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Onrustige tijden
Na de coronacrisis hebben we te 
maken gekregen met een oorlog, 
en diverse crisissen als gevolg 
hiervan. De enorme inflatie maar 
ook de energiecrisis zorgen ervoor 
dat niet echt sprake is van rust. 
Het blijven onrustige tijden en voor 
sommigen zelfs onzekere tijden. 

Saillant detail is dat een crisis 
zorgt voor een verandering waar 
al jaren (al dan niet dringend) 
om gevraagd wordt. Zo ontstond 
door de coronacrisis een grote 
versnelling in het digitale bewustzijn. 
Meer thuiswerken werd de norm, 
veiligheids- en Arbo technische 
aspecten kwamen onder een 
vergrootglas. Maar ook de files 
namen in raptempo af, en de CO2 
uitstoot kelderde enorm. Iets waar 
de wereld al jaren om schreeuwde. 
Bij grote wereldsteden die in 
lockdown zaten verdween zelfs de 
smog voor een belangrijk deel.

Energietransitie
Ook op het gebied van de 
energietransitie is het opvallend 
hoe snel het nu gaat, ingezet door 
de enorme prijsstijgingen 

als gevolg van de oorlog. Ineens 
kan de kachel overal een graad 
naar beneden, zonnepanelen 
zijn niet aan te slepen. En heel 
Nederland moest van het gas af, 
dat gebeurt nu massaal. Maar is 
dat nu de oplossing? Stroom moet 
ook opgewekt en betaald worden 
en de infrastructuur is her en der al 
zwaar overbelast. Niet in de laatste 
plaats vanwege de versnelling in  
de switch.

Veranderen kunnen we dus 
wel, er is alleen een crisis voor 
nodig blijkbaar, en het voelen in 
de portemonnee blijkt dus een 
gamechanger te kunnen zijn. Niet 
iedere verandering is echter een 
verbetering, maar feit blijft dat de 
klimaatverandering doorzet, en dat 
wij met z’n allen daar iets in moeten 
doen. Ieder individu, het  

zijn kleine stapjes die het hem doen. 
Zo heeft KCB verduurzaming ook 
op de agenda en zijn er inmiddels 
in onze omgeving verdergaande 
initiatieven om onder andere 
bedrijventerreinen duurzaam te 
maken, in kleine stapjes en in kleiner 
comité. In deelgebieden stapje 
voor stapje over. Hierover volgt 
op kortere termijn meer informatie, 
al dan niet in combinatie met een 
thema avond.

Verandering
Een verandering kan onrustig zijn, 
zeker als deze ontstaat vanuit 
een crisis. Maar tegelijkertijd geeft 
het ook kansen, iets waar wij 
als ondernemers weer energie 
van krijgen toch? Laten we alle 
veranderingen dan ook zoveel 
als mogelijk benaderen vanuit 
een nieuwe kans. Dat maakt de 
toekomst met elkaar leuk en 
uitdagend, een toekomst waar wij 
als KCB graag een bijdrage aan 
willen leveren.

Voor nu wens ik iedereen namens 
het bestuur fijne en gezellige 
feestdagen en een goed en 
gezond 2023.

Voorzitter Hans Liefrink

Voorwoord
De feestdagen staan voor de deur, en net op de valreep het 
tweede KCB magazine bij u op de mat! Een mooi magazine, waar 
diverse mensen zich weer voorstellen en waarin we terugblikken 
op bijeenkomsten, ligt altijd goed onder de kerstboom. 
Tja, de kerstboom, het jaar is weer omgevlogen. Wederom een 
turbulent jaar. 

Niet iedere  
verandering 
is een  
verbetering
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" Een crisis 
vraagt 
om een 
verandering 
waar al jaren 
om gevraagd 
wordt.”
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Vincent Jägers is eigenaar van Premio Jägers 
Banden & Wielen, het bedrijf dat hij overnam van 
zijn ouders. Sinds februari 2021 is hij bestuurslid 
van de KCB. Lid van de KCB werd hij 20 jaar 
geleden. Dat sprak vanzelf: “Mijn vader was  
ook lid.”

