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Jan Pieter draagt het stokje van bestuursvoorzitter SBBT over aan Sander 
Kerkhof (zie pag. 15). Enkele quotes over Jan Pieter’s inzet voor de SBBT:

voorwoord
door Jan Pieter van Woerekom

Actieve bijdrage
Ik sprak in 2022 wel eens over een ‘perfect storm’. 
Door de oorlog in Oekraïne, de stijgende energie- en 
grondstofprijzen, de stijgende rentes en vervolgens 
stijgende indexcijfers. Welke indexcijfers onder andere de 
lonen laten stijgen. Velen dachten dat dat het startsein 
zou zijn van een periode van laagconjunctuur, stijgende 
werkloosheid en andere tegenvallers. Tot op heden lijkt 
er echter weinig of niets aan de hand.
De loon – en materiaalkosten stijgen en worden door-
berekend, en de vraag naar veel producten en diensten 
is onveranderd hoog. Banken doen wisselende voor-
spellingen over onder andere de woningmarkt, maar 
het zijn allemaal scenario’s waarin de prijzen dalen. 
Hoewel die prijsdalingen ook wel worden gesignaleerd, 
blijft de vraag naar woningen bijna onveranderd hoog. 
Ondertussen worden te weinig nieuwbouwwoningen 

gerealiseerd, waardoor het kabinetsdoel van 100.000 
woningen per jaar, inclusief flexwoningen en transfor-
maties (van onder andere kantoren), achterblijft.
Gelukkig maar! Nu nog meer vakmensen voor de bouw 
en de industrie en haar toeleveranciers! Nog ieder jaar 
zijn meer mensen nodig dan dat er instromen. En Tiel 
en de Betuwe zitten vol met zulke mooie maak– en 
productiebedrijven.
Om een actieve bijdrage te leveren aan de groei van het
aantal instromers organiseert OCT daarom met haar
partners onder andere op 13 mei 2023 de Techniekdag 
en later dit jaar ook de Battle of the Boats en de Dag 
van de Logistiek. Wil je met jouw bedrijf ook een actieve 
bijdrage hieraan leveren, schroom niet en meld je aan 
bij Marcel van den Berg of Elly Schipper.

“Jan Pieter heeft als betrokken voorzitter van SBBT samen met alle stakeholders ervoor gezorgd dat de 
kwaliteit van de bedrijventerreinen in Tiel op een nog hoger plan is gebracht. De ‘bewoners’ van deze 
terreinen zijn zeer tevreden over de veiligheid en leefbaarheid. Deze kwaliteitsimpuls heeft Jan Pieter 
kunnen realiseren met een structurele kostenbesparing door gebruik te maken van slimme oplossingen in 
nauwe samenwerking met betrokkenen. Hiermee is de toekomst van SBBT geborgd.”  
- Kenny van Oort (bestuurslid OCT)

“Jan Pieter heeft als betrokken voorzitter van SBBT samen met alle stakeholders ervoor gezorgd dat de 
kwaliteit van de bedrijventerreinen in Tiel op een nog hoger plan is gebracht. De ‘bewoners’ van deze 
terreinen zijn zeer tevreden over de veiligheid en leefbaarheid. Deze kwaliteitsimpuls heeft Jan Pieter 
kunnen realiseren met een structurele kostenbesparing door gebruik te maken van slimme oplossingen in 
nauwe samenwerking met betrokkenen. Hiermee is de toekomst van SBBT geborgd.”  
- Kenny van Oort (bestuurslid OCT)

“Als voorzitter van SBBT heeft Jan Pieter een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering 
en modernisering van de beveiliging van de Tielse bedrijventerreinen. Het succes van de strategie 
die onder leiding van Jan Pieter werd bepaald blijkt uit de resultaten van verschillende enquêtes en 
kwaliteitsaudits. Mede door zijn doelgerichte aanpak, met oog voor de lange termijn, draagt Jan Pieter 
‘zijn’ SBBT toekomstbestendig over.”  - Wilco Harteman (penningmeester SBBT)

“Als voorzitter van SBBT heeft Jan Pieter een grote bijdrage geleverd aan de kwaliteitsverbetering 
en modernisering van de beveiliging van de Tielse bedrijventerreinen. Het succes van de strategie 
die onder leiding van Jan Pieter werd bepaald blijkt uit de resultaten van verschillende enquêtes en 
kwaliteitsaudits. Mede door zijn doelgerichte aanpak, met oog voor de lange termijn, draagt Jan Pieter 
‘zijn’ SBBT toekomstbestendig over.”  - Wilco Harteman (penningmeester SBBT)
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Richard Balk
portefeuille 
Techniekonderwijs  

Bestuurslid

Als	OCT-bestuurslid	met	de	
portefeuille	Techniekonderwijs	op	
zak,	gaat	Richard	Balk	zich	inzetten	
om	de	ondernemer	bewust	te	
maken	van	acties	die	hij	zelf	kan	
doen	om	schaars	personeel	te	
werven.	“Als	je	personeel	wilt,	zul	
je	zelf	moeten	investeren.”	

