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              ‘De omgeving
komt pas echt tot

zijn recht als iedereen
een plekje heeft’
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IKC 
Instore Kids Corners: Professionele 
speelhoeken voor kinderen. ‘Voor iedereen 
moet er een plekje zijn, ook voor kinderen’, 
stelt Marco Lankman. Hij nam in 2007 Kids 
Corners over, ontwikkelde een visie, en 
daarmee het bedrijf. Anno 2015 zijn ze in 
28 landen - zelfs in Japan - te vinden. 

Claassen Kozijnen
Je verdiepen in de markt, kiezen voor het 
beste. En de mogelijkheden van je product 
optimaal benutten. Piet Claassens maakte 
een paar jaar geleden de overstap van 
klusbedrijf naar specialist in kunststof 
kozijnen. Ondertussen behoort hij op dit 
gebied tot de top-bedrijven in ons land.

G-Art
Paul en Lian Mangus geven kunst gemaakt 
door verstandelijk beperkte mensen 
een gezicht. In 2011 verkochten ze hun 
boerderij en werd G-art geboren. Met 
verhuur en verkoop wordt een bijzonder 
non-profit familiebedrijfje in stand 
gehouden.

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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Schaap Holland
Bij de les blijven, inspringen op de moderne 
keuken en veel onderzoek naar nieuwe 
producten. Schaap Holland bestaat ruim 
50 jaar. Erik Schaap is de tweede generatie: 
‘Maar het bedrijf draait op de plannen die 
wij voor de komende tijd maken.’

15 19

31 37

Retailers die meer gaan samenwerken en daardoor allemaal 
meer consumenten op de winkelvloer krijgen, dat is in het kort 
het concept van het nieuwe bedrijf Dream Team Marketing. 
Conceptontwikkelaar Hans Meeuwis legt de ontwikkelde 
strategie graag uit. ‘Door lokaal de krachten te bundelen, 
ontstaat er een Dream Team Plaza. Dit samenwerkingsverband 
bestaat uit het verbinden van lokale retailers, het binden van 
de klantenstromen, het sturen van de klantenstromen en de 
consument te verrassen.’ Dream Team Marketing is sinds juni 
gevestigd in het pand van Instore Kids Corners in Dronten. 

De achtergrond van Hans Meeuwis ligt in de supermarktwereld. 
‘Ik ben altijd bij diverse acties en loyaliteitsprogramma’s 
betrokken geweest. Het mooie van Dream Team Marketing is 
dat het nog verder gaat. Samenwerken is het toverwoord bij 
dit concept. Dat klinkt logisch maar in de Retail is structureel 
samenwerken niet gebruikelijk terwijl het enorm kan lonen. Er 
is in het verleden een actie geweest met een supermarkt en 
een tuincentrum. Bij besteding van 20 euro in de supermarkt 
kreeg je een voucher om een gratis bezem op te halen in een 
tuincentrum 10 kilometer verderop. Van de 2.000 uitgegeven 
vouchers werden er 1.800 ingeleverd. Ruim 80% van de 
klanten ging met meer naar buiten dan alleen de bezem. Dit is 
slechts één van de voorbeelden die we kunnen inzetten om van 
elkaars klantenstromen gebruik te maken.’

Samenwerking

Zoon Martijn stapte ook in het bedrijf. ‘Het is een uitdaging om 
met mijn vader een bedrijf te starten. Je hebt misschien eerder 
wrijving, maar het is ook eerder de wereld uit omdat wij elkaar 
alles kunnen zeggen.’ Martijn, specialist op het gebied van 

lokale marketing, snapt dat ondernemers zelf niet komen tot 
een structurele samenwerking. ‘Iedereen is druk met zijn eigen 
bedrijf. Wij hebben contact met iedereen en zetten de acties 
op. Wat wij doen is eigenlijk het ontzorgen van de ondernemer. 
Wij hebben ook de kennis van bezoekfrequenties in de diverse 
soorten winkels. Daar bouwen we op verder. Uiteraard nemen 
we daar ook de online bezoekers in mee.’ Er blijft altijd een 
taak voor de winkelier over. ‘Door onze acties generen wij meer 
traffic naar de winkel. Vervolgens is het aan de ondernemer om 
daar maximaal rendement uit te halen.’

