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Moellies 
Het is een kans die met beide handen wordt 
aangegrepen: een ‘tweede’ Moellies aan de 
Rede. Agnes en Perry de Moel gaan samen 
met hun kok Dave du Crocq de uitdaging 
aan: ‘We moeten als ondernemers met z’n 
allen iets van dat plein maken.’

PosMark 
Ooit begon het met de Lotto, en werd 
Wietske Sijdzes van Friezin tot Goois 
meisje. Verdwaalde vervolgens ‘in de polder’ 
en noemt zich nu met recht een ‘gelukkige 
poldervrouw’. Geen verhaal van een Lotto 
winnares, maar van een ondernemer die het 
vak in de praktijk leerde.

Böhmer Project
Dat Fem en Nina Lukassen Böhmer Project 
van hun ouders wilden overnemen stond 
als een paal boven water. Drie jaar geleden 
was het zover, inmiddels weten de zussen 
niet beter. Al wordt nog steeds veel gebruik 
gemaakt van de expertise van hun ouders.

Opzegging van lidmaatschap van de OVDD 

kan slechts schriftelijk geschieden. Deze 

dient ten minste een maand voor het einde 

van het kalenderjaar ontvangen te zijn.
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Solana
Yohan Winata houdt van uitdagingen. Dat 
liet hij de leden van de OVDD al zien. 
Tien jaar op rondreis door Dronten-West 
resulteerde in een prachtig bedrijf. Van 
pure textieldrukker naar de productie van 
exclusief reclamemateriaal. Met veel oog 
voor milieu en duurzaamheid.
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27 33



Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36 
Postbus 53 
7670 AB Vriezenveen

Tel.  0546 - 562555  
Fax. 0546 - 565505
www.bramerbv.nl 
info@bramerbv.nl

Beheer - en Exploitatiemaatschappij

Projectontwikkeling

Aannemersbedrijf 

“Wij zijn er als u ons nodig heeft”

Weevers Zeewolde b.v.
Landbouwweg 48
3899 BG Zeewolde
tel. 036 - 522 15 71
zeewolde@weeversbv.nl

Weevers Swifterbant b.v.
De Poort 24
8255 AA Swifterbant
tel. 0321 - 32 12 24
swifterbant@weeversbv.nl

Kli-Maatwerk
Wij leveren altijd maatwerk. Of het nu gaat om 
airconditioning, verwarming, warmtepompen, 
ventilatie of luchtbehandeling; standaard 
oplossingen zijn er genoeg. Wat echt verschil 
maakt is een individueel klimaatplan dat naadloos 
aansluit op uw omstandigheden en wensen.

De Regge 43
8253 PG Dronten
0321 - 325 990

info@airvisie.nl
www.airvisie.nl
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‘Samenwerken biedt kansen’ 

Het eerste kwartaal van 2015 is ten einde, de eerste drie 
maanden van het nieuwe jaar verliepen in het gemeentehuis 
hectisch. Met name de politiek had te maken met het einde 
van een stormachtige winter. Als OVDD bestuur zagen wij de 
toegankelijke en bereikbare wethouder economische zaken 
opstappen. Dat is te betreuren, het betekent weer opnieuw 
investeren, kennismaken, vertrouwen winnen en ontdekken 
welke koers de nieuwe bestuurder zal gaan varen. We wensen 
hem veel succes en nodigen hem uit om de toegankelijkheid en 
bereikbaarheid voort te zetten. 

Het blijft een interessant gegeven, het beleid dat bepaald wordt 
door de gemeenteraad en het college en wordt uitgevoerd door 
de ambtenaren. Als ondernemers zijn wij kritisch, nauw betrokken 
bij de ontwikkeling van het beleid, waarbij de uitvoering kan 
worden verbeterd. Door klantgericht te denken, de klant centraal 
te stellen, dienstbaar te zijn aan de klant, alles in het werk stellen 
om het beleid te laten lukken, kortom ambtenaar; ‘durf om te 
denken, toon lef door te denken in kansen en laat je niet strikken 
in regels en richtlijnen’.  

De laatste paal van het nieuw te bouwen onderwijsgebouw is 
geslagen, mooi dat er met de bouw is begonnen. We constateren 
als bedrijfsleven dat de afstand onderwijs arbeidsmarkt soms nog 
groot is, al worden er voorzichtige interessante stappen gemaakt. 
De boodschap het lokale bedrijfsleven te betrekken bij de nieuw 
te maken plannen is overgekomen. Er worden lokale verbindingen 
gezocht met het bedrijfsleven op het gebied van schoonmaak, 
catering, installatie van elektra en de inrichting van het gebouw. 
Dit juichen we toe, ook voor stageplaatsen zal weer een beroep 
op het lokale bedrijfsleven gedaan worden. Dan mag er toch 
ook werk gegund worden, lees omzet gemaakt gaan worden. 
Kortom in de aansluiting ‘onderwijs arbeidsmarkt’ zijn spannende 
ontwikkelingen in Dronten. 

De lente staat bol van de ontwikkelingen, we zijn aan het zaaien 
om straks te oogsten. De 4e dinsdag van september, klinkt nog 
ver weg, hebben we een spannende avond voor ondernemend 

voorzitter OVDD

hester
vroegop

Dronten in gedachten, waarbij wij u willen triggeren en uitdagen. 
Wilt u deze avond niet missen dan kunt u dinsdag 22 september 
alvast reserveren. Al op korte termijn zijn er lokale verbindingen en 
nieuwe vormen van samenwerken te benoemen. Samenwerkende 
partijen hebben de eerste tulpenroute van Dronten georganiseerd, 
zo komt de SEA wervingskracht, Agro Food, ondernemers en 
overheid heel mooi samen. Beslist de moeite waard om deze 
route per fiets, wandelend of met de auto te gaan verkennen 
en ontdekken. Gaaf om in onze gemeentelijke achtertuin tot 
verrassende ontdekkingen te komen.

Het komende kwartaal staan ons nog meer spannende 
ontwikkelingen te wachten. Het vliegveld, Amsterdam Lelystad 
Airport, die er gaat komen. Hoe gaan we als bedrijfsleven vanuit 
Dronten hierop inspelen. Er zijn veel bedrijven in Dronten die 
direct en indirect verbonden zijn met de vliegtuigindustrie. Om dit 
nadrukkelijker naar voren te brengen zijn de eerste plannen voor 
een vervolg op R2O -Runway 2 Opportunities- gemaakt, M2O 
-Maintenance 2 Opportunities- kortom de toeleverende bedrijven 
gespecialiseerd in onderhoud en ontwikkeling van de techniek. 
Deze bijeenkomst zal bij het MEC in Dronten gehouden worden, 
een innovatieve locatie met veel verrassingen, houdt alvast 
vrijdagmiddag 28 augustus 2015 vrij in uw agenda.

Tot slot, uw belangen vertegenwoordigen is een prachtige opdracht 
die we als bevlogen bestuurders elke dag met verve verwezenlijken. 
Dit kunnen we alleen met input vanuit onze achterban, dat bent u. 
Vindt u dat er onderwerpen op de agenda van de OVDD moeten 
komen, meldt het aan een van ons als bestuurders, stuur een 
mail naar het secretariaat of bezoek een van de bijeenkomsten. 
Kortom: laat u horen en zien!

Een hartelijke groet namens het bestuur, van uw voorzitter, 
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Hester
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Daarover praten zij
De maanden maart en april zijn voor de OVDD 
altijd een soort tussenmaanden. De periode 
tussen het nieuwjaarsfeest en het zomerfeest 
zitten wij echter niet stil. Zo zijn we ons aan het 
voorbereiden op de ALV van 21 mei en zetten 
we diverse activiteiten in de steigers. Ook staat 
er een koersgevend overleg op de planning. Als 
bestuur beraden we ons hierbij op de positie van 
de OVDD en of deze nog overeenkomt met onze 
doelstellingen.

•  Melkveehouderij Groot 
koerkaMp 
Dhr. W.G.M. Groot Koer-
kamp

•  de Burele accountants 
Dhr. W. Foppen

•  pelletkachels Flevo 
Mevr. G. de Waard

•  reMBrandinG visuele 
coMMunicatie 
Dhr. R. Van der Kuur

•  e.j.M. cleaninG 
Dhr. E.J. Muns

•  conFerant tekst en 
coMMunicatie 
Dhr. R. Posthumus

nieuwe 
leden 

PASSIE breidt collectie fors uit 
De Flevoland Kalender 2015 en de Flevoland Kerstkaarten van 
‘PASSIE voor mooi werk’ waren voltreffers. Reden voor Mieneke 
van der Wekken en Mirjam Verschuren uit Swifterbant om nieuwe 
themakalenders, bureaukalenders en een uitgebreide collectie 
kaarten op de markt te brengen. 
 
Naast de al verschenen ‘Atelierroute Lelystad’ kalender en een 
kalender over de Oostvaardersplassen is de Flevoland kalender 
2016 in voorbereiding.
Deze komt in het teken te staan van ‘water’; het goede doel blijft de 
Hospice in Dronten.

Bureaukalenders
Grafisch vormgever Mieneke van der Wekken: ‘Bij de lancering van 
de Flevoland Kalender kregen we ook vraag naar bureaukalenders. 
Voor ons een signaal waar we iets mee wilden doen. Nu ontwikkelen 
we diverse soorten en maten bureaukalenders, waaronder 
de driehoeks bureaukalender, ideaal om in een envelop als 
eindejaarsgeschenk te versturen.’

Kaarten
Tot slot breidt PASSIE het bestaande portfolio uit met tientallen 
nieuwe, unieke kaarten. Van alle themakalenders komen de beelden 
terug op dubbele kaarten met envelop. De formaten zijn staand, 
liggend of vierkant. Daarnaast kunnen bedrijven kaarten laten maken 
op aanvraag, compleet voorzien van een persoonlijke boodschap of 
bedrijfslogo.

Geboortenieuws
Redactielid Carien van der Marel is op 8 april bevallen van een 
dochter: 

Dycke Mencke Janien

businessborrel
reserveer alvast in uw aGenda:
• 4 juni - de rede in dronten

• 2 juli - shortGolF in swiFterBant

• 6 auGustus - restaurant de klink in BiddinGhuizen

• 3 septeMBer - de rede in dronten
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bedrijfsbezoek
reserveer alvast in uw aGenda:
• 17 juni - Flestic

Trots op NRC recensie

Flantuas, cafe restaurant, terras op Lluchthaven Lelystad, met in 
het logo als boventiotel ‘Smaak van Flevoland’ kreeg in januari 
NRC recensent Joël Broekaert op bezoek. Naar eigen schrijven 
werd hij er verrast door een pientere kok (Gerhard Flantua). De 
recensie werd formidabel: Flantuas kreeg een vette 8,5. En het 
terras belandde op de 73ste plaats in de top 100. 

Volgens Broekaert doet Flantuas denken aan ‘… zo’n ouderwets 
havencafé. Maar in plaats van modelscheepjes, visnetten en 
geministeckte portretten van kapiteins in kabeltrui, hangt het hier 
vol met vliegtuigparafernalia, met als klapstuk een levensgrote 
parachutist aan het plafond. De serveersters dragen een 
pilotenoverhemd met van die zwarte epauletten – dat is schattig en 
gelijkertijd ook een beetje alsof ze elk moment aan een stripteaseact 
kunnen beginnen …’

In ieder geval werkt het goed op het humeur van Joël, want al snel 
verbaast hij zich over de indrukwekkende kookboekencollectie en 
het feit dat 70 procent van de producten binnen een straal van 
45 kilometer van de luchthaven wordt ingekocht – waaronder de 
kaas van Kaasboerderij de Polderzoom uit Dronten. ‘…En alles 
wordt hier zelf gemaakt. Kleine hapjes, burgers, salades, soepen 
en hoofdgerechten …’ Broekaert doet zich vervolgens tegoed aan 
polderhoenlevertjes, empanada’s, gehaktballetjes en kaaskroketten. 
De daarop volgende Wereldburger is volledig doorbakken en dat 
is minder tegen de zin van de recensent. De mosterdsoep en de 
kippenbouillon glijden aangenaam weg en het ‘Soervleisch Bocon’, 

bereid met Praght bier (wat hebben we toch mooie producten in 
Dronten) is zacht en zoet. Broekaert werkt een groot deel van 
de kaart af en is lovend: met uitzondering over de bietenrisotto. 
Vervolgens wordt hij wel weer verrast door de toetjes ‘…
verraderlijk fris …’ Hij sluit af met een veer op de hoed van Gerhard 
Flantua: ‘…Maar vooral de aardappel-citroenmuffin is te gek… Hier 
is een pientere kok aan het werk…’

In het eindoordeel: ‘ Simpele gerechten, met liefde, aandacht en 
lokale producten bereid …  Restaurant Flantuas is zeker de moeite 
waard om eens voor om te rijden …’

Gerhard Flantua kreeg uiteraard van het NRC de kans om te 
reageren: ‘Meneer Broekaert schrijft terecht dat de wereldburger 
Well-done geserveerd wordt. De cuisson is aangepast aan de 
omgeving. Een polderwijsheid luidt: Eet wat gaar is, drink wat klaar 
is.’