Zelf weet de directeur van een 
technische groothandel aan de Simon 
Stevinstraat hoe lastig het is om per-
soneel te vinden. “Maar commentaar 
geven vind ik te makkelijk. Ik vind dat 
je dan moet meedenken, je betrok-
kenheid moet tonen en gewoon moet 
doen. Toen ik gevraagd werd voor 

een bestuursfunctie, 
heb ik tijd vrijgemaakt. 
Nu denken wij als OCT 
onder andere mee 
over de Techniekdag 
en kaarten we het 
tekort aan personeel 
aan in de samen-
werking met scholen, 
waar we ouders en 
leerlingen enthousiast 
proberen te maken 
voor een baan in de 
techniek.”

Niet tweederangs
Er moet iets veranderen en dat 
vraagt om omdenken, denkt Richard. 
“Je moet de noodzaak inzichtelijk 
maken. Bij ouders en leerlingen 
moet je laten zien dat een baan in 
de techniek niet tweederangs maar 
leuk is, perspectief biedt en een 
goede boterham oplevert. De nood-
zaak zegt ouders niks. Je moet het 
aantrekkelijk maken voor hun kind.”

Tegelijkertijd wil Richard onderne-
mers wakker schudden. “Je moet 
zelf investeren in zelf opleiden. Het 
probleem is dat velen de tijd en 
capaciteit niet hebben, maar maak 
tijd vrij. Gun leerlingen een kijkje in 
de keuken. Laat ze meelopen, het 
liefst in de vorm van een stage. Want 
dat is de kweekvijver voor je nieuwe 
mensen.”

   “IK WIL 
ONDERNEMERS    
        WAKKER    
   SCHUDDEN”

   “IK WIL 
ONDERNEMERS    
        WAKKER    
   SCHUDDEN”

FOTO’S: RAPHAËL DRENT
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De Vree & Sliepen
Een schoolvoorbeeld van een bedrijf dat het dna van de regio door de aderen 
heeft stromen; dat is bouwbedrijf De Vree & Sliepen. Niet voor niks dat het 
Tielse bedrijf de slogan ‘bouwt de toekomst van onze regio’ draagt. Een slogan 
waar Hoofd bestaande bouw Teunis van Voorthuizen zich bij thuis voelt. 
“Bouwen doen we ook door te investeren in een brancheoverstijgend netwerk 
en een duurzame relatie.”

De regio is wel een kernwoord 
voor de grondleggers van het 
bedrijf, waar het een breed en totaal 
bouwpakket onder één dak levert. 
Maar De Vree & Sliepen is méér 
dan een maakbedrijf dat een goed 
product wil afleveren, legt Teunis 
uit. “We vinden een nauwe band met 
de omgeving belangrijk. Daarom 
zijn we ook lid van de ondernemers-
coöperatie, en om bijvoorbeeld te 
sparren over de bekende thema’s 
zoals opleidingen, glasvezel, zon 
op bedrijfsdaken en het onderzoek 
naar energiemanagement op 
bedrijventerreinen. Wij vinden het 
belangrijk dat ons netwerk branche-
overstijgend is.” 

Overlegtafel
Het draait niet alleen om zakendoen, 
legt hij uit. “Maar ook om praten 
met gelijkgestemde bedrijven die 
ook tegen moeilijkheden en uitda-
gingen aanlopen, zoals regelgeving 
en contacten met de overheid en 
het onderwijs. Netwerken is wat mij 
betreft zaaien, om een duurzame 
relatie op te bouwen, kennis te 
delen en samen zaken aan te kunnen 
pakken.” Investeren in een netwerk 
loont, meent hij. “Op termijn brengt 
het je van alles. En zo kom je aan de 
overlegtafel.”

Teunis werd onlangs gevraagd om 
plaats te nemen in het bestuur van 
VNO-NCW Midden. “Kennisdelen 
en het creëren van een duurzame 
koppeling tussen onderwijs, bedrijf 
en overheid vind ik belangrijk. 
Onze regio wordt gekenmerkt door 
nuchterheid; we laten onze potentie 
soms te weinig zien. Ik wil de schijn-
werper richten op de regio en het 
onderwijs. Dat laatste vermagert, 
zeker in de techniek. Daarom gaan 

leerlingen en potentiële werknemers 
het buiten de regio zoeken.”

‘Techniek laten shinen’
Dat betekent volgens hem dat het 
onvermijdelijk is om ook te investeren 
in werkgelegenheid en opleidingen 
in eigen huis – en dan met name 
in de sectoren die schreeuwen om 
handjes, zoals de techniek. “We 
moeten techniek laten shinen”, 
benadrukt Teunis. “Daarbij is het 

bestaande leden
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FOTO’S: SEIJBEL PHOTOGRAPHY

“DOOR TE 
INVESTEREN IN JE 
NETWERK KOM JE AAN 
DE OVERLEGTAFEL”
belangrijk om zo vroeg mogelijk 
zichtbaar te worden, het liefst al aan 
de bureaus van het basisonderwijs. 
We zijn geconnect met het onder-
wijs, bijvoorbeeld via de Techniekdag 
waar je techniek echt kunt beleven, 
HUB Rivierenland – een stichting 
die bedrijven in de kijker zet bij 
scholieren - en de innovatieve pro-
jecten zoals de Klimaat Hackathon 
en Battle of the Boats.”