Positief verrassen

‘Elke ondernemer stelt zichzelf iedere dag de vraag; hoe 
kom ik aan zo veel mogelijk klanten die zo vaak mogelijk, zo 
veel mogelijk komen kopen,’ zo legt Hans uit. ‘Het gaat om 
het centraal stellen van de consument in plaats van de eigen 
klant. Wij kunnen die consument met acties naar andere 
winkels sturen. Als je daar hun verwachtingen kunt overtreffen 
als ondernemer, dan doe je het goed. De consument maakt 
geen reclame voor je als je gemiddeld bent, maar alleen als hij 
positief verrast wordt.’

Eerste projecten

In Zwolle, Hoogeveen, Meppel en Waalwijk wordt hard gewerkt 
aan een Dream Team Plaza met een supermarkt, tuincentrum 
en bouwmarkt als basis. De teams worden daar nu langzaam 
verder uitgebreid. In Dronten worden ook gesprekken gevoerd. 
Het doel is om binnen een jaar tien projecten te hebben draaien. 
‘Het is leuk als ondernemers enthousiast zijn. Ze hoeven niet te 
wachten tot wij hen benaderen, ze mogen natuurlijk altijd zelf bij 
ons aan de bel trekken,’ zo lacht Martijn.

Dream Team Marketing bundelt
lokaal de krachten van retailers

• martijn@dreamteammarketing.nl • www.dreamteammarketing.nl • telefoon 0321 - 38 77 44
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‘Samenwerken is
           keuzes maken’ 

Knopen we de eindjes aan elkaar of gaan we duurzame verbindingen 
aan zodat we ook in de toekomst succesvol en met draagvlak 
kunnen blijven samenwerken? Blijft u zitten waar u zit of gaat u de 
uitdaging aan de stap naar buiten te zetten? 
Door het Flevolandse bedrijfsleven en VNO/NCW is het afgelopen 
voorjaar een samenwerkingscharter Floriade 2022 ondertekend. 
Hierin willen we de verbinding tussen de Floriade organisatie en de 
regio versterken. Hoe gaan we invulling geven aan de inzet van het 
regionale bedrijfsleven?

In de gemeenteraad van Almere is een voorkeurspositie voor het 
regionale bedrijfsleven aangenomen in de werkzaamheden die voor de 
Floriade uitgevoerd moeten worden. In deze samenwerking willen we 
vooral de manier (het hoe) onderzoeken waarop dat vorm kan krijgen. 
Vragen die onder andere aan de orde komen zijn: hoe gaan we om 
met aanbestedingsregels, hoe geven we SROI vorm, hoe definiëren 
we projecten die niet alleen over uitvoering maar vooral ook over 
innovatie gaan, hoe dragen we zorg dat het bedrijfsleven economisch 
(in werk en kennis) blijvend kan groeien, hoe zorgen we ervoor dat in 
alle activiteiten de vraag naar boven komt ‘hoe maak ik de koppeling 
met het regionale bedrijfsleven en onderwijs?’ In augustus is er tijdens 
het M2O event bij het MEC te Dronten volop gelegenheid geweest 
met elkaar informatie uit te wisselen en te ontdekken welke kansen 
er voor u als ondernemer zijn. De komende maanden zullen we als 
bestuur van de OVDD hier nauw bij betrokken blijven. 