Als bestuurslid heeft hij het Keurmerk Veilig 
Ondernemen (KVO) en de zichtbaarheidscampagne 
als aandachtsgebieden. Ook elders in Culemborg 
is hij actief, onder meer als lid van de werkgroep 
KVO. Hierin zijn naast ondernemers ook gemeente, 
brandweer en politie vertegenwoordigd. “Ik zet me 
graag in om partijen met verschillende belangen bij 
elkaar te brengen. Het is belangrijk om verbinding 
en verbondenheid te creëren, zodat we elkaar in 
Culemborg weten te vinden.”

Hercertificering KVO
Op bedrijventerrein Pavijen is hij betrokken bij de 
hercertificering voor KVO. “Pavijen heeft het keurmerk 
al 18 jaar. Daar mogen we best trots op zijn.” In de 
werkgroep KVO verwoordt Vincent het veiligheidsgevoel 
van de ondernemers. “Ik spreek veel ondernemers en 
geef aan wat zij belangrijk vinden.” Elk jaar nodigt de 
KCB de werkgroep uit om een avond over veiligheid te 
organiseren. “Dit jaar was dat de veiligheidsschouw die 
op 23 november heeft plaatsgevonden.” 

Zichtbaarheidscampagne
Een veilig, leefbaar Pavijen levert een positieve bijdrage 
aan het vestigingsklimaat van Culemborg. “Dat staat 
nu centraal in de zichtbaarheidscampagne, waarmee 

we focussen op de werving van personeel. Daarbij 
laten we zien dat Culemborg een aantrekkelijke plek is 
om te wonen en te werken.” Als geboren en getogen 
Culemborgse ondernemer staat hij daar uiteraard 
helemaal achter! 

“Verbinding en  
verbondenheid   

creëren”

Bestuurslid Vincent Jägers: 

Partijen met 
verschillende 
belangen bij  
elkaar brengen
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Begin september is Joanneke begonnen als directeur 
van Theater de Fransche School waar dagelijks 
films draaien of voorstellingen spelen. Voor cabaret, 
muziektheater en alle reguliere films hoef je dus niet 
de stad uit. De Fransche School programmeert tevens 
activiteiten in het openluchttheater bij Werk aan het 
Spoel in de zomermaanden. “Wat ons speciaal maakt is 
dat we in samenwerking met de stad programmeren”, 
aldus Joanneke. “Wil je een bepaalde artiest of 
film naar Culemborg halen; laat het me weten. Zo 
organiseren we in samenwerking met de vrouwenclub 
de Soroptimisten een filmavond voor de wereldwijde 

actie Orange The World, tegen geweld tegen 
vrouwen. Een ander mooi voorbeeld is de filmserie 
in samenwerking met De Natuur &  Vogelwacht. ‘We 
gaan graag mee in zulke initiatieven.” Als cultureel 
ondernemer wil ze bij de KCB graag uitwisselen met 
ondernemers in andere sectoren. “Ik ben bijvoorbeeld 
benieuwd hoe zij aankijken tegen zaken als efficiency 
en optrekken met samenwerkingspartners.” Ook wil ze 
graag weten wat er in stad en de regio speelt. “Want 
met Theater de Fransche School kunnen en willen we 
heel veel stemmen in de stad een podium bieden. 
Ook ondernemers nodigen we nadrukkelijk uit om daar 
gebruik van te maken.” 

Cultureel Culemborg 
Ondernemers gaat ze ook uitnodigen om 
cultureel Culemborg te steunen. “Samen met de 
Gelderlandfabriek en Werk aan het Spoel werken we 
aan een gezamenlijk sponsorplan. We willen zorgen 

dat bedrijven op efficiënte 
wijze kunnen tonen dat ze 
Culemborg een warm hart 
toedragen.” 

Eerste opbrengsten
Haar eerste KCB-bijeenkomst leverde al interessante 
leads en plannen op. “Iemand opperde een idee 
voor een filmavond: wij gaan die organiseren. We zijn 
uitgenodigd voor een event waar we jongeren kunnen 
laten zien hoe mooi het vak van theatertechnicus is. En 
de spreker over energie heeft me aan het nadenken 
gezet over collectieve energiewinning.” Tot slot: hoe 
vond ze de sfeer? “Informeel en inspirerend.” 

www.theaterdefranscheschool.nl
06-4006 6042
directie@theaterdefranscheschool.nl

Met een open, uitnodigende houding is Joanneke 
van de Woestijne onlangs KCB-lid geworden.  
“In het theater van de stad is iedereen welkom!” 

