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Veelzijdig en informatief
Het blad komt 4 keer per jaar uit, 
en iedere keer komen verschillende 
ondernemers aan het woord. 
Daarnaast zullen de diverse 
samenwerkingspartners zich 
presenteren en zal er nieuws zijn 
vanuit de Gemeente en de Stichting 

Ondernemers Fonds Culemborg 
(OFC), welke mede hebben 
bijgedragen bij de totstandkoming 
van dit magazine. Bedrijven worden 
voorgesteld, leuke ontwikkelingen 
worden gemeld en diverse columns 
en artikelen brengen een diversiteit 
aan onderwerpen onder de 

aandacht. Kortom, een veelzijdig 
blad met een hoge informatieve en 
verbindende waarde! Daar hechten 
wij als KCB veel waarde aan!

Nieuws en ontwikkelingen
Het nieuwe seizoen is weer van 
start gegaan met veel nieuws te 
melden en veel ontwikkelingen in 
het vooruitzicht. Het ledenaantal 
van de KCB groeit weer fors, en de 
diverse onderwerpen die spelen in 
Culemborg blijven wij nauwgezet 
volgen. Met enerzijds de geplande 
woningbouw in de spoorzone, 
anderzijds de vluchtelingen crisis, 
de energietransitie en de steeds 
maar toenemende inflatie, zijn er 
genoeg onderwerpen waar wij als 
KCB mee bezig gaan zijn, waar wij 
jou als ondernemer mede mee 
willen ondersteunen. 

Mocht je nog geen lid zijn van 
de KCB, kom gerust eens langs 
bij een van onze bijeenkomsten. 
Bijeenkomsten met ruimte voor 
een serieus onderwerp, maar ook 
voor veel gezelligheid en onderlinge 
verbondenheid. Zo helpen we 
elkaar, Culemborg onderneemt!

Met vriendelijke groet,
Hans Liefrink

Jaap de Windt, directeur en 
mede-eigenaar van Van Dillen 
Bouwgroep in Culemborg, werd 
jaren geleden lid van KCB. “Als 
niet-Culemborger wilde ik op 
de hoogte blijven van de lokale 
ontwikkelingen én de verbinding 
met collega-ondernemers 
zoeken.” Deze drijfveren zijn nog 
sterker geworden nu hij begin 
2021 bestuurslid is geworden.

“Als bestuur vielen we met onze 
neus in de boter: de gemeente 
Culemborg kondigde de 
ontwikkelingsplannen voor de 
Spoorzone aan.” Dit leidde tot 
een zorgvuldige positiebepaling. 
“Enerzijds is de KCB een netwerkclub 
voor alle ondernemers in heel 
Culemborg. Daarnaast is de 
KCB belangenbehartiger voor de 
ondernemers op bedrijventerrein 
Pavijen. Momenteel is de KCB 
een overkoepelend platform 
in de communicatie tussen 
gemeente en bedrijven als 
het gaat om de Spoorzone-
problematiek en de geplande 
woningbouw op Pavijen. De KCB 
staat voor gezond en duurzaam 
ondernemerschap in Culemborg, 
met in het bijzonder Pavijen, waar 
ondernemers kunnen groeien en 
een gezond en toekomstbestendig 

vestigingsklimaat bestaat. Vanuit 
deze positie kunnen we onze 
communicatieve rol goed invullen.” 
Voor ondernemers is ondertussen 
nog veel onduidelijk. “We dringen 
er daarom op aan dat bedrijven 
goed worden meegenomen in de 
toekomstperspectieven.”

Speerpunten
Welke ontwikkelingen zijn er op zijn 
aandachtsgebieden infrastructuur/
leefbaarheid en verduurzaming/
energietransitie? “Dankzij de 
samenwerking van Pavijen met 
Stichting Collectieve Beveiliging 
kunnen we de veiligheid van Pavijen 
toekomstgericht handhaven. Qua 

infrastructuur zien we erop toe dat 
de bedrijven in Culemborg goed 
bereikbaar blijven.”