Bewust netwerken kun je leren
De juiste mensen kennen, daar komen jij en je onderneming 
verder mee. Organisatie adviesbureau Yuna Sky uit Biddinghuizen 
helpt je vol zelfvertrouwen netwerken met hulp van hun nieuwste 
training ‘Bewust netwerken’. 
 
Annemieke de Graaf van Yuna Sky: 
‘Netwerken, iedereen kan het en iedereen 
doet het, altijd en overal. Zonder problemen 
vertel je iets over jezelf en je bedrijf tijdens 
een gezellig onderonsje op een feestje 
of in de supermarkt. Maar waarom sta je 
dan met klamme handen op een zakelijke 
netwerkbijeenkomst? Opeens weet je niet 
waar je moet beginnen, laat staan hoe je 
jezelf moet presenteren.’
 
‘Tijdens onze training raak je bedreven in de 
fijne kneepjes van het netwerken. Leer je 
bewust netwerken, door jezelf aangenaam te 
presenteren en te verkopen.’ Aan de training 
zijn kosten verbonden.

21 mei ALV bij TES Advocaten
Op donderdag 21 mei houdt Ondernemersvereniging De Driehoek 
(OVDD) haar voorjaars-Algemene Ledenvergadering (ALV). De 
vergadering vindt plaats bij TES Advocaten aan Het Zwarte Water 
10 in Dronten.
 
‘Als ondernemersvereniging houden wij twee keer per jaar een 
algemene ledenvergadering’, vertelt voorzitter Hester Vroegop. ‘In 
het najaar ligt de nadruk op de begroting voor het volgende jaar. 
In het voorjaar blikken wij ook terug op het afgelopen jaar.’ De 
vergaderingen van OVDD vinden plaats op wisselende locaties. 
Vroegop: ‘Deze keer kunnen we terecht bij TES Advocaten. Zij 
geven ons gelijkertijd een kijkje in hun bedrijfsvoering’.
 
Tijdens de ALV wordt teruggeblikt op de activiteiten en financiën van 
het verenigingsjaar 2014. Inloop en registratie is vanaf 19.00 uur, de 
vergadering start om 19.30 uur. Na de pauze is er een presentatie 
van TES Advocaten en gelegenheid om in informele sfeer met elkaar 
in contact te komen.

Knipscheer Infrastructuur 35 jaar in 
Flevoland
Dit jaar bestaat het bedrijf Knipscheer Infrastructuur 35 jaar. René 
Knipscheer, directeur en eigenaar van Knipscheer Infrastructuur, 
nam als tweede generatie het bedrijf van vader Jan over, die in 
1980 in Dronten begon. ‘Maar mijn vader zag dat Almere hard 
zou groeien en dat daar veel werk zou loskomen, dus verhuisde 
in 1983 het bedrijf naar Almere. Onze hoofdvestiging staat nog 
steeds in Almere, maar inmiddels hebben we vestigingen in 
Dronten, Zeewolde, Lelystad en Emmeloord. 

Innovatie
‘We zijn altijd bezig met innovatie en verbreden ons werkgebied 
nog steeds. Hierdoor hebben we door de jaren heen een solide 
basis gecreëerd, waarmee we verschillende complexe projecten in 
eigen beheer kunnen uitvoeren. Een mooi voorbeeld is misschien 
wel het vorig jaar opgeleverde stationsplein in Dronten. Of de 
totale inrichting van het bedrijfsterrein van Transportbedrijf Wolter 
Koops in Zeewolde . Wat minder bekend is dat we voor bedrijven 
en particulieren ook werk uitvoeren. Zoals het leveren van zand, 
realisatie van straatwerk of vloeistofdichte betonvloeren bij een 
benzinestation of op een agrarisch erf. Maar ook voor het onderhoud 
van terreinen, onkruidbestrijding en het inzetten van veegmachines 
is alle kennis en materiaal aanwezig.” 

Suydersee Beach Event
Knipscheer is mede hoofdsponsor van het ‘Knipscheer SuyderSee 
Beach Event’. ‘Wij hebben het materieel en de mankracht om hieraan 
mee te werken en dat doen we graag. We kunnen dit realiseren 
vanuit onze vestiging in Dronten.’ Het Redeplein volstorten met 
zand. Over hoeveel zand hebben we het dan? Lachend: ‘Het gaat 
om ongeveer 400 m3 zand, dus dat zijn zo’n 30 vrachtwagens vol.’ 
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uit het
gemeentehuis

Cluster Agro en
Food Regio Zwolle van start

Burgemeester Aat de Jonge, bestuurlijk trekker van het 
Cluster Agro en Food regio Zwolle, reikte op de Innovatie 
Arena in CAH Vilentum in Dronten op 7 april het nieuwe 
werkplan 2015 voor het cluster uit aan Henk ten Hove, 
voorzitter van de Economic Board.

Landbouw en voedselverwerking is een belangrijke sector 
in de regio, met per gemeente zo’n 10 tot wel 20% van 
de werkgelegenheid. Dat bleek op de Innovatie Arena op 
de CAH Vilentum hogeschool in Dronten waar het nieuwe 
werkplan werd gedeeld.

Kwartiermaker Agro en Food Maria van Boxtel, Kennispoort 
Regio Zwolle, stelde met ondernemers , kennisinstellingen 
en overheden de speerpunten vast. Het cluster Agro en 
Food Regio Zwolle richt zich op ondernemers in de hele 
keten van Agro en Food. Ondernemer, onderzoek, onderwijs 
en overheid worden met elkaar verbonden om innovatie in 
de agrarische sector te stimuleren. Om zo in de regio meer 
business te maken, kennis te verspreiden en een extra 
impuls te geven aan werkgelegenheid.

Wilt u weten wat het cluster Agro en Food Regio Zwolle u 
als ondernemer te bieden heeft? Neem dan contact op met 
Kennispoort Regio Zwolle via www.kennispoortregiozwolle.nl.

SBBF scherp op gevolgen overname 
Fair door G4S
De Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Flevoland (SBBF), 
werkzaam in de gemeenten Lelystad, Dronten, Noordoostpolder 
en Zeewolde volgt op de voet de ontwikkelingen naar aanleiding 
van de recente overname van Fair Groep (verantwoordelijk voor de 
collectieve preventie en surveillance, alarmopvolging, keyholding 
etc.) door G4S. Waarborging van kwaliteit en kwantiteit van de 
deelnemers staat daarbij voorop.
 
Beveiligingsorganisatie G4S versterkt met deze overname haar 
marktleiderspositie en een uitbreiding en verdichting van het mobiele 
surveillance-netwerk. De directie van G4S Nederland verzekerde de 
klanten en medewerkers van Fair dat ze bij een solide en gezond 
bedrijf terecht zijn gekomen dat klant- en ‘medewerkerstevredenheid’ 
hoog in het vaandel heeft staan.

Voor de deelnemers van de SBBF blijft de situatie voor de lopende 
tripartite-overeenkomst tussen de deelnemer, SBBF en Fair 
Bewaking en in het bijzonder de uitvoering daarvan ongewijzigd. 
Stapsgewijs zal een transitietraject bij Fair in gang worden gezet. 

De raamovereenkomst tussen SBBF en Fair Bewaking loopt tot 
maart 2016. De SBBF werkgroep Herijking visie en missie, bestuur 
SBBF en Raad van Toezicht SBBF treffen al enige tijd gezamenlijk 
voorbereidingen voor een nieuw te sluiten raamovereenkomst vanaf 
maart 2016, waarbij  vanzelfsprekend veel aandacht wordt besteed 
aan de nieuwste inzichten en technologieën met betrekking tot 
beveiligingsconcepten en –leveranciers.

Rendierweg nu doodlopend
De Rendierweg tussen de Guldendreef en de Linge is maart jl. als 
doodlopende weg ingericht. Fietsers en bromfietsers kunnen wel 
gebruik blijven maken van de Rendierweg tussen de Guldendreef 
en de Dronterringweg. 
 
Automobilisten stranden echter voor een (bij calamiteiten) 
uitneembare paal met aan weerszijden in de berm betonblokken 
met reflectie. Om deze versperring goed zichtbaar te maken is een 
lichtmast geplaatst.
 
Aanleiding voor deze maatregel is dat automobilisten zich weinig 
aantrokken van de geslotenverklaring (inrijverbod). Dit gaf regelmatig 
gevaarlijke situaties met fietsers, die de Rendierweg gebruiken als 
doorgaande route naar bijvoorbeeld de scholen aan het Beursplein. 
Door het fysiek afsluiten van de Rendierweg is aan deze situatie nu 
een einde gekomen.



vrij spel voor de beleving

Donkergroen Dronten De Linge 30 - Postbus 184 - 8250 AD Dronten
T (0321) 31 45 40 - info.dronten@donkergroen.nl - www.donkergroen.nl

Kijk voor onze locaties in Nederland en België op www.donkergroen.nl 
en www.donkergroenbelgie.be

Meer DaN 
groeN alleeN

interieurbeplanting | duurzaam onkruidbeheer | binnentuinen
onderhoudsconcepten | haal meer uit een daktuin | budgetbewaking

integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

De Oude IJssel 11A 8253PV Dronten
E-mail: info@leyten-vdlinde.nl

Waar grond is,
is toekomst!

Gespecialiseerd in:

- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven

- Bedrijfsovernames en taxaties

- Verkavelingsprojecten

- Quota en toeslagrechten

- Onteigeningszaken

Bel voor een vrijblijvende waardebepaling of afspraak
of kijk op onze website www.leyten-vdlinde.nl

Kantoor 0321 - 388790

M. van Arendonk: 06 - 51296305
D. van der Linde: 06 - 53544311

J. Bentum : 06 - 23254886
W. de Bekker: 06 - 30314739
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Henk Slump
Henk Slump heeft meerdere bedrijven en is lid van maar 
liefst drie bedrijfsverenigingen; Dronten, Emmeloord en Urk. 
‘Gelijkgestemden ontmoeten is prettig, maar ook voor de 
belangenbehartiging moet iedere ondernemer gewoon lid 
worden van de lokale bedrijfsvereniging,’ zo vindt Henk. ‘Voor 
overstijgende problemen is het handig dat er een orgaan is dat 
meedenkt en dingen op de kaart kan zetten.’

Henk is vanaf 2009 in Swifterbant actief als AH-ondernemer en 
in 2014 is hij begonnen met het ‘Eetcafé A. de Huijskamer’. ‘De 
supermarkt en het eetcafé zijn eigenlijk het middelpunt van het dorp; 
hier ontmoeten mensen elkaar. Ik merk dat we met de Huijskamer 
inwoners van alle leeftijden een stukje gezelligheid hebben 
gegeven en daar kan ik echt van genieten.’ Henk wil met de lokale 
gemeenschap de leefbaarheid overeind te houden. Dat is één van 
de redenen waarom hij vanuit zijn supermarkt een afhaalpunt en 
bezorgservice heeft opgezet voor boodschappen voor particulieren 
en bedrijven in Swifterbant en omgeving. ‘Ondernemers, en ik zeker, 
willen snel. We hebben weinig geduld. Van lange processen kan ik 
wat gefrustreerd raken. In Swifterbant zijn ze bezig met de plannen 
voor een Multifunctioneel Centrum. Dat stagneert een beetje. Het 
is doodzonde als dit niet doorgaat.’ 
De evenementencommissie van de OVDD is Henk op het lijf 
geschreven. Het mensen naar de zin willen maken is hem met de 
paplepel in gegoten. Hij leerde dat van zijn ouders die met SRV-
karren langs de deur gingen. Het jaarlijkse Nieuwjaarsfeest is het 
hoogtepunt van deze commissie, vindt Henk. Zijn ervaring in drie 
verenigingen neemt hij mee in vergaderingen. Zo heeft hij de fusie 
tot de OVDD als idee meegegeven aan de bedrijfsvereniging in 
Emmeloord en die van de Groendorpen Noordoostpolder.