Als ondernemer stellen we onszelf de volgende vragen: Wat zit er voor 
mij in? Hoe kan mijn bedrijf er beter door worden? Of: Op welke manier 
kan er een bijdrage geleverd worden aan de Floriade? Door samen 
te werken, elkaar te ontmoeten en te ontdekken waar raakvlakken 
liggen, kunnen er kansen en nieuwe ontwikkelingen ontstaan. Dit 
vraagt om een proactieve houding, waarbij acties concreet, meetbaar 
en smart worden. Dit vraagt ook om lef, als ondernemer je kwetsbaar 
opstellen. Wat hebben wij dan nodig om dit te kunnen en te durven? 
Een overheid met lef, onderwijs met lef, collega ondernemers met lef, 
kortom organisaties waarmee je verbindingen kunt aangaan, waar je 
op kunt vertrouwen. Zodat er vruchtbaar en succesvol kan worden 
samengewerkt. 

voorzitter OVDD

hester
vroegop

Verbinden, vertrouwen, respect voor elkaar, waarderen van 
ondernemers met lokale kwaliteiten en talenten. Als voorbeeld ons 
culturele centrum De Meerpaal, ik verbaas mij over de vernieuwde 
website van de Meerpaal, ontwikkeld en gebouwd door een bedrijf 
uit Utrecht. De afgelopen twee jaar heb ik de directeur leren kennen 
als een bevlogen bestuurder. Als een zakenvrouw die staat voor 
haar organisatie, namelijk ‘ons’ culturele centrum De Meerpaal. 
Deze organisatie ontvangt van de gemeente en dus van ons als 
belastingbetalers een fors gevulde kruiwagen met inhoud. Subsidiegeld 
waar diensten voor verleend dienen te worden. Ik verwonder mij over de 
communicatie en de zakelijke keuzes die er gemaakt worden. Misschien 
begrijp ik het wel verkeerd. We werken toch met elkaar samen? Om 
er een bruisend en gebruiksvriendelijk toegankelijk, multifunctioneel 
gebouw van te maken waar zowel bewoners als ondernemers welkom 
zijn. Een centrum om elkaar te kunnen ontmoeten, te kunnen inspireren, 
te kunnen versterken. 

Is het management van de Meerpaal zichtbaar genoeg, toegankelijk 
genoeg, welkom genoeg voor het lokale bedrijfsleven? Voelen 
de mensen die bij en voor de Meerpaal werken zich verbonden 
met de samenleving van Dronten? Ik kan me zo voorstellen hoe 
het bedrijfsleven van Dronten zal reageren op de eerst volgende 
sponsor aanvraag. Via social media zijn er kritische geluiden naar 
buiten gekomen. Ik heb het bedrijfsleven van de gemeente Dronten 
de afgelopen jaren leren kennen als zeer betrokken en trouw, samen 
de schouders er onder zetten, elkaar ontmoeten en samen werken. 
Daarnaast is het bedrijfsleven kritisch naar onder andere de handelwijze 
van gesubsidieerde instellingen. Dat lijkt me juist, we betalen er immers 
allemaal aan mee. Hoe kan het dan dat er dergelijke keuzes gemaakt 
worden? Na enige tijd kwam er via de media een reactie van de afdeling 
communicatie. Als Dronter bedrijfsleven worden we niet op waarde 
geschat, dat is kwalijk. Een gemiste kans. Of deze keuzes gevolgen 
zullen krijgen? Dat is een kwestie van afwachten…
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Hester

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 

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

www.tes-advocaten.nl
info@tes-advocaten.nl
 
Dronten 0321-315 554
Lelystad 0320-74 84 24
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Daarover praten zij
Augustus en september staan voor velen in het teken van 
weer op gang komen na een periode met vakanties, minder 
personeel, voor sommigen minder business, voor andere 
extra business. Maar drukker of rustiger, de dagelijkse 
gang van zaken gaat door. Belangrijk in de komende weken 
is natuurlijk onze ‘vierde dinsdag van september’ in de 
Flevomeerbibliotheek, Maurice de Hond is onze ‘special 
guest’. En wat hij economisch gezien te voorspellen heeft …

Daarnaast vordert het jaar in rap tempo, en dat betekent 
dat we ook weer ogen en oren open houden voor de 
’ondernemer van het jaar verkiezing’. Heeft u kandidaten, laat 
het ons weten.

