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 Op bedrijventerrein Medel is sinds de 

 zomer van 2019 het Huis van de Logistiek 

 gevestigd. Het is de thuisbasis van Logistics 

 Valley Rivierenland. Hier - in het kloppend 

 hart van de logistieke dienstverlening - 

 ontmoeten ondernemers uit de regio 

 elkaar om ideeën uit te wisselen, inspiratie 

 op te doen en samen nieuwe projecten op 

 te starten. 

Drijvende kracht achter Logistics Valley Rivierenland is Frank Engelbart. Samen met collega Elise Gerritsen ondersteunt hij logistieke ondernemers 

in de wijde omgeving: van Tiel, Culemborg, Geldermalsen tot Zaltbommel. Logistics Valley Rivierenland heeft drie kerntaken. Een ervan is 

een bestuurlijk fundament leggen. “De logistieke dienstverlening is de regionale motor van de economie en werkgelegenheid. Maar liefst 150 

regionale bedrijven hebben transport en warehousing als hun core business of werken als toeleverancier”, zegt Engelbart. “Het is dus van groot 

belang dat bestuurders weten wat in de sector speelt. Als Logistics Valley Rivierenland spreken we op strategisch niveau met deze bestuurders 

zodat we gezamenlijk een visie op de logistiek kunnen ontwikkelen. Ook zorgen we voor afstemming tussen de drie O’s: Ondernemers, Overheden 

en Onderwijs.”

Concrete projecten

Een andere kerntaak van Logistics Valley Rivierenland is het bevorderen van de samenwerking tussen ondernemers in de branche. Frank Engelbart: 

“Samen met onze partners voeren we projecten uit op het gebied van arbeidsmarkt, innovatie en duurzaamheid. Het gaat om actuele vragen uit 

het werkveld, die ondernemers niet zo makkelijk alleen oplossen. Door de krachten te bundelen en samen te werken kunnen we dat wel.” 

Een voorbeeld is de Dag van de Logistiek, die dit jaar op 29 oktober voor de zevende keer wordt gehouden, ditmaal in Culemborg. 

Met dit jaarlijks evenement wil Logistics Valley Rivierenland jongeren enthousiast maken voor het logistieke werk. Bedrijven uit de hele regio 

zetten deze dag hun deuren open voor middelbare scholieren, zodat ze een kijkje kunnen nemen en een idee kunnen krijgen van de 

werkzaamheden in een transport- of distributiebedrijf.

Interview met...

Logistics Valley 
Rivierenland brengt 

ondernemers 
bij elkaar

‘Op naar 
de 100: 

Samen
komen we 

verder’
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Ook organiseert Logistics Valley Rivierenland bijscholing voor bestaand personeel. Medewerkers op MBO-niveau die willen doorstromen naar 

een hogere functie kunnen naar de Opleiding Middenkader, die op maat van een bedrijf kan worden ingericht. Verder zoekt Logistics Valley 

Rivierenland met de branche naar kansen om de dienstverlening en  bedrijfsvoering te verbeteren. “Zo doen we haalbaarheidsstudies naar het 

gebruik van alternatieve brandstoffen en/of efficiëntere vormen van vervoer. Vragen waar ondernemers mee worstelen, pakken we graag op.” 

Wij-gevoel 

Misschien wel het belangrijkste doel van Logistics Valley Rivierenland is om te zorgen dat er een ‘wij-gevoel’ ontstaat bij de werkgevers en 

werknemers in de branche. “Ik hoop dat onze partners, door samen te werken aan concrete projecten, ervaren dat samenwerking nut heeft. Voor de 

branche als geheel en voor hun eigen onderneming”, aldus Engelbart.

Om het onderlinge contact te stimuleren, organiseert Logistics Valley Rivierenland netwerk- en kennissessies. Vier keer per jaar is er het Logistiek 

Café voor directie en management. Personeelsmanagers vinden elkaar bij het HR-café. “Zo brengen we mensen uit de sector dichter bij elkaar. Dat 

maakt het een stuk makkelijker om een collega-ondernemer te bellen als je met een vraag zit en wilt overleggen.”