Met verduurzaming heeft hij als 
bouwer affiniteit. “We onderzoeken 
hoe we verduurzamings-
maatregelen met investerings- 
en financierings-mogelijkheden 
kunnen aanbieden in collectieve 
pakketten die aansluiten op de 
wensen van bedrijven. 
Zo kan duidelijk worden wat 
ondernemers gezamenlijk kunnen 
doen en wat ze individueel willen 
doen. Binnen twee maanden 
komen we met meer informatie 
hierover.”

“ Collectieve  
ondernemersbelangen 
op de kaart zetten”

Bestuurslid Jaap de Windt:Voorzitter Hans Liefrink

Voorwoord
Voor je ligt de allereerste uitgave van ons nieuwe magazine.  
Een magazine, gemaakt voor en door de ondernemers van 
Culemborg. Het magazine is bedoeld om een extra steentje bij te 
dragen aan het informeren van elkaar wat er speelt, maar ook om 
elkaar beter te leren kennen en zien wat de mogelijkheden zijn  
binnen ondernemend Culemborg.

Veel 
ontwikkelingen 
in het vooruitzicht
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Wout Cobussen, Rentwereld: 

Contact met andere ondernemers
Drie maanden geleden is Jasper lid 
geworden van de KCB. Waarom? 
“Ik vind het belangrijk om te weten 
wat er in de regio speelt en om 
in contact te komen met andere 
ondernemers. In onze branche zijn 
we het enige bedrijf in de regio 

Culemborg, dus dat kan handig 
zijn.”

KCB behartigt 
ondernemersbelangen 
Bijeenkomsten van de KCB heeft hij 
nog niet kunnen bijwonen. “Ik heb 
me dus nog geen duidelijk beeld 

van de KCB kunnen vormen. Ik 
weet wel dat de KCB de belangen 
van ondernemers behartigt bij 
de gemeente en ondernemers 
probeert te verenigen, bijvoorbeeld 
voor een zonnestroomcollectief. Dat 
zijn goede zaken, die ik als KCB-lid 
graag wil ondersteunen.”

Wout is afkomstig uit het Land van 
Maas en Waal. “Ik ben lid geworden 
om verbinding te krijgen met 
Culemborgse ondernemers én om 
te weten wat er hier allemaal speelt. 
Zelf woon ik niet in Culemborg 
en dan krijg je toch minder mee. 
Zeker met de ontwikkelingen 
rond de Spoorzone/Pavijen is het 
belangrijk om via de KCB op de 
hoogte te blijven. De KCB beluistert 

de belangen van ondernemers 
en vertegenwoordigt die bij de 
gemeente; dat is heel goed.”

De deur staat hier open
Goed vindt hij ook dat KCB-
bijeenkomsten vaak worden 
gecombineerd met bedrijfs-
bezoeken. “Je krijgt een kijkje 
in de keuken van een bedrijf: 
superinteressant!” 

Waar mogelijk wil Wout zich inzetten 
voor de KCB. “Met het Event Center 
was ik destijds betrokken bij de 
verkiezing van de Ondernemer 
van het jaar.” Nieuwe contacten 
en verbindingen zijn altijd welkom. 
“Onlangs hebben we bijvoorbeeld 
een middelbare scholier uit 
Culemborg ontvangen die 
geïnteresseerd was in ons bedrijf. 
De deur staat hier open.”      

