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“De kracht van samenwerken”

Activiteiten, Carnivoren BBQ en alv bij EVM19 zeer groot succes!

Op weg naar werk in Rivierenland  

Interview met Karen Vos van Bierman Advocaten
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Wij nodigen je van harte uit deze bijeenkomst bij te wonen. Je kunt je aanmelden via www.ondernemerscooperatietiel.nl.

Het bestuur van Ondernemers Coöperatie Tiel (OCT) krijgt versterking. Karen Vos zorgt vanaf 1 november als penningmeester dat de 

inkomsten en uitgaven van de coöperatie op orde zijn.

Karen werkt sinds anderhalf jaar als advocaat bij Bierman Advocaten in Tiel. Haar specialiteit is faillissements- en ondernemingsrecht. 

Ze groeide op in Maurik en kent de omgeving van Tiel goed. Met OCT maakte ze voor het eerst kennis tijdens een netwerkbijeenkomst in 

het najaar van 2020. “De sfeer sprak me meteen aan. Gezellig, open en goed georganiseerd.” Ook de diversiteit van de leden, qua leeftijd en 

bedrijfssectoren, bevalt haar. “Een interessante plek om nieuwe mensen te leren kennen en contacten op te doen.”

De eerste ontmoeting met OCT smaakte naar meer. Reden om te reageren op de vacature van penningmeester. Haar boekhoudkundige kennis 

komt daarbij goed van pas.  “Als curator doe ik veel boekhoudkundig onderzoek. Bij een faillissement duik ik in de administratie van een bedrijf 

of particulier en zoek ik uit hoe schulden kunnen worden vereffend. Als gewenst zoek ik ook uit of een doorstart mogelijk is.”

Voor Karen zelf biedt het penningmeesterschap een kans om nog meer inzicht te krijgen in de ondernemerswereld. “Ik sta nu als het ware in 

de schoenen van de ondernemer. Als penningmeester van OCT is het mijn taak om te zorgen voor een gezond bedrijf, met een goede balans 

in uitgaven en inkomsten. Dat is een andere rol dan in mijn dagelijkse werk. Het geeft me inzichten die ik daar goed kan gebruiken.” 

Met Karen krijgt OCT er een betrokken, enthousiast en leergierig bestuurslid bij.

Karen Vos zal tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering van de Ondernemers Coöperatie Tiel (in 2021) officieel als penningmeester 

worden geïnstalleerd.

Interview met...

• Interview en tekst door WVRS communiceert

Karen Vos 
nieuwe penningmeester 
Ondernemerscoöperatie 

Tiel 
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Parkeerterrein Bedrijvenpark Medel 
Sinds vrijdag 15 oktober is het parkeerterrein op Bedrijvenpark 

Medel alleen toegankelijk voor ondernemers die hun 

toeleveranciers toegang verlenen om kort te parkeren.

Het parkeerterrein heeft een upgrade gekregen en de grootste 

zichtbare verandering is de vaste toiletunit bij de hoofdingang 

van het terrein. Daarnaast zijn er 3 containers voor ondergronds 

vuilopslag geplaatst.

Lijo Collectief heeft nieuwe camera’s, voorzien van nieuwe 

software, bij de ingang geïnstalleerd. Hierdoor kunnen 

toeleveranciers die zijn aangemeld door een ondernemer direct 

doorrijden naar het parkeerterrein en wachten totdat ze bij de 

ondernemer kunnen laden of lossen.

Door deze veranderingen wordt het voor ander verkeer minder 

aantrekkelijk om het parkeerterrein te betreden en als gevolg 

daarvan wordt het afvalaanbod gereduceerd.

Parkeren op de openbare weg op Bedrijvenpark Medel is niet 

toegestaan. Handhaving en Lijo Collectief zullen hier dan ook 

op toezien.
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ACTIVITEITEN, CARNIVOREN BBQ EN ALV BIJ EVM19
zeer groot succes! 

Activiteiten op en rond het water, Carnivoren BBQ en muziek waren dinsdag 15 september de ingrediënten voor een supergeslaagde 
middag bij het Eiland van Maurik (EVM19)! Met meer dan 75 gasten hebben wij een spectaculaire middag gehad. De jaarlijkse 

algemene ledenvergadering maakte onderdeel uit van het programma. Hier werd gemeld waar OCT voor staat, werden de financiën toegelicht 

en werd verteld waar OCT zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden. 

Hieronder een kleine impressie van deze supergeslaagde middag en avond. Op onze website vind je nog meer foto’s. Wil je volgend jaar onze 

bijeenkomsten ook meemaken, word dan lid van OCT voor slechts € 100,- per jaar. Als lid mag je altijd een introducé meenemen naar een 

bijeenkomst.

De afgelopen maanden heeft zich een groot aantal nieuwe leden aangemeld. Op onze website staan alle leden vermeld met logo en een link 

naar hun website. Bezoek onze website en je zult verrast zijn welke bedrijven lid zijn van OCT. Bedrijven waar je mogelijk graag eens kennis mee 

wilt maken. 