Projecten
De genoemde projecten hebben een 
enorme aanzuigkracht en werken 
als een olievlek, vertelt Teunis. 
“Daar wordt naar uitgekeken en 
alle betrokken partners geeft het 
een enorme drive om er iets van te 
maken, omdat je samen met iets 
aan de slag gaat wat ook een 
competitief element heeft. De Battle 
of the Boats is bijvoorbeeld een 
regiobreed evenement voor teams 

uit het basis- en voortgezet onder-
wijs, die gekoppeld worden aan 
bedrijven. Samen doorlopen ze een 
proces om de snelste, creatiefste 
of duurzaamste boot te maken. 
Ze leren op het gebied van sociale 
vaardigheden, materialen, afspraken 
maken en presentaties geven. En ze 
krijgen een kijkje in de keuken van 
een bedrijf.”

Hetzelfde geldt voor het project 
Klimaat Hackathon, legt Teunis uit. 
“Leerlingen van verschillende scholen 
gaan 24 uur aan de slag om zich een 
vraagstuk eigen te maken. Ze denken 
daarin met bedrijven mee over 
complexe vraagstukken zoals water-
overlast, energietekort en financiën. 
Daarna komen stakeholders ant-
woorden geven. Leerlingen krijgen 
de kans out of the box te denken 
en creëren iets waarvan ze niet 
wisten dat ze dat konden. Zo laat 
je leerlingen echt beleven wat de 
impact van hun oplossingen is op de 
maatschappelijke vraagstukken.”
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De	burgemeester,	wethouders	en	gemeentesecretaris	
van	Tiel	werden	op	22	november	2022	door	de	geur	van	
warm,	versgebakken	appelgebak	welkom	geheten	bij	
de	Specialiteitenbakkerij	op	Medel.	En	natuurlijk	door	
directeur	Jan	Vink.	

12.000 Betuwse gebakjes per dag
In 2012 is een compleet nieuwe bakkerij gebouwd op 
Medel waar inmiddels meer dan 20 mensen werken. 
Zij maken meer dan 100 verschillende soorten Betuws 
gebak. Dit zijn zo’n 12.000 stuks per dag die zij over de 
hele wereld leveren. Mogelijk ken je de taarten onder 
de naam Piehouse. Anders heb je er vast weleens van 
genoten in de horeca of ze gekocht bij de supermarkt.

Tiels appelgebak in Tokyo
Burgemeester en wethouders kregen een unieke kijk in 
de keuken. Zij zagen hoe Betuwse Jonagolds en Elstars 
werden verwerkt tot heerlijke appeltaarten. Wethouder 
Dave Verbeek: “Het is mooi om je voor te stellen dat je 
in een hotel in Tokyo of Seoel appelgebak uit Tiel kunt 
bestellen. Een bijzonder voorbeeld van de ondernemers-
geest van bedrijven die onze gemeente rijk is.” 

Carrièremogelijkheden
De Specialiteitenbakkerij kijkt continu hoe zij haar 
productenaanbod kan uitbreiden. Elke vrijdag proeft 
en keurt het productieteam nieuwe producten. Voor 
wie dit ook wil; er zijn carrièremogelijkheden. Zo zijn 
er momenteel nog mogelijkheden voor operators en 
meewerkend teamleiders productie. 

Gemeentenieuws

Burgemeester en wethouders op bezoek bij 
De Specialiteitenbakkerij

FOTO’S: ARCHIEF GEMEENTE TIEL
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Gemeentenieuws

WerkgeversServicepunt	Rivierenland	organiseert	
met	UWV	en	Werkzaak	Rivierenland	Speeddates	
in	Geldermalsen	om	vraag	en	aanbod	bij	elkaar	te	
brengen.	Zoek	je	nieuwe	medewerkers?	Meld	je	dan	nu	
aan	voor	Speeddates	om	de	perfecte	match	te	maken.

Data en locatie
De Speeddates zijn op woensdagen van 14.00 - 16.00 uur 
op 15 maart, 19 april, 17 mei, 14 juni, 27 september, 
25 oktober en 15 november.
Locatie: Poppenbouwing 18 in Geldermalsen

Wees erbij! 
Neem flyers en informatie mee over je organisatie 
en vacatures. De organisatie informeert en motiveert 
werkzoekenden om langs te komen. Zij verzorgt ook de 
statafel, koffie en thee.

Aanmelden
Via e-mail: 
Werkgeversservicepunt-Werkzaak-Rivierenland@uwv.nl
Bel voor meer informatie met een adviseur:
- Carla Rooijens: 06 - 508 96 096
- Hans de Beun: 06 - 549 08 251
- Natascha Menting: 06 - 291 19 523

Werkgever in Rivierenland en op zoek naar 
personeel?  
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De	openbare	ruimte	bestaat	uit	plekken	die	voor	
iedereen	toegankelijk	zijn.	Denk	aan	pleinen,	wegen,	
parken,	speeltuinen	of	sportvelden.	Het	is	belangrijk	
dat	deze	plekken	veilig	en	netjes	zijn.

