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“De kracht van samenwerken”

Uitnodiging 11 februari bij ROC RIVOR

Dikke voldoende voor Glasnet Tiel

Interview met logistiek makelaar A2 Tjeerd Middelkoop
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Schouw, bedrijventerreinen Tiel 2019
Tijdens de schouw op de bedrijventerreinen in Tiel is gebruik gemaakt van de zogenaamde ZETA-methodiek. ZETA staat voor: Zichtbaarheid, 

Eenduidigheid, Toegankelijkheid en Aantrekkelijkheid. Deze richtlijnen voor het ontwerpen en beheren van de gebouwde omgeving zijn 

afkomstig van de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). De SVOB is opgericht om kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de manier 

waarop veiligheid in de ruimtelijke plannen kan worden ‘ingebouwd’.

Vanuit de ZETA-vuistregels kunnen de eigenschappen van de gebouwde omgeving zodanig worden beïnvloed dat de mogelijkheden voor 

criminaliteit en overlast worden beperkt en de veiligheidsbeleving vergroot wordt (SVOB, 2011).

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gemiddelde cijfers per bedrijventerrein. Cijfers zijn berekend vanuit de gemiddelde cijfers per 

vuistregel. De schouwlijsten zijn ingevuld door de politie, Parkmanagement Tiel, Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT), Gemeente 

Tiel en Lijo Collectieve beveiliging.

Kellen Latenstein Medel Westroijen

Zichtbaarheid 6,6 6,7 7,8 6,9

Eenduidigheid 7,1 6,6 7,6 6,8

Toegankelijkheid 6,2 6,1 7,3 6,0

Aantrekkelijkheid 7,0 6,8 7,7 6,7

Gemiddeld 6,7 6,5 7,6 6,6

Cijfer 1 tot 10
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Wij zijn trots op het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen 2019-2022! 

Hieronder genoemd KVO Continu Samenwerken.

Vraag het certificaat aan en pak je korting op de verzekerings-premie!
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Uitnodiging ROC RIVOR op 11 februari
Dinsdag 11 februari ben je vanaf 16.00 uur van harte welkom bij 

ROC Rivor aan de Bachstraat 1 te Tiel. Het programma start om 16.30 uur.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de leerlingen van het 

Praktijklab. Zij hebben inmiddels een verrassende ontvangst bedacht 

en een digitale quiz voorbereid. Alle gasten zullen, in groepsverband, 

worden uitgedaagd mee te doen. Het belooft voor alle deelnemers 

een zeer actieve, interessante  en gezellige middag te worden. Dus 

meld je zeker aan via onze website!

We sluiten de bijeenkomst af met een netwerkborrel, heerlijke hapjes 

en muziek van een DJ die ons terugbrengt naar de jaren ’70 en ’80!

Wij hebben Bistro Bar Jus aan het Korenbeursplein 2a gereserveerd. Daar kunnen we napraten 

onder het genot van de OCT-dinnerplate. De dinnerplate bestaat uit soep met brood, hoofdgerecht 

(vlees of vis) 2 drankjes en koffie/thee ter afsluiting. Kosten € 30,- p.p.

Kijk op onze website ook de film waarin je persoonlijk wordt uitgenodigd door Stan Vloet, Paul 

Nieuwenhuis en Marcel van den Berg.

Ongetwijfeld is jou de verandering op het parkeerterrein aan de Prinsenhof op Bedrijvenpark Medel opgevallen.

Er staan megablokken om de hekwerken en schuifpoorten te beschermen en ondergrondse containers om het afval netjes op te bergen. In de 

week van 20 januari is er een hagelnieuwe toiletunit geplaatst, zodat de chauffeurs fatsoenlijk naar het toilet kunnen. Daarnaast werd in diezelfde 

week intelligente software geplaatst op de schuifhekken zodat het parkeerterrein alleen nog toegankelijk is voor wie het is bestemd. Namelijk voor 

chauffeurs die kort moeten wachten totdat zij op Medel bij de ondernemer kunnen laden of lossen.

Binnenkort ontvangen de ondernemers op Bedrijvenpark Medel meer informatie over de werking van het nieuwe toegangssysteem.

