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Vereecken Fruit is ’Onderneming van het jaar’

VRUCHTEN PLUKKEN NA PITTIG JAAR
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In dit nummer:
> Biologische wereld aan de voeten van Green Organics
> Onderneming 5 jaar na dato: ZWAAN buitensport
> Bestuurderstaken: ’Tevreden spin in mooi web’
> Het uitgelaten gevoel van een dagje jagen
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De gebroeders Vereecken hadden na een
slechte seizoensstart niet verwacht het jaar
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2012 toch succesvol af te sluiten. Want vooral
op basis van verschillende innovaties mogen
ze zich ’Onderneming van het jaar’ noemen.
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DE FAVORIETE HOBBY VAN…

Op een vrije zaterdag is er voor Berthold
Loosman met zijn hond Cooper niks avontuurlijkers dan gezonde buitenlucht, goede sfeer
en interessante contacten op te doen tijdens
een dagje jagen om en nabij Swifterbant.
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Vanuit een Dronter kantooretage verhandelt
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Green Organics het gros van de biologische
groente- en fruithandel. „In de regio zijn we
tamelijk onbekend; in het wereldje kennen
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telers, distributeurs, verwerkers en fabrikanten
ons goed.”

ZWAAN BUITENSPORT 5 JAAR NA DATO
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Hoe vergaat het startende ondernemers in onze regio? Starters delen
hun ervaringen in een serie van vier.
Deze keer Jurgen Zwaan (29) van ZWAAN
buitensport over zijn hoogtepunten en
valkuilen.
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Opzegging van lidmaatschap van de OVDD kan
slechts schriftelijk geschieden tegen het einde
van een kalenderjaar, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste 1 maand.

“Ik verwacht van
mijn accountant dat hij
niet alleen doet, maar
vooral ook luistert.”
Partners in business
Ondernemers zoals u zijn de pioniers, de durfals en de motoren van de maatschappij. Ondernemen daagt u uit, dwingt u om
creatief bezig te zijn. Het inspireert u altijd te zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Als sparringpartner staan we naast
u met een duidelijk advies, regionale betrokkenheid en een transparante aanpak. Groei en continuïteit van uw bedrijf is ons doel.
We monitoren uw bedrijfsvoering, geven u handvatten, zodat u - als dat nodig is - direct kan bijsturen om succesvol te ondernemen.
De Kromme Rijn 1, 8253 RG Dronten, T. (0321) 38 52 52, www.flynth.nl

Ondernemen inspireert.

Makelaars
Uw bedrijfspand
verkopen of verhuren?

Het is bij ons
in goede handen
Complexe onroerend
goed vraagstukken en
taxaties zijn zaken waar
VSO makelaars &
taxateurs al ruim 20 jaar
vertrouwd mee is.
VSO is ISO gecertificeerd
zodat u gewaarborgd
bent van een goede
dienstverlening.
De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318
Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

www.vsomakelaars.nl

LIEVE HESTER,
Was dát even schrikken zeg, toen Herman de allerlaatste alinea van zijn
allerlaatste nieuwjaarspeech voorlas. Even hakkelde hij, maar toen gingen zijn oogjes glinsteren. Ik ken hem al een paar jaar, dus ik weet dat
hij het belangrijkste vaak tot het laatst bewaard. Maar dit? Ineens werd jij
daar neergezet: Hester, de beoogde nieuwe voorzitter van onze OVDD.
Ik wist niet anders dan dat jij de nuchtere koningin van de zilveruitjes
was. En dat je graag met de laarzen in de klei staat. Problemen niet uit
de weg gaat, maar ze liever meteen oplost. En nu Hester, nu word jij
wachten tot het definitief is. Maar ik weet zeker dat niemand het in z’n
hoofd haalt om jou ook maar één strobreed in de weg te leggen.
Je hebt ongetwijfeld lang nagedacht voordat je ’ja’ zei op de vraag.
Misschien zelfs een nachtje slecht geslapen. Maar het is je gegund hoor.
Vooral ook omdat ik zeker weet dat je het goed gaat doen. Want jij
kunt immers heel goed hoofd- en bijzaken van elkaar scheiden. En dat
luisteren veel belangrijker is de praten, weet jij maar al te goed. En je
beseft natuurlijk maar al te goed dat tijd kostbaar en vooral schaars is. En
dat je tijd, zeker in je vrijwilligersrol, dus goed moet benutten. Ellenlange,
oeverloos saaie en zinloze vergaderingen en interprovinciale of -sectorale
bilateraaltjes waar tóch niets wordt besloten? Die mijd je liever. En je
weet natuurlijk ook dat de OVDD uiteindelijk ván de leden is. Dus maakt
een bestuur beleid op basis van de wensen die de leden hebben, niet op
basis wat ze zelf denkt dat goed voor de leden is. Weet jij trouwens al
wát de standpunten van de OVDD zijn? Weet jij wat OVDD concreet van
Lelystad Airport vindt? En van Roggebotsluis? En van het huidige ’handhavingsbeleid’ door de gemeente? En weet jij eigenlijk wel wat de OVDD
de afgelopen jaren voor ons als ondernemers concreet bereikt heeft?
Nou Hester, je ziet dat er een schone taak op je ligt te wachten. Uit ervaring weet ik hoe pittig zilveruitjes (en hun omgeving) kunnen zijn. Jij als
koningin van diezelfde uitjes bent daar goed tegen opgewassen. Dus je
nieuwe rol bij onze OVDD ga je ongetwijfeld ook met veel verve invullen.
Veel succes daarbij meid.

Koos in ’t Hout
Hoofdredacteur en ondernemer

OM TE BEGINNEN

onze nieuwe voorzitter. Natuurlijk…, we moeten nog een paar maanden

KORTNIEUWS
NIEUWE PAND GEEFT JMC
BOUWSTEEN VOOR TOEKOMST
Na enige vertraging in de bouw heeft JMC Accountants en
Belastingadviseurs haar nieuwe kantoor aan De Oude IJssel in Dronten
per begin januari 2013 betrokken. Richard Onderberg is blij met
de nieuwe huisvesting die hij karakteriseert als „kantoorpand met de
mooiste uitstraling in de regio, waarmee wij kleur aan Dronten geven.”
Niet alleen de blauwe kleur getuigt daarvan, ook het onder architectuur gerealiseerde gebouw toont dat. Het drie verdiepingen hoge pand
ademt duurzaamheid. Bijvoorbeeld door het warmtepompsysteem
dat een belangrijke CO2-uitstootreductie geeft. Tevens zorgt een
uitgebalanceerd ventilatiesysteem in combinatie met vloerverwarming
voor een aangenaam klimaat zonder dat er airco aan te pas komt.
JMC wilde een kantoor dat medewerkers een goede werkplek geeft en
klanten een prettige ontvangstruimte biedt. Onderberg is er tevreden
over: „Onze entree met hellingbaan, brede drempelvrije deuren en lift
zijn daar een voorbeeld van. De open ruimtes met veel licht geven een
open sfeer.” Tevens legt het kantoor met haar snelle glasvezelverbinding
een fundament voor nog flexibeler dienstverlening met online administratie mogelijkheden: „We werken al twee jaar lang zoveel mogelijk
digitaal waarmee we het milieu willen ontlasten. Dat past weer prima
bij maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.”
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FLANTUAS MAAKT HONGERIG VIA FACEBOOK
Flantuas, het restaurant aan de startbaan van Lelystad Airport, onder-

keuken. De menukaart bestaat grotendeels uit gerechten, gebaseerd

scheidt zich sinds kort nadrukkelijker met ’Smaak van Flevoland’. Vooral

op regioproducten in een straal van zo’n 45 kilometer: kippen van

via Facebook en Twitter wil de Dronter kok-eigenaar Gerhard Flantua

boer Kok uit Lelystad, kaas van de Polderzoom bij Dronten en vlees

zich meer roeren. Naast de economische terugval verandert de markt

van stadsboerderij De Kemphaan uit Almere. Flantua: „De uitdaging is

in de nabije omgeving namelijk. Minder trainingen en incentives rond

om balans te vinden in omgeving, kwaliteit en prijs. Ik ken het verhaal

Lelystad Airport, onder andere door e-learning en een terugloop in de

achter de producten, omdat ik ze zelf bij de boer ophaal. En dat wil ik

automotive rond Lelystad Airport. Die klandizie neemt dus af. Daarom

graag ook uitdragen aan provinciegenoten die ons restaurant nog niet

wil Flantuas de regio Flevoland meer bereiken en uitnodigen voor haar

kennen.”