Joanneke van de Woestijne,  
directeur van Theater de Fransche School: 

“We bieden de hele  
stad een podium”
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Hun bedrijf bestaat 12,5 jaar. Afgezien van de eerste maanden is 
het altijd gevestigd geweest in Culemborg. “We wonen allebei in 
Culemborg en zijn er geboren en getogen. Dan is het fijn om ons 
netwerk dichtbij te hebben. Want je weet nooit wanneer je elkaar 
nodig hebt”, vertelt Maarten.

De roots van Maarten liggen 
in de evenementenbranche, 
terwijl Wouter een specialist is in 
houtbewerking. Sinds een jaar of 
zes maken ze uitsluitend flightcases. 
“De meeste klanten komen uit de 
evenementenbranche. Daarnaast 
worden onze kisten veel gebruikt 
in de auto- en motorsport. De 
televisiewereld is een markt in 
opkomst.”

Met de KCB kwamen ze in contact 
via een klant. “Die organiseerde 
een bedrijfsbezoek en nodigde ons 
uit.” Inmiddels zijn ze zo’n 5 jaar 
lid. “Het is goed om de bedrijven 
en de ondernemers op Pavijen 
te kennen. Voor de handel, maar 
vooral ook om met elkaar kennis uit 
te wisselen. We sparren graag met 
collega-ondernemers, bijvoorbeeld 
over zaken als inkoop en personeel”, 
zegt Wouter. Nog een voordeel: 
“De vorige parkmanager wees ons 
erop dat we samen met andere 
ondernemers afval op een slimme 
manier kunnen inzamelen.”

Aan de KCB hebben ze nog niet 
zoveel kunnen bijdragen als ze 
willen. Maar dat komt zeker nog.  
“In coronatijd hebben we mee-
gewerkt aan een livestream. En 
zodra we er klaar voor zijn, zullen we 
een bedrijfsbezoek organiseren!”  

“ Fijn om ons netwerk  
in de buurt te hebben” 

Wouter Jansen en Maarten Aikema, 
Flightcase Techniek Nederland:

We sparren 
graag met 
collega- 
ondernemers
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De KCB gaat een vacaturesite 
opzetten voor alle vacatures die er 
in Culemborg zijn. En om te zorgen 
dat deze vacatures ook gevonden 
worden zal er in Culemborg 
en omgeving een on- en 
offlinecampagne gestart worden 
die dankzij het Ondernemersfonds 
Culemborg 3 jaar zal lopen.

Zichtbaarheid
Deze campagne bestaat uit 
uitingen als Abri’s, advertenties, 
reclamezuil langs de snelweg. 
Maar ook via LinkedIn, Facebook, 
Instagram en Google.

Een andere benadering
De campagne prikkelt o.a. 
stadsgenoten die buiten 
Culemborg werken met de 
voordelen van geen reistijd, files of 
overvolle treinen met vertraging.

Wie kan meedoen?
Culemborgse ondernemers 
kunnen vacatures plaatsen 
op de vacaturesite. Of je nu 
in de maakindustrie zit, een 
dienstverlener ben of een winkel 
of restaurant runt. Je hoeft niet op 
Pavijen gevestigd te zijn. 
Wil jij ook vacatures plaatsen en 
je bent nog geen lid van KCB, dan 
ben je van harte welkom om lid te 
worden!

Plaats je vacatures op 
KansstadCulemborg.nl
Als straks de nieuwe website 
gereed is, kun je zelf een  
account aanmaken op  
KansstadCulemborg.nl en er al je 
vacatures kosteloos op plaatsen.

Tijdslijn
Het plan is dat de website dit jaar 
gereed zal zijn en de campagne 
zal opgestart worden zodra er 
voldoende vacatures op staan. 
Zodat de door de campagne 
verworven prospecten niet 
teleurgesteld zullen worden. 

Samen er een succes van maken
Hoe meer vacatures er op de 
website staan, hoe vaker een 
bezoeker zal terugkomen. En hoe 
groter de kans dat jij daardoor 
sneller de juiste man/vrouw voor de 
job vindt. Via het KCB- magazine, 
website en nieuwsbrief lees je 
wanneer de vacaturesite gereed is.