•  Deltion College 
De heer Jan-Ernst van 
Driel

•  eCosave energy, 
Zonne-energie 
De heer Daniel Vandy

•  reCherChebureau sWb b.v. 
De heer EP. De Jong

•  KantoorartiKelenDronten.nl 
De heer R. Mol

•  van veen speCial 
proDuCts bv 
De heer J.E.P. Van Veen

nieuwe 
leden 

nieuws
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Dronterringweg gaat zeven weken 
dicht
De provincie gaat aan de slag met de Dronterringweg van 
maandag 14 september tot en met zaterdag 31 oktober 2015. De 
Dronterringweg krijgt nieuw asfalt tussen de Biddingweg en de 
rotonde met de Overijsselseweg. Ook wordt op het kruispunt met 
de Biddingweg een rotonde aangelegd en wordt de duiker in de 
Elandtocht vervangen.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd in de periode 
september 2015 – mei 2016. De eerste fase duurt van maandag 14 
september tot zaterdag 31 oktober. De overige fases worden in het 
voorjaar van 2016 gedaan. Tijdens het werk kunnen de vorderingen 
worden gevolgd via het twitteraccount @Flevowegen.

Omleidingen
•  Tijdens de afsluiting worden omleidingsroutes aangegeven voor 

het wegverkeer. Brom-/fietsverkeer kan gewoon doorgang vinden. 
Zij moeten rekening houden met een plaatselijke omleiding bij de 
Elandtocht. 

•  Buslijn 146 rijdt via de Overijsselseweg en de Biddingweg van/
naar Swifterbant. De bushaltes bij de Elandweg zijn daarom tijdelijk 
niet in gebruik.

•  Bestemmingsverkeer van en naar de Kolk kan gebruik maken 
van een tijdelijke bypass, die wordt aangelegd naast het huidige 
kruispunt Biddingweg-Tarpanweg.

Werkzaamheden in 2016
In het voorjaar van 2016 worden de werkzaamheden aan de 
Dronterringweg vervolgd. Het asfalt wordt vervangen door een nieuwe 
verharding. Ook wordt het kruispunt met de Kolk omgebouwd tot 
een rotonde. Ook legt de provincie een nieuw fietspad aan tussen de 
Beverweg en de Kolk. Het bestaande fietspad tussen Swifterringweg 
en de Poort wordt opgeknapt. Definitieve data volgen in het begin van 
het nieuwe jaar.

businessborrel
reserveer alvast in uW agenDa:
• 1 oKtober - shortgolf sWifterbant

• 5 november - De KlinK biDDinghuiZen

• 3 DeCember - De reDe Dronten
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Omleiding Dronten - bedrijventerrein De Kolk
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Omleiding Dronten - Emmeloord

Drontenaar Wouter Feil in Solar 
Challenge 2015
Solar Challenge 2013: Nederland wordt wereldkampioen. Het 
betekent internationale erkenning als belangrijke deelnemer 
aan de solar-challenges. Jaar op jaar wordt door onder andere 
studenten van TU Delft gewerkt aan nieuwe mogelijkheden en 
toepassingen voor zonne-energie. Wouter Feil, Drontenaar, 
is zo’n student. En hij was deze zomer te gast bij het zonne 
evenement , georganiseerd door de OVDD en Stichting DE-on 
(duurzame energie ontwikkeling Flevoland).

Wouter Feil (22) doet dit najaar in Australië mee aan de World 
Solar Challenge. Hij studeert bedrijfskunde en werkt samen met 14 
andere studenten in het Nuon Solar Team. Tijdens de presentatie 
in De Meerpaal werd overigens de wagen die deelneemt niet 
getoond, we moesten het met de ‘oude’ wagen doen. Dit domweg 
omdat de nieuwe op het moment van de bijeenkomst nog niet 
gereed was.