Bij vragen kan je contact opnemen met Marcel van den Berg | 06 12 56 12 90

Wij nodigen je van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Je kunt je aanmelden via www.ondernemerscooperatietiel.nl.

Parkeerterrein Bedrijvenpark Medel
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Even voorstellen: ik ben Tjeerd Middelkoop, voormalig transportondernemer. In opdracht van de provincie Gelderland werk ik als logistiek 

makelaar A2. Ik zet me in om samen met ondernemers in transport, logistiek en bouw de A2 bereikbaar te houden. Want als we niets doen, 

staat er binnen tien jaar permanent file op de A2. Iedereen heeft belang bij een betere doorstroming. Daarom kunnen we nu al stappen zetten 

voordat de maatregelen van start gaan, zoals het verbreden van de snelweg en een tweede brug over de Waal bij Zaltbommel en de Maas bij 

Kerkdriel. Stilstaan op de A2 is geen optie. De filedruk op de A2 neemt dagelijks toe. Files horen erbij en we leggen ons er maar bij neer. Maar 

daarmee is het fileprobleem niet opgelost. Tijd om de koppen bij elkaar te steken. Door samen te werken, kunnen we veel meer bereiken en tot 

betere oplossingen komen. Denk bijvoorbeeld aan het bundelen van verladingsstromen, op andere tijden rijden, laden en lossen. Maar ook aan 

het gebruiken van digitale tools voor het plannen van ritten of het delen van data: gemeenten, Rijk en provincies willen hun data al beschikbaar 

stellen.   

Sparren en ideeën uitwisselen. Door mijn achtergrond in de transportsector weet ik wat er speelt bij logistieke bedrijven. Als logistiek makelaar A2 

zet ik mij in voor een betere doorstroming. Dat doe ik door in gesprek te gaan met ondernemers over de mogelijkheden. Ook wissel ik graag nieuwe 

ideeën uit met ondernemers, want zij zijn de experts. Die gesprekken leveren altijd resultaten op. Niet alleen voor morgen, maar ook voor nu.  

Bel of mail gerust voor een afspraak:

Interview met...

Tjeerd Middelkoop

Logistiek makelaar A2

tjeerd@middelkoopadviesgroep.nl

M 0629 030 080
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HR-Café Logistics Valley Rivierenland: 9 maart 16.00 uur  

Robotiseer een DC  

Benut al het beschikbare talent om het succes van jouw organisatie te verbeteren!

Op 9 maart om 16.00 uur opent het eerste HR-Café van Logistics Valley Rivierenland haar deuren voor ondernemers, managers en specialisten die het 

thema ‘Mens en HR’ hoog op de agenda hebben staan. De unieke gelegenheid om collega’s uit het HR-werkveld te ontmoeten, kennis te delen en 

samen te werken aan projecten en thema’s die prioriteit hebben voor de logistieke bedrijven uit ons gebied. 

Op de agenda staat een inspirerend verhaal van Gertie Ronken, directeur van KD Job Company en Xpro2, over het benutten van al het beschikbare 

talent voor het verbeteren van prestaties. Dat kan gebeuren door het aantrekken van nieuw talent uit andere branches of het vrijmaken van onbenut 

potentieel van de bestaande medewerkers en management. Door de expertise die Gertie heeft op het gebied van werving en selectie en haar visie 

op de inzet van HR-data en systemen voor het verhogen van de prestaties, kunnen de deelnemers zeker rekenen op nieuwe inzichten! 

De volgende HR-Cafés staan gepland op: 6 april – 22 juni – 14 september – 9 november

Aanmelden kan bij Elise Gerritsen, elise@logisticsvalley-rivierenland.nl

Logistics Valley Rivierenland hield 13 januari 2020 in het Huis van de Logistiek zijn Logistiek Café. Sprekers Raymond Tukker en Peter Bakker 

verduidelijkten hoe zij grote distributiecentra als dat van AH in Zaandam mechaniseren en robotiseren. Opvallend was de aandacht bij zulke projecten 

voor de medewerkers en het middenkader. Bier en bitterballen na afloop zijn traditie, net als goede gesprekken en flink netwerken.  