De KCB gaat actief 
voor je werven! 

Lastig om personeel  
te krijgen?  
Mensen vinden is op dit moment misschien wel het 
grootste probleem voor ondernemers in Nederland 
en zo ook in Culemborg. Door krachten te bundelen 
wil de KCB de Culemborgse ondernemers daarbij een 
helpende hand bieden.
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Cyberontbijt 
10 november 2023
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KVO-bijeenkomst met schouw 
23 november 2023



De stichting HUB Rivierenland brengt het regionale mkb onder de 
aandacht bij jongeren. Projectleider Cécile van den Boogaard: 
“Daarvoor initieer ik activiteiten waar jongeren en ondernemers 
enthousiast van worden.”

Zo’n activiteit is bijvoorbeeld de in 
november gehouden hackathon. 
Jongeren van vo, mbo en hbo 
zijn 24 uur aan de slag gegaan 
met vraagstukken over de 
energietransitie, ingebracht door 

Cécile van den Boogaard, HUB Rivierenland:

“ Jongeren en ondernemers 
enthousiasmeren”

KCB - 12

Meedenken 
over de 
energietransitie



o.a. De Vree en Sliepen, gemeente 
Tiel, Rabobank en Alliander. Of 
neem Battle of the boats, dat 
afgelopen jaar voor de tweede 
keer werd georganiseerd. “In 
drie maanden gaan jongeren 
een boot ontwerpen, bouwen 
en testen in een race. Teams 
van jongeren werken hierbij 
samen met medewerkers van de 
deelnemende bedrijven, waaronder 
Van Dillen Bouw.” Beide activiteiten 
hebben één ding gemeen: het zijn 
ontmoetingen waarin jongeren en 
bedrijven elkaar echt leren kennen.

Relevante onderwerpen
Ondernemersverengingen zoals 
KCB zijn voor Cécile belangrijke 

partijen om te spreken over 
‘onderwerpen die er toe 
doen voor ondernemers’. De 
arbeidsmarktproblematiek is groot 
en zal verder toenemen, maar 
snelle en eenvoudige oplossingen 
zijn er niet. Ook werkt het bij 
jongeren niet om – liefst telkens 
harder – te roepen dat je hen 
nodig hebt. Cécile zoekt tijdens de 
bijeenkomsten van KCB ook naar de 
invalshoeken die wel enthousiasme 
oproepen. Zoals meedenken 
over de energietransitie. Of een 
relevante vraag van een bedrijf 
voor je profielwerkstuk oppakken.  
Of je eigen droompad uitstippelen. 
Of, tot slot, een aantrekkelijke 
bijbaan vinden. 

Tweerichtingsverkeer
Cécile bezoekt de bijeenkomsten 
van KCB dus graag. Prettig en 
nuttig tweerichtingsverkeer: 
“Ondernemers weten me te 
vinden als ze een vraag hebben, 
bijvoorbeeld over stagiairs of hoe 
ze contact met een school kunnen 
leggen. Ik blijf op de hoogte van 
wat ondernemers bezighoudt en 
vang signalen op die inspiratie 
geven voor nieuwe activiteiten.” 

Met Marcel van den Berg heeft ze 
in het voorjaar een arbeidsmarkt-
event georganiseerd. “Met de 
steun van de KCB – een van de 
oprichters van Hub Rivierenland – 
ben ik heel blij!”.

Cécile van den Boogaard, HUB Rivierenland:

De Coronatijd  
heeft voor 
vertraging 
gezorgd
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Een leven lang ontwikkelen heeft 
hoge prioriteit bij ondernemers, 
merkt Joke. “Zeker in deze 
krappe arbeidsmarkt. Bedrijven 
investeren in hun medewerkers om 
toekomstbestendig te blijven. Ze 
weten goed wat ze nodig hebben, 
maar krijgen graag hulp bij het 
zoeken van passende
opleidingsoplossingen, is mijn 
ervaring.”

