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“De kracht van samenwerken”

ACTIVITEITEN, CARNIVOREN BBQ EN ALV BIJ EVM19 op 15 september

Interview met Ronald de Graaf van Flora Nova  

Interview met Stijn Heerink van Duikbedrijf Hercules
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 Nog net op tijd voor de lockdown in maart dit jaar was de koop geregeld en kon Duikbedrijf Hercules haar  

 intrek nemen in het nieuwe bedrijfspand op Kellen. Glasnet Tiel zorgt voor stabiel en snel internet, wat een 

 goede digitale bereikbaarheid van het duikbedrijf garandeert. 

Duikbedrijf Hercules is in handen van Stijn Heerink. Sinds 2006 werkt hij in het bedrijf, dat zijn vader in 1979 oprichtte. In 2014 nam hij het stokje 

over. Hercules is een van de weinige bedrijven in Nederland die werkzaamheden uitvoert onder de waterlijn. Een professioneel duikteam 

verzorgt het onderhoud aan sluizen, stuwen en andere waterwerken. “Wat een normale aannemer doet boven water, doen wij onder water. 

Lassen, zagen, inspecteren, enzovoort.”, vertelt Heerink. Rijkswaterstaat, waterschappen, ingenieursbureaus en aannemers zijn belangrijke 

klanten. Ook voert het duikbedrijf inspecties uit in bluswaterbassins, bijvoorbeeld bij grote logistieke bedrijven. 

Vertrouwd

Heerink woont sinds zijn zesde in Tiel. Na een kort uitstapje met zijn bedrijf naar Bemmel, is hij dit jaar teruggekeerd naar de stad van Flipje. Aan 

de Newtonstraat 17 heeft hij zijn eigen bedrijfspand gekocht. ‘Praktisch en vertrouwd’, met een kantoor en genoeg opslagruimte voor al het 

duikmaterieel. Een aansluiting voor het glasvezelnetwerk van Glasnet Tiel lag er al. “Met een paar telefoontjes was de verbinding geregeld. Daar 

hebben we geen moment over hoeven nadenken. We hebben goede ervaringen met Glasnet Tiel in ons oude bedrijfspand.”

Onderwaterbeelden

Stabiel en snel internet is belangrijk voor het duikbedrijf. “Onze duikers hebben een videocamera op hun helm. Hiermee maken we opnames onder 

water. Via een videosysteem kunnen we aan wal live volgen wat onder water gebeurt. De onderwaterbeelden delen we met onze opdrachtgevers, 

Interview met...

Gebruikservaring Duikbedrijf Hercules

‘Leuk
dat het 
lokaal 

is’
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zodat ook zij weten wat we doen. Dat zijn grote databestanden. Vroeger 

deelden we die via een usb-stick, nu doen we dat online.”

Ook voor de boekhouding en het alarmsysteem is het glasvezelnet een 

uitkomst. “De accountant kan op elk gewenst moment onze boekhouding 

inzien. En ik kan vanuit huis of de auto eenvoudig het bedrijfsalarm of de 

bewakingscamera’s bedienen.” Pluspunt van Glasnet Tiel vindt Heerink 

ook dat het lokaal is. “Dat geeft toch meer binding dan bij een landelijke 

provider. Leuk om zaken te doen met een lokaal bedrijf, dat ook nog eens 

realistische prijzen rekent.”

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.

• Interview en tekst door WVRS communiceert

Kansen voor ondernemend Rivierenland

INVESTEREN TEN TIJDE VAN CORONA: MAAK GEBRUIK 
VAN HET REGIONAAL INVESTERINGSFONDS!
Ondernemers en ondernemende inwoners van Rivierenland  kunnen dit jaar tot 1 oktober hun innovatieve plannen voor Rivierenland 

indienen bij het Regionaal Investeringsfonds 

(RIF) van FruitDelta Rivierenland. Daarmee 

draagt het fonds bij aan de innovatiekracht 

van ondernemers. Door de coronacrisis is 

duidelijk geworden dat de verschillende 

sectoren meer moeten werken aan hun 

toekomstbestendigheid, waarbij gedacht kan 

worden aan duurzame (product)technische 

innovaties, meer vraaggestuurd werken en 

digitale technologie. De eerste aanzetten hiertoe 

zijn al gedaan en kunnen met het RIF een 

boost krijgen. Tot nu toe zijn zestien aanvragen 

ingediend bij het fonds, er is dus nog ruimte. Ondernemende Rivierenlanders: grijp deze kans en dien uw project- of onderzoeksvoorstel in! 