Zie je iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Zo kan 
je dit melden:
• Via het formulier dat je via deze 
 QR-code kunt downloaden: 
• Door op werkdagen tussen 8.30 tot 17.00 uur te bellen 
 met 0344 – 637 111.
• Via de Avri-app. Naast informatie over afval e.d. kan 
 iedereen via de app meldingen maken over bijvoor-
 beeld afval, overlast, veiligheid, straatmeubilair en groen.

Meldpunt onderhoud openbare 
ruimte

FOTO: ARCHIEF GEMEENTE TIEL
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Het was geen bewuste keuze, de 
recente verhuizing van Heleon Food 
naar het Tielse Medel. De groot-
handel in (RVS) procescomponenten 
voor de voedingsmiddelenindustrie 
was simpelweg op zoek naar meer 
ruimte en kwam zo uiteindelijk uit 
bij het Tielse bedrijvenpark. 

Met vijf bedrijven in België en 
Nederland is Heleon Group verte-
genwoordigd in de farmaceutische, 
cosmetische en voedingsmiddelen-
industrie. De laatstgenoemde markt 
wordt bediend vanaf de in het oog 
springende locatie aan Het Eek. 
Achter het met grote raampartijen 
opgetrokken pand gaat een vierdui-
zend vierkante meter opslagruimte 
schuil. Die ruimte was de reden 
waarom het bedrijf in Tiel neerstreek. 

“Tiel was niet eens een bewuste 
keuze; de ruimte die we nodig hadden 
vonden we hier”, vertelt operatio-
neel manager Gijs Peeters. 

‘Mooiste bedrijvenpark’
Inmiddels komen hij en directeur 
Jan Timmer steeds meer achter de 

voordelen van het OCT-lidmaatschap 
en de samenwerking met Coöperatie 
Medel, de parkmanagementorgani-
satie op het relatief jonge Medel 
– volgens de directeur het mooiste 
bedrijvenpark wat hij ooit gezien 
heeft. “Een kleine ondernemersver-
eniging is meer gericht op kleine, 
facilitaire zaken. Hier zie je dat een 
groot terrein en grotere bedrijven 
ook andere behoeftes en belangen 
hebben.”

Hier is een goede samenwerking 
met z’n allen van belang om ook 
grotere zaken te bereiken, zien de 
heren inmiddels in. “Je ziet dat er 
samen nagedacht wordt over actuele 
zaken, waar ook andere partijen bij 
betrokken zijn. En dat gaat niet al-
leen om onderhoud, maar ook 

over energie en werkgelegenheid.” 

“Er	is	een	
bereidheid	om	
zaken	op	te	
lossen,	ook	voor	
elkaar.”

Gijs Peeters, Heleon Group

   “ONZE KLANTEN 
ZITTEN OVERAL, 

MAAR SAMEN
WERKING 

DICHTBIJ IS 
BELANG

RIJK.”
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Doel Decentraal energie netwerk
Het doel van een decentraal groen 
energie netwerk is dat een groep / 
coöperatie zelf energie opwekt en 
dat onderling verdeelt zodat er een 
balans op het netwerk ontstaat. Hier-
door heeft de groep geen energie 
meer nodig van het net (Liander).
Liander is hier blij mee omdat er dan 
geen netcongestie meer op het net-
werk ontstaat en de groep hoeft geen 
energie in te kopen en alleen onder-
ling daar afspraken over te maken.

Aanloop
Na 3 inspiratiebijeenkomsten in 
oktober 2022,  samen met onderne-
mers van bedrijvenpark Medel, is 
in november de balans opgemaakt. 
Vervolgens heeft er op 2 december jl. 
een bijeenkomst plaatsgevonden met 
als doel: ’Samen met de deelnemers 
van de inspiratie sessies besluiten 
of een onderzoek naar de mogelijk-
heden van een decentraal groen 
energie netwerk op Medel kan worden 
gestart”.  Op 2 december is nog eens 
uitgelegd hoe een groen decentraal 
netwerk in eigen beheer kan werken. 
Aan e-regie DT is gevraagd uit te 
leggen hoe het onderzoek plaatsvindt 
en hoe software daarbij kan helpen. 
e-regie DT is een initiatief van EcMB 
(Energie coöperatie Midden Betuwe).  

Achter de schermen
Op dit moment neemt e-regie-DT  
interviews af bij de deelnemers van 
de pilot en is zij de software aan het 
inrichten. De geplande interviews en 
de ontwikkeling van de software ver-

lopen volgens plan. Er zijn inmiddels 
enkele detailbeelden zichtbaar (zie 
foto hieronder). Wekelijks wordt de 
projectgroep OCT op de hoogte 
gehouden over de ontwikkelingen. 
Inmiddels hebben ook bedrijfsterrei-
nen van buiten Tiel zich aangemeld 
en is in Culemborg, op bedrijven-
terrein Pavijen, ook gestart met de 
oriëntatiebijeenkomsten. 
Tegelijkertijd voeren we gesprekken 
met de gemeente Tiel, Liander, VNO-
NCW Midden, Oost NL en Provincie 
Gelderland. Dit om er voor te zorgen 
dat op tijd subsidies en vergunningen 
worden aangevraagd en om hen mee 
te nemen in de plannen en ontwikke-
lingen. Ook deze gesprekken verlopen 
positief en iedereen vindt het een 
mooi initiatief.