“ Op de hoogte blijven 
van ontwikkelingen  
in de regio”

“ Door de KCB heb ik veel 
mensen leren kennen”

Nieuw lid: Jasper Wijnschenk  
van 3DTechDraw 

Complexe vormen 
uit verspaanbare 
materialen

3DTechDraw maakt de 
meest complexe vormen uit 
verspaanbare materialen, zowel 
metaal als niet-metaal. Het 
bedrijf is in 2008 opgericht en 
vestigde zich zes jaar geleden 
in Culemborg. De verhuizing 
van een plattelandsdorp naar 
Culemborg is goed bevallen. 
“We zitten hier dichter bij 
alle faciliteiten. En voor onze 
werknemers is het bedrijf ook 
beter bereikbaar geworden”, 
zegt Jasper Wijnschenk, 
oprichter en directeur-eigenaar 
van 3DTechDraw.

In 2016 werd hij lid van de KCB, 
toen hij nog actief was met het 
Event Center. Nu is hij directeur 
van Rentwereld, dat mobiele 
voorzieningen als woonunits, 
toilet- en koelwagens verkoopt 
en verhuurt. “Aan het KCB-
lidmaatschap heb ik veel 
contacten en opdrachten 
overgehouden. Daar pluk ik 
nog de vruchten van. Het heeft 
me geholpen om mijn weg in 
Culemborg te vinden.”
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Gemeente Culemborg werkt 
in het stationsgebied aan een 
duurzame en levendige woon- 
en werkomgeving. Een nieuwe 
woonwijk waar Culemborgers 
een passende woning kunnen 
vinden, waar zij gezond en 
prettig samenleven en waar 
de identiteit van de creatieve 
maakindustrie voelbaar is en 
blijft. 

Een moderne OV-hub vormt het 
hart van de toekomstige wijk. Zo 
creëert Culemborg ruimte voor 
de groeiende stad en wordt de 
duurzame bereikbaarheid van 
Culemborg met het Rivierenland en 
de Randstad versterkt en verbeterd. 
Verantwoordelijk wethouder Monica 
Wichgers legt uit waarom deze 
ontwikkeling zo belangrijk is voor de 
stad. 

‘Culemborg is een kleine stad 
waar mensen begrijpelijkerwijs 
graag willen wonen. We zitten 
vlakbij de Randstad, hebben een 
station, goede scholen en andere 
voorzieningen. Maar ook een 
mooie historische binnenstad, 
groene randen en een levendig 
bedrijventerrein. In Culemborg 
vind je een mooie mix van wonen, 
werken, leren, spelen en recreëren. 
Voor ieder wat wils.’

Woningbehoefte
Dan rijst de vraag waarom de 
gemeente de ontwikkeling van 
de bouw van deze woonwijk 
heeft ingezet. Monica Wichgers 
geeft aan dat uit regionaal 
woningbouwonderzoek is 
gebleken dat Culemborg een 
woningbehoefte heeft van circa 
2.000 extra woningen tot 2030. 
‘Ons grootste probleem is de druk 
op de ruimte, we hebben een 
beperkt bebouwbaar oppervlak. 
Dat betekent dat we slim met 

onze ruimte om moeten gaan. Dat 
geldt voor iedereen. Voor inwoners 
en gemeente, maar ook voor 
verenigingen en ondernemers.’

Op de plek waar de toekomstige 
woningbouw is gepland, bevindt 
zich nu bedrijventerrein Pavijen. 
Gemeente Culemborg is met 
de betreffende bedrijven in 
gesprek om het terrein waarop 
zij gevestigd zijn, geschikt te 
maken voor woningbouw en 
samen met de ondernemers naar 
passende alternatieven te zoeken. 
‘De druk op de ruimte schuurt 
met diverse maatschappelijke 
thema’s, maar ook met het vrije 
ondernemerschap. Dat begrijp ik 
heel goed. Feit is dat de gemeente 
de ruimte op het bedrijventerrein 
anders wil benutten en het wil 
transformeren tot een gezond, 
prettig en levendig woongebied. Dit 
kan voor ondernemers ook kansen 
opleveren. Maar die kansen moeten 
we in gezamenlijkheid creëren, dat 
kan de overheid niet alleen. 

