TIBO: TOEKOMST IN BEDRIJVEN OSS JAARVERSLAG 2019
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INLEIDING
TIBO is een van de belangrijkste ondernemersverenigingen in Oss.
De doelstellingen van TIBO is onder te brengen in drie pijlers:
1. Samenwerken/netwerken,
2. kennisoverdracht,
3. belangenbehartiging.
TIBO is, met ruim 235 leden, de grootste ondernemersvereniging in Oss. Leden weten elkaar
te vinden en helpen elkaar vooruit. Daardoor kunnen ondernemers en hun onderneming
groeien.
Met veel plezier kijk ik terug op 2019;
Er waren afgelopen jaar veel leuke, goede en vooral druk bezochte bijeenkomsten:
•
•
•
•
•
•
•

goed bezochte jaarvergadering
diverse lunchbijeenkomsten met inspirerende gastsprekers
het City Diner; blijft een groot succes
Het grote 25 jarig bestaan event
diverse bedrijfsbezoeken
nieuwe TIBO Magazines
een gezellige Kerstborrel

Dit alles georganiseerd door onze PR Commissie. Dank daarvoor. Ze weten elk jaar weer
een mooi programma neer te zetten.
Naast het bestuur heb ik als voorzitter ook de rol om TIBO te vertegenwoordigen in diverse
gremia:
Kracht van Oss (KvO):
Als voorzitter van TIBO neem ik ook deel aan het bestuur van de Kracht van Oss, een
organisatie met als doel het behouden en creëren van werkgelegenheid door nieuwe
economische activiteiten toe te voegen aan de bedrijvigheid. Dat kan op verschillende
manieren, maar wel met een centraal uitgangspunt: samenwerken en verbinden. Een mooi
uitgangspunt en gezien de projecten die er lopen gebeurt dit ook echt.
De Kracht van New Business (KvNB) is de uitvoeringsorganisatie van de KvO, een
stichting die een ondersteuning kan bieden aan projecten door expertise aan te bieden aan
de ondernemers of financieel een ondersteuning te geven d.m.v. een voucher. Ikzelf ben
portefeuillehouder vanuit het bestuur voor de KvNB.
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Bestuurlijk Bedrijven Overleg (BBO):
Als voorzitter, samen met de voorzitters van 3O en OIK, maak je deel uit van het BBO, een
overleg tussen gemeente en de 3 belangenbehartigers namens de ondernemers. Hier
komen vele zaken over de Osse economie aan de orde. Onze mening wordt daar
meegenomen in beleidsvoorstellen, kortom, een echte manier van belangenbehartiging van
de Osse ondernemers bij de gemeente. Iets wat overigens op heel weinig plekken in
Nederland voorkomt.
Jurylid Ondernemer en Veelbelovend ondernemer van het jaar:
Als lid van de jury heb ik erg veel plezier gehad in de gesprekken die we met de diverse
kandidaten gevoerd hebben. Het is mooi om te zien hoeveel goede en creatieve
ondernemers we hebben binnen Oss. Jammer dat het Businessgala dit jaar niet door kon
gaan; we hadden zulke mooie kandidaten als (veelbelovend) ondernemer van het jaar. Ik wil
alle collega-ondernemers oproepen ook voor komend jaar weer goede kandidaten voor te
dragen.
Het bestuur van TIBO zal zich blijven richten op de Osse ondernemers. Het bestuur en de
commissies werken er hard aan om voor u een bijzondere ondernemersvereniging neer te
zetten.
Toekomst:
En dan kijken naar de toekomst. Als voorzitter neem ik, na 11 jaar bestuur waarvan 5 jaar als
voorzitter, afscheid van TIBO omdat ik buiten Oss werk en daardoor niet meer van alles op
de hoogte ben van wat er speelt binnen Oss. Dan moet je terugtreden en een nieuwe
voorzitter de kans geven deze rol op de goede manier in te vullen. Jammer vind ik het zeker;
ik heb me altijd met veel plezier in gezet voor TIBO en de ondernemers in het Osse.
Ik wens Yvonne en de rest van het bestuur veel succes met deze mooie vereniging!
Op dit moment leven we in een onzekere tijd; het Corona virus raakt ons allemaal,
persoonlijk of zakelijk. Een gekke tijd…. maar: blijf gezond en help elkaar!
Uw voorzitter,
Leonard Steetsel
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ACTIVITEITEN BESTUURSLEDEN
Ton Hendriks
Bijlage bij dit verslag:
• Cijfers
• Jaaroverzicht omzetbelasting 2018
• Prognose
Eric Horvath
Overzicht TIBO-events in 2019
Datum
24 januari
2019

Soort
Lunchbijeenkomst

Onderwerp / thema en locatie
Winnaars ondernemersprijzen
Business Gala 2018
Sprekers Berry Hendriks Cybe
en Marian Wagemakers Dalco
Locatie ‘t Woud
Van de Akker Metaal

Deelnemers
117 personen

11 april 2019

Bedrijfsbezoek

23 mei 2019

ALV

ALV + spreker Theo van Duren
Locatie City Hotel
Viering jubileum met foodfestival
en theaterprogramma
Met spreker Joris Luijendijk
Locatie Theater De Lievekamp
Locaties Hotel De Weverij – La
Couronne, Versaen, De Bodega,
Bistro Louis, L’Eglise, Trien,
Clemens