KORTNIEUWS
UIT HET GEMEENTEHUIS

’BUREN ONTMOETEN BUREN’
GOED ONTVANGEN

MKB VRIENDELIJKSTE GEMEENTE
MKB-Nederland organiseert in 2013 voor de derde keer de tweejaarlijkse landelijke verkiezing MKB-vriendelijkste gemeente. LexNova

De Gemeente Dronten kijkt tevreden terug op het ondernemerseve-

doet ook in 2013 het onderzoek naar de ’MKB-vriendelijkste

nement ’Buren ontmoeten Buren’. De laatste editie op 26 november

gemeente’. Om de meningen te peilen over de MKB vriendelijkheid

jl. – bij de Veluwse Banketbakkerij op bedrijventerrein Business

van Dronten biedt LexNova enkele vragen aan. Ondernemers kunnen

Zone Delta te Dronten – kwamen liefst 75 personen op af. Volgens

Dronten er kwalificeren voor de MKB vriendelijkste gemeente van

accountmanager Daniëlle ter Beke van de gemeente blijkt hieruit

Nederland. Kijk hiervoor op www.mkbvriendelijkstegemeente.nl/

dat de bijeenkomsten populair zijn: „De meerwaarde is dat alle

dronten.

relevante partijen en relaties op zo’n avond bij elkaar komen,
zowel ondernemers als verschillende vertegenwoordigers vanuit

Dienstverlening naar het midden- en kleinbedrijf in Dronten kenmerkt

de overheid. Door de laagdrempeligheid schieten mensen elkaar

zich door het betrekken van ondernemers bij het tot stand komen van

net even gemakkelijker aan.” Ook bood wethouder Paul Gach

beleid. De Sociaal Economische Agenda (SEA) en de periodieke

alle aanwezigen de mogelijkheid zich even kort te presenteren.

bijeenkomsten met ondernemers zijn daar een goed voorbeeld van.

Daarnaast kreeg eenieder een goody bag met promotiemateriaal
van de aanwezige bedrijven. „Je merkt dat ondernemers nieuws-

De inzet van onze accountmanagers maakt het mogelijk dat u één

gierig zijn wie nu eigenlijk hun bedrijventerreincollega’s zijn.

aanspreekpunt heeft in het gemeentehuis.

Dergelijke contacten leidden her en der zelfs al direct tot zaken.
Overigens alle complimenten aan de bakkerij, die als gastheer

De gemeente Dronten kenmerkt zich in het MKB als kenniscentrum

zelfs zijn productietijdstip had verschoven om het ons te kunnen

voor de agro-sector, uitvalsbasis voor kleinschalige en grootschalige

demonstreren.”

recreatie en toerisme en als gemeente voor innovatieve combinaties
van wonen en werken.

De eerstvolgende bijeenkomst staat gepland in het voorjaar op
bedrijventerrein Dronten Noord.

Met de nadruk op kennis, dienstverlening en nieuwe vormen van
wonen en werken, sluit de Toekomstvisie 2025 van de gemeente
goed aan op de thematiek van de ’entrepreneurial economy’. In
dit type economie is meer ruimte voor ondernemerschap en spelen
kleinschalige, vaak nieuwe, bedrijven een belangrijke rol bij het
stimuleren van innovatie en macro-economische groei.
Deze kansen passen bij het karakter van Dronten als MKB-gemeente.
Bestaand en nieuw ondernemerschap wordt daarmee gefaciliteerd.

MET FLEX-BV MEER SLAGKRACHT
die namens de BV worden verricht en fiscale voordelen zijn eerder

vennootschap (BV) oprichten. Tijdens een informatiebijeenkomst voor

binnen handbereik. Ook de verplichte blokkeringsregeling, de bankver-

een aantal ondernemers op 13 december jl. ging notaris Mr. Marja

klaring en de accountantsverklaring bij inbreng in natura zijn afgeschaft.

de Wilde de Ligny uit Dronten in op de nieuwe wet Vereenvoudiging

Nederland telt een half miljoen BV’s en dat aantal zal nu vermoedelijk

en flexibilisering van het BV-recht, beter bekend als de Flex-BV. Eigenlijk

stijgen. De statuten van ’oude’ BV’s kunnen zodanig worden gewijzigd

zijn er alleen voordelen, omdat belemmeringen zijn weggenomen.

dat er geen 18.000 euro, maar bijvoorbeeld 1 euro aan aandelenka-

Bijvoorbeeld de afschaffing van het minimum startkapitaal van

pitaal is. Hierdoor kan bijna 18.000 belastingvrij worden uitgekeerd.

€18.000; ondernemers mogen het startbedrag zelf bepalen. Hierdoor

Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan vrijblijvend

kunnen starters en mkb’ers eerder en makkelijker profiteren van de voor-

contact op met Marja de Wilde de Ligny.

delen van een BV. Zo zijn zij privé niet aansprakelijk voor handelingen
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Sinds 1 oktober 2012 kunnen ondernemers eenvoudiger een besloten

NU VANAF € 25,- P/M
ONLINE BOEKHOUDEN!

Uw administratie voor
2013 positief beginnen?
Pak dan uw eerste voordeel met ons online
boekhoudprogramma KING. En bespaar
tot wel € 43,- voordeel per maand!
Als u zich voor 28 februari aanmeldt, krĳgt u de eerste 3
maanden (tot en met mei 2013) helemaal gratis. En proﬁteert
u dus van maar liefst 5 maanden besparing dit jaar!
Meer weten? Bezoek onze website: www.jmcaccountants.nl
én beoordeel uw mogelĳkheden!
JMC Accountants en Belastingadviseurs
De Oude Ĳssel 3, Dronten
0321 – 317944 / info@jmcaccountants.nl

Events
De Dieze 26-28 Dronten
www.flevoict.nl T 0321 386 230

“Flevo Office 4.1,
het nieuwe werken!”