Wat staat nog op de rol
Momenteel worden de oriëntatie-
bijeenkomsten voor Kellen, Latenstein 
en Westroijen en het overige deel van 
Medel voorbereid. Ook hier willen we 
hetzelfde proces doorlopen als op 
Medel. 

Wanneer je geïnteresseerd bent kun 
je jezelf per mail aanmelden bij Elly 
Schipper, onder vermelding ‘decen-
traal energie netwerk’. Mailadres: 
info@ondernemerscooperatietiel.nl 
De bijeenkomsten staan als volgt 
gepland: 
31-03 presentatie voorlopig ontwerp 
bedrijvenpark Medel, 11:00 t/m 13:00h 
14-04 start presentatie decentrale 
energienetwerken Kellen, 11:00 t/m 
13:00h 
21-04 start presentatie decentrale 
energienetwerken Westroijen en 
Latenstein, 11:00 t/m 13:00h
02-06 presentatie definitief ontwerp 
bedrijvenpark Medel, 11:00 t/m 13:00h

Alle presentaties vinden plaats in 
het Huis van de Logistiek, Medelse-
straat-Oost 17 te Tiel.
Voor inhoudelijke vragen kan je 
bellen of mailen met Parkmanager 
Marcel van den Berg: 
0612561290
info@parkmanagementtiel.nl 

Stand van zaken decentrale 
groene energie netwerken Medel

Detailbeeld kabels op Medel (Blauwe lijnen)
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Liset Nab: “We hebben 
bedrijven nodig om 
techniekonderwijs te 
maken” 

Leerlingen	enthousiast	maken	
voor	techniek:	dat	is	de	missie	van	
Riverland	Tech	Explores.	Onder	
de	noemer	Tech	Explore24	maken	
leerlingen	kennis	met	techniek	
door	te	ontdekken,	te	oriënteren	en	
de	combinatie	te	maken	van	leren	
en	werken.	Bedrijven	anticiperen	in	
het	onderwijs	met	keuzevakken	en	
kennismakingen,	zoals	de	succes-
volle	Techniekdag.	

In dit subsidieproject van Sterk 
Techniekonderwijs slaan basis-, 
voortgezet- en beroepsonderwijs de 
handen ineen met het bedrijfsleven 
en gemeenten om techniek te 
integreren in het onderwijs. Ervaren 
en experimenten in een hotspot, 
oftewel een speciaal hiervoor in-
gerichte leeromgeving op school, is 
de manier waarop techniek tot de 
verbeelding moet spreken. 

Op het Lingecollege in Tiel en Lek 
en Linge in Culemborg zijn twee 
hotspots te vinden. Liset Nab is op 
het Lingecollege de projectleider 
voor de doorstroom- en de boven-
bouwleerlingen van het (v)mbo. Op 
Lek en Linge neemt techniekdocent 
Caspar ten Berge het project voor 
zijn rekening voor instroom- en 
onderbouwleerlingen van het basis- 

en voortgezet onderwijs. Samen 
werken ze voor alle negen (v)mbo-
scholen in de regio. 

Invloed
Bedrijven anticiperen en integreren 
steeds vaker in het onderwijs, legt 
Liset uit. “We hebben bedrijven 
nodig om onderwijs te maken, 
bijvoorbeeld voor de keuzevakken 
in onze regio. De bedrijven kunnen 
invloed uitoefenen op het onderwijs-
aanbod, afhankelijk van waar hun 
behoeften liggen. Samen maken we 
lessen die aansluiten bij de bedrijfs-
activiteit. Zo kan er ook specifiek 
en gericht gekozen worden door 
leerlingen van de verschillende 
scholen.”

Ook kan er gerichter geproefd wor-
den tijdens een kijkje in de keuken, 
meent Liset. “Bijvoorbeeld tijdens 
een kennismaking in de praktijk. 
Ook daar kunnen bedrijven een rol 
in spelen door te laten zien wat je 
met techniek kunt doen en waar 
leerlingen terecht kunnen komen. 
Als potentiële werkgever ben je zo 
makkelijker te koppelen, bijvoorbeeld 
in een leer- werktraject waarin leer-
lingen vier dagen per week werken 
en één dag naar school gaan.”

Techniekdag
De lijn van ervaren en beleven wordt 
ook buiten de schoolmuren door-
getrokken. Met een werkgroep die 
bestaat uit ondernemersverenigingen 
OCT uit Tiel en KCB uit Culemborg, 
lokale bedrijven en scholen en 
initiatiefnemer VNO-NCW Midden 
wordt er bijvoorbeeld een Tech-
niekdag georganiseerd. De	OCT	is	
de	schakel	tussen	het	onderwijs	
en	het	bedrijfsleven,	het	over-
koepelende	VNO-NCW	initieert. 

De eerste editie, vorig jaar juni bij 
Metaglas in Tiel, was een regelrecht 
succes met ongeveer 1000 bezoekers. 
Leerlingen en hun ouders konden 
ontdekken en ervaren tijdens de origi-
nele initiatieven van de 43 aanwezige 
bedrijven. Er waren doe-opdrachten 
en spelletjes, van bladblazervoetbal 
tot het spelen van Dokter Bibber 
waarmee je met een schep voor-
zichtig leidingen moest blootleggen 
op een aanhanger vol zand. Ook 
Rachel Rosier van het tv-testpro-
gramma Checkpoint was aanwezig, 
net als het wetenschaps- en 
techniekprogramma Mad Science. 
“Bezoekers én bedrijven waren 
laaiend enthousiast over de infor-
matiedag die door iedereen als een 
dagje uit werd ervaren.”