Henk Slump pleit voor 
detailhandelscommissie in Dronten

Henk Slump wil graag een detailhandelscommissie in Dronten. 
‘Urk heeft sinds acht jaar zo’n commissie en dat werkt heel 
prettig. Nu is er vanuit de OVDD contact met winkeliersvereniging 
Suydersee, maar liever overleg ik gemeente-breed. Het zou mooi 
zijn voor Dronten, Biddinghuizen en Swifterbant. Niet praten om het 
praten, maar praktisch overleg over ontwikkelingen die de gehele 
detailhandel raken. We moeten zorgen dat iedere lege winkel ook 
weer wordt gevuld.’ •

bestuurders
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Nieuw scholencomplex bij station: 
aanbesteding biedt kansen ook voor 
lokale ondernemers
Het nieuwe scholencomplex van het Almere College, Ichthus 
College en MBO Landstede dat bij de stationslocatie in aanbouw 
is, biedt nog veel mogelijkheden voor lokale ondernemers om een 
graantje mee te pikken.
 
De heer Eenkhoorn, projectleider namens de Stichting Huisvesting 
voortgezet onderwijs Dronten, laat weten dat er in de verschillende 
aanbestedingen (ook de Europese) volop ruimte is voor lokale en 
regionale ondernemers. ‘De omschrijvingen zijn zodanig opgesteld 
dat ook lokale en regionale bedrijven een kans maken, eventueel 
zelfs op basis van samenwerking met elkaar. Als projectleider 
sta ik inbreng van lokale ondernemingen voor, ook bij Europese 
aanbestedingen. En we moeten nog meubels hebben, er moeten 
lokalen worden ingericht, er moet bewegwijzering in het pand 
komen, noem maar op.’

De bouw is inmiddels aanbesteed (en ook daar zijn onder de 
onderaannemers regionale bedrijven te vinden), maar een aantal 
aanbestedingen volgt dus nog. Met name voor de sportzaal(inrichting), 
de biologie en scheikundelokalen en voor meubilair voor Zorg & 
Welzijn staan de aanbestedingen nog open. Ook de technieklokalen 
(met name verhuizing machinerieën en aanleg afzuiging, ventilatie 
e.d)) moeten nog worden aanbesteed.

Ondernemers die belangstelling hebben kunnen contact leggen met 
de heer Eenkhoorn door, onder vermelding van OVDD-aanbesteding, 
een mail te sturen naar g.j.eenkhoorn@almerecollege.nl. Eventueel 
kan dit ook per post via Stichting `huisvesting voortgezet onderwijs 
Dronten, Postbus 1,  8260 AA  Kampen.
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Altijd in de
buurt Welkom!

Iedereen verdient een bank in de buurt.
Daarom heeft RegioBank Zelfstandig Adviseurs
in dorpen en kleine steden. Gewoon, een
kantoor om de hoek met een bekend gezicht. Bij
ons regelt u uw geldzaken zoals u dat wilt. Op
kantoor, via internet of app.
RegioBank is altijd dichtbij.

De Bibliotheek voor Ondernemers 
bestaat uit een aanbod speciaal voor onderne-

mers om zichzelf te ontwikkelen en te laten inspireren. 
Kijk op flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers voor nieuws en 
informatie.

Houtwijk 63c
8251 GD Dronten

www.bohmerproject.nl
info@bohmerproject.nl

0321 - 314 987

Winkelinrichting, Projectinrichting, Horeca, 
Particulieren woonhuizen, Gezondheidszorg, 

Kantoorinrichting, Turnkey projecten.

Kulterhus Wekerom

Tietema Stijlvolle BakkersMaatwerk inbouwkast particulier
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‘Samen sporten bij Chakti 
versterkt dorpsgevoel’

bedrijf
&handel

Jos en Lian Weesepoel begonnen in 2004 
met hun sportschool in Swifterbant en al na 
krap twee maanden sloot Nancy Verschure 
zich bij het echtpaar aan. Het drietal is enorm 
trots op de functie die hun bedrijf heeft voor 
het dorp. ‘We voelden een gemis in het dorp 
en wilden in dat gat springen,’ stelt Lian 
Weesepoel. 

Jos is opgegroeid in Swifterbant, op een 
boerderij. De Brabantse Lian verhuist door 
haar huwelijk met Jos naar de polder. Hij is druk 
op de boerderij en zij heeft een goedlopende 
schoonheidssalon. Maar dan begint het te 
kriebelen. ‘Onze zoon deed de sportacademie. 
Wij zijn enthousiast sporters en vonden het 
jammer dat ons dorp geen sportschool had,’ 
zo verklaart Lian hun branche-overstap. Ook 
Nancy is kind van agrariërs en woont al haar 
hele leven in Swifterbant. Het gevoel samen 
iets voor het dorp te willen doen, maakt het 
bedrijf zo sterk, denkt Lian. Ze benadrukt dat 
ze niet ‘boven’ de mensen staan, maar liever 
er tussen. ‘Ik doe zelf ook actief mee bij de 
hardloopgroep. We houden hier van een 
gemoedelijke sfeer.’ 

Individuele aandacht
‘We gaan voor hetzelfde doel en dat voelt 
de klant’. Chakti heeft kwaliteit hoog in het 
vaandel staan. Op de werkvloer betekent dit 
dat de houding van de sporters altijd in de gaten 
wordt gehouden, ook van de zeer gevorderde 
klant. ‘Wij geven goede begeleiding en veel 
aandacht. Er zijn genoeg budget sportscholen 
die bezuinigen op aandacht, of je moet een 
personal trainer inhuren. Wij willen dat er veilig 
wordt gesport bij ons.’ Dat is ook de reden dat 
het trio een medische opleiding heeft gedaan 

en samenwerkt met een fysiotherapeut. Bart 
Griekspoor houdt een sportspreekuur bij 
Chakti om eventuele blessures in een vroeg 
stadium te kunnen behandelen.

Samen sporten
Chakti heeft een fitnessruimte waar sporters 
hun programma afwerken. Ook zijn er diverse 
groepslessen. Piloxing is de nieuwste trend. 
Het is een combinatie van boksen, pilates en 
aerobic. ‘We hebben afgelopen zomer een 
enquête gedaan en daar kwam uit dat klanten 
graag steps terug wilden. Dus dat is weer 
toegevoegd.’ Lian merkt dat samen sporten 
hoog op het verlanglijstje staat bij mensen. ‘Je 
voelt de connectie met andere sporters. Door 
af te spreken, stimuleer je elkaar om te blijven 
sporten. Ik vind het erg mooi om te zien hoe er 
contacten ontstaan op de fitnessvloer.’

Obesifit
Voor mensen met ernstig overgewicht is er 
Obesifit bij Chakti. Onder begeleiding van 
Lian wordt het voedings- en beweegpatroon 
onder de loep genomen. Drie keer per week 
sporten met daarbij wekelijkse coaching, moet 
er voor zorgen dat er een gezondere leefstijl 
wordt bereikt. Om oude patronen goed te 
doorbreken, gaat Lian een jaar aan de slag met 
een groep deelnemers. ‘Ik hou van persoonlijk 
contact en vind het heerlijk om mensen hierbij 
te mogen begeleiden.’

Dorpsfunctie
De klantenkring van Chakti bestaat voor 90% 
uit inwoners van Swifterbant. ‘Die dorpsfunctie 
zijn we ontzettend trots op. Individueel of 
samen sporten en daarna nog even genieten 
in de sauna, het kan hier allemaal.’ •

Jubileum
In december vierde Chakti het tienjarig 
bestaan. Klanten en dorpsbewoners 
konden ter ere van het jubileum 
meedoen aan een expeditie door 
het dorp en na afloop werden de 
jubilerende sporters in het zonnetje 
gezet.

In de loop der jaren is de sportschool 
met de helft vergroot door uit te 
bouwen. ‘De spinning-fietsen 
moesten we eerst na iedere les 
aan de kant zetten, nu hebben we 
twee ruimtes beschikbaar voor 
groepslessen. Ook is er meer ruimte 
voor fitness apparatuur gekomen 
en daar wordt dankbaar gebruik van 
gemaakt.’

bedrijf
13



‘Uniek in gebruik
van bijzondere
materialen’

De Gouwe – De Tjonger – De Oude IJssel; tien jaar op rondreis door Dronten-
West. Solana deed het en doet het. Yohan en Lyda Winata vieren dit jaar het 
tienjarig bestaan van hun bedrijf, leden van de OVDD hebben middels een 
bedrijfsbezoek inmiddels een goed kijkje in de keuken kunnen nemen. Een 
kans waar enige tientallen ondernemers dankbaar gebruik van maakten.
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‘Kijk, de safari look zit nog op de bus 
geplakt.’ Yohan Winata loopt trots door de 
montagehal van het jubilerende Solana. 
‘Tijdens de eerste open dag hebben veel 
leden van de OVDD de handen uit de 
mouwen gestoken en meegedaan aan 
kleine workshops. Printen, uitsnijden en 
ook beplakken van onze auto …’

Ommezwaai
‘Tien jaar … dat ging heel snel. Maar er 
is ook heel veel gebeurd. Van een bijna 
pure textieldrukker zijn we bijgedraaid tot 
Reclame Centrum. De naam Solana heeft 
wel ter discussie gestaan, maar is in Dronten 
bekend, gevestigd en dus behouden. 
Textieldruk is naar de achtergrond gegaan, 
de marges stonden erg onder druk en we 
hebben er bewust voor gekozen ons meer 
te richten op het leveren en produceren van 
reclameproducten. Dat ligt ons ook beter.’

Reclameproducten
Een reclameproduct kan in de ogen van 
Yohan van alles zijn: van stickertje tot 
het grootste geveldoek. ‘Wat we niet 
doen is (papieren) drukwerk, dat is een 
serviceproduct dat we uitbesteden aan 
een collega. We beschikken zelf over zes 
verschillende printers, met elk hun eigen 
specifieke mogelijkheden. In grove lijnen 
gaat het om printen op alles wat oprolbaar 
is (vanaf rol geprint kan worden) met eco-
solvent inkten en om vlakke toepassingen 
met uv inkten. Je moet dan denken aan 
borden, hout of kunststof.’

Latexprinter
De jongste investering bestaat uit 
een latexprinter. Een printer die 85% 
waterverdunde inkten verwerkt. ‘Het 
milieuvriendelijkste wat er op dit moment 
bestaat. De kwaliteit is vergelijkbaar 
met de eco solvent printers, maar het is 
milieuvriendelijker en het product kan sneller 
verwerkt worden (geen 24 uur uitdamptijd). 

Hierdoor kunnen we ook aan orders onder 
tijdsdruk goed voldoen.’

Bijzonder willen zijn
‘Wij zijn niet uniek in machines. Wij zijn 
bijzonder in het gebruik van bijzondere 
materialen. Wat je er mee doet, dat maakt 
het verschil. Wij printen op aluminium, hout, 
composiet, glas, textiel, we printen zelfs 
complete deuren, tafelbladen en zelfs op klei. 
Alles binnen een tolerantie van 5 centimeter 
kunnen we bedrukken. Wij proberen altijd 
iets bijzonders aan te bieden.

CAH Vilentum Hogeschool
Het meest bijzondere project? ‘Meest 
bijzonder en uitzonderlijk is de RVS boom 
bij Vilentum. We kregen de opdracht het 
logo tot uitdrukking te brengen. Dat is een 
‘levensboom’ geworden. Een boom van 
bijna zes meter hoog, die hebben we uit 
RVS laten maken. Alles wat er bij kwam 
kijken heb ik in eigen hand gehouden. Vanaf 
de berekening van bodemdruk tot en met 
de fundering en verankering aan toe. Ook 
de verlichting (gevoed via zonnepanelen) is 
door ons uitgedacht. Echt een voorbeeld van 
dat we verder gaan dan gebaande paden’.
Maar ‘bomen’ zijn niet de dagelijkse 
business. ‘Autobelettering, zelfklevend 
folie, reclameborden, promotieartikelen en 
logo’s. Van ontwerp tot en met afwerking en 
montage.’ 

Solana by night
Bijzonder in uitzonderlijke dingen, dat 
staat Yohan nadrukkelijk voor. Tijdens de 
open dagen kon men zijn visie daarop 
aanschouwen: een levensgroot doek 
op de achterwand van de hal met fraaie 
‘Amsterdamse’ gevels. Afzonderlijk verlicht, 
sfeervol, met daarin verwerkt de naam 
Solana, maar ook de namen van zijn kinderen 
en vrouw. Vakwerk, want de uitwerking is 
zo opvallend dat je het niet links kunt laten 
liggen. Yohan: ‘Zei ik al, daag ons uit!’ •

Latexprinter

Solana beschikt als bijzonderheid 
over een latexprinter. In deze 
printer zijn de kritische kleuren 
vervangen, naast het bekende 
CMYK gamma zijn oranje en groen 
toegevoegd, alsmede wit. Hierdoor 
is de latexprinter in staat warme 
diepe kleuren weer te geven. Met 
name ‘high’ tinten komen goed 
uit de verf. Met een uv-blocker 
er overheen zijn de kleuren voor 
langere tijd gegarandeerd.