Club van 100

Op dit moment zijn veertig ondernemingen partner van Logistics Valley Rivierenland. Engelbart hoopt op honderd leden in 2025. Zijn ambitie 

is ook dat tegen die tijd tenminste 25 projecten in gang zijn gezet. “Onze missie is geslaagd als ondernemers ons makkelijk vinden en de 

meerwaarde van samenwerking hebben ervaren.”

Wil je meer weten of partner worden?

Bel of mail Frank Engelbart. Bij een kop koffie of thee legt hij graag uit wat Logistics Valley Rivierenland voor jouw bedrijf kan doen.

Frank Engelbart: 06 – 51590965   /   frank@logisticsvalley-rivierenland.nl   /   https://www.logisticsvalley.nl

5 redenen om lid te worden van Logistics Valley Rivierenland

Als partner:

1.  Kom je in contact met ondernemers uit de buurt

2.  Kun je kennis en ervaring uitwisselen met collega’s in de 

 branche

3.  Werk je samen aan nieuwe projecten, die je eigen bedrijf en 

 de sector versterken 

4.  Kun je deelnemen aan bijeenkomsten en kennissessies

5.  Ben je zichtbaar met je bedrijfslogo in het Huis van de 

 Logistiek en op de website 

Een partnership kost € 99 per jaar. Van partners wordt verwacht 

dat ze bijdragen aan de realisatie van gezamenlijke projecten 

en/of activiteiten.

Kerntaken 

•  Zorgen voor breed gedragen visie op logistiek in de

 regio

•  Stimuleren van samenwerking op gebied van 

 arbeidsmarkt, innovatie en duurzaamheid

•  Ondernemers met elkaar in contact brengen en het 

 netwerk versterken
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Mentimeter uitkomsten
‘Mentimeter is een online polling- en presentatietool waarmee respons wordt opgehaald. Vragen en stellingen worden voorgelegd, waarop 

anoniem kan worden gereageerd via telefoon of laptop. De uitslag is direct zichtbaar, waardoor hier meteen op kan worden ingespeeld.’

Dinsdagmiddag 11 februari waren we te gast bij het Praktijklab van ROC Rivor. 

Een bijzondere middag voor tientallen studenten van ROC Rivor. Er waren 60 gasten aanwezig om te luisteren naar de verhalen van de 

studenten. Door middel van korte pitches maakten we kennis met de studenten van opleidingen Zorg & Welzijn, Economie & Ondernemen en 

Media, Vormgeving & ICT. 

Een deel van de organisatie van deze bijeenkomst was in handen van de studenten. Zo waren ze verantwoordelijk voor de ontvangst van de 

bezoekers, catering, technische ondersteuning. Ook presenteerden de studenten op deskundige wijze een Kahoot-quiz en legden ze vragen aan 

de leden voor via de mentimeter. 

Het was voor ondernemers en studenten een goed begin van een mooie samenwerking. Groot succes tussen de O’s: Onderwijs en 

Ondernemers. 

Docent en projectleider Joris Wanders kijkt ontzettend trots terug op de bijeenkomst. “Geweldig om te zien wat we met vereende krachten 

kunnen bereiken”.

Hieronder en op de naast gelegen pagina enkele uitkomsten van de mentimeter. 

Wil je meer weten? Neem dan contact met OCT op.

Haal je business uit de OCT bijeenkomsten?

ja kennis (maken)nee netwerkensoms

Reden bezoek
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Heb je ervaring met SBBT?

nee geen idee promotie (van de regio)

regelmatig

soms

nooit

belangenbehartiging verbinden

34

42

24

duurzaamheid

circulaire economie

wel bekend met KVO beveiliging bedrijventerreinen

niet

goed een
beetje

Besteding reclamebelasting

Hoe goed ken jij je buren?

Waar staat OCT volgens jou voor?