Save the Date
De komende Logistiek Cafés worden gehouden op 27 mei en 30 september in 

het Huis van de Logistiek, aan de Medelsestraat Oost 17 Te Tiel. Houd je mailbox 

in de gaten voor de uitnodiging van Logistic Valley Rivierenland. 
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Gebruikerservaring

Dikke voldoende voor Glasnet Tiel
“Om ons werk zorgvuldig te kunnen doen, hebben we 24/7 toegang nodig tot internet. Glasnet Tiel heeft ervoor gezorgd dat de verhuizing van 

onze glasvezelaansluiting naar ons nieuwe kantoor vlekkeloos is verlopen.” 

Aan het woord is Bas Belgers, directeur van DigiDeur. Het bureau voor incasso- en gerechtsdeurwaarders - 23 medewerkers - is eind 2019 verhuisd van 

de Stephensonstraat in Tiel naar een nieuw kantoor aan de Laan van Westroyen. De uitdaging was om te zorgen dat het bedrijf zo snel mogelijk na de 

verhuizing weer online zou zijn. Belgers: “Een goede internetverbinding is cruciaal voor ons bedrijf. Onze administratie draait volledig in de cloud. Onze 

medewerkers moeten 24/7 toegang hebben, want we werken aan precaire zaken. Op elk moment van de dag willen we kunnen zien welke betalingen 

zijn gedaan, want we willen geen onnodige maatregelen nemen als een klant betaald heeft. Ook willen we voor spoedeisende gevallen dag en nacht 

bereikbaar kunnen zijn voor onze klanten, veelal advocaten.”

Uitgebreide test

De ICT-medewerkers van DigiDeur hebben samen met Glasnet Tiel een plan gemaakt om de omzetting van de glasnetverbinding soepel te laten 

verlopen. Dit plan is voor de verhuizing uitgebreid getest en die aanpak heeft gewerkt. “Het signaal is goed verplaatst. Op 1 november om half acht ’s 

ochtends begonnen we met de verhuizing. Om 11 uur hadden we weer toegang tot ons netwerk.”

Normaal gesproken zorgt Glasnet Tiel ervoor dat de omzetting naar een nieuw adres buiten kantooruren wordt geregeld. In het geval van DigiDeur kon 

dat niet. “Wij moesten 31 oktober ’s avonds nog werken vanwege de maandafsluiting in onze boekhouding. Daarvoor hadden we toegang nodig tot het 

netwerk. Daarom hebben we het zo opgelost.”

Bloemetje 

Belgers is tevreden over de service van Glasnet Tiel, dat ook op het oude adres de 

glasnetverbinding verzorgde. “We zijn klant geworden van Glasnet Tiel omdat het een lokaal 

bedrijf is, dat op ons bedrijventerrein voor glasvezel zorgt. Dat doen ze uitstekend. 

Na de verhuizing kregen we een bloemetje en de beste wensen. Heel sympathiek.” Een dikke 

voldoende dus van DigiDeur voor GlasnetTiel.

Glasnet Tiel

Glasnet Tiel is ontstaan in 2012 op initiatief van OCT. Het bedrijf is in handen van OCT en de 

Coöperatie Medel. Het bedrijf legt glasvezel aan op de bedrijventerreinen Medel, Kellen, Latenstein 

en Westroijen. 

Kijk voor meer informatie op www.glasnettiel.nl of bel met Elly Schipper 0344  200107



Voorzitter Kenny van Oort | 06 13049524
Parkmanager Marcel van den Berg | 06 12561290

Secretariaat Elly Schipper | 06 22248231
PuntNet Tekst & Advies, Walter Kooren

Stimio-De Meerpaal

Ondernemers Coöperatie Tiel U.A.
Postbus 6279
4000 HD Tiel

Tel: 0344 200107
www.ondernemerscooperatietiel.nl
info@ondernemerscooperatietiel.nl
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Volgende bijeenkomsten 2020

8 april 

 

18 juni 

 

15 september 

 

7 oktober 

 

19 november 

 

             

Zijn er onderwerpen waarvan je denkt: “Daar moet het bestuur eens aandacht aan 

besteden!”, laat het ons dan weten. Het bestuur komt eens in de zes weken bijeen 

en dan kan jouw onderwerp worden besproken. De bestuursvergaderingen zijn

gepland op:  19-03 | 14-05 | 09-07 | 10-09 | 29-10