Gidsfunctie
Een praktijkvoorbeeld: “Een bedrijf in 
de trailer- en carrosseriebouw had 

behoefte aan nieuwe medewerkers 
én aan het doorontwikkelen van 
de huidige medewerkers. Met mijn 
collega heb ik andere bedrijven 
in deze branche benaderd, die 
vergelijkbare wensen hadden. 
Voor alle bedrijven hebben we 
vervolgens een aanbod op maat 
samengesteld: opleidingen, 
cursussen en trainingen van 
diverse opleidingspartners. Zowel 
op vaktechnisch gebied als op 
het gebied van werknemers-
vaardigheden. De bedrijven kunnen 
hier nu uit kiezen.” Voor diverse 

opdrachtgevers, waaronder AVRI 
Geldermalsen, heeft Joke zo als 
gids gefungeerd.” Individuele 
werknemers helpt het Leerwerkloket 
trouwens ook: “We hebben heel 
goede loopbaanadviseurs.” 

Onafhankelijk, gratis advies
Joke en haar collega’s opereren 
onafhankelijk. “We werken samen 
met de opleidingspartners die het 
best aansluiten bij de vraag van 
je bedrijf. En ons advies is gratis. 
Zolang dat nodig is, blijven we bij je 
bedrijf betrokken.”

Joke Broekhuizen is helemaal thuis in de markt voor leren en werken. 
Binnenkort bezoekt ze voor het eerst een KCB-bijeenkomst.  
“Via de KCB wil ik mijn netwerk in de regio verder vergroten.”

Joke Broekhuizen,  
adviseur Leren en Werken  
bij Leerwerkloket Rivierenland:

“ Een leven lang ontwikkelen   
is belangrijker dan ooit” 
Leerwerkloket Rivierenland
Voor gratis deskundig en onafhankelijk advies op maat
rivierenland@leerwerkloket.nl / joke.broekhuizen@leerwerkloket.nl
06-4685 2234 / rivierenland.leerwerkloket.nl
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" Ons advies is gratis. 
Zolang dat nodig 
is, blijven we bij je 
bedrijf betrokken.”
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Nederland heeft te weinig vakmensen in de techniek. Riverland Tech 
Explorers pakt dit probleem in de regio aan. Riverland Tech Explorers 
is het merk dat techniek onderwijs in de regio Rivierenland wil 
organiseren en verduurzamen. Ons doel: meer technisch geschoold 
personeel op de voor hun juiste werkplek. 

Om het probleem van technisch 
personeelstekort aan te pakken, 
heeft het ministerie van onderwijs 
Nederland in regio’s verdeeld 
op basis van demografische en 
economische factoren. Binnen deze 
regio’s ligt de opdracht om meer 
jongeren te interesseren én op te 
leiden in de techniek. 
In 2020 is dit project gestart vanuit 
het voorgezet onderwijs in de regio: 
van Culemborg tot Geldermalsen 
en Tiel tot Kesteren. Deelnemers zijn 
ORS Lek en Linge, Lingecollege, KWC, 
Van Lodenstein College, Yuverta en 
Pantarijn plus MBO instelling ROC 
Rivor. Leading in dit project is ORS 

Lek en Linge in Culemborg.
Belangrijke doelstellingen van dit 
project zijn de connectie maken met 
het bedrijfsleven en kinderen al op 
een jonge leeftijd in aanraking te 
brengen met techniek.

Nieuwe initiatieven
Samen met collega-docenten, 
regionale partners en bedrijven 
ontplooit Caspar initiatieven 
om school en bedrijfsleven te 

verbinden. “Zoals keuzevakken 
op het vmbo, waarbij leerlingen 
binnen bedrijven de praktijk kunnen 
ervaren. Bedrijven verzorgen op 
scholen ook gastlessen over 
technische thema’s.” Bedrijven 
hebben ook meegewerkt aan de 
Techniekdag 2022. “Dit was het 
eerste grote techniekevent in Tiel bij 
Metaglas met ruim 1.000 bezoekers, 
ouders met jonge kinderen: 
allemaal enthousiaste gezichten!” 
Komend jaar wordt er weer een 
Techniekdag georganiseerd, dit 
keer op zaterdag 13 mei bij A. Hak 
in Tricht. Daarnaast werken we 
aan een nieuw festival genaamd 
‘Tech Inside’, waarbij bedrijven hun 

 “ Bij kinderen op de basisschool brengen we techniek al onder  
de aandacht, want we willen een doorlopende leerroute 
creëren van vmbo naar mbo en uiteindelijk het bedrijfsleven”, 
zegt Caspar ten Berge.