Voor het volledige persbericht zie: https://www.fruitdelta.nl/kansen-voor-ondernemend-rivierenland-in-coronatijd-met-rif/
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Activiteiten, carnivoren bbq en alv bij EVM19
VANAF DE WATERKANT GEBEURT HET! 

Activiteiten op en rond het water, Carnivoren BBQ en muziek zijn 

de ingrediënten voor een supergezellige middag bij het Eiland van 

Maurik (EVM19) op dinsdag 15 september! 

We nodigen je uit om mee te doen aan (één van) de spectaculaire 

activiteiten. Ook onze jaarlijkse algemene ledenvergadering staat 

deze dag op het programma. 

Programma dinsdag 15 september 2020
Eiland van Maurik 19  in Maurik

15.00 uur Ontvangst in het Beach House met koffie, thee en lekkernijen

15.30 uur Opening Algemene Ledenvergadering door Kenny van Oort, Voorzitter OCT 

16.30 uur Welkom en uitleg door Sijbrand Booij, Eventmanager EVM19

16.45 uur Start activiteiten 

19.00 uur Opening Carnivoren BBQ met muzikale omlijsting van de Tielse band The Passengers

21.30 uur  Einde evenement, mooie herinneringen gemaakt!

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

Van harte welkom!

WIJ HOUDEN 
GRAAG REKENING 

MET DE 1,5 M AFSTAND.
U TOCH OOK?
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Samenwerking Ondernemers en Onderwijs 
in TechExplore24
De partners binnen de regio Rivierenland staan voor de uitdaging om, ondanks grote tekorten op de 

arbeidsmarkt, de kwaliteit en het technisch potentieel van de regio te behouden en te versterken.

Om dit te doen zijn binnen de organisatie investeringen en samenwerking nodig, voor het faciliteren en de professionalisering van docenten. Op het 

gebied van onderwijsinhoud wordt geïnvesteerd in doorlopende leerlijnen en een innovatief onderwijsaanbod met de focus op nieuwe technologie.  

Om een tekort aan technisch talent te kunnen verkleinen en de kwaliteit van het technisch vmbo te garanderen, zijn samenwerkingen en investeringen 

nodig. Alle partners vormen samen TechExplore24 en streven naar een kwalitatief sterk basisaanbod dat via een sterke doorlopende leerlijn po-vo-mbo 

leidt tot gekwalificeerd technisch personeel voor het bedrijfsleven in de regio. 

Op onze website kan je lezen op welke manier 

je als ondernemer hieraan kunt bijdragen 

of neem voor meer informatie contact op met 

Lianne Groen, Onderwijskundig adviseur. 

Lianne is bereikbaar via +31 (0) 6 48 19 68 29 of 

Lianne.Groen@NehemKMC.nl
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Met haar brede bermen, talrijke bomen en waterpartijen onderscheidt bedrijvenpark Medel zich van veel andere 

bedrijventerreinen in ons land. Hoveniersbedrijf Flora Nova doet sinds begin dit jaar het groenbeheer in het park. 

Dagelijks zijn twee tot drie hoveniers in de weer om te zorgen dat de mensen in het bedrijvenpark kunnen genieten van 

het groen om hen heen.  

“Niet alleen de mensen die hier werken, maken hier hun ommetje. Ook buurtbewoners komen hier om te wandelen en te fietsen of hun hengel uit 

te gooien in de vijvers”, weet Ronald de Graaf, commercieel manager bij Flora Nova uit Ophemert. Sinds januari dit jaar zijn de hoveniers dagelijks 

aanwezig op Medel. Jaarlijks zorgen ze voor het onderhoud van de perken, bomen en waterpartijen. Als nodig – bijvoorbeeld in het groeiseizoen 

-  worden extra handjes ingezet. Met tweehonderd vaste medewerkers en een flexibele schil van vijftig mensen is dat snel geregeld. 

