netwerk. De komende jaren 
breiden we de upgrades uit. De apparatuur voor Glasnet 
Tiel vervangen we aankomend jaar. Hierdoor is het 
netwerk vanaf dan ook voorbereid op hogere snelheden.”

Glasnet Tiel biedt een 
glasvezelaansluiting en geeft 
bedrijven de mogelijkheid om zich 
aan te sluiten. “We hebben een eigen 
technische afdeling en bieden een 
veilig en stabiel netwerk. Daarbij 
werken we samen met lokale partijen 
en bieden we ondernemers maximale 
vrijheid in de keuze van diensten.”

Meer weten? Kijk op glasnettiel.nl en 
ndix.net.

GLASNET TIEL EN NDIX 
ZORGEN VOOR RAZENDSNEL 
10G-GLASVEZELNETWERK

FO
TO

: E
IG

EN
 AR

CH
IEF



13

Wim van den Berg: 
Aaantrekkelijk 
ondernemen begint 
met een schone 
werkomgeving 

Een	optimaal	werkklimaat	begint	
met	een	aantrekkelijk	werkgebied.	
Dat	is	wat	Wim	van	den	Berg	van	Van	
Amerongen	CA	Technology	opvalt	
aan	bedrijvenpark	Medel,	waar	zijn	
bedrijf	is	gevestigd.	“Een	schoon	en	
verzorgd	terrein	inspireert	anderen	
om	het	bij	te	houden.”

Met zijn bedrijf aan de Biezenwei, 
gespecialiseerd 
in langetermijn-
opslag van vers 
fruit, liet hij zijn 
oude vestigings-
plaats Ommeren 
achter zich. Wim 
stak het Omme-
rense veld over 
dat omringd 
wordt door appel- 
en perenboom-
gaarden en een 
waterrijk natuur-
gebied; een 
subtiele overgang 
van natuur naar 
industrie. 

“Het vloeit mooi in elkaar over, en dat 
maakt het ook voor ondernemers een 
aantrekkelijk gebied dat rust 

uitstraalt. Daarnaast is het verzorgd, 
met veel groen, en ook met regels die 
ervoor zorgen dat er buiten geen afval 
of pallets slingeren en containers niet 
langer buiten staan dan nodig is. Het 
is knap dat een bedrijvenpark dat voor 
elkaar krijgt.”

Bindmiddel
Maar ook op het ‘representatieve’ 

Medel valt er nog winst te behalen: 
“De OCT is een bindmiddel tussen 
gemeente en ondernemers, maar 
ook spreekbuis voor en namens 
die ondernemers. Er moet bijvoor-

beeld goed gekeken worden naar 
een goede ontsluiting en parkeer-
mogelijkheden voor vrachtauto’s. 
En we moeten waakzaam blijven 
als het gaat om het waarborgen 

van kwaliteit en 
veiligheid. Een 
schoon, veilig 
en verzorgd 
bedrijvenpark 
inspireert 
anderen om het 
bij te houden.”
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terugblik

07-09 en 13-10
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SBBT

In opdracht van de SBBT verzorgt Lijo Collectieve 
Beveiliging BV sinds januari 2019 de collectieve 
beveiliging van (schil 1) en 24/7 camerabeheer voor 
alle toegangswegen naar de bedrijventerreinen, 
Kellen, Latenstein, Westroijen en Bedrijvenpark Medel. 
Het uitvoeren van de mobiele surveillancediensten op 
de industrieterreinen Kellen, Latenstein, Westroijen 
en bedrijvenpark Medel wordt door Lijo Collectieve 
Beveiliging in samenwerking met Schipper Security 
vestiging Tiel gedaan voor het opvolging van de mel-
dingen vanuit dit “slimme” camera systeem. Lijo 
Security BV is in opdracht van Lijo Collectieve beveiliging 
BV verantwoordelijk voor de fysieke installatie van deze 
camera’s en het beheren van het netwerk.

Lijo	Collectieve	Beveiliging	B.V.
Lijo Collectieve Beveiliging verzorgt het totaal aan 
maatregelen voor de collectieve beveiliging en gaat 
een stap verder in haar aanpak van cameratoezicht op 
de bij haar aangesloten industrieterreinen, stadsdelen 
of kantoorobjecten. Wij maken gebruik van de laatste 
technieken en mogelijkheden op het gebied van 
cameratoezicht. Onze visie op veiligheid richt zich 
uiteraard op het adequaat reageren bij een verdachte 
situatie. Maar vooral geloven wij in het motto: “Voorkomen 
is beter dan genezen”. Deze aanpak voorkomt een hoop 
ergernis bij ondernemers en extra kosten.