T
)GTGKMOGG

Vergadering
Symposium
Vakbeurs
Teambuilding
Feest

www.meerpaal.nl/events
De Rede 80 | 8251 EX Dronten | 0321 388 777

’ONDERNEMER VAN HET JAAR’ GEEFT AAN GOEDE DOELEN

Als ’Ondernemer van het jaar’ mocht Aart Lijs van Profile Tyrecenter

cheques overhandigd. Lijs: „Ons bedrijf ondersteunt financieel al meer-

Flevobanden in Dronten eind 2012 een cheque overhandigen aan

dere maatschappelijke doelen in de gemeente, zoals sportverenigingen

een zelfverkozen goed doel. Aart Lijs heeft gekozen voor twee doelen:

maar ook het dierenpark en de Bazar Open Hof. Nu leek het ons eens

Stichting Hospice Dronten voor ondersteuning aan mensen die in een

goed om organisaties te helpen die actief zijn in de persoonlijke levens-

vertrouwde omgeving de laatste fase van hun leven willen doorbrengen

sfeer. Beide organisaties waren verrast en ook wij zijn blij dat we op

en het Betty Dekker Fonds voor mensen die een extra steuntje in de rug

deze manier een bijdrage aan het sociaal en maatschappelijk welzijn

nodig hebben. Beiden krijgen 500 euro om te besteden aan hun doel-

kunnen leveren.”

stelling. Op dinsdag 11 december werden in een feestelijke sfeer de

ORFA VISSER INVESTEERT IN DUURZAME TOEKOMST
Begin 2012 heeft Orfa Visser op bedrijventerrein Business Zone Delta
te Dronten aangrenzende grond inclusief bedrijfshallen aangekocht. De
uitbreiding bedraagt 6.000 m², waarvan 1.300 m² was bebouwd.
Door de twee bedrijfshallen met elkaar te verbinden en te overkappen
is een nieuwe productiehal ontstaan met een oppervlakte van 460 m².
Daarin zijn enkele energiebesparende facetten aangebracht. Zo bestaat
de verlichting uit LED-armaturen. De hal is voorzien van een tanddak;
de noordelijke kant geeft lichtinval, de zuidelijke kant is voorzien van
72 m² zonnepanelen. Intern is het pand onder andere voorzien van een
nieuwe lasersnijmachine. Deze machine is voorzien van een intelligente
oplossing voor het aan- en afvoeren van materialen. De mogelijkheid
om continu en onbemand te kunnen draaien betekent een veel hogere
disciplines forceren, dieptrekken, flenswalsen, lassen en apparatenbouw
door deze uitbreiding op de toekomst voorbereid.
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productiviteit. Orfa Visser is als internationaal toeleverancier met de

NIEUWJAARSBIJEENKOMST
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OVDDNIEUWS
N23 MOET NOG OP DRIE PLEKKEN
OP DE SCHOP

ondernemersvereniging

de Driehoek

DAAROVER PRATEN ZIJ
Het bestuur van de OVDD vergadert iedere eerste donderdag van de maand. In
’Handel & Wandel’ informeert het bestuur
de leden over de zaken die

De ontwikkeling van de N23, ofwel de autoverbinding Alkmaar-Zwolle, staat nog steeds

besproken zijn of aan de orde komen.

hoog op de agenda van de OVDD. Een drietal schakels in de regio Dronten vragen drin-

Hebt u suggesties of onderwerpen die

gende verbetering.

u bij het bestuur onder de aandacht wilt
brengen? Neem dan even contact op met

Ten eerste de Baai van Eesteren: bij het Golfpark in Lelystad bespaart een boven- of

Trudy Stoker van het bestuurssecreta-riaat

ondergrondse rechtstreekse verbinding richting dijk Enkhuizen-Lelystad maar liefst 9,5 km

(0321 - 33 55 95).

aan afstand. Ten tweede is dat de douchebakvariant ter hoogte van Dronten. Daarbij wordt
doorgaand verkeer gescheiden van bestemmingsverkeer en stroomt dus sneller door. Tenslotte
baart het knelpunt Roggebotsluis voor Kampen zorgen. Of zoals voorzitter Herman Vermeer
het stelt: „De regio Zwolle is meer en meer belangrijk voor ons vanwege de groeiende

NIEUWE LEDEN OVDD

economie. Anderzijds zien ze ons ook steeds meer als partner. Nu loopt het verkeer echter
al vast, dus als de economie weer aantrekt, moet er naast de Hanzelijn wat veranderd zijn.

BBC DRONTEN

Een hoge brug of tunnel is me om het even, als we maar goed bereikbaar blijven. Om

De heer J.W.F. Weenk

de noodzaak te duiden is het aan ons om met ondernemers de economische waarde van

PATIO TUININRICHTING

goede bereikbaarheid in cijfers uit te drukken.”

De heer J.F. Ostermeier
MSP LICHT EN GELUID
De heer J. Klock
DECOKAY S&O

HANDEL & WANDEL

De heer M.G.J. Grafhorst
CERVON GATOR VERHUUR
Mevr. G. Robaard-Naber

U bladert in de nieuwe Handel & Wandel. Helaas blijkt het dat ook OVDD niet ontkomt

X1 CONNECT B.V. / ZIVENDI B.V.

aan de crisis. Het is niet mogelijk gebleken om alle advertentieruimte te verkopen aan on-

De heer P.H.F.F. Diederiks

dernemers uit onze eigen gemeente. Het bestuur is van mening dat haar Handel & Wandel

FRIETERIA/ DUBBELDEKKER

een verenigingsmagazine is waar uitsluitend door ondernemers uit onze eigen gemeente in

Mevr. A. Dekker

geadverteerd mag worden. Derhalve zal er nu een grotere bijdrage uit de verenigingskas

2D PLANOLOGISCH ADVIESBUREAU

aangewend moeten worden. We willen namelijk niet snijden in de kwaliteit van ons

De heer J.W. de Jongh

magazine!

CAPWAY PAN NETHERLANDS BV
De heer J. Klopman

In mei staat de algemene ledenvergadering op de agenda. Wij willen dan graag met u van

AVENU AUTOGROEP

gedachte wisselen over dit onderwerp. Vooralsnog blijft de Handel & Wandel dit jaar net zo

De heer L.J.M. van der Meer

mooi, en vol met verhalen over en door ondernemers uit onze eigen gemeente!
Bestuur OVDD

NIEUWE DONATEURS
WEEVER
De heer A. Weever

OVDD-LEDEN WAARDEREN HANDEL & WANDEL
12 H&W

De leden van de OVDD zijn vol lof over het OVDD-magazine Handel & Wandel. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat de OVDD onder haar leden
gehouden heeft. Alle leden hebben eind 2012 een enquête ontvangen met daarin ook vragen over het regionale ondernemersmagazine. Bijna 80%
van de respondenten is ’overwegend tevreden’ tot ’tevreden’ over zowel de inhoud als de lay-out van het magazine. Ook de frequentie en advertentietarieven krijgen de goedkeuring van de doelgroep.

BESTUURDE

M/V

Tijdens de nieuwjaarsrede sprak Herman Vermeer al over de wijziging van onze bestuurssamenstelling. Herman Vermeer en Jan v.d.

TEVREDEN SPIN IN MOOI WEB

Wiel zijn in mei aftredend en niet herkiesbaar. Paul Hetsen heeft
aangegeven ook zijn termijn niet te willen verlengen.

De OVDD telt acht actieve bestuurders en ruim 400 betrokken leden,

Dat houdt in dat wij op zoek zijn naar actieve OVDD leden die

die met elkaar zorgen voor dynamiek op vele fronten. Achter de

hun steentje willen bijdragen op bestuurlijk niveau.

schermen fungeert Trudy Stoker als verenigingsmanager die „als
spin in het web” binnen de vereniging fungeert. „Zo zie ik het ook

Bent u, of kent u een enthousiaste ondernemer of onderneemster

echt. Het merendeel van de leden ken ik goed. Regelmatig krijg ik

die bij ons aan de bestuurstafel wil deelnemen? Dan graag een

vragen binnen van ondernemers. Dat kan gaan over contacten met

reactie naar info@ovdd.nl

de overheid of over het zoeken van een geschikte dienstverlener. Ik
probeer in dat geval vooral te faciliteren met namen van meerdere
aangesloten leden. Iedereen is gelijk voor me.”