Wij weten dat je alleen weliswaar 
sneller gaat dan samen, maar we 
zijn ervan overtuigd dat je samen 
verder komt. Wij willen daar graag 
een open gesprek over, zonder 
dubbele agenda. Iedereen mag 
ons uiteindelijke doel weten en daar 
ook over meepraten. De toekomst 
van Culemborg gaat ons allemaal 
aan.’ 

‘Een programma met de grootte 
en impact als deze vraagt om een 
zorgvuldig proces en uitgebreide 
voorbereiding. Gemeente 
Culemborg is initiatiefnemer, 
wat betekent dat we een aantal 
extra formele stappen in de 
planning moeten opnemen’ aldus 
Bouke. ‘Zo hebben we laatst een 
participatiedag georganiseerd. 
Hierbij hebben we betrokkenen 
geïnformeerd over de plannen en 
informatie omtrent het gewenste 
woonmilieu opgehaald. Dit is 
input voor de structuurvisie die 
we in december aan de raad 
voorleggen.’ 

Structuurvisie
Bouke vervolgt: ‘Een structuurvisie 
is de basis voor de uit te werken 
plannen in het gebied. Daarna 
werken we die visie uit tot een 

masterplan dat aangeeft waar 
de hoofdfuncties van het gebied 
komen te liggen en hoe het gebied 
als geheel samenhangt. Vervolgens 
werken we elk deelgebied waar 
gebouwd kan worden uit in een 
concept Nota van Uitgangspunten. 
Hierin gaat het concreet over 
het aantal en type woningen, 
bouwhoogte, groenvoorzieningen, 
parkeerplaatsen, et cetera. Die 
delen we met alle betrokkenen, 
waarna de gemeenteraad hem 
vast moet stellen.’  

Randvoorwaarden
Bouke verwacht deze concretisering 
in 2023. ‘Komend jaar werken we 
de plannen verder uit en blijven we 
met de ondernemers in gesprek 
over wat dat specifiek voor hun 
situatie betekent. Ook delen we de 
plannen weer met de stad. Beide 

zijn een randvoorwaarde voor 
verdere planvorming. 

Wonen, werken en verblijven
Daarna moet er nog heel veel 
gebeuren voordat we echt kunnen 
bouwen, die ontwikkeling gaat 
stapsgewijs. Wij hopen dat we 
door de samenwerking met alle 
betrokken partijen tot een mooie, 
nieuwe woonwijk komen. Een wijk 
waar Culemborgers een passende 
woning kunnen vinden en op een 
prettige manier kunnen wonen, 
werken en verblijven.’

de ontwikkeling  
van het stationsgebied

Gebieds-
regisseur  
aan het woord

Wethouder Monica Wichgers over 

Bouke Vellinga  

Bouke Vellinga is gebiedsregisseur van het programma 
Stationsomgeving. Hij doet dat samen met Marjolein Jurrius. 
Bouke en Marjolein zijn verantwoordelijk voor de inhoud en de 
voortgang van het programma, sturen de andere teamleden 
en de projecten daarbinnen aan en houden verbinding met 
de diverse betrokken partijen. 

Een duurzame 
en levendige 
woon- en 
werkomgeving
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6 juli: Seizoensafsluiting
Bij Beachclub De Meent in 
Beusichem.



we tips. Een voorbeeld: iemand 
diende een aanvraag in voor een 
evenement op een zondag. Zeiden 
wij: misschien kun je het een week 
later doen, want dan zijn de winkels 
open en heeft het meer impact.”

Actieve aanvrager: KCB
KCB weet de weg naar het OFC 
goed te vinden. “Eerst kregen we 
vanuit de KCB ‘losse’ aanvragen 
binnen”, legt Kirsten uit. “ Inmiddels 
bundelen ze die aanvragen in een 
jaarplan. Ook de ondernemers van 
het Chopinplein doen het zo. Dat 
geeft ons een beter inzicht in het 
geld dat ermee gemoeid is. Dat 
is handig, want we moeten ook 
rekening houden met aanvragen 
van andere ondernemers. We willen 
daarom weten wat we in een jaar 
ongeveer aan aanvragen kunnen 
verwachten.”

