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Cyber lanceert drie nieuwe
websites
Blij en ook best een tikkeltje trots presenteren wij
u onze drie nieuwe websites. Eén voor elke
hoofdactiviteit van de Cyber Groep: Cyber Advies,
iFocus en Cens-or. Eén familie, drie bedrijven;
allemaal om u optimaal te faciliteren in het beheer
en onderhoud van de leefomgeving.

Lees meer >

Nieuw gezicht: Joyce Lokate
Sinds april hebben we ons Cyber Advies-team
versterkt met een nieuwe adviseur. Joyce Lokate
heeft na haar opleiding Tuin- en
Landschapsinrichting in Velp gewerkt als
landschapsontwerper en adviseur bij diverse
ontwerpbureaus en de overheid. Binnen Cyber
gaat Joyce haar kennis van de groene
leefomgeving inzetten, en waarborgt ze de
ruimtelijke kwaliteit en beleving in projecten en
processen.
Lees meer >

Cyber met vlag en wimpel
geslaagd voor CO2-audit
Als Cyber Groep zijn we ons bewust van het nut
en de noodzaak van duurzaam ondernemen.
Het verlagen van de CO2-emissie is daar een
onderdeel van. Sinds april 2020 zijn wij in het
bezit van het CO2-bewust Certificaat.
Woensdag 13 april 2022 heeft de CO2-audit
over 2021 plaatsgevonden, waarbij de Cyber
Groep met vlag en wimpel is geslaagd!

Lees meer >

NCBOR 2022:
Veel belangstelling voor waardenmodel Cyber
Het Nationaal Congres voor beheerders van de
fysieke leefomgeving was weer een geslaagde
dag. Ruim 300 beheerders reisden donderdag 21
april 2022 af naar Helmond. Tijdens het congres,
dat in het teken stond van ‘Beheer met
meerwaarde’, was er veel belangstelling voor het
‘Waardenmodel leefomgeving’ van Cyber.

Lees meer >

Begeleiding van
jongprofessionals vanuit Cens-or
‘We willen het ook écht goed doen!’
Waar kunnen we jongprofessionals echt
ondersteunen in de eerste fase van hun carrière?
Dat is voor Cens-or de centrale vraag in de
begeleiding van kandidaten naar geschikte
functies en organisaties. Om hier zoveel mogelijk
meerwaarde in te kunnen bieden, stelt Cens-or
een klankbordgroep in waar geïnteresseerden
zich nog voor kunnen aanmelden.

Lees meer >

Cyber ondersteunt Wageningen
bij onderzoek toekomst beheer
openbare ruimte
De gemeente Wageningen onderzoekt hoe het
dagelijks beheer van de openbare ruimte het
beste georganiseerd kan worden. Vanuit een
gemeentelijk ‘ZUS’-traject worden de scenario’s
zelf doen, uitbesteden of samenwerken tegen het
licht gehouden. Cyber Advies is gevraagd de
gemeente daarbij te ondersteunen.

Lees meer >

Grote belangstelling webinar
'Sturen op Waarden'
Anneloes Voorberg en Marcel Aarnink hebben
op 7 april ruim vijftig deelnemers digitaal
meegenomen in het ‘Waardenmodel fysieke
leefomgeving’. De leden van Stadswerk en
NVRD werden in een uur bijgepraat over de
ontwikkelingen en uitdagingen voor beheer en
de kansen die het sturen op waarden biedt.

Lees meer >

Vacatures Cens-or Arbeidsbemiddeling >
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