FOTO’S: EIGEN ARCHIEF



13

Ontwerpen, maken, beleven, programmeren 
en experimenteren

A.Hak
Steenoven 2-6

Tricht

Zaterdag 13 mei
van 10.00 uur tot 16.00 uur

TechniekdagTechniekdagen_gelderland Techniekdag

CT

Tweede editie 
Met financiële medewerking van 
het OCT en de KCB, de Rabobank 
en gemeenten wordt het ieder jaar 
in een andere gemeente geor-
ganiseerd, is het idee. Daarbij zijn 
wel alle bedrijven en leerlingen uit 
alle vijf regiogemeenten welkom. 
Naar de tweede editie op 13 mei, 
bij A.Hak in Tricht wordt inmiddels 
reikhalzend uitgekeken door iedere 
deelnemer, vertelt Liset. “We zijn 
druk bezig met de invulling. Onder 
meer met een flyeractie, waarmee 
een drone of 3d-plotter kan worden 
gewonnen. Met de flyers gaan we 
een vliegtuigchallenge houden. Wie 
op school het verst met een van 
de flyer gevouwen vliegtuigje kan 
gooien, mag als afgevaardigde op 
de Techniekdag strijden in de finale. 
Wie wint, mag de drone mee naar 
huis nemen.”
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Gert-Jan van Ingen is als binnenstadmanager van 
ondernemersvereniging Hart van Tiel al acht jaar de 
belangenbehartiger van winkeliers in de Tielse bin-
nenstad richting de gemeente. Daarbij zoekt hij naar 
een optimale samenwerking met gemeente en OCT om 
de stad als hart van de regio te versterken. “We zien 
steeds duidelijker dat we elkaar nodig hebben.”

Hart van Tiel, dat bestaat uit een zevenkoppig bestuur, 
behartigt de belangen van maar liefst 260 winkeliers. 
De kern bestaat uit vooraanstaande ondernemers met 
een brede kijk en een grote betrokkenheid. Ongeveer 
veertig procent bestaat uit landelijke ketens, de overige 
zestig procent zijn familiebedrijven. “Daar moeten we 
het van hebben; zeker van de onmisbare kartrekkers die 
daar tussen zitten”, aldus Van Ingen. 

Van het verzorgen van de sfeerverlichting en de inrichting 
van de binnenstad tot het anticiperen in een bestemmings-
plan of structuurvisie: Van Ingen heeft er een dagtaak 
aan om het hart van Tiel dag in, dag uit te laten kloppen. 
Met de inzichten die hij als voormalig wethouder in Buren, 
voormalig OCT-secretaris en voormalig voorzitter van 
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT) 
heeft, schakelt het volgens hem wel makkelijker met 
partijen om het ondernemersbloed rond te pompen. 

Citymarketing
“Ondernemers hebben baat bij een vitale binnenstad. 
Dat trekt mensen naar de stad. Iedereen – gemeente, 
ondernemers binnen en buiten de stad, de vereniging 
van vastgoedeigenaren in Tiel en ook de OCT – ziet de 
noodzaak daar ook van in. Daar zijn we allemaal mee 
bezig. Samen een stuk citymarketing oppakken: dat 
is mijn wens.” Er is sprake van vertrouwen, en elkaars 
problemen worden begrepen, aldus Van Ingen. 

“Daar kun je elkaar bij nodig hebben. Verpaupert een 
pand, dan kun je makkelijker met een pandeigenaar 
afspreken dat dat verbetert als je een goede relatie 
hebt. Samenwerking is wel zo’n beetje de rode draad in 
alles wat we doen.” 

Belevingscentrum
Tiel is het hart van de regio, dus de promotie moet ook 
breder zijn dan de stad, vindt de manager. “OCT wil 
daaraan bijdragen omdat ze het belangrijk vindt dat 
de stad uit het dal kruipt. Medel is een mooi voorbeeld 
van hoe je een bedrijvenpark moet inrichten en hoe 
iedereen – waaronder bouwers en architecten – daarbij 
de richting kent.” Van Ingen hoopt dat de kapitaal-
krachtige industrie- en bedrijventerreinen en de OCT 
de hulpbehoevende binnenstad verder kunnen helpen 
richting het belevingscentrum dat het wil worden, 
met vergroening, een goede waterberging en andere 
bestrating. “Zodat mensen het gevoel krijgen in een 
park te winkelen.” Die steun kan er op verschillende 
manieren uitzien, vertelt de binnenstadmanager. “Som-
mige bedrijven steunen de ondernemers in het centrum 
door een stukje besteding in de binnenstad cadeau te 
doen in de vorm van de Flippas.” De pas is een cadeau- 
en spaarkaart die je kunt besteden bij deelnemende 
ondernemers in de stad.