Zichtbaarheidscampagne en 
beveiliging Pavijen
Een belangrijke KCB-activiteit is de 
zichtbaarheidscampagne die aan 
Culemborgers én de buitenwereld 
laat zien wat Culemborg allemaal 
te bieden heeft. Voor het nieuwe 
deel van de campagne, met name 
gericht op vacatures, heeft het OFC 
onlangs ook weer ondersteuning 
toegekend. De door de KCB 
aangestelde parkmanager van 
Pavijen wordt voor 50% door de 
gemeente en voor 50% door het 
OFC bekostigd. Ook de beveiliging 
van Pavijen, waarvoor KCB gaat 
samenwerken met de Stichting 

Collectieve Beveiliging, wordt door 
het OFC ondersteund. “Minder 
diefstallen en minder overlast: dit 
heeft zich bewezen”, aldus Len. 

Aanvragen gevraagd
Het OFC wil én kan voor 
ondernemers en sportverenigingen 
nog meer doen dan nu. “Er zijn 
bijvoorbeeld goedgekeurde 
activiteiten voor wandelpaden en 
sporttoestellen die nog gerealiseerd 
kunnen worden”, zegt Len. “Hierbij 
zijn ook derden betrokken; de 

coronatijd heeft bij hen voor 
vertraging gezorgd.” Kirsten: “Helaas 
zijn er ook nog steeds ondernemers 
die het OFC niet kennen. Meer 
bekendheid kunnen we echt wel 
gebruiken.” “Gelukkig neemt het 
aantal aanvragen jaarlijks toe”, zegt 
Len. “Maar het mogen er nog meer 
worden!”

Meer weten over het 
Ondernemersfonds Culemborg? 
Kijk op 
ondernemersfondsculemborg.nl

Weet jij wat de Kunstroute Culemborg, de kerstmarkt en de bevei-
liging van Pavijen met elkaar gemeen hebben? Ze krijgen financiële 
ondersteuning van de Stichting Ondernemersfonds Culemborg 
(OFC). Kirsten Achterberg en Len de Koster, espectievelijk voorzitter 
en secretaris van het OFC, vertellen wat het OFC allemaal doet. 

Het OFC is tien jaar geleden 
opgericht. Jaarlijks wordt een 
percentage van de OZB die 
huurders en bezitters van zakelijk 
vastgoed in Culemborg opbrengen 
door de gemeente Culemborg als 
subsidie verstrekt aan het OFC. 
Ook veel andere Nederlandse 
gemeentes kennen soortgelijke 
ondernemersfondsen. 

Zo werkt het OFC
Het OFC ondersteunt activiteiten 
die goed zijn voor ondernemend 
Culemborg. Van ondernemers, 
voor ondernemers en door 
ondernemers. Maar ook voor 
sportverenigingen. Globaal werkt 
het OFC als volgt. Een collectief/
vereniging van ondernemers dient 
een aanvraag in. De Adviesraad 
van het deelgebied waarop 
de aanvraag betrekking heeft, 
beoordeelt de aanvraag en geeft 
advies. Vervolgens neemt het 
bestuur de beslissing.” Kirsten: 
“Adviezen nemen we als bestuur 
zoveel mogelijk over. We zien erop 
toe dat het beschikbare geld goed 
wordt besteed. Met de inhoud van 
de aanvraag bemoeien we ons 
niet.” Len: “Een enkele keer geven 

Kirsten Achterberg en Len de Koster  
van Ondernemersfonds Culemborg:

“ Aanvragen zijn  
altijd welkom!”

De Coronatijd  
heeft voor 
vertraging gezorgd
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uitgenodigd om de lezing bij te 
wonen.”