Bijzonder zijn ook de foto-Led 
panelen die Solana levert. Wie 
in de showroom omhoog kijkt, 
waant zich werkelijk in het Van 
Veldhuizen bos. Er zijn tal van 
toepassingen voor te bedenken, 
voorlopig alleen nog voor inpandig 
gebruik. Maar bij Solana staan de 
ontwikkelingen nooit stil.

bedrijf
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Altijd, overal en veilig toegang tot uw gegevens! 

? 
Bel voor een afspraak 

0321—386230  

of mail  

sales@flevoict.nl 

Het Ruim 39  |  8251 EL Dronten  |  Tel. 0321-315723  |  Fax: 0321-318022
info@anemoon.nl  |  www.anemoon.nl

Kantoorbeplanting

Bloemenabonnement

Relatiebloemwerk

Hoe sterk is uw pitch?
Combineer zakendoen en netwerken met een 
ontspannen rondje golf bij Shortgolf Swifterbant.

Geen golfervaring? Geen probleem! 

Golfacademie Flevoland leert u, en uw relaties, graag de fijne kneepjes van het golfvak tijdens 
een clinic of zelfs in een tweedaagse GVB training. Kijk voor meer informatie op www.golfacademieflevoland.nl

www.shortgolf.nl
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‘Aan mij niet besteed’

De afgelopen periode heeft onze Ondernemers Vereniging De 
Driehoek meerdere keren het aanbestedingsbeleid van, met 
name de gemeente, onder de aandacht gebracht. Een goede 
zaak volgens mij, want is het niet juist de taak van de OVDD 
om de belangen van ons ondernemers te behartigen? Naar 
aanleiding van de aandacht hiervoor, ben ik me hierin wat meer 
gaan verdiepen.

De gemeente Dronten neemt aanbestedingen heel serieus, zo 
blijkt. De regels over het voeren van Europese aanbestedingen 
zijn in Nederland vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012. Onze 
gemeente gaat hier in mee en heeft in oktober 2013 zelfs een 
‘inkoopbeleid Dronten 2013-2018’ vastgesteld. ‘2013-2018’. Mijn 
gedachten dwalen met een glimlach af naar die goeie ouwe Koude 
Oorlog, toen alles nog lekker zwart-wit werd uitgedrukt in voor-of-
tegen en goed-of-fout. Op school kregen we les over hoe het er 
bij die communisten aan toe ging. Alles werd in vijfjarenplannen 
gegoten, ook al leidde dat ertoe dat er een fabriek ergens in Polen 
of Bulgarije alleen maar linkerschoenen produceerde. Dat daarna 
bleek dat de bevolking van het Wit-Russische Minsk met een 
koude rechtervoet liep, omdat de fabriek voor rechterschoenen 
in Hongarije was afgebrand, was collateral damage in een verder 
perfect functionerend systeem. Aan de eis van het aantal te 
produceren linkerschoenen was immers voldaan? Of onze 
‘Dronter Gosplan’ haar aanbestedingen voor ‘Biddinggorod’, 
‘Drontnik’ en ‘Swiftjabantski’ ook op deze manier heeft ingericht, 
zou het genoemde beleidsdocument moeten aantonen. In het 
document kun je bijvoorbeeld lezen welke grenzen onze gemeente 
hanteert voordat lokaal, nationaal of Europees wordt aanbesteed. 
‘Drempelbedragen’, noemen ze dat. 

Nu heb ik net mijn aangifte inkomstenbelasting ingediend en 
ook daar kwam ik deze term veelvuldig tegen, maar dan bij de 
eventuele aftrekposten.  En dat je daarvoor goed begrijpend moet 
kunnen lezen, bewijst de uitleg bij het onderdeel giften wel.  - Voor 
gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het 
drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, met een minimum 

de
columnist

van € 60. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u 
aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum. Dat is 
10% van uw drempelinkomen. - Volgt u het nog? Gelukkig bestaat 
er voor ons ondernemers nog wél zoiets als aangiftesoftware waar 
het drempelbedrag automatisch in naar voren komt. Bedankt, 
belastingdienst. Wij ondernemers hoeven niet via een website 
een vooringevulde aangifte te controleren. Vooringevuld, zodat je 
minder goed kunt spelen met de bedragen om zo te bekijken wat 
voor jou het gunstigst uitkomt. Om dan nog maar te zwijgen van de 
mogelijkheden voor onze overheid om iedere klik en toetsaanslag 
in een dergelijke website te kunnen meten. Of zie ik nu teveel 
1948-Orwell-spoken opdoemen…? Goed, evenzo gelukkig mogen 
we dus zijn met de duidelijke drempelbedragen in het inkoopbeleid 
van de gemeente, want daar staat gewoon in euro’s te lezen 
dat een werk van boven de vijf miljoen euro Europees wordt 
aanbesteed. Een levering of dienst van onder de € 30.000 kan 
enkelvoudig onderhands worden ingekocht. Maar dan ook weer 
allemaal met kanttekeningen, zodat er volgens mij altijd wel een 
uitvlucht mogelijk is. 

Ongetwijfeld probeert onze gemeente aan alle Europese, landelijke 
en provinciale regeltjes te voldoen. Terwijl wij ondernemende 
burgers ons storen aan de regels die op haar beurt door onze 
gemeente worden opgelegd. Of door de provincie, het Rijk of 
Europa. En daarnaast vinden we het natuurlijk ook nog belachelijk 
dat onze ‘Dronter Doema’ misschien wel een bedrijf heeft 
ingehuurd om dit rapport op te stellen. Gemeenten mogen niets 
over de balk gooien! Of, nou ja, tenzij het over de balk van onze 
eigen onderneming is dan. Dan is het wel goed. Goed voor de 
lokale economie noemen we dat dan. Dat het ook goed uitkomt 
voor het eigen bedrijf en de eigen portemonnee is meegenomen. 
Het brengt die vrijstaande ‘datsja’ in ieder geval weer een stapje 
dichterbij.
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Op 28 januari, tijdens de vergadering  van SEA-
groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt, gaf Jan 
Twilt van LOC Techniek Zeewolde een presentatie. 
LOC Techniek laat jongeren kennismaken en expe-
rimenteren met moderne techniek. Het plaatselijke 
bedrijfsleven, het onderwijsveld, ouders en docen-
ten worden daarbij betrokken. Deze interessante 
presentatie krijgt wellicht nog een vervolg.

Beroepenmarkt On Tour 4e editie
Dit jaar lag de organisatie van de vierde Beroepenmarkt On 
Tour (BOT), waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar vinden, in 
handen van de scholen. In totaal namen zo’n 550 leerlingen van 
het Ichthus College en Almere College en 40 lokale onderne-
mingen deel. Het bedrijfsleven heeft hierop ingespeeld en vele 
contacten zijn gelegd. 

Hulp bij pro� elkeuze
Het doel van BOT is leerlingen in contact te brengen met 
bedrijven in en om de gemeente Dronten. Het maken van een 
korte bedrijfsrondleiding kan helpen bij het maken van de 
pro� elkeuze (vakkenpakket) van de jongeren. Belangrijk is dat 
personen uit het bedrijfsleven de leerlingen een reëel beeld 
kunnen geven van de kwaliteiten/competenties die je moet 
bezitten voor dat werk. 

Leerlingen gingen vooral per � ets op bezoek bij 
lokale bedrijven en kregen daar een bedrijfsrond-
leiding. Op 17 februari vond de BOT plaats voor leerlingen van het 
VMBO. Hieraan deden ongeveer 30 bedrijven mee. De editie voor 
HAVO/VWO was op 4 maart en daaraan deden 250 leerlingen en ook 
circa  30 bedrijven mee. Bij verschillende bedrijven mochten leerlin-
gen zelf aan de slag. Leerlingen hebben hierdoor een prima indruk 
gekregen van verschillende werkzaamheden in het bedrijfsleven.

Verbinding arbeidsmarkt en onderwijs 
De Beroepenmarkt On Tour is één van de activiteiten om onderwijs 
en arbeidsmarkt met elkaar te verbinden en is een gezamenlijk 
initiatief van:  gemeente Dronten, Almere College, Ichthus College, 
OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD) en Business Breakfast 
Club (BBC).

Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda 

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit 

de SEA-groepen en worden de resultaten gepubliceerd van 

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische 

Visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA-groepen actief om 

de relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de 

samenleving ruimte te geven.

Beroepenmarkt On Tour 4e editie

De thema’s van deze SEA-groepen zijn:

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Dynamiek in de Landbouw

Bedrijventerreinen

Ondernemersacademie

Wervingskracht

SEA-GROEP AANSLUITING ONDERWIJS 
ARBEIDSMARKT

De SEA-groep Wervingskracht verzorgt de overall communicatie ‘naar buiten’ namens de vijf SEA-groepen. 
Deze groep nodigt Dronter ondernemers en betrokken organisaties van harte uit op te treden als ambas-
sadeur voor Dronten.

Vanuit die gedachte is het idee voor een tulpenroute in het Dronter land neergelegd bij de SEA-groep Wervingskracht. Deze heeft 
het opgepakt en Dronter ondernemers en organisaties uitgenodigd om samen deze route te realiseren. Burgemeester De Jonge gaf 
op 11 april jl. bij de Kalverschuur in Swifterbant het startsein voor de routes. Er is een wandelroute, een � etsroute en een autoroute 
uitgezet langs de verschillende tulpenvelden in het gebied, die te downloaden waren via www.tulpenroutedronterland.nl.

De Tulpenroute Dronterland is tot stand gekomen door samenwerking van Natuur- en Milieucoörporatie (NMC) Rivierduingebied, 
een aantal ondernemers en vrijwilligers en de gemeente Dronten. Dit om met elkaar het gebied en de tulpenvelden bekender te 
maken en te stimuleren om het Dronterland te ontdekken.

SEA-GROEP WERVINGSKRACHT

Deze nieuwsbrief is een uitgave 
van de SEA-groepen.

Redactie:  Harry Dubelaar, Janetta de Graaf, 

Ite Meints en Marieke van Oostveen

Concept en advies:  Open communicatie, Groningen

Vormgeving en fotogra� e:  Protief Reclame & 

Marketingcommunicatie, Dronten

Foto’s: Mischa Massink, Hennie Schreuder en 

gemeente Dronten

Programmaleider SEA: Christina Weenk, gemeente Dronten

De Rede 1, 8251 ER Dronten
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De ondernemersacademie gaat in 2015 door 
op de ingeslagen weg. De Ondernemersavon-
den in de Meerpaal, waarbij inhoud, vermaak 
en onderling contact onlosmakelijk met el-
kaar verbonden is,  blijken een gewaardeerde 
en goed bezochte formule. De thema’s bestrij-
ken een breed segment, waarmee onderne-
mers worden geïnspireerd om zich staande 
te kunnen houden, en beter nog, te kunnen 
ontwikkelen en groeien. Zo waren er thema’s 
die gericht zijn op de persoonlijke ontwik-
keling en presentatie (gunfactor, hoe kom ik 
over, kleding en kleuradviezen).

Daarnaast zijn er thema’s geweest die meer gericht waren 
op starters (ondernemersplan, � nanciering, plan b, belas-
tingen, BTW etc) en meer zakelijk gerichte thema’s (risico’s 
schuldsanering, zelfstandigenloket, MKB 
doorstart, crowdfunding, Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen) 
en ook thema’s die meer branche 
gericht zijn zoals (detailhandel 
in Dronten, dienstverlening en 
klantenbinding en -geluk).

Er is inmiddels een vrij vaste kern van bezoekers aan 
deze thema-avonden, en ook variatie aan bezoekers die 
afhankelijk is van het geboden thema. De Ondernemers-
academie is benieuwd aan welke thema’s behoefte is bij 
de ondernemers in Dronten. Wij nodigen u dan ook uit om 
suggesties te doen via onze website Dronterland.nl. Dit 
jaar is er al weer één avond geweest op 10 maart, er zijn 
nog drie avonden gepland en wel op 9 juni, 29 september 
en 8 december. Noteer deze alvast is uw agenda.

Ook de twee workshops van vorig jaar bleken een succes 
te zijn. Voor dit jaar wordt overwogen om opnieuw work-
shops aan te bieden.

Kortom de Ondernemersacademie inspireert, verbindt en 
vermaakt ondernemers en daar gaan we als organisatie 
met plezier nog even meer door.

De SEA-groep bedrijventerreinen organiseerde op 
16 februari de eerste ‘Buren ontmoeten Buren’ van 
2015  in samenwerking met de gemeente. In het 
nieuwe pand van Van Engelen BV op bedrijventer-
rein Spelwijk in Swifterbant. Deze locatie is meteen 
een mooi voorbeeld van één van de gerealiseerde 
doelen van de SEA-groep Bedrijventerreinen 
‘Schoon, heel en veilige bedrijventerreinen.’ 
Nu, na de verbouwing,  is dit bestaande pand een 
mooi visitekaartje met een positieve uitstraling 
voor zowel de Spelwijk als  Swifterbant.