Grote betrokkenheid

Flora Nova is een goede bekende voor veel ondernemers op Medel. Het hoveniersbedrijf verzorgt al geruime tijd het groen in en om een groot 

aantal kantoren en bedrijfsgebouwen. Daar is sinds dit jaar ook het onderhoud van het openbare groen bij gekomen. In een open aanbesteding 

van Coöperatie Medel kwam Flora Nova als beste uit de bus, in prijs en kwaliteit. De Graaf is content. “Deze klus past bij ons. We kennen het 

terrein en komen uit de buurt. Dat zorgt voor een grote betrokkenheid.” De samenwerking is voor tenminste vier jaar. 

Het onderhoudswerk wordt betaald met een bijdrage van de gemeente Tiel en door de Coöperatie Medel.

Nauw contact

Flora Nova heeft een eigen onderkomen op het bedrijvenpark. In een container op het parkeerterrein voor vrachtwagens kunnen de hoveniers 

pauzeren. Met het parkmanagement is er intensief contact. “We bellen bijna dagelijks en komen maandelijks bij elkaar voor overleg. Ook is er 

een whatsapp-groep. Naast de parkmanager van Medel en de projectleider van Flora Nova, Martin Verhoeks, zit daar de politie bij. Omdat wij 

continu op het terrein aanwezig zijn, weten we wat er speelt. Als we dingen zien die niet door de beugel kunnen, geven we dat direct door.” 

Het bedrijf denkt mee over praktische oplossingen om de veiligheid op het park te waarborgen. Naast de groenvoorziening, interieurbeplanting 

en een kwekerij heeft Flora Nova een constructieafdeling, waar hekwerken en bruggen worden gemaakt. Daarmee heeft Flora Nova alles in huis 

om te zorgen dat Medel een aantrekkelijk bedrijvenpark is en blijft.                                                                                                                             flora-nova.nl

Interview met...

Flora 
Nova 

houdt
Medel 
groen 

• Interview en tekst door WVRS communiceert
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Veiligheidsontbijt SBBT op 7 oktober
SAMEN CRIMINALITEIT BESTRIJDEN!

Cybercriminelen sparen geen enkele onderneming. Dus ook kleine mkb-

ondernemers zijn niet veilig voor hackers. Uit onderzoek van Allianz, 

in samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos, blijkt dat er bij veel 

mkb-ondernemers een veilig gevoel heerst als het gaat om het gebruik en de 

beveiliging van hun IT-omgeving. Onterecht, gezien de explosieve toename 

van het aantal hacks. 

“Het idee dat het mkb niet 
interessant zou zijn voor cybercriminelen, is flink 
achterhaald. Elke organisatie met een database kan 
vandaag de dag een doelwit van hackers zijn.”

Tijdens het veiligheidsontbijt, dat op 7 oktober van 07.00 uur tot 09.00 uur 

wordt gehouden bij Restaurant de Betuwe, staan we hier uitgebreid bij stil. 

SBBT en OCT organiseren deze bijeenkomst voor alle ondernemers in Tiel. Wij 

zijn ervan overtuigd dat deze bijeenkomst ook voor jou bijzonder interessant 

is. We begroeten je graag. 

Wil je samen komen met een collega ondernemer die nog geen lid is? Dat kan 

altijd, wij zijn er voor elke ondernemer in Tiel!   

De koffie staat klaar! Aanmelden kan via www.ondernemerscooperatietiel.nl. 

Save the Date! 

7 oktober 2020: Algemene Ledenvergadering  
Coöperatie Medel om 9.30 uur in Restaurant De Betuwe, Tiel

voor ondernemers die gevestigd zijn op bedrijvenpark Medel



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:
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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:  10-09 | 29-10

Volg ons ook op 

Volgende bijeenkomsten 2020

7 oktober Veiigheidsontbijt SBBT 

 

19 november SLIGRO Food Xperience | 

 Eerlijk & Heerlijk 

 

             

Wij heten onze nieuwe leden van harte 

welkom!

EM  Workwear

Het Chocoladehuis

Maroom

Napoleon

Olmia Robotics BV

SKM Service