B.V.
BIO
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Geldstromen reclamebelasting

In het voorjaar werd duidelijk dat veel ondernemers 

niet op de hoogte zijn van wat er gebeurt met de 

gelden uit de reclamebelasting. Het schema hiernaast 

geeft een goed beeld hoe een en ander loopt.

De belasting geldt voor de ondernemers op Kellen, 

Latenstein en Westroijen.

Bedrijvenpark Medel hanteert een éénmalige en 

jaarlijkse parkmanagementbijdrage, die wordt geïnd 

door Coöperatie Medel. 

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de 

tarieven 2021 vastgesteld.

Klasse 0 = 0,0-0,10 m2  -> € 0 

Klasse 1 = 0,11-10 m2  -> € 1058 

Klasse 2 = 11-30 m2  -> € 1688 

Klasse 3 = 31-100 m2 -> € 2745 

Klasse 4 = > 100 m2  -> € 3600

Deze tarieven zijn 10% lager dan in 2020
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Op weg naar werk in Rivierenland 

Iedereen doet mee in 

de samenleving. Daar 

gelooft ook Werkzaak 

Rivierenland in. Om de 

doelgroep 50+ op weg 

naar werk te helpen, startte 

Werkzaak Rivierenland in 

samenwerking met UWV-

werkbedrijf Rivierenland 

het project ‘Netwerken 

achter het stuur’. 

“Een deel van de werkzoekende 50-plussers weet niet goed hoe zich te presententeren en beschikt niet over een relevant netwerk. Terwijl 

het in 2020 juist steeds meer draait om jezelf laten zien en het leggen van de juiste verbindingen. Met dit project wordt de 50-plusser geleerd 

zichzelf krachtig te presenteren en worden zij gekoppeld aan een werkgever met een groot netwerk. Bijvoorbeeld aan Marcel van den Berg, 

parkmanager bedrijventerreinen Tiel”, vertelt Kiek Adriaansens, manager werkgeversdienstverlening van Werkzaak Rivierenland. 

Netwerken achter het stuur
Een groep 50-plussers volgde workshops om te leren zichzelf op een krachtige manier te presenteren. Gedurende een dagdeel werden zij de 

chauffeur van iemand met een groot netwerk. Bijvoorbeeld een directeur. “De werkzoekende 50-plusser stapte samen met de werkgever in 

de auto en dit gesprek werd gefilmd. Uiteraard hielden wij rekening met de RIVM-maatregelen. De opnamen zijn gemonteerd tot een uniek 

en krachtig filmpje. De werkgever verspreidt het filmpje in zijn netwerk via WhatsApp en social media om zo een baan te vinden voor de 

werkzoekende. De werkzoekende heeft een persoonlijke webpagina die via sociale media wordt ingezet voor een nog groter bereik!”

Gezond vestigingsklimaat met goede arbeidskrachten
Marcel van den Berg ging het gesprek aan met werkzoekende Marc van Eijl. Beiden zijn enthousiast over de initiatieven. Marcel: “Ik behartig de 

belangen voor de ondernemers op de vier bedrijventerreinen in Tiel. Ik doe mee aan dit project omdat een gezond vestigingsklimaat in deze 

regio niet zonder goede arbeidskrachten kan!  

Marcel van den Berg in gesprek 
met Marc van Eijl (werkzoekende)
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SBBT Veiligheidsontbijt 19 november 2020

Ben je nieuwsgierig geworden of heb je interesse om deel te nemen aan dit unieke project? Ga dan voor meer informatie naar 

www.werkzaakrivierenland.nl/netwerken

Werkzaak Rivierenland is voor de werkgever hét vaste aanspreekpunt als het om werk gaat. We matchen, detacheren, adviseren en organiseren 

het uitbesteden van werk zodat je het talent krijgt dat jouw bedrijf versterkt. Als relatie van UWV Werkbedrijf Rivierenland/Werkzaak krijg je een 

vaste accountmanager als contactpersoon. Daar kun je terecht met al je vragen over de arbeidsmarkt en personeelsbeleid.  

www.werkzaakrivierenland.nl/accountmanagers

-Werkzaak Rivierenland is dé organisatie voor werk en inkomen in Rivierenland. Wij versterken werkzoekenden, medewerkers en werkgevers bij het 

ontdekken, benutten en vergroten van talenten. Als het nodig is bieden we inkomensondersteuning of werk in een aangepaste omgeving. Werkzaak 

werkt voor 8 gemeenten in Rivierenland: Tiel, Culemborg, West Maas en Waal, West Betuwe, Zaltbommel, Maasdriel, Neder-Betuwe en Buren. 

Het project is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bestempeld als innovatief en heeft landelijke waardering en ondersteuning 

gekregen vanuit Perspectief Op Werk. Het concept van het project is ontwikkeld door De Mens Werkt Groep.



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 
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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.   

Volg ons ook op 

Bijeenkomsten 2021

5 maart    De Vree en Sliepen

25 mei   Werkzaak Rivierenland

16 september  ALV special  

27 oktober  SBBT Veiligheidsontbijt 

30 november   Sligro

 

             

Word ook lid 
en meld je aan 

via de website of e-mail!