SAMEN SLEUTELEN AAN TECHNISCH
REGIONAAL ONDERWIJS

BESTUURDERSTAKEN

GEZOCHRST:

Daarnaast bereidt ze alle vergaderingen en overlegvormen voor,
maakt notulen, organiseert bijeenkomsten en houdt de website bij.
„Al met al ben ik wekelijks toch wel ruim twintig uur actief met de
OVDD. Hoewel ik voor deze werkzaamheden een vergoeding krijg,
is het vooral veel vrije tijd die ik er in stop. Maar ik doe het met ple-

De OVDD wil met het Regionale Opleidingen Centra (ROC) in de regio

zier. Net zoals ik met mijn eigen evenementenbureau actief ben met

- Landstede en Flevoland - afspraken maken om middelbaar technisch

organiseren, past deze taak als verenigingsmanager me helemaal.”

geschoold personeel te kunnen waarborgen voor haar leden in de regio
Dronten. Voorzitter Herman Vermeer stelt dat veel regionale ondernemers

Voordat de OVDD in 2006 ontstond, was de geboren Drontense

zitten te springen om jongeren die de kennis van ‘de oude LTS’ in de

als secretaris al actief binnen de Bedrijfskring Dronten. „Ik ken dus

vingers hebben. Het liefst ziet Vermeer die opleiding fysiek in Dronten,

veel ondernemers in de regio, en ze kennen mij. Met de tweemaan-

zodat de drempel lager wordt voor leerlingen. Daarom is Vermeer blij

delijkse overleggen met de naburige bedrijfskringen in Flevoland

met het collectieve initiatief vanuit gemeente Dronten, ondernemers en

worden de contacten naar buiten ook sterker.

onderwijs om de mogelijkheden te bekijken van betere afstemming.
Naamgenoot Ben Vermeer, voorzitter van de directie van de MBO

Ik kan genieten van een druk bezocht netwerkevenement waar men-

Colleges Dronten en Lelystad binnen ROC Flevoland, begrijpt de zorg

sen enthousiast over zijn. En daar hebben we er veel van. Eigenlijk

van de OVDD. Als onderwijsinstelling biedt ROC Flevoland onder an-

mogen we wel eens meer laten zien wat we allemaal bereiken en

dere technisch onderwijs aan op haar locatie in Lelystad. „We vervullen

gedaan hebben. Dat gaat van informatieve bijeenkomsten tot belan-

een regiofunctie en geven dus ook les aan leerlingen uit de gemeente

genbehartiging bij verschillende overheden en organisaties. Ik denk

Dronten. De schaalgrootte in Dronten is eigenlijk te klein om daar een

dat we dit jaar, met de onderverdeling in diverse commissies voor

volwaardige technische opleiding met goede faciliteiten te starten.”

deelterreinen, nog sneller en beter de belangen van onze onderne-

Daarom ook concentreert de opleiding alle opleidingen met ingang van

mers kunnen bedienen. Leden worden nog meer uitgedaagd mee te

schooljaar 2013-1014 in Lelystad. „Maar we staan graag open voor

doen. Dat moet lukken, gezien de loyale houding van veel van onze

suggesties van en samenwerking met bedrijven in de regio Dronten om

ondernemers. Laat mij maar lekker faciliteren in bijeenkomsten en

nog beter aan te sluiten bij hun wensen. Daarover gaan we in gesprek.”

informatie, besturen mogen anderen doen.”
H&W 13

Bel voor de prachtige

CAMERA

AANBIEDING

Laat zien dat u inbrekers in de gaten heeft!
Dat kan met (online) camerabewaking.
Direct bericht bij beweging
Realtime meekijken
Wettig bewijsmateriaal
Dronten - 0321 745000 - info@cloud10.nl - www.cloud10.nl

ENERGIE
Eigenlijk ben ik wel gecharmeerd van de inspanning op het gemeentehuis om van de verschillende kerngroepen een uitvoeringsagenda te krijgen. De kerngroepen, die inhoud moeten geven aan de economische
visie van de gemeente Dronten. In verschillende kerngroepen zijn leden
vanuit en namens de OVDD actief. Ja natuurlijk, het moet er wel weer
bij. Naast je onderneming, waar het sowieso spannend is om je klantenbestand op niveau te houden, de kostenstijging te compenseren met
omzetstijging en vooral voldoende werk te hebben voor je mensen, die
al zo lang trouw zijn aan je onderneming. Maar het biedt ook kansen,
om eens in een andere setting en met mensen uit andere vakgebieden
aan tafel te zitten. De uitdaging is natuurlijk om je kennis en ervaring te
delen, en vooral juist nieuwe ideeën terug meenemen en gebruiken in je
eigen onderneming, je eigen werkomgeving of je eigen industrieterrein.
Een paar mensen uit de OVDD zijn én actief én enthousiast.
Het is de moeite waard om op je eigen bedrijventerrein met je buren
aan tafel te gaan. Samen plannen maken om aan de uitstraling van
je buurman én van je eigen bedrijf te werken, elementen verbeteren
waardoor het echt leuk wordt. Ik heb ervaren dat mensen uit het
onderwijs wel degelijk enthousiast te krijgen zijn om de aansluiting
ideeën gelanceerd, die niet alleen de aansluiting van leerlingen en
bedrijven bevorderen, maar ook dat stagebegeleiders en mentoren
uit het onderwijs voelen wat de waarde van de onderneming en hoe
onmisbaar hun rol in het proces is.
„Ik zie de waarde van de wervingskracht in de uitstraling van onze gemeente naar buiten. Het is niet alleen de folder met de juiste toonzetting.
Het gaat vooral om passie en betrokkenheid, om het leven achter de
locatie van de onderneming. Daarom zie ik in de werkgroepen graag
gepassioneerde en kritische OVDD-leden met passende capaciteiten.
Die zijn beschikbaar. En daarom is het kwalijk te noemen dat de ambtelijke organisatie ze soms weigert. Want wat er ook geroepen wordt in
het gemeentehuis, hoe waardevol ook, er zijn altijd mensen nodig die
bijdragen, die zorgen dat er stappen voorwaarts gemaakt worden, die
concreet en realistisch zijn. Deze mensen, onze ondernemers, geven
energie. Juist in tijden dat we extra alert zijn op onduidelijkheden die
van buiten over ons af komen, kracht om te groeien, te ontwikkelen. De
energie is nu nodig!! De OVDD pakt nu door.”

Herman Vermeer
(voorzitter OVDD)
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HERMAN

onderwijs- arbeidsmarkt te verbeteren. In werkgroepen werden goede

Vereecken Fruit-gebroeders over titel ’Onderneming van het jaar’:

16 H&W

„INVESTEREN EN VRUCHTEN PLUK

Links: Peter
Rechts: Leander

UKKEN NA WRANG JAAR”
’t Was een bijzonder jaar, kijken de broers Peter en Leander Vereecken terug op 2012.
Na flinke schade door strenge vorst plukten ze toch de titel ’Onderneming van het jaar’.