De SEA-groep Bedrijventerreinen presenteerde bij  ‘Buren 

ontmoeten Buren’ haar plannen om de openbare ruimte van 

Spelwijk te verbeteren. Er worden in 2015 op verschillende 

plaatsen kapotte goten vervangen en groenstroken opnieuw 

ingericht met als doel een luchtiger en netter straatbeeld. 

Om dit te realiseren vraagt de SEA-groep subsidie aan bij de 

provincie Flevoland in het kader van de revitalisatie van bedrij-

venterreinen. 

Op deze avond stelden ondernemers onder andere ook vragen, 

zoals over het parkeren van vrachtwagens. Voor het parkeren 

van vrachtwagens is een zone gereserveerd, die met borden 

zal worden aangegeven. De vraag van de ondernemers op 

bedrijventerrein Spelwijk over de mogelijkheden van glasve-

zelaansluitingen op bedrijventerreinen is neergelegd  bij een 

werkgroep van de gemeente. De gemeente werkt momenteel 

namelijk aan een pilot voor het leveren van een snelle internet-

verbinding van agrarische bedrijven in het buitengebied van 

Dronten. De ondernemers reageerden positief op de plannen 

voor Spelwijk. De uitvoering van de werkzaamheden staan 

gepland voor het najaar van 2015.

De SEA-groep Bedrijventerreinen 

wil in 2015 ook een ‘Buren ont-

moeten Buren’ in Dronten en in 

Biddinghuizen  organiseren. 

SEA-GROEP 
ONDERNEMERSACADEMIE

De SEA-groep Dynamiek in de Landbouw heeft zich 
gebogen over de gewenste strategie van de agra-
rische sector als de belangrijkste economische en 
ruimtelijke pijler van onze gemeente Dronten.  

Aanwezige potenties en agenda bepalen:
Door de kerngroep is gezocht naar aansluiting bij de ‘van nature’ 
aanwezige potenties.  Met deze methode wordt niets geforceerd, 
eerder duidelijker gepro� leerd. Dat pro� el kwam steeds meer 
in zicht bij een afstemming met de sector. Er is gekozen voor de 
thema- richtingen gezonde bodem, product en ondernemerskli-
maat en daarnaast Dronten met haar landbouwonderwijs, agrari-
sche innovatie, robotisering, citymarketing en het agrarisch gebied 
aansluitend aan de regio Zwolle. 

Plan van aanpak, ‘ontwikkelen en uitproberen door te doen’:
“Dynamiek in de (Dronter) landbouw”:
Met de geformuleerde pro� lering en themarichtingen als basis 
heeft de kerngroep besloten om drie landbouw gerelateerde 
agendapunten (= meerjarige actieprogramma’s) prioriteit te ge-
ven; elk programma heeft een looptijd van in principe vijf jaar (tot 
2020) en staat onder leiding van een eigen projectgroep. Omdat 
niet precies te voorspellen is hoe deze drie agendapunten zich 
ontwikkelen, start elk programma met een “lean startup”. Deze 
methode is niet gebaseerd op een uitgewerkt meerjarenplan met 
ambitieuze activiteiten om de eindresultaten te behalen, maar 
veel meer op al doende leren en daarbij ook op het maken van 
fouten. Hoe sneller je leert dat je fout zit, hoe minder tijd verloren 
gaat. Dus veel uitproberen, veel je neus stoten en in kleine stapjes 
steeds beter worden. 2015 is het eerste ‘zoekjaar’ met voor elk 
agendapunt een afgebakende leeractiviteit waarna terugkoppe-
ling kan plaatsvinden en beslissingen kunnen worden genomen 
om het nog beter aan te pakken.

Agendapunten:

1. Pro� lering van Dronterland als kerngebied van de biologische 
sector; hierbij gaat het om het uitdragen en uitwerken van het 
gegeven dat Dronten het grootste areaal heeft van biologische 
teelten;

 Lean-startup 2015: meeliften met promotiecampagne ‘Biologisch 
lekker natuurlijk’ van Bionext. In casu 20 en 21 juni ‘Lekker naar 
de boer’ en 17 - 26 september ‘Bio10daagse’) en daarbij vooral 
Dronten als een gezamenlijk element positioneren met regionale 
‘eigen’ activiteiten.

2. Stimulering van ondernemersklimaat voor agrarische bedrijven 
in Dronten; hierbij gaat het om ruimte te creëren voor onder-
nemers (minder regelgeving, betere infrastructuur, etc.) en het 
opstarten en onderhouden van vitale netwerken.

 Lean-startup 2015: opzetten van een vitaal netwerk m.b.t. 
(bijvoorbeeld!) Regionale Kennisinfrastructuur (ps. de boeren-
business-club kan daarvoor een van de onderdelen zijn).

3. Ontwikkeling van kleinschalige verwerking van groene grond-
sto� en in Dronten; hierbij gaat het om de ontwikkeling van 
duurzame biora�  nage-ketens van biobased producten en 
bio-energie ( = ‘Dronten Biohub’).

 Lean-startup 2015: een eerste praktijkontwerp maken van een 
potentiele biora�  nage-keten i.s.m. producenten, verwerkers en 
afnemers (ps het lectoraat Decentrale verwerking van grondstof-
fen kan daarbij een spilfunctie vervullen).

SEA-groep Dynamiek in de Landbouw functioneert in 2015 als 
projectgroep voor alle drie agendapunten; per thema kunnen/
zullen vanzelfsprekend anderen worden ingeschakeld; in 2016 
kunnen wellicht drie verschillende projectgroepen worden geïn-
stalleerd om elk programma 
met voortschrijdend inzicht 
verder uit te bouwen.
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www.dronterland.nl
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Op 28 januari, tijdens de vergadering  van SEA-
groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt, gaf Jan 
Twilt van LOC Techniek Zeewolde een presentatie. 
LOC Techniek laat jongeren kennismaken en expe-
rimenteren met moderne techniek. Het plaatselijke 
bedrijfsleven, het onderwijsveld, ouders en docen-
ten worden daarbij betrokken. Deze interessante 
presentatie krijgt wellicht nog een vervolg.

Beroepenmarkt On Tour 4e editie
Dit jaar lag de organisatie van de vierde Beroepenmarkt On 
Tour (BOT), waar onderwijs en arbeidsmarkt elkaar vinden, in 
handen van de scholen. In totaal namen zo’n 550 leerlingen van 
het Ichthus College en Almere College en 40 lokale onderne-
mingen deel. Het bedrijfsleven heeft hierop ingespeeld en vele 
contacten zijn gelegd. 

Hulp bij pro� elkeuze
Het doel van BOT is leerlingen in contact te brengen met 
bedrijven in en om de gemeente Dronten. Het maken van een 
korte bedrijfsrondleiding kan helpen bij het maken van de 
pro� elkeuze (vakkenpakket) van de jongeren. Belangrijk is dat 
personen uit het bedrijfsleven de leerlingen een reëel beeld 
kunnen geven van de kwaliteiten/competenties die je moet 
bezitten voor dat werk. 

Leerlingen gingen vooral per � ets op bezoek bij 
lokale bedrijven en kregen daar een bedrijfsrond-
leiding. Op 17 februari vond de BOT plaats voor leerlingen van het 
VMBO. Hieraan deden ongeveer 30 bedrijven mee. De editie voor 
HAVO/VWO was op 4 maart en daaraan deden 250 leerlingen en ook 
circa  30 bedrijven mee. Bij verschillende bedrijven mochten leerlin-
gen zelf aan de slag. Leerlingen hebben hierdoor een prima indruk 
gekregen van verschillende werkzaamheden in het bedrijfsleven.

Verbinding arbeidsmarkt en onderwijs 
De Beroepenmarkt On Tour is één van de activiteiten om onderwijs 
en arbeidsmarkt met elkaar te verbinden en is een gezamenlijk 
initiatief van:  gemeente Dronten, Almere College, Ichthus College, 
OndernemersVereniging De Driehoek (OVDD) en Business Breakfast 
Club (BBC).

Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda 

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit 

de SEA-groepen en worden de resultaten gepubliceerd van 

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische 

Visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA-groepen actief om 

de relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de 

samenleving ruimte te geven.

Beroepenmarkt On Tour 4e editie

De thema’s van deze SEA-groepen zijn:

Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt

Dynamiek in de Landbouw

Bedrijventerreinen

Ondernemersacademie

Wervingskracht

SEA-GROEP AANSLUITING ONDERWIJS 
ARBEIDSMARKT

De SEA-groep Wervingskracht verzorgt de overall communicatie ‘naar buiten’ namens de vijf SEA-groepen. 
Deze groep nodigt Dronter ondernemers en betrokken organisaties van harte uit op te treden als ambas-
sadeur voor Dronten.

Vanuit die gedachte is het idee voor een tulpenroute in het Dronter land neergelegd bij de SEA-groep Wervingskracht. Deze heeft 
het opgepakt en Dronter ondernemers en organisaties uitgenodigd om samen deze route te realiseren. Burgemeester De Jonge gaf 
op 11 april jl. bij de Kalverschuur in Swifterbant het startsein voor de routes. Er is een wandelroute, een � etsroute en een autoroute 
uitgezet langs de verschillende tulpenvelden in het gebied, die te downloaden waren via www.tulpenroutedronterland.nl.

De Tulpenroute Dronterland is tot stand gekomen door samenwerking van Natuur- en Milieucoörporatie (NMC) Rivierduingebied, 
een aantal ondernemers en vrijwilligers en de gemeente Dronten. Dit om met elkaar het gebied en de tulpenvelden bekender te 
maken en te stimuleren om het Dronterland te ontdekken.
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‘Je begint nooit te vroeg
       met pensioenopbouw’

thema
19

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van 
hun inkomen voor later. De Rabobank kan adviseren over de 
mogelijkheden. Hans de Boer, accountmanager Private Banking 
bij Rabobank Flevoland: ‘Een afgeloste hypotheek is ook een 
vorm van een oudedagsvoorziening.’

‘Ondernemers zijn zich er steeds meer van bewust dat het 
belangrijk is om zelf iets te regelen voor hun inkomen voor 
later’, bemerkt ook Martin Meijering, accountmanager MKB bij 
Rabobank Flevoland. ‘Je ziet dat de overheid zich op dat gebied 
steeds verder terugtrekt. Mensen zijn meer aangewezen op 
zichzelf. Ik zeg wel eens: ‘Er is maar één iemand die voor de 
ondernemer zorgt, en dat is de ondernemer zelf.’

Positieve uitwerking
Ondernemers zijn volgens Hans nooit te vroeg met het opbouwen 
van hun pensioen. ‘Tijd heeft immers een positieve uitwerking op 
de groei van vermogen. Het is voor iedere ondernemer van belang 
om tijdig in kaart te brengen hoe het met de oudedagsvoorziening 
is gesteld. Dan wordt namelijk duidelijk of stappen op dat gebied 
noodzakelijk zijn. Soms is een pensioengat niet meer te dichten, 
maar iets doen is natuurlijk altijd beter dan helemaal niets doen.’

Optelsom
Tot een paar jaar geleden waren ondernemers volgens Martin vaak 
gericht op pensioenopbouw in eigen beheer. ‘Het was een verplichting 
binnen de bv, vaak zonder dat daar daadwerkelijk vermogensopbouw 
tegenover stond’, zegt hij. ‘Nu zie je steeds meer dat mensen andere 
vormen zoeken om hun inkomen voor later veilig te stellen. Daarbij 
kun je bijvoorbeeld ook denken aan het aflossen van hun hypotheek 
of vermogensopbouw op een bankspaarrekening. Ik vind dat een 
goede ontwikkeling. Pensioen moet je ruim zien. Het is uiteindelijk 
een optelsom van verschillende potjes.’

Maatwerk
De Private Bankers van de Rabobank kunnen voor hun klanten 
in kaart brengen hoe hun toekomstig inkomen en vermogen 

eruit ziet. Vervolgens wordt besproken hoeveel klanten na hun 
pensionering te besteden willen hebben en op welke wijze zij hier 
naartoe kunnen werken. Hierbij wordt de totale financiële situatie 
van de klant in beeld gebracht en wordt rekening gehouden met 
fiscale (on)mogelijkheden. ‘Wanneer de klant dat wil, houden 
we niet alleen rekening met bijvoorbeeld pensioeninkomen en 
AOW, maar ook met zaken als verkoop van het bedrijf, verhuur of 
verkoop van onroerend goed en beleggingsrendementen. Het is 
dus echt maatwerk. Zoals iedere ondernemer anders is, geldt dat 
voor iedere financiële planning dus ook.’