Lijo Collectieve Beveiliging voorziet al haar camera’s 

van de laatste “smart 
software” op het gebied 
van camerabeveiliging. 
Door het gebruik van deze software zijn wij in staat om 
verdachte situaties of een eventuele calamiteit in een vroeg 
stadium te herkennen. Onze videomeldkamer zal bij een 
dergelijke situatie direct het beveiligingsprotocol opstarten 
en waar nodig de alarm en/of hulpdiensten inschakelen. 
Door deze aanpak wordt de pakkans aanzienlijk verhoogd 
en kan erger worden voorkomen.

Lijo	Security	B.V. 
Lijo Security BV is de beveiligingsspecialist in de Betuwe 
en levert beheert en onderhoud vanaf 2008 de vaste 
camera’s, PTZ-camera’s, en de ANPR-camera’s de 
camera’s zijn voorzien van intelligente software op de 
industrieterreinen Latenstein, Westroijen, Kellen en op 
Bedrijvenpark Medel in opdracht van SBBT.
Ook levert Lijo Security BV beveiligingssystemen op 
maat voor de hele regio zoals inbraakbeveiliging, camera 
bewaking en brandmeldinstallaties voor het MKB en de 
bedrijven op de industrieterreinen in Tiel en omgeving. 

Schipper	Security	Tiel
Schipper Security Tiel is de partner van Lijo Collectieve 
beveiliging voor de opvolging en mobiele surveillance 
industrieterreinen Latenstein, Westroijen, Kellen en 
op Bedrijvenpark Medel. Schipper Security B.V. is met 
haar hoofdkantoor gevestigd in Veenendaal en heeft 
nevenvestigingen in Culemborg en Tiel, daardoor zijn zij 
Regionaal en Betrokken bij de bedrijventerreinen in Tiel.
Schipper kan doordat ze al betrokken zijn bij de collectieve 
beveiliging en al een tal van ondernemers ondersteund 
in Tiel ook de surveillancediensten verzorgen voor de 
bedrijven op de aangesloten industrieterreinen inclusief 
het benodigde maatwerk zoals opening en sluitrondes ed.

U kunt als ondernemer profiteren van de collectieve 
voordelen. Hoe meer ondernemers zich aansluiten, des te 
beter het volledige bedrijventerrein beveiligd is.

 Lijo Collectieve Beveiliging BV 
 verzorgt de hybride beveiliging 
van de bedrijventerreinen Tiel
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Techniek zwaar en iets waar 
je vieze vingers van krijgt? Die 
gedachte heerst nog steeds bij 
de jeugd. Het regiotraject River-
land Tech Explorers omvat onder 
andere een technische hotspot die 
scholieren op het Lingecollege in 
Tiel moet interesseren in nieuwe 
vormen van techniek.   

Techniek zit tegenwoordig in alles. 
Die essentie moet duidelijk gemaakt 
worden aan basisschoolscholieren 
die op het punt staan om zich te 
oriënteren op vervolgonderwijs, 
vinden afdelingsleiders beroeps-
onderwijs Robert van Galen en Thijs 
van den Brink. 

Thema’s
“Dat doen we met een hotspot voor 
de bovenbouw basisonderwijs en 
onderbouw voortgezet onderwijs, aan 
de hand van vijf thema’s: smart	buil-
ding,	smart	health,	smart	farming,	
smart	commerce	en	smart	logistics. 
Die laten zien dat je techniek in alles 
terugvindt”, vertelt Robert. 

Bassisscholen worden uitgenodigd 
lessen te volgen, waarbij je in een 
dagdeel een thema of onderdeel 
kunt afronden, vertelt Thijs. “We 
hopen leerlingen van alle niveaus 
vroegtijdig te kunnen interesseren.”

Het aantrekkelijke voor scholieren en 
bedrijven is om de laatstgenoemde 
groep daar vroegtijdig bij aan te 
laten haken. “Vooral door de praktijk 
uit de hotspot te koppelen aan de 
beroepspraktijk om duidelijk te maken 
waar dit zichtbaar is.” Leren door te 
doen, aldus Thijs. “Zo investeer je 
in onderwijs en de arbeidsmarkt en 
hoop je dat potentiële werknemers 
in de regio blijven. Een win-win-
situatie voor iedereen.”

“TECHNIEK
       EN IETS 
            VIEZE
                VAN

Technische hotspot moet jongeren 
interesseren voor toekomst in techniek
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ZWAAR 
WAAR JE  
VINGERS 
KRIJGT?”