Versterken relatie met 
Culemborg
“Rivierenland heeft gelukkig 
veel ondernemersorganisaties, 
waaronder de KCB. En Culemborg 
heeft voor ROC Rivor veel potentie. 
Want vanouds is Culemborg sterk 
gericht op Utrecht, maar in de 
eigen achtertuin heeft Culemborg 
eigenlijk alles al. En we willen graag 

ons jonge talent in de regio houden. 
zodat ze beschikbaar zijn voor 
onze regionale bedrijven.” Hij wil 
maar zeggen: “Wij willen de relaties 
met de KCB en Culemborgse 
ondernemers graag verder 
versterken!”

Wil je meer weten over ROC 
Rivor en DigiLab Rivierenland? 
Bel of mail Hilco van de Kraats: 
tel. 06 41 23 40 20 / e-mail: 
hilcovandekraats@rocrivor.nl

Hilco is docent en ontwikkelaar bij 
ROC Rivor; tevens is hij projectleider 
van DigiLab Rivierenland. “In dit 
project gaan studenten van 
ROC Rivor mkb’ers helpen om 
een digitaliseringsslag te maken. 
Ondernemers komen daar vaak 
niet aan toe, omdat ze geen geld, 
geen tijd en/of te weinig kennis van 
digitalisering hebben. Studenten 
en docenten hebben die kennis 
vaak wel en kunnen zo leren hoe 
je een echt project aanpakt.” 
DigiLab Rivierenland wordt mogelijk 
gemaakt met een subsidie van 
het ministerie van Economische 
Zaken, de provincie en de steun van 
diverse partners, waaronder VNO-
NCW. 

Aan de slag in de Innovatie-
week: 7 tot 10 november 
ICT slim combineren met andere 
disciplines, zoals marketing, 

communicatie en e-commerce: 
daar gaat het om bij DigiLab 
Rivierenland. “Hoe optimaliseer je 
het bestelsysteem? Hoe bescherm 
je klantgegevens? Hoe bepaal 
je de socialmedia-strategie 
en voer je die efficiënt uit?” Op 
digilabrivierenland.nl kunnen 
ondernemers hun vraagstukken 
aanmelden. De uitgekozen 
projecten worden uitgevoerd in 
de Innovatieweek. “Maandag 7 
november hebben we de kick-off 
en donderdag 10 november sluiten 
we af met de Herfstlezing.”

Drie dagen focussen 
Mbo-studenten die aan de slag 
gaan met ondernemersvragen: 
dat is op zich niet nieuw. “In 
Ondernemend Rivierenland hebben 
eerder zo’n 1500 studenten gewerkt 
aan 450 projecten. Die projecten 
duurden ongeveer 10 weken; op 

een vaste dag in de week werden 
daarvoor uren ingepland.” De 
Innovatieweek heeft een andere 
vorm. “Samen met docenten van 
ROC Rivor gaan 150 studenten 
drie hele dagen focussen op 
de multidisciplinaire projecten.” 
Hilco is heel benieuwd naar de 
resultaten. Voor de follow-up ziet 
hij al mogelijkheden. “Denk aan 
trainingen over softwaregebruik of 
het gebruik van social media. Of 
een cursus: hoe bouw je online aan 
jouw bedrijf?”

Herfstlezing 10 november
De resultaten van de Innovatieweek 
worden gepresenteerd tijdens de 
Herfstlezing. “ROC Rivor organiseert 
die elk jaar. We hebben steeds 
een boeiende gastspreker die 
een actueel thema belicht. Zowel 
ondernemersorganisaties als 
individuele ondernemers worden 

Samenwerking van overheid, ondernemers en onderwijs?  
Hilco van de Kraats gelooft erin. “DigiLab Rivierenland  
is daar een gaaf voorbeeld van!”