Feil: ‘Het gaat vaak om heel kleine dingen, zoals de structuur 
van het oppervlak van de solarcel en de luchtweerstand. Onze 
wagen heeft evenveel luchtweerstand als de zijspiegel van een 
personenauto, heel veel minder zal dat niet meer worden. Maar de 
topsnelheid bijvoorbeeld zal nog wel een tijdje stijgen. We hebben 
al 103 km/u gehaald, maar door (voor de race) een verbod op 
zijpanelen en een vierde wiel is die nu terug gebracht naar zo’n 
90 km/u. In de race draait het natuurlijk om veel meer: teamwork; 
elektronica; aerodynamica; handling en comfort; betrouwbaarheid 
maar ook strategie. Alles wordt op afstand bepaald door een 
specifiek team dat de beste resultaten naar aanleiding van de 
omstandigheden probeert te bepalen. Het is veel meer dan 
domweg zo hard mogelijk rijden.’ 

De Solar Challenge is een dure aangelegenheid, daarom zoekt het 
team ook naast grote bedrijven als Nuon en DSM, ook kleinere 
bedrijven die willen participeren. Speciaal daarvoor is een Club van 
Duizend in het leven geroepen. ‘Het is natuurlijk prachtig als daar 
wat logo’s van bedrijven uit Dronten bij komen.’ 

Rectificatie
In editie 2 van Handel & Wandel stond in het artikel over PASSIE 
vermeld dat de kalender over de Oostvaardersplassen reeds 
verschenen is. Deze is echter nog in voorbereiding. Genoemde 
‘Atelierroute Lelystad kalender’ gaat wel over de route, maar 
draagt de naam Kunstkalender 2016.

Wie neemt het stokje over?

In januari 2015 werd Gicom uitgeroepen tot onderneming van het jaar 
2014. Tijdens ons eigen ‘de OVDD draait door’ programma stond de 
familie Groenenboom in het zonnetje, tijdens het nieuwjaarsfeest in 
Dorhout Mees. Het afgelopen jaar is deze overwinning tijdens het 
zomerfeest nogmaals uitgebreid gevierd. De onderneming van het 
jaar, een titel om trots op te zijn! 

Welk bedrijf/onderneming vindt u dat ook een jaar lang in het 
zonnetje gezet mag worden? Uw voordracht kunt u mailen tot 
18 oktober.  Een korte motivatie volstaat! De voorgedragen bedrijven 
worden allemaal doorgezonden naar de jury. Het OVDD bestuur is niet 
op de hoogte van deze voordrachten.

De jury voor deze verkiezing bestaat uit; Gé Groenenboom (Gicom, 
winnaar 2014), Marco Schepel (GAVI winnaar 2013) en Jannie van den 
Berg (ZLF en zakenvrouw van het jaar). Ook dit jaar zullen we vragen of 
Marja de Wilde de Ligny toezicht wil houden op deze verkiezing.

Dus: mail naar info@ovdd.nl welk bedrijf de onderneming van 2015 
moet worden.
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uit het
gemeentehuis

Gemeente Dronten positief over 
voorstel Van Wijnen Hanzekwartier

Van Wijnen Projectontwikkeling heeft de gemeente Dronten 
een plan aangeboden voor het ontwikkelen van 4 hectare aan 
de Havenkade in het Hanzekwartier. Om dit plan verder te 
onderzoeken op haalbaarheid hebben burgemeester De Jonge 
en de heer Schot, directeur projectontwikkeling namens Van 
Wijnen op 4 juni jl. een intentieovereenkomst getekend tijdens 
de Provada, de grote vastgoedbeurs in de RAI in Amsterdam. Op 
1 november 2015 moet duidelijk zijn op welke wijze kan worden 
samengewerkt om de Havenkade tot ontwikkeling te brengen.