“TECHNIEK
       EN IETS 
            VIEZE
                VAN
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column
door Marcel van den Berg

Beste ondernemers,
Graag neem ik jullie mee in het afgelopen, wederom 
bijzondere jaar. Corona was van de ‘baan’, althans voor 
zover en gelukkig waren er weer kansen voor mooie 
evenementen en projecten. We trapten dit jaar na een paar 
keer uitstel af, met een ontzettend spannend project voor 
ons, de Techniekdag. Voor de eerste keer in Regio Rivie-
renland en bij ons in Tiel, op locatie van Metaglas. Gelukkig 
hoefde ik niet veel moeite te doen om Heske Groenendaal 
te overtuigen hoe mooi techniek is en om haar bedrijf voor 
die dag open te stellen. Het was een bloedhete zaterdag, 
op 18 juni maar dat weerhield de kleine 1000 bezoekers er 
niet van om te komen. In alle opzichten een perfecte dag! 

Kort daarna vierden wij het 20-jarig bestaan van OCT, 
dit keer waren we te gast bij het Betuws Wijndomein in 
Erichem, erg goede wijnen, lekker gegeten, wederom 
heerlijk weer en veel gezelligheid. Was je er niet bij, bekijk 
dan de foto’s op onze site. Dit geldt ook voor de netwerk-
bijeenkomst die daarna kwam in de BBQ Experience 
Room van Napoleon Grills.

Naast netwerken en leuke dingen doen hebben wij als 
OCT ook een aantal belangrijke speerpunten, waaronder 
onderwijs & arbeidsmarkt. Donderdag 13 oktober waren 
er 120 gasten uit Regio Rivierenland ook geïnteresseerd 
in het onderwerp met als thema “Het werk draait weer 
door”. De bijeenkomst werd door OCT samen met KCB, 
VNO-NCW Midden, RIBIZZ, Werkzaak Rivierenland geor-
ganiseerd. Bij Nick Vroon hing iedereen aan zijn lippen, 
toen hij zijn pleidooi hield over stoppen met roken. 
Dit event krijg volgend jaar zeker een vervolg. Werkzaak 
Rivierenland dank ik nogmaals dat wij te gast mochten zijn 
op de locatie in Geldermalsen.

Een ander, wat onbekender speerpunt is digitalisering. 
Hoe goed is jouw bedrijf digitaal beveiligd? Vorig jaar 
hebben we een lezing gehad van de AIVD en Maria 
Genova over dit onderwerp, dit jaar onder andere over 
cyber warfare, volgens Don Eijndhoven is ‘het gevaar’ 
dichterbij dan je denkt. Samen met VNO-NCW Midden 
starten we begin 2023 
met workshops en het 
uitdelen van vouchers 
aan ondernemers over 
het verbeteren van de 
digitalisering binnen het 
bedrijf. VNO-NCW Midden 
ziet dat sommige onder-
nemers nog stappen 
moeten maken om op 
digitaal vlak het beter te 
organiseren, essentieel 
om de beveiliging van je 
bedrijf te kunnen waar-
borgen.  

We gaan richting het einde 
van het jaar en hebben 
nog één netwerkbijeen-
komst gepland staan. 
Naast onderwijs & 
arbeidsmarkt is er 
nog een ander belang-
rijk speerpunt bij OCT, 
verduurzaming. Een 
onderwerp dat voor 
niemand meer onbekend 
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Volg ons ook op 

Bijeenkomsten 
2022/2023

30 november   Bedrijfsbezoek bij 
 Kingspan

10 januari  Nieuwjaarsbijeenkomst
 VNO NCW
 

             

is. Op dit moment ben ik samen met onze bestuurder 
Henk Pronk bezig om te kijken hoe we decentrale 
energienetwerken kunnen oprichten. We hebben in 
het verleden al 30.000 zonnepanelen op de Tielse 
bedrijfsdaken geplaatst, dit plan is een vervolg hierop. 
Het idee is om daken vol te leggen met zonnepanelen 
en bedrijven met elkaar te verbinden om energie aan 
elkaar te verkopen. Door de inzet van slimme software 
kan je namelijk resterende energie opslaan in een 
batterij en overtollige energie omzetten in waterstof. 
Met drie groepen ondernemers worden eerste verken-
ningsgesprekken gevoerd. 

Best een lange inleiding om te vertellen dat we op 
30 november Kingspan op bedrijvenpark Medel gaan 
bezoeken. Kingspan heeft een groot duurzaamheids-
programma lopen en is koploper op het gebied van 
aardwarmte, meld je dan ook zeker aan voor 30 november.
Ik zie jullie daar graag.

Groet, Marcel
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