Op het terrein aan de Ottolanderlaan even ten zuiden van Dronten

Online rendeert beter

pakken Peter (42) en Leander (41) Vereecken de award er bij. Eigenlijk

Vooral trots zijn de broers op het internetverkoopkanaal dat revolutionair

kwam het totaal onverwacht, maar ze zijn blij met de waardering als

in hun markt is. „Met negen andere partners hebben we dit ontwikkeld,

’Onderneming van het jaar’. „Helemaal na een jaar waarin het niet

vooral om de markt transparanter te maken”, weet Peter. „We passeren

allemaal meezat”, vindt Peter. „De sterke temperatuurveranderingen in

sommige tussenhandel, wat weer ten goede komt aan de prijs. Daarbij

februari leidden tot problemen bij de appels en peren. We hebben zelfs

hebben we meer betalingszekerheid.” Zelfs klanten uit China en Rusland

-27 C° gemeten.” Dat leidde tot een oogstreductie van 60% en een af-

weten de kwaliteitsproducten van Vereecken via dit platform te vinden.

schrijving van 4 ha op een areaal van 48 hectare. Toch compenseerde

Een andere gerealiseerde innovatie is het verwerken van de schillen tot

de schaarste in de markt de verkoopprijzen enigszins.

sappen en stroop. „Je vermindert de restanten en haalt meer uit je product.” Innoveren is volgens Leander essentieel in de sector, al ziet hij in

Investeren uit noodzaak

biologisch geen kans omdat het klimatologisch te veel risico’s en hoge

Ondanks de wrange start heeft het bedrijf zich in de loop van het jaar

kosten met zich meebrengt.

herpakt. Dat blijkt ook uit de mooie wapenfeiten in het juryrapport: zo
is de koeling uitgebreid tot drie miljoen kilo, het areaal stoofperen is

Elkaar aanvullen

vergroot en vermarkt, een productielijn om uit schillen sap en residu

Beide ondernemers vinden dat ze het bedrijf de afgelopen tien jaar

te filteren is opgezet en een internetverkoopkanaal is online gegaan.

goed op de rit hebben gezet. Maar het is hard werken, aldus Peter:

Inderdaad flinke inspanningen en investeringen, vindt Leander, maar

„Financieel hebben we vruchten geplukt, maar het is soms best pittig om

ook pure noodzaak: „Op basis van alleen de teelt van fruit kun je met

alle onderdelen goed te runnen. Dan is het mooi dat je samen zaken

een gemiddeld bedrijf van dertien hectare amper een goede boterham

kunt delen en elkaar aanvult. Dit jaar hopen we wat meer te kunnen

verdienen”, stelt hij nuchter. „Een kilo appels levert gemiddeld nog geen

genieten.”

50 cent op, maar alleen aan loon-, teelt- en bewaarkosten kom je daar
al snel aan. Als het dan eens een jaar misgaat, lijd je al snel verlies.
Het is risicovol.”

APPELS EN PEREN

Van telen alleen is al lang geen sprake meer. Vereecken Fruit schilt,

In 1968 startte vader Theo Vereecken aan de Ottolanderlaan bij

snijdt en verpakt appels en peren tot een kant-en-klaar product voor bak-

Dronten met het huidige bedrijf. In 2005 namen zijn zoons Peter

kerijen, horeca, grootkeukens en catering. Buiten een reguliere bezetting

en Leander de zaak over. Waar Leander direct na de vakopleiding

van zo’n twintig medewerkers werken er in het plukseizoen liefst 120

aansloot, stapte Peter na een commerciële opleiding in het bedrijf.

krachten. Op het bedrijf huist inmiddels een koeling, sorteerruimte,

Hij is verantwoordelijk voor kwaliteit, transport, onderhoud en

verpakkingslijn en boerderijwinkel. Binnenkort verrijst er wellicht nog

huisvesting van de Poolse medewerkers; Leander verzorgt teelt,

een kooklijn, waarin Vereecken zo’n 250.000 kilo stoofperen wil gaan

verkoop en administratie. De perenteelt (75%) is de appelteelt

bereiden, inpakken en etiketteren voor de supermarkten. „In Nederland

(25%) uit klimatologisch en financieel oogpunt inmiddels voorbij

dreigde dit typisch Nederlandse product te verdwijnen,” vertelt Peter,

gestreefd. De Conference onderscheidt zich door bewaring en

„maar wij hebben vijf hectare geplant om de consument toch nog te

kleur. „Consumenten willen geen gele, maar een groene peer.”

bedienen.”
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DE FAVORIETE HOBBY VAN

Berthold Loosman van Bouwbedrijf Loosman:

„HET UITGELATEN GEVOEL VAN EEN DAGJE JAGEN”
„Zo’n drie keer per jaar ben ik met mijn hond Cooper van de partij

is op een schot; dan wil hij los. Op een afstand van tientallen meters

tijdens een dagje jagen, hier rond Swifterbant. Jagen met een geweer

kan ik hem nog onder controle houden met een fluitje en gebaren. Ze

doe ik niet; ik haal er al genoeg plezier uit om mee te drijven. Via

doen alles voor je: als ik commandeer dat hij een dier op moet halen

mijn vader ben ik bekend geraakt met een combinatie van een aantal

over een sloot, gaat hij recht op z’n doel af, dus door het water. Als er

jagers uit heel Nederland. Sinds een aantal jaren starten we vanuit ons

bijvoorbeeld een wilde eend uit de lucht geschoten is, weet Cooper

bouwbedrijf voor een jacht over de akkers richting Ketelmeer. Hartstikke

hem heel snel te vinden en heelhuids in de bek te apporteren.”

gezellig, zo’n zaterdag. Om acht uur eerst een kop koffie, daarna
’s middags de lunch en later sluiten we af met een borrel en een plateau

„Jagen is ook natuurbeheer; in overleg met de verpachter of eigenaar

met daarop de opbrengst van die dag. Maar mij doe je niet zo’n

komen we langs. Te veel eenden bijvoorbeeld kan leiden tot botulisme

plezier met een eend die je moet plukken en fileren. Zo’n dag gaat mij

en massa’s ganzen kunnen zo een akker kaalvreten. We jagen ook

vooral om de gezonde buitenlucht, goede sfeer en interessante contac-

op vossen. Mede door hun toedoen zie je jammer genoeg bijna geen

ten. Het is bijna een vorm van relatiebeheer.”

hazen en fazanten meer. Toch zijn dieren slim: vossen treffen we zelden
en ganzen zien ons vaak eerder dan wij hen. Het blijft dus vooral bij

„Cooper heb ik zo’n zes jaar. Het is een Weimarse staande hond, ook

wilde eenden, grote verhalen en veel gezelligheid.”

wel Weimaraner genoemd. Eigenlijk een ideale jachthond met goed
uithoudingsvermogen en sterke neus, maar hij is ook prima op z’n plek
in huis met kinderen. In het begin is hij op jachthondencursus geweest.
de jacht. Aan mij en de andere hondeneigenaren is het om met een
aangelijnde hond het wild op te drijven. Ik merk dat hij echt gefocust
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Een diploma zat er net niet in, maar ik kan hem gerust meenemen met

’GOUDEN EEUW IS WEER HERBO
Hanzelijn goed voor bekendheid en aantrekkelijkheid regio

In december was het dan zover: Koningin Beatrix opende de Hanzelijn. Een feestelijke druk op de knop
in Lelystad, even uitstappen in Dronten, om een blik te werpen op het alom geprezen Stationsplein, en
een ontmoeting met de bouwers van de Hanzelijn in Zwolle. Aansluitend werd onder ruime belangstelling in de vier steden de opening feestelijk gevierd met een grote variatie aan activiteiten. Ondernemers
en OVDD hebben in samenwerking met NS, ProRail, gemeente, winkeliersvereniging SuyderSee en
StaDronten een openingsevenement neergezet waar Dronten met genoegen op terugkijkt.