Onbezorgd genieten
Zo’n financiële planning is overigens dynamisch, aldus Hans. 
‘We raden aan deze regelmatig, zo eens per drie jaar, opnieuw te 
bezien. In een mensenleven kan immers veel veranderen. Denk 
aan het instellen van een hogere AOW-leeftijd door de overheid 
en bestaande pensioenregelingen die worden versoberd. Ook 
hebben ondernemers in het algemeen een minder stabiel inkomen 
dan mensen in loondienst. Door samen goed de vinger aan de 
pols te houden, kunnen we ervoor zorgen dat ondernemers 
ervan verzekerd zijn dat ze na hun pensioengerechtigde leeftijd 
onbezorgd van hun oude dag kunnen genieten.’

Zie voor meer informatie www.rabobank.nl/flevoland

hans de boer & martin meijering
rabobank flevoland



‘We
moeten
als ondernemers 
met z’n allen iets 
van dat plein 
maken’
Koningsdag was Grandcafé De Vide voor het eerst open. Agnes en Perry de 
Moel van Moellies runnen deze zaak met hun kok Dave du Crocq. Aan De Rede 
in Dronten wil het trio de oudere jeugd bedienen. Ideeën hebben ze genoeg. 
De vergunning is net binnen en de inkt van het contract is nog nat als Handel 
& Wandel te gast is bij de eigenaren.



bedrijf
&handel

Zonder horeca-ervaring storten Agnes en 
Perry de Moel zich bijna 9 jaar geleden 
enthousiast in een nieuw avontuur. 
Moellies moet een gezellige zaak worden 
waar je wat kunt drinken en eten. Het 
interieur wordt zorgvuldig gekozen en ook 
over de bereiding van de gerechten wordt 
goed nagedacht. 

Agnes denkt terug aan het begin. ‘Je gaat 
toch geen koffie drinken in je eigen dorp’, 
hoorden we bij de start. ‘Nu hebben we 
gasten die hier wekelijks afspreken voor de 
gezelligheid’, zo lacht ze. ‘De jeugd groeit 
op met een rondje dorp en meer horeca. 
We zien onze gasten steeds jonger alleen 
binnenstappen.’

Oudere jeugd
‘De lokale producten worden enthousiast 
ontvangen en biologisch is gewoon 
geworden’, zo legt Perry uit. Het duo moet 
hardop lachen als ze terugdenken aan de 
reacties op de diverse biertjes onder de tap. 
Mensen geloofden niet dat dat in de polder 
ging werken. Het tegendeel blijkt waar. Het 
echtpaar De Moel heeft nooit bedacht om 
het succes in andere plaatsen te herhalen. 
‘We willen lekker bezig zijn, maar wel iets 
eigens creëren’, aldus Agnes. ‘Gasten 
moeten een keuze kunnen maken, want 
hetzelfde voegt niets toe.’ De gedachte van 
nog een horecagelegenheid uitbaten, is aan 
de bar ontstaan. Met vaste gasten werd 
gesproken over wat er nog gemist wordt 
in Dronten. Al snel kwam ‘de oudere jeugd’ 
ter sprake. Agnes en Perry hebben met hun 
kok Dave verder gesproken over het plan. 
De Rede biedt een mooie locatie voor een 
nieuw grandcafé. Het pand stond al een tijd 
leeg, het drietal ziet er wel brood in en ook 
de financiering kwam snel rond. 
Het pand aan De Rede heeft twee etages. 
Boven komen een pooltafel en een biljart, 
dartborden en een speelautomaat. Beneden 
aan de bar is er ook een kleine kaart met 

hapjes. Een poolcompetitie in het nieuwe 
café lijkt Perry wel wat. Het grandcafé gaat 
het tweede deel van de middag open en 
het grote terras moet een publiekstrekker 
worden. De familie De Moel is blij dat ze, 
met een partner, een tweede zaak in Dronten 
kunnen openen.

Zand op Redeplein
De eigenaren van Moellies zijn altijd in de 
weer voor hun gasten. Ze organiseren 
lezingen, muziekavonden, zijn initiatiefnemer 
van de maandelijkse Streekmarkt en staan 
vooraan als er iets voor de deur op het 
Havenplein georganiseerd kan worden. 
Ook voor het Redeplein zijn er alweer 
plannen genoeg. Met STADronten en de 
Buurtsportcoaches wordt gewerkt aan een 
beach evenement. Korf-, hand-, en voetbal 
op een enorme hoeveelheid zand op het 
plein. Perry schat zo’n 20 vrachtwagens 
zand nodig te hebben. Hij geniet van de 
samenwerking en hoopt dat veel mensen 
zich inschrijven. ‘Of je nu alleen bent of 
een team, kom gewoon gezellig meedoen. 
Ook bedrijventeams kunnen meedoen. 
De Meerpaaldagen begonnen ook klein. Ik 
hoop dat dit over een paar jaar een mooi 
groot jaarlijks evenement is voor Dronten en 
omgeving. We moeten als ondernemers met 
z’n allen iets van dat plein maken.’

Samenwerken
Agnes hoopt voor de toekomst op wat meer 
eenheid bij de lokale ondernemers. ‘Ik zou het 
fijn vinden als er meer gelijke openingstijden 
zijn. Klanten weten regelmatig niet waar ze 
aan toe zijn. Dan zitten ze hier gezellig aan 
de koffie tot een bepaalde winkel open gaat. 
Prima natuurlijk, maar voor de gasten is het 
niet altijd even prettig. Ook op koopzondag 
gaat helaas niet iedereen open.’ Perry 
ziet ook wel goede ontwikkelingen. ‘Het 
ondernemersfonds ben ik blij mee. Met 
elkaar kom je echt verder. Zo creëer je meer 
betrokkenheid samen.’ •

Biologisch

Agnes en Perry kiezen bij de start 
van Moellies bewust voor zoveel 
mogelijk leveranciers dichtbij huis 
en waar het kan biologisch.

Belangrijk om eten niet van de 
andere kant van de wereld te laten 
komen als dat niet nodig is, is 
hun motto. Het milieu is ook een 
belangrijke reden om voor zoveel 
mogelijk biologisch te kiezen. 

Alles wordt in de eigen keuken 
gemaakt; van koekje bij de koffie 
tot het dessert bij het diner. Puur 
natuur is waar het echtpaar van 
houdt. E-nummers en andere 
toevoegingen worden bij Moellies 
zo min mogelijk gebruikt.

bedrijf
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Wilt u laten zien wat u in huis heeft? 
En uw relaties daarbij verwennen?
 
Geen probleem. Met onze materialen richten wij uw 
bedrijf feestelijk in. Aan de bar ontvangen wij uw 
gasten en met behulp van stands en professionele 
verlichting zetten wij uw producten in de spotlight. 
 
Onze medewerkers voorzien uw gasten graag 
van een lekker hapje en een drankje. 
Ziet u het al voor u?

Het Rister 11  8314 RD  Bant  (0527) 27 43 27
welkombijslump.nl  info@welkombijslump.nl

Da’s fijn... 
Thuis boodschappen 
doen bij AH Swifterbant!

Bestel via AHSwifterbant.nl
AHSwifterbant.nl is de thuis-boodschappen-doen-service van Albert Heijn Swifterbant, de Poort 10-12 Swifterbant.

Zo eenvoudig is het:
1. U bestelt uw boodschappen via www.ahswifterbant.nl.
2. Wij pakken uw boodschappen voor u in.
3. Wij bezorgen uw boodschappen op een moment dat het u uitkomt.

Wij bezorgen uw 
boodschappen thuis!

ahswifterbant.nl ahswifterbant.nl

Wij bezorgen uw boodschappen thuis!

Wij zijn  
toch in de 

buurt!



‘Greenet4Business
        zet vaart achter internet’

thema
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Internet is in deze tijd onmisbaar voor bedrijven. 
Ondanks innovaties is de toegang tot een snelle, stabiele 
internetaansluiting echter nog lang niet overal vanzelfsprekend. 
En als deze aansluiting er wel is, dan is een abonnement vaak 
erg duur. ‘Dit moet anders kunnen’, dacht Jacques Huijbregts 
van Huijbregts Automatisering. In samenwerking met Greenet 
startte hij Greenet4Business. Een centraal draadloos netwerk 
dat bedrijven in tot nu toe onbereikbare gebieden voor een 
betaalbare prijs aansluit op internet.

Niks te gek
Als ondernemer is Jacques Huijbregts binnen Huijbregts 
Automatisering al jaren  actief in alles wat met ICT te maken 
heeft. Jacques: ‘Niks is ons te gek. Waar andere ICT bedrijven 
niet uitkomen, gaan wij verder. We vinden het een sport om onze 
klanten een creatieve, op maat gemaakte oplossing te bieden 
waar ze echt iets aan hebben. We gaan graag een stap verder in 
onze service; echt meedenken met de klant is ons handelsmerk.’ 

Met de komst van glasvezel zijn in korte tijd veel bedrijven 
aangesloten op een snelle internetverbinding. Voor veel bedrijven 
is dit een grote stap vooruit ten opzichte van de vaak trage ADSL-
lijn. Het dekkingsgebied van glasvezel is echter nog lang niet 
volledig. En waar glasvezel wel beschikbaar is voor bedrijven, is 
het vaak nog erg duur. Jacques merkte dat er een vraag ontstond 
naar snel, draadloos en vooral ook betaalbaar internet via een 
stabiele verbinding, anders dan glasvezel of ADSL. Jacques: ‘Wij 
hebben toen voor een aantal klanten een straalverbinding - op 
maat - gebouwd. Een super alternatief. Maar we merkten dat 
de vraag in de markt naar soortgelijke oplossingen veel groter 
was. Met Greenet4Business komt dit netwerk nu voor iedereen 
beschikbaar.’

Greenet4Business
Inmiddels is Greenet4Business in Flevoland beschikbaar in het 
buitengebied en dit voorjaar ook op industrieterrein Dronten-
West. Ook in andere gebieden is Huijbregts Automatisering 
bezig met de uitrol. Jacques: ‘In de praktijk merken we dat 
veel ondernemers nog terughoudend zijn als het gaat om een 
draadloze internetaansluiting. Dat is nergens voor nodig. 
Inmiddels is in de praktijk bewezen dat Greenet4Business niet 
alleen een snelle en betaalbare, maar bovendien ook een stabiele 
oplossing is. Om de stabiliteit van de verbinding te waarborgen, 
monitoren wij het netwerk continu vanuit ons kantoor. Zo worden 
problemen al verholpen voordat ze zijn ontstaan. Bovendien geldt 
voor Greenet4Business een ‘niet-goed-geld-terug-garantie’. 
Overstappen kan dus eigenlijk zonder risico.’

Ook voor wie nog een abonnement heeft lopen, zijn er wellicht 
mogelijkheden om over te stappen naar Greenet4Business. ‘In 
sommige gevallen is het zelfs goedkoper om het bestaande 
abonnement af te kopen en over te stappen. Uiteindelijk is 
iedereen ermee geholpen als meer ondernemers zijn aangesloten 
op een goede internetverbinding. Met Greenet4Business maken 
wij ons er sterk voor dat snel, stabiel en bovenal betaalbaar 
internet binnenkort voor iedereen beschikbaar is.’

jacques huijbregts 
huijbregts automatisering



regelt het

Samen sterker

Bekijk op rabobank.nl/advies hoe ons advies u verder brengt.

Door uw ideeën en wensen met onze kennis en ervaring te combineren, komen

we vaak tot verrassende adviezen. Met ons advies over uw inkomen voor later

kunt u nu goede keuzes maken. Weet u hoe uw oude dag eruitziet?

Samen kom je tot een beter advies.

Extra sparen
bleek
verstandig.

Ik zag de zaak
als mijn

pensioen.
De professionele studio voor:

• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl



column

‘Boer zoekt.....’

Bij het lezen van de titel boven deze column denken velen aan 
de mateloos populaire uitzendingen van ‘Boer zoekt vrouw’. 
Yvonne Jaspers schittert in haar presentatie - jammer dat ze 
niet in Dronten woont - maar het boer zijn wordt door Yvonne 
vanuit een geheel andere invalshoek belicht.

Bekijken we de statistieken van onze gemeente, dan blijkt dat 
op de ruim vierhonderd landbouwbedrijven ongeveer veertig 
vrijgezelle boeren verkeren... Maar deze Drontense boeren 
zijn niet alleen op zoek naar een vrouw; zij zoeken ook naar 
toekomst voor hun bedrijven. Bijna zestig boeren hebben al 
gekozen voor de biologische landbouw, dat is dertien procent 
van het totaal. Opvallend is dat er in Dronten dit jaar bijna dertig 
boeren omschakelen van de gangbare teelten naar biologisch. 
Dat betekent vijftig procent uitbreiding in één jaar tijd! Landelijk 
gezien is de biologische landbouw het laatste jaar in omvang wat 
gedaald.