Ontwikkeling Hanzekwartier
Met de aanleg van de Hanzelijn werd ook het plan opgevat om 
het oudere bedrijventerrein tussen het centrum en het station, het 
Hanzekwartier, te ontwikkelen naar een woonwijk aan het water met 
ruimte voor scholen, horeca aan het water, schone bedrijvigheid, 
etc. Om ruimte te maken werden in 2014 de graansilo’s van Agrifirm 
gesloopt. De gemeente heeft een financiële bijdrage geleverd aan 
de sloop om o.a. verpaupering van het gebied te voorkomen en om 
de kansen van de ontwikkellocatie in zijn volle omvang te laten zien. 
Een tactiek die duidelijk heeft gewerkt toen zich spontaan twee 
grote ontwikkelcombinaties bij de gemeente meldden om deze 
locatie in ontwikkeling te nemen.

Voorstel Van Wijnen
Van Wijnen projectontwikkeling (met partners VSO makelaars, 
Vibes Virtual Building Engineers, Arc2 architecten) gaf de beste 
presentatie met een totaalvisie, waarin ook was nagedacht over 
tijdelijke invulling van het gebied omdat het niet in één keer kan 
worden bebouwd. In de planvisie wordt het contact met het water 
versterkt door het maken van een aantrekkelijke havenkade /
boulevard en het mogelijk maken van een wandeling rond de 
haven. In het plan is grote variëteit aan woningtypen voor diverse 
woonwensen voorzien die gefaseerd kunnen worden ontwikkeld en 
gebouwd. Daarnaast maken ook andere functies onderdeel uit van 
het plan: horeca, een hotel en maatschappelijke dienstverlening.

Bedrijfsbezoek Flestic

Ondanks de tropische temperaturen togen een paar weken 
geleden een 40 tal OVDD-leden naar de firma Flestic in 
Dronten. Na een korte inleiding door Peter Westveer, waarbij 
met name het aantal klanten en de grote hoeveelheid producten 
die Flestic maakt,  indruk wekten, werden de aanwezigen in 
groepen verdeeld.

Niet heel charmant, maar wel hygiënisch, voorzien van haarnetje 
kregen de gasten letterlijk en figuurlijk een kijkje in de keuken. 
De plastic flessen in de supermarkt zullen vanaf nu vast ook wel 
eens aan de onderzijde bekeken worden (logo van Flestic is te 
herkennen op de producten). En wat te denken van de plastic 
flacons waar een bekende lijmsoort in verpakt wordt? Hoe fiks je 
dat? De eigenschap van lijm is immers dat het overal aan plakt? 
Flestic is het gelukt om een procedé te ontwikkelen waardoor 
dit prima lukt. Een heel boeiend en leuk bedrijfsbezoek.

Overgenomen
Op 13 juli  (kort na het bedrijfsbezoek door de OVDD) ontving 
het secretariaat bericht dat Flestic is overgenomen door de Van 
Scherpenzeel Groep. Commercieel directeur Peter Westveer 
ziet de overname door Van Scherpenzeel als een uitstekende 
basis om de brede klantengroep te betrekken bij de circulaire 
economie voor verpakkingen. Algemeen directeur Willem-
Jan Candel ziet de overname als een belangrijke strategische 
stap die volledig in lijn is met de publieke opinie op het gebied 
van duurzaamheid en de marktwensen op het gebied van 
verpakkingsoplossingen.

Leden zoeken leden

De OVDD biedt, zoals bekend, twee pijlers, de ene betreft het 
netwerken en de andere de belangenbehartiging voor en door onze 
leden. Echter de laatste tijd krijgen we vaker oproepjes die min of 
meer onder beide ‘takken van sport’  zouden kunnen vallen.