Energie
Naast stadspromotie en inrichting liggen er in de samen-
werking ook op energiegebied kansen voor de binnenstad, 
denkt Van Ingen. “Veel bedrijven op Medel gebruiken veel 
energie. Wij gebruiken hier in de binnenstad met veel 
mensen relatief weinig energie, ten opzichte van de indus-

“Een stad zonder 
binnenstad 
is geen stad”



15

SBBT

Verzekeringsadviseur en OCT-lid Sander Kerkhof is 
per 1 januari aangesteld als bestuursvoorzitter van 
Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT). 
Zijn affiniteit met verzekeren in relatie tot veiligheid 
deed hem besluiten op de vacature te reageren. “Het 
raakvlak tussen veiligheid en verzekeren is mijn 
werkgebied en ik weet wat er speelt.”

Het is niet de eerste keer voor de persoonlijk adviseur 
van SK Consulting dat hij een bestuursfunctie heeft. Als 
betrokken ondernemer, die binding en beleving belangrijk 
vindt, doet hij graag iets terug voor zijn omgeving. ”Dat 
vind ik simpelweg leuk, maar ik ben ook van mening dat je 

net iets meer bereikt door 
net iets verder te gaan – 
niet alleen voor jezelf, maar 
ook voor een ander.”

Keurmerk 
Bij de SBBT staat het Keurmerk Veilig Ondernemen voor 
Bedrijventerreinen (KVO-B) centraal. Ondernemers maken 
daarvoor afspraken met gemeente, politie, brandweer, 
handhaving en beveiliging, om overlast en criminaliteit aan 
te pakken. Daarbij is onderhoud en beheer een belangrijke 
factor. “Een veilige werkplek is belangrijk voor werkgevers 
en werknemers, en daarom is het keurmerkcertificaat van 
belang. Maar ook voor de inkoop van verzekeringen is het 
relevant.”

Autoliefhebber
Voor een ander voorbeeld van betrokkenheid schakelt 
autoliefhebber Sander nog even passievol door naar de 
Betuwse Fruitrally, die inmiddels landelijke bekendheid 
geniet en waarvan hij mede-organisator is. “Vorig jaar 
reden er 150 auto’s mee. Dit jaar gaan we dat aantal zeker 
overstijgen op 7 mei”, vertelt hij trots. “Een evenement dat 
Tiel en haar ondernemers goed doet. Dat kan binding en 
beleving ook doen.”

 Ook je verzekeringen zijn van    
 belang voor een veilige werkplek

trie.” We moeten gaan kijken hoe we een energieoverschot 
en het energieproject op Medel in het centrum kunnen 
gaan gebruiken, vindt de binnenstadmanager. “Maar ook 
nadenken over het aansluiten bij een energiecoöperatie, 
zodat we zelf kunnen inkopen. Het leidingwerk ligt er; 
en windenergie van Betuwewind, warmtebronnen en 
waterstof via servicestation Van Dijkhuizen bieden moge-
lijkheden. Winkeliers zijn vaak niet in staat te investeren in 
energie, dus moeten we kijken hoe we collectief kunnen 
aanhaken bij opwekking.”

FOTO’S: EIGEN ARCHIEF
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Op het Beroepscollege kiezen 
leerlingen NU hun beroepsrichting 
waarmee ze LATER een baan vinden 
in de regio. Kiezen doen ze op basis 
van belangstelling én beleving. Juist 
voor die beleving is het noodzake-
lijk dat ze kennismaken met de 
wereld van het werk. Doe jij mee 
aan die beleving? Maak jij werk 
van het werk van je toekomstige 
medewerkers? De samenwerking 
tussen Beroepscollege en bedrijfs-
leven kan garant staan voor 
enthousiaste medewerkers die 
later jouw bedrijf of organisatie 

succesvol maken. Elke leerling die 
kiest voor een opleiding in de regio, 
blijft in onze regio. Samen voor een 
sterk economisch Rivierenland. 

Je bent van harte 
uitgenodigd voor een 
ontmoeting met 
stakeholders; docenten 
met hart voor de 
beroepsrichtingen 
voor de toekomst.
Leren	door	doen is het motto van het 
beroepscollege. Leren stopt nooit. 

Tijdens de middag zie je waar de 
opleiding van jouw toekomstige 
medewerker begint en hoe je daar de 
komende jaren vanuit jouw ervaring 
aan mee kunt werken. Je duikt onder 
in de mogelijkheden van technologie 
in ons onderwijs én in 4 speedses-
sies over leren in bedrijf, werken met 
docenten, kinderen kunnen meer en 
investeren in technologie. Daarmee 
leggen we samen de basis voor 
duurzame samenwerking en een 
florerende arbeidsmarkt in Rivieren-
land. 

VMBO LINGECOLLEGE
NU INVESTEREN IN DE 
MEDEWERKERS VOOR LATER!

FOTO’S: KRAAL VIDEOGRAFIE
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Uitnodiging	van	Maatje	
van	‘t	Lingecollege
voor	7	maart	a.s.