Een nieuwe tijd breekt aan voor Dronten. Waar Dronten de eerste
decennia vooral bereikt werd door mensen die er werkelijk kwamen
wonen, ondernemen of recreëren, zal Dronten nu ook een stad worden
die je passeert; een verbindingsader tussen oost- en west-Nederland.
’Waar verbindingen zijn, gebeurt er wat’, stelde burgemeester De Jonge
in zijn openingsverhaal. Wie Dronten inmiddels ook vanuit de trein heeft
zien liggen, ziet de stad zoals het nog niet eerder werd aangeboden.
De architectuur van De Meerpaal en het nieuwe silhouet van CAH
Vilentum Dronten tekent zich af in het met de spoorlijn doortrokken
winterlandschap. Wat biedt de Hanzelijn ons nu? ProRail presenteerde
daags voor de opening een onderzoek naar de verwachtingen van de
Hanzelijn.
Uitzicht als visitekaartje
Al voor de opening was 74% van de ondervraagden bekend met de
naam ’Hanzelijn’. In de regio Zwolle (94%) en Almere/Lelystad (85%).
In regio Amsterdam was 40% van de ondervraagden bekend met
de Hanzelijn. Zo’n 80% van de Zwollenaren reist regelmatig richting
de Randstad. Voor bijna een derde van de Amsterdammers geldt dat
er richting het noordoosten wordt gereisd. Het onderzoek geeft aan
dat de frequentie wel verschilt. Amsterdammers maken de reis minder
vaak (minder dan eens per maand) dan mensen uit de regio Zwolle.
Voor Lelystad en Dronten is het beeld wisselend. Iets meer dan de helft
verwacht met de Hanzelijn richting Zwolle te reizen, de andere helft
20 H&W

juist richting Almere of verder. Van de 31% van de Amsterdammers die
richting het noordoosten reizen, is voor 75% de bestemming Zwolle of
verder. Hier dient zich een doelgroep aan voor wie het uitzicht uit de
trein het visitekaartje van Dronten biedt.

OREN’
Doel onderzoek

in Dronten en Kampen Zuid verbeteren de bereikbaarheid van deze ste-

ProRail wilde als ontwikkelaar van de nieuwe verbinding, weten hoe

den, dit draagt bij aan een hogere aantrekkelijkheid van deze steden.

mensen - wonend langs het Hanzelijntraject en mensen uit andere
regio’s die op dit traject reizen; aankijken tegen de komst van de

In totaal hebben 651 mensen de vragenlijst ingevuld. 209 binnen de

Hanzelijn. Wat weet men over de Hanzelijn en wat zijn de verwach-

regio Amsterdam; 222 binnen de regio Almere en 220 binnen de regio

tingen? Wat vindt men belangrijk als het om reizen gaat? Wie gaan

Zwolle. Het volledige onderzoek is te vinden op www.hanzelijn.nl

er uiteindelijk gebruik van maken? Om antwoord op deze vragen te
kunnen krijgen, heeft ProRail TNS NIPO opdracht gegeven hiernaar
onderzoek te doen. Met behulp van een online uitgestuurde vragenlijst

In 1870 speelde in Enkhuizen de discussie of inpoldering van de

zijn mensen wonend in de omgeving Amsterdam, Almere en Zwolle

Zuiderzee niet ten koste zou gaan van ondermeer de haringvangst.

gevraagd hun beeld van de Hanzelijn te geven. Binnen iedere afzon-

Stadsdichter Harme Bevoort was politiek kritisch maar zag ook

derlijke deelregio hebben meer dan 200 mensen hun kennis van en

mogelijkheden. Hij dichtte al in 1872:

perspectief op de komst van de Hanzelijn gegeven. Hierdoor geven de
resultaten een goed beeld van de verschillen in perceptie per regio en

Dan zie ik ook die vruchtb’re dalen

wie er uiteindelijk het vaakst de Hanzelijn in zal stappen.

Verbonden met een spoorwegnet;
Doorkruist met vaarten en kanalen,

Veel draagvlak voor de Hanzelijn

Zelfs midden door den grond van Flevo’s vorig bed

Zes op de tien mensen is (zeer) positief over de komst van de Hanzelijn.

Daar doet de stoom zijn klepp’ren hooren!

In Flevoland en de kop van Overijssel zijn mensen het meest enthousiast

De gouden eeuw is weer herboren!

over de komst van de Hanzelijn. Positief omdat de Hanzelijn zorgt
voor een betere (sneller, efficiënter en gemakkelijker) verbinding tussen
Amsterdam/Almere en Zwolle een beter imago en meer mogelijkheden

Fotografen: ProRail en Fred Docter.

voor Zwolle, en omgeving, meer gebruik van openbaar vervoer en een
betere ontsluiting van het spoornet.
Het grote draagvlak voor de Hanzelijn heeft veelal te maken met het
feit dat de eerdere verbindingen tussen Lelystad en Zwolle door velen
nog als onvoldoende werd beoordeeld. Met name mensen uit de regio
Zwolle en Almere/Lelystad waren niet tevreden met de spoorverbindingen en zien de Hanzelijn als een beter alternatief.
Men verwacht dat de Hanzelijn een positieve invloed heeft op de
economie in de directe omgeving van de nieuwe spoorwegverbinding.
De komst van de Hanzelijn stimuleert de bedrijvigheid in de regio (69%)
wat een positief effect op de werkgelegenheid tot gevolg zal hebben
(52%). Daarnaast zien met name mensen in de regio Almere en Zwolle
met de Hanzelijn betere mogelijkheden om in de regio passend werk te
vinden.
Naast het positieve effect van de komst van de Hanzelijn op de
imago van de regio in zijn geheel, waardoor het wonen voor mensen in
de omgeving tussen Almere en Zwolle aantrekkelijker wordt. De stations
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economie van de regio, verwacht men ook een positief effect op het

De Jong & Laan.
Ondernemende accountants.

www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

Beheer - en Exploitatiemaatschappij
Projectontwikkeling
Aannemersbedrijf

Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36
Postbus 53
7670 AB Vriezenveen
Tel. 0546 - 562555
Fax. 0546 - 565505
www.bramerbv.nl
info@bramerbv.nl

ZUIDERZEE 1913!
FLEVOLAND 2013?
Precies 100 jaar geleden werden de plannen voor de Zuiderzeewet,
door toedoen van ’onze’ grondlegger Cornelis Lely, in het regeerakkoord opgenomen. Vijf jaar duurde het nog voordat de Zuiderzeewet
in 1918 werd aangenomen. De Zuiderzeewerken hebben Nederland
op de internationale waterbouwkundige kaart gezet. De kennis die de
werken opleverden, vormde de basis voor het tweede prestige object: de
Deltawerken.
De Zuiderzeepolders zoals Lely ze noemde, vormen sinds 1 januari 1986
de Provincie Flevoland. En exact een eeuw nadat de geestelijke vader
zijn idee opperde, gaat dit unieke stukje Nederland weer voor velen
uren discussie zorgen. Op een leeftijd van net 27 jaar legt de huidige
regering onze provincie het dictaat op dat we in een zeer kort tijdsbestek
moeten beslissen over een fusie van Flevoland met Noord-Holland en
Utrecht. Het enige argument: de bestaande overheden kosten te veel
geld en Nederland wordt daarom in vijf landsdelen opgedeeld. Weg de
unieke identiteit van onze prachtige provincie!
Vanuit mijn kantoor kijk ik geregeld naar buiten en geniet van de weidse
vergezichten. Het huidige winterweer is zeker niet winters. Grauwe luchten domineren de horizon. En ik denk aan de vele buitenlanders die ons
bedrijf jaarlijks bezoeken. Iedere keer weer vertel ik vol overtuiging over
Flevoland. Over de totstandkoming van onze gemeente en provincie. En
vol trots rijden we naar Ketelhaven om onze gasten de niveau verschillen
van het waterpeil binnen en buiten de sluis te laten zien. U merkt het…,
Flevoland ligt mij na aan het hart. Ik noem het bij regelmaat. Ik maak me
zorgen. Want waar blijft mijn Flevoland?
De provinciale herindeling zal de Flevolandse gemoederen bezighouden.
Standpunten zullen worden ingenomen en dat het zal leiden tot een
eensluidend antwoord, is een utopie. Vast staat wel dat we bij een opdeling van Flevoland onze identiteit kwijtraken. De naam ’Flevoland’ gaat
in de geschiedenisboeken. Vraag blijft of een aansluiting bij Overijssel,
Gelderland, Utrecht of Noord-Holland ons zoveel te bieden heeft.
zijn in dit proces. Maar laten we ons daardoor vooral niet afleiden,
want belangrijke randvoorwaarden om verdere economische groei van
onze regio te stimuleren moeten gewoon aandacht blijven houden. Ja…,
de trein stopt nu volgens het spoorboekje aan de Noord. En we zien
positieve ontwikkelingen langs het tracé van de N23 van Alkmaar naar
Zwolle zoals de passage langs Dronten. Prima, mooi, dank je wel. Maar
zo enthousiast als we alles ondergaan, zo zullen we ook de herinrichting
van knelpunt Roggebotsluis met open armen ontvangen.
Jaap Kodde