DigiLab Rivierenland:

“ Daar worden  
studenten  
en ondernemers  
wijzer van” 

Wij willen de 
relaties met 
de KCB graag 
verder versterken
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Marit is actief in de regio 
Culemborg-West Betuwe. “Ik 
informeer bedrijven over de 
instrumenten die plaatsing van 
onze mensen kunnen bevorderen, 
zoals loonkostensubsidie en een 
no-riskpolis. Maar ik maak ze er 
vooral van bewust hoe belangrijk 
het voor onze doelgroep is om 
passend werk te hebben. Geen 
werk of niet-passend werk hebben 
kan veel schade aanrichten. Leuk 
werk draagt bij aan een gelukkig en 
gezond leven.”

Netwerken loont
Met collega Miranda Schouten 
bezoekt Marit de KCB-
bijeenkomsten. “KCB is een goed 
platform om ideeën en informatie 
uit te wisselen, maar ook om te 

netwerken. Er is altijd een spreker, 
de bijeenkomsten zijn informeel en 
de sfeer is erg prettig.” Daar komen 
regelmatig mooie contacten uit 
voort, bijvoorbeeld met Willem-Jan 
Coenmans, eigenaar van Handling 
With Care en Social Return in 
Culemborg. 
Zijn uitnodiging voor een kennis-
makingsgesprek leidde tot meer. 
“Inmiddels werken drie werknemers 
bij Handling With Care, met 
extra begeleidingsinspanning en 
loonkostensubsidie. 

Daarnaast werken statushouders 
bij Social Return in het kader 
van sociale activering en 
taalontwikkeling. Vanuit dit traject 
hebben al meerdere mensen 
passend betaald werk gevonden.”

Samenwerking met KCB
Werkzaak Rivierenland werkt ook 
regelmatig samen met KCB. “Zo 
zijn we nu druk bezig met het 
organiseren van de inspiratiesessie 
‘Het Werk Draait Door’ rond de 
thema’s Kies je pad, Werkgeluk en 
Fitlife. Dit is een initiatief van KCB, 
OCT, Ribizz, VNO-NCW Midden en 
Werkzaak Rivierenland. De sessie  
zal plaatsvinden op donderdag  
13 oktober bij Werkzaak Rivierenland 
in Geldermalsen.”

Wil je weten wat Werkzaak 
Rivierenland voor jouw bedrijf kan 
betekenen? 

Bel of mail Marit Elzinga:  
tel.06 39 30 33 92
melzinga@werkzaakrivierenland.nl

Als accountmanager van Werkzaak Rivierenland zet Marit 
Elzinga zich in voor het vinden en creëren van passend werk voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Denk bijvoorbeeld 
aan mensen met een uitkering of mensen met verminderde 
loonwaarde als gevolg van een licht verstandelijke beperking, 
gedragsproblematiek of een psychiatrische achtergrond.”

Marit Elzinga, Werkzaak Rivierenland:

“ Passend werk  
draagt bij aan levens-
geluk en gezondheid”

Inspiratiesessie:   
Het Werk Draait 
Door
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Stichting Collectieve Beveiliging 
Pavijen verzorgt sinds 2002 
de camerabeveiliging op 
bedrijventerrein Pavijen. Op alle 
toegangswegen staan camera’s 
die uitsluitend gericht zijn op het 
openbaar terrein.

Sinds 2006 Keurmerk Veilig 
Ondernemen Bedrijventerreinen 
(KVO-B)
De ‘werkgroep collectief 
beveiligen’ waar Gemeente, Politie, 
Brandweer, Schipper Security, 
Koppelaar Beveiliging, Stichting 
Pavijen en Parkmanager KCB zitting 

in hebben spant zich jaarlijks in 
om het KVO-B te behouden. De 
werkgroep komt ongeveer vier keer 
per jaar bij elkaar en tweemaal 
per jaar wordt er een schouw 
gehouden. Ondernemers worden 
gevraagd de KVO-B enquête in 
te vullen. Daarmee kun je invloed 
uitoefenen op de maatregelen die 
in jouw belang genomen worden. 
Eind 2022 hopen wij het certificaat 
weer te ontvangen.Met KVO-B 
korting op jouw verzekeringspremie. 