Caspar ten Berge, projectleider  
Riverland Tech Explorers:

“ Bedrijven en scholen   
groeien naar elkaar toe”



deuren openen voor leerlingen voor 
een kijkje in de keuken, dit zal medio 
oktober 2023 plaatsvinden.

Steeds meer samenwerking
Ondernemers die hij bij de KCB 
heeft ontmoet, zijn ook enthousiast. 
“Een staalbedrijf dat mensen 
nodig heeft, wil graag gastlessen 
verzorgen en voor het organiseren 
van een open dag ben ik ook al 
gevraagd.” Ondernemers zetten 

de stap makkelijker dan docenten, 
merkt hij. “Voor sommige collega’s 
is het wel eens wennen. Connectie 
met het bedrijfsleven is hard nodig: 
we moeten het echt samen doen!” 

Menukaart – kies een vorm van 
samenwerken met school
Als ondernemer kun je 
samenwerkingsprojecten uitkiezen 
met als doel leerlingen in de 
praktijk techniek te laten ervaren. 

Op de komende bijeenkomsten 
van KCB zal ik aanwezig zijn om 
onze menukaart met initiatieven te 
verspreiden en meer bedrijven te 
leren kennen.

Caspar ten Berge
Projectleider Sterk Techniek 
Onderwijs (regio Culemborg/
Geldermalsen)
tbe@lekenlinge.nl
www.riverlandtechexplorers.nl
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" Keuzevakken op 
het VMBO, waarbij 
leerlingen binnen 
bedrijven de praktijk 
kunnen ervaren.”



KCB - 18

Tijdens de KCB-netwerkbijeen-
komst op 23 november heeft 
er samen met de ondernemers 
een schouw plaatsgevonden. De 
deelnemers hebben ervaren dat 
er veel tijd en aandacht nodig is 
om Pavijen schoon, heel en veilig 
te houden. Dit was een eyeope-
ner voor de ondernemers maar 
zeker ook voor de werkgroep van 
Pavijen. Het blijkt dat je altijd van 
elkaar kunt leren. Wil je ook een 
keer mee met een schouw, meld 
je dan per mail aan bij Elly Schip-
per, secretariaat@pavijen.nl

Ook de hercertificering Keurmerk 
Veilig Ondernemen Bedrijventerrein 
(KVO-B), Ondermijning, Cybercrime 
en uiteraard de camerabeveiliging 
op Pavijen werd besproken. Er staan 
op strategische posities came-
ra’s die 24/7 Pavijen bewaken. Die 
camerabeelden zijn glashelder en 
hebben al vaak bijgedragen aan het 
oplossen van delicten. 

Verbreding dekkingsgebied
De politie is continue op zoek naar 
verbreding van het dekkingsgebied. 
Het is mogelijk om camerabeelden 
op het terrein van de onderne-
mers toegankelijk te maken voor de 
beheerder. De politie kan bij calami-
teiten deze beelden dan ook veilig 
laten stellen en betrekken bij het 
politieonderzoek. 

Klein voorbehoud is dat de techni-
sche systemen met elkaar moeten 
kunnen communiceren. In de 
meeste situaties is dit het geval. 

Wil je ook jouw camerabeelden 
beschikbaar stellen, stuur dan een 
mail naar secretariaat@pavijen.
nl. Dit onder vermelding van het 
systeem dat gebruikt wordt en 
de daarbij behorende technische 
specificaties. De beheerder zal dan 
contact met je opnemen om de 
mogelijkheden te bespreken.
Als je te maken krijgt met een dief-
stal of inbraak, moet je altijd aan-
gifte doen bij de politie. Als aangifte 
binnen 5 dagen niet mogelijk is, 
dan kan je een mail sturen naar se-
cretariaat@pavijen.nl met de vraag 
de beelden veilig te laten stellen. 
Vermeld in de mail duidelijk locatie, 
dag en tijdsperiode. De beelden 
worden vervolgens uitsluitend aan 
de politie overgedragen zodra een 
vordering daartoe van de politie is 
ontvangen.