JAAP

Gemeente Dronten zal de komende tijd ook onderwerp van discussie

TE HUUR
Op het bedrijventerrein Business Zone Delta in Dronten bieden wij u aan dit
VRIJSTAANDE BEDRIJFSPAND VAN 558 M², BESTAAND UIT SHOWROOM,
KANTOOR, WERKPLAATS EN ROYAAL BUITENTERREIN, gebouwd in 2002
op een perceel van maar liefst 2.100 m² eigen grond.
Huurprijs:

€ 2.750,-

excl btw per maand

(koop is bespreekbaar)

N
E
L
E
K
N
WI
E
R
U
L
L
A
T
ME

M A RK T
D
N
E
T
H
C
O
G
A
D
S
N
E
WO
PAVOND
O
O
K
D
N
O
V
A
G
A
D
VRIJ
PZONDAG
O
O
K
D
N
A
A
M
E
D
VAN
L A ATSTE ZONDAG
W W W.S U Y D E R S

E E .C O M

Jan Groen van Green Organics uit Dronten:

DE BIOLOGISCHE WERELD AAN JE VOETEN
Met sommige biologische groenten en fruit heeft
Green Organics een nationaal marktaandeel van
maar liefst 70%. Vanuit een Dronter kantooretage
coördineert de onderneming haar wereldwijde
handel.

De gevel van accountantskantoor Flynth in Dronten-west doet niet
vermoeden dat er tevens het epicentrum van de biologische handel
gehuisvest is. Binnen echter, in de gehuurde ruimte op de tweede
etage, komt de core-business van Green Organics in beeld met potjes
bonen en erwten. Aan de wand prijken voetbal- en korfbalshirts met
het bedrijfslogo. Jan Groen, directeur-eigenaar van Green Organics
glimlacht: „In de regio zijn we tamelijk onbekend, maar in het wereldje
kennen telers, distributeurs, verwerkers en fabrikanten ons goed. Met de
sponsoring promoot ik biologische groenten en fruit en nemen wij onze
maatschappelijke verantwoordelijkheid. En het mooie van sport vind ik
het samendoen, net zoals hier op kantoor.”
Warm en dynamisch
„De biologische markt is warm en dynamisch. Kijk maar naar de vele
gewassen waar je door de frequentere vruchtwisseling verstand van
moet hebben.” Inmiddels met acht medewerkers runt Groen het bedrijf
dat hij in 2000 opstartte; een echte Flevolandse onderneming, benadrukt hij. Gepokt en gemazeld in zowel de gangbare als biologische
teelt en handel vond de Kampenaar de tijd rijp voor een eigen bedrijf.
„Ik zag kansen binnen de aantrekkende nichemarkt voor biologische
gewassen. Dronten is centraal gelegen, omdat we veel werken met
regionale telers.” Om gangbare telers te adviseren heeft Groen sinds
2010 zusterbedrijf Green Acker opgericht.
Behoefte is leidend

De biologische landbouw is voor Groen meer dan het verhandelen van

„Onze kracht is dat we een partij met volume zijn. Een individuele boer

onbespoten gewassen. „Het gaat erom dat je je bewust bent van de

heeft bij een fabrikant geen prioriteit; wel een partij met 30 tot 70% van

verantwoorde teelt. Wij als medewerkers dragen dat uit; als je er zelf

de markt.” Groei is echter geen doel van Groen; liever voorziet hij in de

niet achter staat, gaat het ook niet lukken.” Zijn collega’s zijn vergroeid

marktbehoefte. „Op een duurzame manier, dus zonder voedsel te ver-

met de materie. Groen noemt het ’passie, ijver en kennis’. Dat vraagt

spillen. Daarom peilen we eerst de behoefte bij supermarkt en fabrikant;

het totale ketenbeheer ook; vanaf de teelt en oogst tot de logistiek en

pas daarna maken we afspraken met telers.” 2013 ligt al weer vast;

verwerking, de regie ligt bij Green Organics; dat vergt bellen, mailen,

Groen blijft desondanks volop tijd en energie investeren om zijn bedrijf

onderhandelen, reizen, veldwerk en controleren, nationaal en mondiaal.

en biologisch product te promoten op de vakbeurzen BioVak in Zwolle,
Fruit Logstica in Berlijn en de BioFach in Nürnberg.

H&W 25

Passie, ijver en kennis

een degelijk advies en
Bij ons kunt u rekenen op
tige rechtsbijstand.
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Van links naar rechts: Frieda de Munnik-Hoogendoorn, David Warnink, Christine Blok,
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Hans Both, Martine Derks-Halman, Lennart de Jong, Eva Bosch.

Biddinghuizen , “het Koetshuis”
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Warnink & Both Advocaten
De Zate 18, Postbus 282, 8250 AG Dronten, tel. 0321 - 31 54 16
www.wb-advocaten.nl, info@wb-advocaten.nl

Online communicatie
is één groot feest!

biddinghuizen
tel. 0321 - 33 16 49
www.hedibouw.nl

Hoe vergaat het startende ondernemers in onze
regio? Starters delen hun ervaringen in een
serie van vier. Deze keer Jurgen Zwaan (29) van
ZWAAN buitensport.