Zo informeerde  het bedrijf Extreme Tackle (groothandel in materialen 
voor de hengelsport) of er ook geïnteresseerden waren voor een 
onderzoekje naar de mogelijkheid van gezamenlijke pakketverzending. 
Een ander bedrijf had in zijn eigen locatie nog ruimte voor een aantal 
mensen om een opleiding te volgen. De opleiding werd voor hem 
‘in-house’ georganiseerd, maar er was nog plaats voor een paar 
geïnteresseerden. Heeft u een dergelijk verzoek? Wij delen het graag 
met onze achterban.

De vierde dinsdag van september 
met Maurice de Hond
Dinsdag 22 september organiseren wij onze ‘vierde dinsdag van 
september’ – bijeenkomst.  

Hoe gaat het economisch gezien met Nederland? Wat zijn de 
plannen van het kabinet voor het volgende jaar? Wat zou u willen 
weten over de Miljoenennota?

Dit keer hebben we geen politicus of verslaggever uitgenodigd, 
maar Maurice de Hond. Zijn vragen en zijn peilingen zijn alom 
bekend, misschien zelfs wel voor menigeen berucht. Wellicht dat 
de uitkomsten van zijn peilingen antwoorden kunnen geven. De 
bijeenkomst vindt plaats in de Flevomeerbibliotheek in Dronten. 

Anemoon is ‘Mijn Bloemist’
van Flevoland
Anemoon Dronten is de trotse provinciale winnaar voor 
Flevoland geworden in de verkiezing ‘Mijn Bloemist van het jaar 
2015-2016’.

In het voorjaar konden klanten hun stem uitbrengen en deelnemende 
bloemisten belonen met een cijfer. Ook kregen deze bloemisten 
een mysterieshopper op bezoek en werden zij beoordeeld door een 
vakjury. Na het verzamelen van de resultaten werd in juni de uitslag 
voor onze provincie bekend gemaakt en kwam de organiserende 
brancheorganisatie VBW naar Dronten om de eigenaren van de 
Anemoon (met een gemiddeld cijfer van 9,2) te feliciteren en de 
prijs te overhandigen.

Eerder dit jaar werd Anemoon Dronten als eerste, en tot nu toe 
enige in Flevoland, gecertificeerd als Duurzame Bloemist. Wim en 
Coby Manders zijn erg trots op het behaalde resultaat en zouden 
dit, naar eigen zeggen, nooit bereikt hebben zonder de fantastische 
inzet van hun medewerkers. 

Nu strijden ze samen met de andere provinciale winnaars om een 
plek bij de laatste drie. In november zal de uiteindelijke landelijke 
winnaar van de ‘Mijn Bloemist van het jaar 2015-2016’ verkiezing 
bekend gemaakt worden.

bedrijfsbezoek
reserveer alvast in uW agenDa:
•   22 september - vierDe DinsDag van september / 

flevomeerbibliotheeK ovb
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Greeke Robaard
Sinds twee jaar is Greeke Robaard algemeen bestuurslid bij de 
OVDD. ‘Ik werd gevraagd door toenmalig voorzitter Herman 
Vermeer en was meteen enthousiast, maar ik wilde er wel even 
over nadenken. We hebben een druk akkerbouw- en fruitbedrijf, 
maar voor deze klus maak ik graag tijd. Eenmaal in het bestuur ben 
ik blij dat ik namens De Meerhof ‘ja’ heb gezegd.’ Intussen runt 
Greeke - sinds 1 september - daarnaast ook Koelhuis Dronten.

Greeke zit namens de OVDD bij de SEA-groep 
Ondernemersacademie. ‘We organiseren vier bijeenkomsten per 
jaar voor ondernemers en nog tal van workshops. Eerst waren we 
gericht op startende ondernemers, maar nu bieden we een breder 
programma aan. Het is leuk om een divers gezelschap bij de avonden 
te mogen begroeten. Kleine ondernemers kunnen leren van de 
grotere en de ervaren ondernemers kunnen kennis overdragen op 
de starters. Deze SEA-groep is er om kennis te delen en te zorgen 
voor meer verbinding tussen de ondernemers.’