Biologische en gangbare landbouw weten elkaar steeds beter te 
vinden, goede communicatie is het halve werk, een aantal jonge 
boeren heeft zich in Dronten ook laten inspireren door de stichting 
‘De Veldleeuwerik’; samen met afnemers streeft men naar een 
duurzame landbouw met vele projecten. Precisielandbouw maakt 
ook in Dronten een grote opgang, deze vorm van landbouw zorgt 
voor een zeer nauwkeurige behandeling van wat plant en dier 
nodig hebben, bijvoorbeeld dat via satellieten en sensoren in de 
bodem bepaald kan worden wat een plant nodig heeft, dit alles 
wordt vertaald naar geavanceerde GPS systemen in de tractoren. 
Gebruik van minder kunstmest en een lagere Co2 uitstoot zorgen 
tenslotte voor een schoner milieu.

Het is voor de meesten van U zeker vaktaal wat ik schrijf, maar 
we zijn als Dronten bevoorrecht met een uitstekende verkaveling 
om dit te verwezenlijken. Visueel zijn voor U de kaarsrechte lijnen 
die een tractor achterlaat door de GPS besturing. Maar hebben al 
deze technieken en verduurzaming effect op onze lokale industrie?

Naar mijn mening nog veel te weinig, een aandachtspunt voor 
gemeente, de boerenorganisaties en het bedrijfsleven. Denk 

jaap
kodde

daarbij aan lokale verwerking van de vele landbouwproducten, we 
gaan toch niet duurzaam geteelde producten die een bewerking 
nodig hebben, naar de andere kant van Nederland transporteren! 
Dronten had als blikvanger die grote graanelevatortoren aan 
de havenkade, het is er niet meer, al het graan gaat nu onze 
gemeentegrenzen over.

Een voorbeeld hoe het kan is de familie Vereecken, onder andere 
met hun appel en perensappen bekend bij vele consumenten, 
en niet te vergeten het Flevosap van de familie Vermeulen in 
Biddinghuizen, dat tot ver in Europa bekendheid geniet.

Aliander en Peter Vereecken  hebben een fantastische prestatie 
geleverd door agrarische ondernemers van het jaar te worden. In 
de fruitteelt in Dronten is de sanering al jaren aan de gang, maar 
op deze manier worden we toch weer eens op de kaart gezet. 
Bij de allereerste verkiezing  van de beste agrarische ondernemer 
(in 1995) werden we met ons bedrijf Flevostar ook genomineerd; 
jammer dat we verloren van een vleesverwerkende Twentenaar.

Deze column is sterk op mijn eigen vakgebied geschreven, maar ja 
we zijn en blijven een moderne agrarische gemeente. Een partnership 
met een gelijkwaardige gemeente in Europa hebben we nog steeds 
niet, misschien een idee voor de nabije toekomst om op deze manier 
meer Europese bekendheid aan Dronten te geven.
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‘We maken van 
ieder interieur 
iets unieks’

Dat de zussen Fem en Nina Lukassen het bedrijf Böhmer Project van hun 
ouders wilden overnemen, stond als een paal boven water. Ze deden daarom 
werkervaring op bij andere bedrijven en stapten in januari 2012 samen in de 
zaak. Fem en Nina hebben de dagelijkse leiding, maar zijn heel blij dat ze nog 
gebruik mogen maken van de ervaring van hun ouders Jan en Thea.



bedrijf
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Fem en Nina Lukassen zijn er trots op 
dat het niet als een verplichting voelde 
om het bedrijf over te nemen. Fem – 
interieurarchitect - studeerde Interieur in 
Rotterdam en volgde de Kunstacademie 
in Utrecht, Nina deed ook Interieur 
in Rotterdam en daarna Technische 
Bedrijfskunde in Zwolle. De ontwerper en 
technisch bedrijfskundige is blij dat Fem 
en zij elkaar aanvullen. ‘Overname ligt dan 
al snel op je pad. Het is leuk dat met je zus 
te kunnen doen.’ Klanten merken weinig 
van de duale leiding; voor elke opdracht is 
er één contactpersoon.

Uniek ontwerp
Böhmer Project ontwerpt en maakt interieurs 
voor bedrijven en particulieren. Er vindt een 
intakegesprek op locatie plaats. De wensen 
worden geïnventariseerd en de ruimte wordt 
bekeken. Nina legt uit dat ze altijd de locatie 
willen zien. ‘Je moet de sfeer proeven voordat 
je aan de slag kunt. We luisteren naar wat de 
klant wil en praten over de voor- en nadelen 
van de diverse materialen. We bespreken de 
prijs-, maar ook de kwaliteitsverschillen. Na dat 
gesprek gaan we inmeten en foto’s maken.’ 
Daarna wordt er op kantoor een ontwerp 
gemaakt. Deze tekening dient als praatstuk. 
‘Een ontwerp moet gaan leven bij de klant.’ Als 
de opdrachtgever helemaal tevreden is, gaat 
er een technische productietekening naar de 
medewerkers in de eigen meubelmakerij.
‘Ieder ontwerp is uniek. Montage gebeurt door 
eigen personeel. Zo weten we dat op locatie 
alles vaktechnisch en netjes wordt uitgevoerd.’

Wens van de klant
Fem benadrukt dat de smaak van de klant 
doorslaggevend is. ‘Of het nu een hoogglans 
meubel is of massief hout, dat maakt voor 
mij niet uit. Het is een uitdaging om de vraag 
te vertalen naar een interieur. De klant moet 
zijn wensen terug zien komen en blij zijn. Dan 
ben ik tevreden.’ Van een Amsterdamse 
orthodontist kregen Fem en Nina onlangs 

carte blanche qua ontwerp en uitvoering; een 
heerlijke opdracht zou je denken. Maar daar 
denkt Fem anders over. ‘Best leuk als je zelf 
iets mag bedenken, maar dan weet je nog niet 
of het bij de gevoelens van je opdrachtgever 
past. Ik vind het prettiger om samen met de 
opdrachtgever tot een prachtig ontwerp te 
komen.’ Ook Nina werkt bij voorkeur liever 
samen met de klant. Als voorbeeld haalt zij de 
inrichting van Moellies aan. ‘Voor de meeste 
Drontenaren wel een bekende locatie, een 
goed voorbeeld van hoe wij werken. Van een 
lege ruimte tot een totaal sfeervol interieur 
ontwerpen en uitvoeren.’ Nina benadrukt 
dat iedere klant op dezelfde aandacht mag 
rekenen. Of je nu particulier bent en een nieuw 
kastje wilt, of je bent een bedrijf dat een hele 
inrichting bestelt.

Eenheid creëren
Bij interieur denken veel mensen vaak alleen 
aan stoelen, tafels en kasten zo ervaren Fem 
en Nina. Böhmer Project verzorgt echter ook 
wandbetimmering, inloopkasten, keukens 
(ook renovatie), vloeren en zelfs bijpassende 
verlichting. De dames willen bij alles wat ze 
doen kwaliteit leveren. ‘We werken binnen het 
budget van de opdrachtgever en adviseren 
over materialen. We willen duurzaam werken 
en kijken dus goed welk materiaal we waar 
inzetten,’ zo legt Nina uit. 
‘Ieder project anders maken, dat is onze 
uitdaging. Dat kan de afwerking van een balie 
in een winkel zijn, maar ook een op maat 
gemaakte kast die het huis van een klant echt 
af maakt.’ Het geheel moet kloppen bij de 
ontwerpen van Fem en Nina. Het liefst laten ze 
materialen ook meerdere keren terugkomen 
om zo eenheid te creëren. Fem vindt het 
loslaten van een project iedere keer weer een 
beetje lastig. ‘Niet alles wat ik bedenk past 
in mijn huis. Ik ben blij dat ik anderen blij kan 
maken met mijn creaties. Iedere keer ontstaat 
er zo weer een nieuw ‘kindje’ dat ik aan het 
einde van de rit overdraag aan de klant die er 
voor mag zorgen.’ • 

Pietje Precies

Fem en Nina Lukassen hadden - tot 
ze in januari 2012 in Böhmer Project 
stapten - niet eerder samengewerkt.
De ervaring bestond uit het 
onafhankelijk van elkaar bij de 
ouders meewerken.

De samenwerking verloopt echter 
natuurlijk, vinden ze. Fem en Nina 
zijn allebei Pietje Precies en ze 
weten wat ze aan elkaar hebben. 
‘We willen de zaak goed laten 
draaien omdat het van onze ouders 
is geweest. Jan is dit uit hobby gaan 
doen en dat hebben wij ook. 

Wij vinden het heerlijk om mensen 
gelukkig te maken met een nieuw 
interieur’, aldus Fem en Nina 
Lukassen.

bedrijf
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Op 18 maart 2015 vonden bestuursverkiezingen plaats in 22 
Nederlandse waterschappen, gelijktijdig met de Provinciale 
Statenverkiezingen.

Voor met name  agrarische ondernemers is het belangrijk dat 
de waterhuishouding in onze omgeving goed georganiseerd is. 
Daarin heeft het waterschap een grote rol.  Maar wat is die rol 
exact? Het was voor menig ondernemer al lastig om een keuze 
te maken voor de Provinciale Staten verkiezing, laat staan de 
verkiezing voor het Waterschap. Wat doen ze, waarom is het 
zo belangrijk, en waarom moet je überhaupt stemmen voor het 
Waterschap. Op woensdag 25 februari – dus een week na de 
verkiezingen - kregen belangstellenden een antwoord op die 
vragen van Heemraad Jan Nieuwenhuis.

waterschap zuiderzeeland 

Stijgend water, dalende bodem
Het water stijgt, de bodem daalt en de kans op neerslag neemt toe. 
Kortom, ons klimaat verandert. Het weer wordt extremer met korte, 
maar hevige regenbuien, meer smeltwater dat via de rivieren ons land 
binnenkomt en stijging van de zeespiegel. Daarom zijn het rijk, de 
provincies, de gemeenten en de waterschappen samen hard aan het 
werk om ons land te beveiligen. Dit wordt het Waterbeleid 21e eeuw 
genoemd. Jan Nieuwenhuis: ‘De rol van de waterschappen is dan ook 
dat we veilig en met droge voeten hier kunnen wonen, en dat het water 
schoon is!’ Een animatie van een doorbraak van één van onze dijken 
zette de aanwezigen toch stevig aan het denken. En, naar we inmiddels 
weten, er zijn dit jaar meer stemmen uitgebracht dan voorgaande 
verkiezingen. Wie weet hebben wij daar als OVDD ons steentje aan bij 
kunnen dragen? Het was een buitengewoon leerzame avond!
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Bibliotheek voor Ondernemers
FlevoMeer Bibliotheek Dronten is een bibliotheek met een 
eigentijdse inrichting, een aantrekkelijke presentatie met 
digitale voorzieningen en een sfeervolle, inspirerende ambi-
ance. Wekelijks ontvangt FlevoMeer Bibliotheek Dronten 

Kennis
De bibliotheek beschikt over veel 

informatie en kennis. Deze is opge-
slagen in de honderdduizenden boeken 

in de bibliotheek. Ook is er een uitgebreid 
scala aan digitale informatiebronnen         

beschikbaar via de bibliotheek. De                 
medewerkers van de bibliotheek, daarbij 

op afroep ondersteund door een 
netwerk van kundige freelancers, 
zijn beschikbaar om hun kennis 

te delen en workshops e.d. te 
verzorgen.

Verbinden
We verbinden de zakelijke 

markt graag aan onze diensten 
voor publiek. Dat doen we door onze 

communicatiemiddelen beschikbaar 
te stellen maar ook door inhoudelijke 

samenwerkingen! Langs deze weg 
komt een ondernemer iedere 
maand in contact met bijna 

16.000 bezoekers van 
FlevoMeer Bibliotheek 

Dronten.

circa 4.000 bezoekers.
De Bibliotheek voor Ondernemers richt zich op kennis delen, faciliteren van ruimten en 
verbinden van mensen. Uiteraard blijft FlevoMeer Bibliotheek een onafhankelijke, niet 
commerciële instelling waarbij de diensten voor het publiek volstrekt onafhankelijk, 
onpartijdig en neutraal zijn. 

Op www.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers vindt u actuele informatie .

Facilitair 
De voorzieningen van 

FlevoMeer Bibliotheek Dronten 
worden beschikbaar gesteld aan 

ondernemers. Er zijn verschillende 
ruimten te huur zoals spreek-

kamers, De Kenniswerkplaats met 
touchscreen en plaats voor 75 

bezoekers,  Het Serviceplein 
met podium en horeca. 
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‘OVDD op bezoek bij’

Een kijkje in de keuken van ‘Solana, laat je zien!’