Veiligheids-WhatsApp groep
Ondernemers, politie en gemeente 
Culemborg willen bedrijventerrein 
Pavijen veilig houden en crimina-
liteit, ondermijning en vormen van 
overlast zoveel mogelijk uitslui-
ten. Tijdens de ondernemers-
avond is besloten om een ‘Veilig-
heids-WhatsApp groep’ in te zetten.  

De bedoeling daarvan is dat de 
ondernemer, gemeente en politie 
berichten over veiligheid in deze 
app-groep plaatsen, dit om ande-
ren te attenderen.  
Enkele voorbeelden: “Er is vannacht 
bij ons ingebroken, heeft u een rode 
auto gezien?” Of de politie kan vra-
gen: "Er wordt verzocht uit te kijken 
naar een vermist persoon of de 
aandacht wordt gevraagd voor…”.
Voor het gebruik van de app wordt 
de SAAR methode gevolgd:

S Signaleer
A Alarmeer door 112 te bellen
A  App bericht plaatsen in de 

groepsapp van wat je waarge-
nomen hebt (en dat je de politie 
belt)

R  Reageer, door je waarnemingen 
door te (blijven) geven aan de 
politie of verstoor de activiteiten 
door je bijvoorbeeld opvallend  
te gedragen c.q. hen aan te 
roepen zonder jezelf in gevaar te 
brengen.

Wil je ook deelnemen? Deel dan 
met Gerard van den Akker je naam, 
mobiele nummer en bedrijfsgege-
vens.

Gerard van den Akker, Wijkagent 
Culemborg West o.a. Pavijen 
Bereikbaar via: 06-5339 6874 of 
Gerard.van.den.Akker@politie.nl

Avondschouw 
KVO-B en Oproep: 
Whatsapp-groep



Gezamenlijk organiseren we, KCB 
en VNO-NCW Midden, samen met 
nog een aantal andere onder-
nemerskringen op 10 januari 2023 
de nieuwjaarsbijeenkomst. We 
gaan er een prachtige bijeenkomst 
van maken in de Gelderlandfabriek, 
geeft Tjerry Verhoeven regio-
manager VNO-NCW Midden aan. 

"We pakken het samen op, omdat 
je dan weer andere ondernemers 
ontmoet. Je netwerk vergroten is 
van belang om goed te kunnen 
ondernemen. Daarom slaan we 
graag de handen in elkaar en 
maken we er een mooi, groots en 
gezellig event van. 

De nieuwjaarsbijeenkomst is het 
moment van het jaar waar je onder 
het genot van een diner en een 
drankje net weer andere dingen 

hoort en elkaar beter weet te 
vinden."  
"Elkaar kennen is nodig, want dan 
kunnen we ook aan de slag met 
elkaar in projecten. Denk hierbij aan 
energie oplossingen, woningbouw, 
arbeidsmarkttekorten en een 
toekomstige regiodeal. Ook daar 
werken we als KCB en VNO-NCW 
Midden op samen en hebben we 
elkaars als ondernemers nodig. 
‘Hoe leuk is het om dit dan op een 
ontspannen manier te doen tijdens 
een nieuwjaarsbijeenkomst?"

"Met Monique (secretariaat 
KCB)en Marcel (Parkmanager 
Pavijen) zorgen we voor een top-
programma. En we kunnen ook 
alvast verklappen dat we een 
topspreker uit Den Haag hebben 
weten te strikken. Meld je dus snel 
aan!"

10 januari 2023  
Nieuwjaarsbijeenkomst gezamenlijk 
met VNO-NCW

14 maart 2023  
Algemene Leden Vergadering

09 mei 2023  
Bijeenkomst

29 juni 2023  
Seizoensafsluiting

Bijeenkomsten

Gezamenlijke 
Nieuwjaarsbijeenkomst

Geplande bijeenkomsten  
2023

Programma 
Nieuwjaarsbijeenkomst
De Gelderlandfabriek

17.00 - 17.30 uur    
Inloop en ontvangst met bubbels

17.30 - 17.45 uur   
Welkomstwoord door Kenny 
van Oort, voorzitter VNO-NCW 
Rivierenland en Hans Liefrink, 
voorzitter KCB

17.45 - 18.30 uur    
In gesprek met...

18.30 - 20.30 uur    
Buffet, borrel en netwerken

10 januari 2023

KCB - 19

Tjerry Verhoeven, VNO-NCW
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