Doe je wel eens zaken met een ondernemer op één van
de bedrijventerreinen?



OCT actueel     •     juni 2020
6

Illustratie van Hubèrt de Groot

Geldstromen reclamebelasting

Axalta Coatings Systems 
bouwt op Bedrijvenpark 
Medel

Tijdens de bijeenkomst bij het ROC werd ook duidelijk dat niet iedereen 

op de hoogte is van wat er gebeurt met de gelden uit de reclamebelasting. 

Die belasting geldt voor de ondernemers op Kellen, Latenstein en 

Westroijen. Bedrijvenpark Medel hanteert een éénmalige en jaarlijkse 

parkmanagementbijdrage, die wordt geïnd door Coöperatie Medel.

Op Bedrijvenpark Medel wordt volop gebouwd aan het nieuwe 

pand van Axalta Coatings Systems. Het perceel is 12.000 m2 

groot. De nieuwbouw (7.250 m2) heeft een kantoorruimte 

verdeeld over drie verdiepingen, een magazijn, een nieuw Axalta 

Trainingscentrum en een aparte kleurmakerij.  De verwachting 

is dat het pand rond de zomer gereed is. De faciliteit voor 

Axalta’s Nederlandse refinish-activiteiten is naar verwachting in 

september 2020 klaar om in gebruik te worden genomen.
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Aanpak illegale bewoning bedrijfspanden 

Werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen waarschuwt: 
“Illegale bewoning van bedrijfspanden is levensgevaarlijk!”

De werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) waarschuwt voor illegale bewoning van 

bedrijfspanden. In het KVO zijn ondernemers, brandweer, politie, boa’s en de gemeente 

vertegenwoordigd. “Een ondernemer die een gedeelte van zijn bedrijfspand beschikbaar stelt voor 

bewoning door arbeidsmigranten. Iemand die met spoed woonruimte nodig heeft en tijdelijk in een 

kantoorruimte gaat wonen. Het gebeurt, helaas… En niet alleen in Tiel”, zegt Marcel van den Berg, 

voorzitter van de werkgroep KVO bedrijventerreinen in Tiel. 

Van illegale bewoning is sprake als het niet mag volgens de regels van het bestemmingsplan. 

De huisvesting in bedrijfspanden voldoet vaak niet aan de regels voor brandveiligheid. En omdat de 

bewoning illegaal is, zijn de bewoners meestal niet ingeschreven in de administratie van de gemeente.

Wat gebeurt er als er brand ontstaat?

Als er brand ontstaat in een bedrijfspand weet de brandweer meteen of er bijvoorbeeld sprake is van 

opslag van gevaarlijke stoffen. In principe gaan zij er niet vanuit dat er sprake is van bewoning, tenzij 

dat bekend is. Het bestrijden van de brand is dan minder gericht op het redden van levens, zoals bij een 

woningbrand. Dit kan leiden tot levensgevaarlijke situaties, aldus de brandweer.

Overlast

Illegale bewoning kan bovendien voor overlast in de buurt zorgen, zoals parkeer- of geluidsoverlast.

Melden?

Wil je weten of jouw woonsituatie illegaal is? Of denk je dat er in een bedrijfspand illegaal gewoond wordt? Meld het dan bij de gemeente. 

Veiligheid@tiel.nl

is het reanimatie oproepsysteem van 
Nederland
Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. De overlevingskans 

is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle 

hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen! Meld je AED aan bij HartslagNu.nl

Lees ook de folder die is bijgesloten.



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

Deze OCT Actueel is tot stand gekomen 
in samenwerking met:

Contact:

Co
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Colofon

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:  09-07 | 10-09 | 29-10

Volg ons ook op 

Volgende bijeenkomsten 2020

15 september Event op het  Eiland 

 van Maurik | Offshore 

 RibEvents 

 

7 oktober Veiigheidsontbijt SBBT 

 

19 november SLIGRO Food Xperience | 

 Eerlijk & Heerlijk 

 

             