43 personen

13 juni 2019

25 jaar TIBO

12
september
2019

City Dinner

14 november
2019

Lunchbijeenkomst

Lunchbijeenkomst met SEC +
Arbeidskundig Collectief in
businessclub TOP Oss

106 personen

19 december
2019

Kerstborrel

Bij Vunderke

141 personen

101 personen

163 TIBO-leden +
externen

267 personen

De PR- en communicatiegroep is verantwoordelijk voor de door TIBO georganiseerde
activiteiten. In 2019 kwam de commissie maandelijks bijeen (met uitzondering van de
vakantieperiodes). Tijdens die bijeenkomsten worden TIBO-activiteiten geëvalueerd, een
planning van nieuwe bijeenkomsten opgesteld en ledenactiviteiten concreet georganiseerd.
Daarnaast zorgt de commissie voor input op de website en het TIBO-magazine. De
daadwerkelijke uitvoering van de organisatie van de activiteiten is uitbesteed aan Publicity.
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De commissie is als volgt samengesteld:
Ardy van de Louw, Ilse Bakker, Henk Gruntjes en Eric Horvath (voorzitter).
MAGAZINE
In 2019 heeft TIBO een eigen magazine uitgegeven. Het tijdschrift is primair bedoeld voor
leden, maar nadrukkelijk ook voor andere ‘stakeholders’. Het wordt in een oplage van ca.
1500 stuks verspreid. Het magazine werd in eigen beheer uitgegeven. Opmaak, druk,
redactie en verspreiding wordt gerealiseerd door TIBO-leden.. Uit de opbrengsten kunnen de
kosten grotendeels worden gedekt.
De PR-groep verzorgde samen met Sprangers de redactie, waarbij Sprangers de feitelijke
uitvoerende werkzaamheden verrichtte. De eindredactie van het blad is in handen van Ilse
Bakker en Eric Horvath vanuit TIBO.

Jasper van Wordragen
Zonder specifieke portefeuille heb ik in 2019 als algemeen bestuurslid met name de
belangen van startende ondernemers en zelfstandigen vertegenwoordigd. Startende
ondernemers die support ontvangen van Starters Succes Oss Bernheze hebben de
mogelijkheid een half jaar lang gratis kennis te maken met Tibo. Via de Kracht van Oss is
Tibo indirect ook bestuurlijk vertegenwoordigd bij starters Succes. Tibo draagt zo bij aan de
ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid in Oss en biedt daarbij een actief netwerk voor nieuwe
ondernemers.

Bas Huiskes
Het aantal bedrijfsleden in het jaar 2019 bedroeg totaal 230 leden per 31-12-2019. Er
hebben zich in 2019 12 nieuwe leden aangemeld waarvan 3 leden via starters succes.
9 leden hebben zich afgemeld. We zien dat het lastig blijft om grotere bedrijven in de
productie en maakindustrie aan te laten sluiten. Desalniettemin blijven we inzetten op een
gezonde mix van branche en sectoren.
Daarnaast heb ik in 2019 2x deelgenomen aan de klankbordgroep namens TIBO voor de
realisatie van 4 windmolens in het gebied Elzenburg-De Geer in 2020. Er zijn in 2019 een
aantal bijeenkomsten geweest in het gemeentehuis. In deze bijeenkomsten zijn we
geïnformeerd over de keuzes van o.a. de opstellingen, type molens volgens de MER (milieu
effect rapport) en het ontwikkelspoor. De klankbordgroep is beëindigd met een advies aan de
gemeenteraad.
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Odette Grundeken
Ik ben vooral betrokken bij het onderwerp Arbeidsmarkt en Onderwijs.
Het afgelopen jaar vooral bezig geweest met “talent”. Er zijn diverse overleggen gevoerd met
de gemeente en andere ondernemersverenigingen. De Talentencampus wordt steeds
actiever. Er is duidelijk voortgang, het aantal aangesloten studenten actief in Oss groeit
alsmede het aantal aangesloten bedrijven. Dit toename is onder andere het gevolg van het
aansluiten van de sector onderwijs bij de Kracht van Oss en de substantiële bijdrage vanuit
deze laatste organisatie aan de learning communities. Deze learning communities zijn
inmiddels een groot succes. Er waren kritische geluiden vanuit TIBO om meer ondernemers
te betrekken bij de talentencampus, er zijn gesprekken gevoerd over de profilering van de
talentencampus in Oss. Na diverse overleggen zijn we in onderling overleg gekomen tot de
volgende stelling:
‘De Talentencampus heeft als doelstelling talent te behouden en aan te trekken voor Oss,
met een focus op de doelgroep 16-26 jaar’
Er is bewust een tijdsspanne van 3 jaar aan verbonden omdat wellicht na deze periode er
een veranderende focus kan zijn c.q. aanvullende focus naar een bredere doelgroep bv
mensen met achterstand tot de arbeidsmarkt, niet alleen vallend binnen de categorie 16-26
jaar.
Oss heeft hierin een onderscheidende aanpak omdat we hier zowel een fysieke locatie
hebben (Talentencampus) als ook uitvoeringskracht in de vorm van de Talentencampus
organisatie. Met de focus op bovenstaande stelling moet de talentencampus ook voor Tibo
leden nu en in de toekomst een succes kunnen worden.
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