Wist je dat verzekeringsmaat-
schappijen korting verstrekken op 
de premie aan ondernemers die 

gevestigd zijn op een bedrijven-
terrein met het keurmerk KVO-B. 
Vraag er uw verzekeringsmaat-
schappij naar. 

Protocol inbraken en veiligheid
Als er wordt ingebroken of diefstal 
vanaf je terrein wordt gepleegd is 
het advies dat altijd te melden bij 
de politie. Om je schade vergoed 
te krijgen van de verzekering en als 
je wilt dat de dader wordt gepakt, 
dan heeft de politie je aangifte 
nodig. Alleen dan kan een officieel 
onderzoek worden gestart.

Meer weten, kijk op www.pavijen.nl

Onderdeel van de van Dillen 
Bouwgroep is Timmerfabriek 
Culemborg BV waar duurzame 
hardhouten kozijnen, ramen en 
deuren worden geproduceerd! 
Recent heeft van Dillen deze 
Timmerfabriek voorzien van een 
volledig nieuw computergestuurd 
machinepark waarop het 
bedrijf uiteraard superstrots 
is. Deze vernieuwing geeft 
het bedrijf grote seriematige 

productiemogelijkheden waarbij 
het vakpersoneel minder zwaar 
fysiek belast is, de komst van deze 
nieuwe machines en robots heeft 
overigens niet geleid tot een verlies 
van arbeidsplaatsen. 

In het hart van deze vernieuwde 
Timmerfabriek zal de bijeenkomst 
dan ook plaatsvinden en is het 
nieuwe machinepark uiteraard te 
bewonderen.

27 september 2022  
Van Dillen Bouwgroep 
seizoensopening en bedrijfsbezoek

13 oktober 2022        
Inspiratiesessie ‘Het werk draait 
weer door’

2 november 2022     
Ondernemersontbijt met  
Maria Genova (zie foto)

23 november 2022   
KVO-avond met stichting Pavijen  
bij DS Events

Stichting Collectieve  
Beveiliging Pavijen

Bijeenkomsten

Seizoensopening 
bij Van Dillen Bouwgroep

Geplande bijeenkomsten  
2022

Globaal programma:
17:30 uur
Inloop met hapje en drankje
18:00 uur
Welkom door voorzitter  
Hans Liefrink en mededelingen
18:10 uur
Presentatie Van Dillen 
Bouwgroep door Jaap de Windt
18:20 uur
Rondleiding Timmerfabriek
19:15 uur
Buffet en netwerken
20:30 uur Eindtijd

27 september 2022  -  17:30 - 20:30
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What the h@ck! 
2 november 2022
 
Vorig jaar werden meer dan drie 
miljoen mensen Nederlanders 
slachtoffer van cybercrime. Ook 
steeds meer bedrijven worden 
gehackt en de gevolgen zijn vaak 
enorm. Hoe komt dat en hoe kun 
je dat voorkomen? Tijdens deze 
laagdrempelige en interessante 
sessie vertelt onderzoeksjournaliste 
Maria Genova over de nieuwste 
trucs van hackers en wat de 
meeste ondernemers online 
verkeerd doen. De sessie is 
interactief, met veel voorbeelden 
uit de praktijk en er komen veel 
vragen aan bod. Hoe onthoud je 

bijvoorbeeld tientallen verschillende 
wachtwoorden en waarom mag 
je niet hetzelfde wachtwoord voor 
verschillende websites gebruiken?
Trap je in een vals Whatsapp 
bericht? Of in Phishingmails? 
Meer informatie:
kcbculemborg.nl



Colofon
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