ZWAAN BUITENSPORT
ZOEKT BALANS IN GELD EN PLEZIER
„Vanaf mijn veertiende ben ik al actief in de buitensport, maar ik leer

jaar de schuur verbouwd tot een mooie ontvangstruimte, waar het ook

iedere week bij. Vooral qua begeleiding en organisatie. Ik vind het

mogelijk is om feesten te organiseren. Met deze aanpassing zijn we ons

heerlijk, hoewel ik nog vier dagen werk voor een vloerenzaak. Het

verder aan het professionaliseren.”

liefst zou ik fulltime aan de slag gaan met mijn bedrijf, maar ik wil niet
overhaast te werk gaan. Gelukkig kan ik flexibel mijn bedrijf managen,

„Kinderfeestjes vormen nog steeds een belangrijk aandeel, maar ik wil

met hulp van mijn vrouw Alieke en soms een bevriende instructeur.

me met arrangementen meer richten op volwassenen. Denk aan familie-,
bedrijfs- of vrijgezellenfeestjes; qua activiteiten en prijsstelling kun je
dan meer doen. Het plezier in de begeleiding vind ik - mede door mijn

ouders, aan de Knooplaan, buiten Dronten. Daar had ik in mijn jeugd

MBO-opleiding ’Vrijetijd & recreatie’ het mooiste aspect. Papierwerk is

al wat hindernissen gebouwd. Op verzoek van de buren organiseerde

minder mijn ding en is nog wel eens een zoektocht. Voor dergelijke vra-

ik zes jaar geleden een kinderfeestje. Mond-tot-mond-reclame en een

gen en korting op de aansprakelijkheidspolis ben ik aangesloten bij de

flyer pakten vervolgens goed uit, zodat ik me in 2007 ben gaan

koepelorganisatie VeBON. Daarnaast is mijn bedrijf TÜV-gecertificeerd:

registreren. Tegelijk heb ik naamsbekendheid proberen op te bouwen

ik houd me dus aan de veiligheidseisen die door de buitensportbranche

tijdens Koninginnedag. Al het geld wat ik verdiend heb, gaat in de

gesteld worden. Dat kost geld, maar een veilig bedrijf en betrouwbare

zaak. Na enkele investeringen in survivalmateriaal heb ik afgelopen

uitstraling zijn me wel wat waard.”
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Tegen een gunstig tarief beschik ik over een perceel op het erf van mijn

ZZZIRWRVWXGLRZLHUGQO
'HSURIHVVLRQHOHVWXGLRYRRU

5HFODPHIRWRJUD¿H
%HGULMIVUHSRUWDJHV
3HUVIRWRJUD¿H
9LGHRSURGXFWLHV

Uw risico's de
baas met Univé!
Wim Vroegop, uw persoonlijke MKB-adviseur van
Univé, denkt graag met u mee over de beheersing
van uw bedrijfsrisico's. Na een risico-inventarisatie
beoordeelt hij met u welke risico's te voorkomen, te
beperken of te verzekeren zijn. Daarna zoekt hij voor
u naar de verzekeringsoplossingen met de beste
voorwaarden tegen een scherpe prijs. U krijgt dus
altijd een advies op maat!
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Univé Midden
Bedrijvenafdeling
0527 - 63 61 61
www.unive.nl

Daar plukt ú de vruchten van!

DE MEERPAAL
VRIJWILLIGERSWERK IN DE SPOTLIGHTS MET DRONTENDOET
Komende maand start De Meerpaal de campagne DrontenDOET. Zo wil deze organisatie het vrijwilligerswerk in de gemeente in de spotlights zetten. De aanleiding is NLdoet, de grootste landelijke vrijwilligersactie van het Oranje Fonds, die dit jaar op 15 en 16 maart plaatsvindt. Ook in Biddinghuizen,
Dronten en Swifterbant zullen vele vrijwilligers meedoen.

Vrijwilligers zijn het kloppende hart van vele sociale initiatieven. Ook

Doet u ook mee?

bij De Meerpaal vormen zij het cement van de organisatie en daarmee

Het Dronten Doet-comité stimuleert vrijwilligersorganisaties om klussen

ook van de Dronter brede samenleving. De Meerpaal ervaart dit dage-

aan te leveren, vooral ook omdat de GAMMA klusmateriaal sponsort.

lijks. De multifunctionele cultuurmaatschappelijke organisatie wordt niet

En zij roept individuen, scholieren, verenigingen en bedrijven op om

alleen zelf ondersteund door honderden vrijwilligers. Zij beheert ook de

die dagen te gaan klussen voor anderen. ’Een mooi moment om een

online Vrijwilligers VacatureBank (VVB) binnen de gemeente en koppelt

kijkje te nemen bij andere organisaties. Een bedrijf of individu kan zelf

zo organisaties aan vrijwilligers en andersom. Daarnaast stimuleert zij

een klus uitzoeken’, aldus een enthousiaste Bloedjes. De bemiddeling

vrijwilligerswerk onder scholieren via de maatschappelijke stages.

van de klussen vindt plaats via de website www.nldoet.nl. Wie een
persoonlijke toelichting wil van één van de comitéleden kan contact

Campagne

opnemen via drontendoet@meerpaal.nl.

Tijdens NLdoet is er een landelijke pr-campagne om vrijwilligerswerk
’Hulp van honderden vrijwilligers’

Meerpaal haakt met DrontenDOET graag aan, maar wil onder deze

Ellen Kruize kijkt met trots terug op de afgelopen acht jaar dat zij

noemer het hele jaar aandacht vragen voor verenigingen, activiteiten

directeur mocht zijn van De Meerpaal. Zij kwam op het moment

en mensen die extra handen kunnen gebruiken. Mirjam Bloedjes, tra-

dat het vernieuwde multifunctionele gebouw nog geheel leeg was

jectmanager VVB: ’Daarom hebben wij onder meer een twitteraccount,

voor oplevering. ’En kijk wat er nu staat. Een pand waarin het

starten wij nieuwsbrieven onder de noemer DrontenDOET en hebben

bruist van de activiteiten. Waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten,

wij een wekelijkse radiorubriek bij Omroep Flevoland.’ Het evenement

zich kunnen ontplooien en kunnen genieten.’ Dit alles is niet

is het startschot. Afgelopen jaar hielpen ruim 400 klussers bij meer dan

mogelijk zonder de hulp van de honderden vrijwilligers. Kruize:

40 vrijwilligersorganisaties in onze gemeente. Voor de komende editie

’In deze tijd is het des te belangrijker om de inzet van vrijwilligers

zijn de eerste klussen al aangemeld. Bloedjes: ’Zo kunnen maatschap-

zichtbaar te maken. Zij helpen ons de leefbaarheid te vergroten en

pelijke organisaties doelen realiseren die op eigen kracht niet of moeilijk

de kwetsbaarheid te verminderen en vullen vaak onzichtbaar gaten

haalbaar zijn!’

die ontstaan door het wijzigen van diverse overheidsbeslissingen.
Zij zijn het cement van Dronten.’
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in de spotlights te zetten. Ook de Koninklijke familie doet mee. De

AGENDA
DONDERDAG 7 FEBRUARI
Bestuursvergadering
DONDERDAG 7 FEBRUARI
Businessborrel bij De Klink

COLOFON
OndernemersVereniging
De Driehoek (OVDD)

ondernemersvereniging

de Driehoek

Bestuur
Voorzitter, Herman Vermeer – herman@ovdd.nl

DONDERDAG 14 FEBRUARI
Bedrijfsbezoek ban AvaQ groep

Vice-voorzitter, Hester Vroegop – hester@ovdd.nl
Secretaris, Paul Hetsen – paul@ovdd@.nl
Penningmeester, Jan van de Wiel – jan@ovdd.nl

DONDERDAG 7 MAART
Bestuursvergadering
DONDERDAG 7 MAART
Businessborrel bij De Rede van Dronten
DONDERDAG 21 MAART
Bedrijfsbezoek bij Omroep Flevoland

Henk Slump – henk@ovdd.nl
Remko Bosma – remko@ovdd.nl
Peter Dekker – peter@ovdd.nl
Anno Kuindersma – anno@ovdd.nl
Hester Vroegop – hester@ovdd.nl
Secretariaat
Trudy Stoker – info@ovdd.nl

Handel & Wandel
DONDERDAG 4 APRIL
Bestuursvergadering

Uitgever
OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD)

DONDERDAG 4 APRIL
Businessborrel bij Shortgolf Swifterbant
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DONDERDAG 23 MEI
Algemene ledenvergadering, bij De Rede van Dronten
Aansluitend afscheidsreceptie Herman Vermeer, Jan van de Wiel
en Paul Hetsen
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