PROGRAMMA

16:00h  inloop met hapje en drankje
16:30h  opening door Jan Pieter
 van Woerekom, voorzitter OCT
16:40h  start met rondleiding door de 
 digitale/technische wereld en 
 discussie tafels
17:30h  start netwerken met borrel & bites
19:00h  einde netwerkbijeenkomst
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Voucherregeling helpt ondernemers bij 
digitalisering

OCT en VNO-NCW Midden werken samen aan een 
voucherregeling om ondernemers een duwtje in de rug 
te geven bij hun digitale ondernemerschap. “Het kan 
voor ondernemers net dat extraatje zijn om een goede 
stap te maken richting digitalisering”, aldus regio-
manager van VNO-NCW Midden regio Rivierenland 
Tjerry Verhoeven. 

De regiomanager van de belangenbehartiger voor 
ondernemers benadrukt het nog maar eens: VNO-NCW 
is er voor iedere ondernemer, groot of klein, dus ook 
voor de kleinere MKB’er om de hoek. Dat doet het in heel 
Nederland; ook in de regio Rivierenland. Iedere regio heeft 
een eigen bestuur, met in onze regio een niet-onbekende 
voorzitter: ex-OCT-voorzitter Kenny van Oort. 

Bestuurstafel
“Wij brengen de stem van de ondernemer naar een hoger 
podium, dus naar de bestuurstafel”, zo omschrijft Tjerry 
de meerwaarde. “Kunnen blijven ondernemen, daar draait 
het om. Daarvoor zijn we de schakel tussen ruimtelijke 
ordening, bereikbaarheid, duurzaamheid, onderwijs en 
arbeidsmarkt.” De uitdaging is om een lange adem te 
hebben, aldus Tjerry. “Want beleid maken met de overheid 
kost veel tijd en energie, en gaat soms gepaard met de 
grote financiële stromen.”
Tjerry en het bestuur richten zich graag op projecten die 

slagkracht vereisen en meerwaarde bieden. Ook regio-
naal. “Dat vraagt om kennis en kunde, en vooral ook om 
een goede en proactieve samenwerking in de regio. Zoals 
een actieve OCT.” Met partijen die niet alleen praten, 
maar ook doen, aldus de regiomanager. “Ik proefde dat 
laatst nog op de nieuwjaarsbijeenkomst. Dat iedereen 
samen wil aanpakken, zijn netwerk wil delen en samen 
voor plannen wil gaan. Daar gaat een bepaalde kracht 
vanuit, die bijna voelbaar is.” En dat resulteert weer in 
meer bijeenkomsten en projecten, ziet Tjerry. “Zoals het 
jaarlijkse wethoudersoverleg met de verenigingen in de 
regio. Daar komen gezamenlijke problemen en oplossin-
gen aan de orde.”

Digitalisering als speerpunt
Het is van belang dat je op die momenten ondernemers 
en overheid bij elkaar brengt en dezelfde taal spreekt, 
aldus de regiomanager. “Want de vraag is altijd: hoe 
komen we samen verder? Wat werkt niet goed? Waar 
liggen kansen?” En zo werd digitalisering een speerpunt, 
waarvan het belang in de coronatijd werd bewezen. 
Praten, luisteren samenwerken en ondernemen kregen 
zo een andere dimensie. “Kunnen we daar met een 
andere aanpak niet meer mee doen - ook na coronatijd, 
vroegen we ons af.” En zo ontstond uiteindelijk het plan 
voor Digitaal MKB Tiel, samen met de OCT en de Rabo-
bank die dit financieren. 

“We willen breed beginnen, met op 14 april een inspira-
tiebijeenkomst over de kansen om ondernemers verder 
te helpen bij hun digitaliseringsslag. Bijvoorbeeld op 
het gebied van social media, SEO, een ordersysteem en 
- als we een stap verder zijn - data- en productbeheer.” 
Dat willen ze gaan doen door een voucherregeling in 
te zetten. “Dat moet de aanjager zijn om aan de slag te 
gaan met digitalisering. Want sommigen hebben net 
dat duwtje nodig.”

Voor aanvang van de zomer wordt de voucherregeling 
uitgezet. Na de zomer wordt een en ander gerealiseerd 
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Volg ons ook op 

Bijeenkomsten 
2023

14 juni   Bedrijfsbezoek bij 
 Mettler Toledo

6 september  Bedrijfsbezoek bij King

11 oktober   SBBT Veiligheidsontbijt

7 november  Het werk draait weer door

14 december  Bedrijfsbezoek bij 
 Re-Match
 

             

met een gesprek, een routeaanduiding en begeleiding, 
vertelt Tjerry. “En dat is echt maatwerk, waarbij de 
ondernemer zelf de behoefte en de meerwaarde kan 
aangeven. De voucher is daarbij bedoeld als duwtje in 
de goede richting.” Komen daar verdere plannen uit, 
dan kunnen ondernemers ervoor kiezen om de rest zelf 
te investeren. Zo bewijst een voucher zijn waarde op veel 
vlakken, denkt ze. “Wij helpen ze met die versnelling 
van digitalisering, en met een stukje toekomstbesten-
digheid van het bedrijf. Zodat ze er op dat vlak voorlopig 
tegenaan kunnen.”

Het project wordt eerst een jaar lang in Tiel uitgerold. 
“Daarna is de wens om het op te schalen naar heel 
Rivierenland, omdat we hebben bewezen dat het werkt 
in Tiel.”

FOTO’S: EIGEN ARCHIEF
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