In deze Handel & Wandel wordt uitgebreid aandacht besteed aan 
Solana. Vanwege haar jubileum, maar vooral ook vanwege haar 
bijzondere producten. En ‘onderweg’ naar deze editie vond er ook een 
bedrijfsbezoek plaats. En de (foto)impressie mag niet ontbreken.

Dinsdagavond 24 maart werden we als OVDD leden welkom geheten 
door Yohan en Lyda Winata om vanwege het 10 jarige bestaan 
van hun bedrijf Solana een kijkje te komen nemen in hun keuken. 

solana 

Het zijn veruit de leukste bijeenkomsten van onze vereniging. Een 
ondernemersechtpaar die hun bevlogenheid en passie deelt met ons 
als mede ondernemers. Het open stellen van je bedrijf is de ultieme blijk 
van ondernemerschap! Het gehele team van Solana was aanwezig, om 
ons als gasten wegwijs te maken in de wereld van reclame. Bijzonder 
om alle mogelijkheden op het gebied van reclame uitingen en de daarbij 
behorende en voor handen zijnde technieken te mogen bekijken. Na 
afloop van de rondleiding was er alle tijd voor een hapje en een drankje 
in informele sfeer, met een zelf bedrukte linnentas en nog enkele andere 
cadeautjes keerden alle aanwezigen vol inspiratie terug naar huis. 
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‘Mavé sterk in
het bedenken van

                 oplossingen’

bedrijf
&handel

De passie van Mark Vermetten uit 
Biddinghuizen zorgt er voor dat zeer 
welgestelden kunnen genieten van hun 
schepen die miljoenen euro’s kosten. 
Mark is een techneut pur sang en bedenkt 
oplossingen voor koeling, ventilatie 
en verwarming. Het gaat om zulke 
exclusieve orders dat hij de namen van de 
opdrachtgevers niet kent, maar werkt met 
codes.

Mavé is gespecialiseerd in het op 
maat maken van airconditionings-en 
klimaatbeheersingssystemen. Het bedrijf 
kent in Nederland geen concurrentie. ‘Er 
zijn meer bedrijven die systemen leveren, 
maar wij maken veel op maat,’ zo vertelt 
Minette Vermetten. Zij is duidelijk trots op het 
denkwerk van haar man en hij straalt uit dat 
hij het heel normaal vindt. Mark is enthousiast 
als hij de producten beschrijft waar hij aan 
werkt. Plezierjachten van 40 miljoen euro zijn 
bij het bedrijf heel normaal. Zo werd Mark 
ingeschakeld om een oplossing te bedenken 
voor het mogelijk oververhit raken van een 
muziekinstallatie van 15 miljoen euro.

Maatwerk
Mavé heeft door het maatwerk een plek 
veroverd in deze exclusieve wereld. ‘Zo’n 30 tot 
40% van wat we maken, is op maat gemaakt,’ 
zo legt Mark uit. ‘Ik kan een week denken over 
een apparaat. Dat vind ik heerlijk.’ Daar zit hem 
dan ook meteen de kracht van Mavé. Mark wil 
net zo lang nadenken tot hij de oplossing voor 
de klant heeft gevonden. De passie is om zo 
oplossingsgericht mogelijk te werken.

Toekomst
Minette neemt met een collega de 
administratie voor haar rekening. Mark 
bedenkt de dingen die nog niet bestaan. 
De twee hebben altijd de visie gehad 
om te groeien. Voor Mark was duidelijk 
dat hij het bedrijf niet wilde managen. 
Dus werd voor de dagelijkse aansturing 
een collega gezocht. Mavé telt intussen 
dertien werknemers. Het huidige pand is 
gebouwd met het oog op de toekomst. 
Het lijkt alsof het bedrijf geen last heeft 
gehad van de crisis, maar schijn bedriegt. 
‘Ook de rijken stelden hun aankopen uit en 
kleine botenbouwers in Nederland zagen 
hun orderportefeuille dalen, dus ook wij 
hebben er last van. We zijn blij dat we onze 
omzet hebben kunnen vasthouden,’ aldus 
Minette.

Levensreddend
De airco die werkt zonder stroom, maar op 
basis van hydrauliek, komt ook uit de koker 
van Mavé. Deze wordt bijvoorbeeld gebruikt 
in de woestijn, bij olieboringen. Ook werd een 
oplossing bedacht om een met helium gevuld 
reddingsverblijf voor duikers te koelen. ‘Om 
de duikers in leven te houden moet helium 
op de constante temperatuur van 30 graden 
blijven. Als je je bedenkt dat onder de 28 
en boven de 32 graden de mensen kunnen 
overlijden, is het mooi dat je aan de oplossing 
je steentje kunt bijdragen,’ legt Mark uit. ‘Dit 
bedrijf heeft zes jaar naar een leverancier 
gezocht. Ik ben trots dat we, naast de 
luxeproducten, ook dit soort oplossingen 
kunnen leveren,’ aldus Minette. •

Nieuw pand

Mavé groeide uit haar jasje aan 
de Lisdoddeweg en betrok twee 
jaar geleden het nieuwe pand in 
Biddinghuizen.

Mark Vermetten is opgegroeid 
in Biddinghuizen en wilde daar 
graag bouwen. ‘Onze plek aan 
de Loofklapper is prachtig. Waar 
vind je dit uitzicht nog?’ Overal in 
het gebouw is rekening gehouden 
met het milieu. Zo is er gekozen 
voor LED-verlichting. Deze lampen 
reageren op het buitenlicht en 
geven altijd de hoeveelheid licht 
die nodig is.’ Er is ook bewust 
gekozen voor het ontbreken van 
een gasaansluiting. Mavé heeft een 
installatie aangelegd waarbij de 
warmte van het dak gebruikt wordt 
om het pand te verwarmen.

bedrijf
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‘Ontzorgen:
van één enkel
onderdeel tot
turnkey opleveren’
Met Amerikaanse roots werd in 1993 PosMark (Point Of Sale Marketing) 
in Nederland (Laren) opgericht. De van oorsprong Friese Wietske Sijdzes 
ontwikkelde het bedrijf naar haar eigen inzicht, hetgeen er toe leidde dat het 
inmiddels ‘Gooise meisje’ in 1996 een management buy out deed. Ondertussen 
‘verdwaalde’ ze in de polder. ‘Maar ik ben daar heel gelukkig’.



bedrijf
&handel

‘Het begon met de Lotto. Het eerste jaar heb 
ik alleen voor de Lotto gewerkt, dat was een 
eis. Het jaar er na kon ik pas andere klanten 
zoeken. Dat werden onder meer verschillende  
drogisterijketens. En snel daarna volgde 
de doe-het-zelf branche. Om kort te gaan: 
de activiteiten die ik deed pasten niet meer 
binnen de oorspronkelijke holding. Ik ben 
toen alleen doorgegaan, en heb daar nooit 
spijt van gehad.’

Volwassen worden
Spijt of niet, de ontwikkeling van PosMark ging 
niet vanzelf. ‘Nee, het is een hele stap, je bent 
plotseling eigenaar van een bedrijf. Dat is zoiets 
als ‘je bent nu 21, je bent volwassen’. We 
zijn bijna failliet gegaan door een klant die ons 
bedroog; ik ben er een echte ondernemer door 
geworden. Het heeft me gevormd, ik bekijk 
alles nu met positief wantrouwen. En als bedrijf 
anticiperen we beter, omdat we ook worst-case 
scenario’s bedenken, en natuurlijk alternatieven 
om dat op te lossen.’

Louter inrichting
‘Doe waar je goed in bent’ is de lijfspreuk 
van Wietske. ‘Dus is van lieverlee de nadruk 
komen te liggen op het inrichten van winkels in 
de meest brede zin van het woord. Voor ons 
betekent dat planning & organisatie, levering 
en installatie, de dagplanning, schuifplannen 
bij herinrichting of restyling, de logistiek en 
eventueel ook lichtplannen. We bedenken en 
maken het rondje voor de consument, met op 
de achtergrond de faciliteiten voor de retailer.’ 
Een korte bedrijfspresentatie maakt duidelijk 
dat er veel komt kijken voor het (her)inrichten. 
PosMark is vooral de contactpersoon. Zij 
stuurt een breed vast netwerk van bedrijven 
en specialisten aan die de daadwerkelijke 
uitvoering ter hand nemen. ‘Dat varieert van 
opslag en transport en natuurlijk assembleren 
tot en met opkopers. Wij denken zo veel 
mogelijk mee met de retailer, dus zo kort 
mogelijk de deuren dicht, zo weinig mogelijk 
hinder voor de consument en zoveel mogelijk 
werk vooraf verrichten.’

Pop up stores
PosMark is ‘huisbouwer’ van Van Neerbos 
bv (Karwei/Gamma), ook bij Gamma Dronten 
wordt er veel werk verricht. ‘Maar het is niet 
alleen doe-het-zelf. Op dit moment zijn we heel 
actief in het neerzetten van pop-up stores. We 
hebben daar een concept voor ontwikkeld dat in 
vrijwel iedere ruimte toepasbaar is.’ Sommigen 
zien PosMark als projectbureau. ‘Dat zijn we 
nou net niet. Wij hebben alle kennis bij elkaar 
voor één prijs. De klant heeft dus direct contact 
met de experts. Dat geldt voor de inrichting, 
maar ook voor de (technische) installatie 
(klantentellers, kassasystemen, pinautomaten, 
handscanners, Wifi, klantenkaarten etc), de 
beveiliging tot en met narrowcasting aan toe. 
En voor de uitvoering, dus schappen bouwen, 
vakken vullen, prijzen en de retourafhandeling.’

Winkelhanden
Vaste rechterhand – sinds 1996 - van Wietske 
is Koos Bakema. Onder zijn supervisie 
werd ‘Winkelhanden’ opgericht. Koos: 
’Winkelhanden is er (naast het professionele 
team van de 25 PosMarkers) voor de simpele 
uitvoering. Verspreid over Nederland hebben 
we de beschikking over zo’n 300 paar handen. 
Handen die lokaal bekend zijn, weinig reistijd 
nodig hebben en dus snel kunnen schakelen. 
Dit betekent snelle service, minder kosten en 
meer flexibiliteit.’

Eigen opleidingen
Voor de medewerkers zijn er eigen opleidingen, 
deze worden veelal verzorgd in de tuin en 
blokhut aan de Veluwse Snees. ‘We hebben 
onze eigen ‘winkelruimte’ gebouwd waarbinnen 
we de instructies geven. Wij verzorgen externe 
opleidingen, naast de basis winkelinrichting, 
zoals een tilcursus, communicatietraining, 
volledig VCA, heftruck opleiding, BHV en 
BMWT.’ Communicatietraining? Wietske: ‘De 
buitendiensten van PosMark en Winkelhanden 
werken regelmatig in een winkel die gewoon 
geopend is. Wij leren ze hoe ze met klanten 
moeten omgaan, overlast moeten voorkomen, 
klanten kunnen verwijzen etc.’ •

Vaste klant

PosMark is landelijk  - sinds enige 
tijd zelfs internationaal – actief in 
winkelinrichting, merchandising 
en betaalsystemen. Tot de 
klantenkring behoren retailketens, 
grootwinkelbedrijven, doe het zelf 
zaken, hotels en supermarkten.

Gevestigd in Dronten en met Van 
Neerbos Beheer als een van de 
vaste klanten kan het dan ook 
niet missen dat Gamma Dronten 
regelmatig wordt bezocht om 
verschillende afdelingen te re-stylen 
door de buitendienst van PosMark 
en/of Winkelhanden. Wietske 
Sijdzes en haar werknemers zijn er 
nog steeds ‘vaste klant’. ‘Vooral om 
te kijken hoe het is en hoe het kan 
gaan worden. Bovendien krijgen we 
hier alle informatie die we willen 
hebben: snel en adequaat.’ 

bedrijf
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Bedrijfshuisvesting

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55

Havenzicht 72
1357 NR Almere
T 036 54 90 628

Middenmeer
T 06 53 62 82 82

Kampen
T 038 344 64 04

Al 25 jaar thuis in vastgoedland   www.vsomakelaars.nl

VSO makelaars & taxateurs is met vestigingen in Dronten, Marknesse en Almere al

jaren een begrip in de regio. Als eigenaren en gebruikers van commercieel en

agrarisch onroerend goed krijgt u van ons originele vastgoedoplossingen aange-

reikt. VSO is ook specialist voor beleggers in commercieel vastgoed en (agrarische)

grond.

Maak vrijblijvend een afspraak voor een goed gesprek! 

Bel 0321 – 318 318 of mail naar info@vsomakelaars.nl

Voor al uw originele vastgoedoplossingen

Ondernemende Accountants

Durft u te 
kiezen voor een 
ondernemende 
accountant?
www.jonglaan.nl