‘Je hoeft niet dezelfde fouten te 
maken die een ander al gemaakt heeft’
‘Iedere ondernemer moet lid zijn van een bedrijfskring’, vindt Greeke 
Robaard. ‘Het is een cliché, maar samen sta je sterk, ook naar de 
gemeente toe. Als bestuur proberen we meningen van ondernemers 
te horen en ons samen sterk te maken. Ander voordeel van het 
lidmaatschap is dat je dingen hoort en ziet en je dus van elkaar kunt 
leren. Je hoeft niet dezelfde fouten te maken die een ander al gemaakt 
heeft.’

Net als veel ondernemers heeft ook Greeke de wens dat het 
aanbestedingsbeleid in Dronten aangepast wordt naar meer lokale 
gunning. ‘We zijn op de goede weg, het gaat al beter dan een tijd 
geleden gelukkig. De OVDD blijft met de gemeente in overleg. We 
moeten de economie samen op gang houden en dat kan door een 
goed lokaal en regionaal gunningsbeleid.’

Greeke wil graag van de gelegenheid gebruik maken om alle 
ondernemers uit te nodigen voor de volgende Ondernemersacademie. 
‘Die wordt gehouden op dinsdag 29 september in De Meerpaal. Alle 
ondernemers mogen hun mening geven over Dronten en hun wensen 
kenbaar maken. Het zou leuk zijn als er ook meer MKB’ers aansluiten 
die aangeven waar zij tegenaan lopen. Met z’n allen maken we er een 
inspirerende en interactieve avond van, dus kom allemaal.’ •

bestuurders
profiel

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

- 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

ALV: OVDD financieel gezond

Bij de in mei gehouden Algemene Ledenvergadering zijn ook 
de financiën over 2014 behandeld. Penningmeester Sybesma 
presenteerde de resultaten over het afgelopen boekjaar en kreeg 
decharge van de leden - na advies van de
Commissie van Onderzoek dit te verlenen.

Tijdens de avond werd geconcludeerd dat de vereniging er 
financieel goed voorstaat. Na de vergadering waren we te gast 
bij TES Advocaten. Marieke van den Eshof vertelde onder andere 
over wat er zoal komt kijken bij familierecht. Aansluitend volgde 
een informele borrel bij TES en A+A voor Accountancy & Advies.

GICOM steunt de Scharrelberg

Midden in de zomervakantie heeft Wethouder Vis samen met 
Gé Groenenboom van GICOM en onze eigen voorzitter, Hester 
Vroegop, een cheque van € 1.000,-- uitgereikt aan dierenpark de 
Scharrelberg in Biddinghuizen.

Tijdens het nieuwjaarsfeest werd GICOM uitgeroepen tot onze eigen  
‘onderneming van het jaar’. Naast eeuwigdurende roem en een 
prachtig kunstwerk, ontvangt de winnaar ieder jaar traditiegetrouw 
een cheque van de gemeente Dronten. Deze cheque vindt altijd zijn 
bestemming bij een goed doel uit onze eigen gemeente.

‘De keuze was snel gemaakt’, aldus de familie Groenenboom, ‘we zijn 
een Biddinghuizer onderneming, hebben veel aan het dorp te danken, 
maar zijn ook bijzonder trots op het dorp. Een dierenpark kost onder 
andere veel tijd en energie van vrijwilligers. We vinden het dan ook fijn 
om op deze manier een steentje te mogen bijdragen’.



‘Patio tuininrichting vraagt 
door en denkt mee’

bedrijf
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Het oplossen van problemen, dat is waar 
John Ostermeier van Patio Tuininrichting in 
Biddinghuizen het meest gelukkig van wordt. 
Of het nu gaat om meerdere hoekjes in de 
tuin creëren, een speelplek voor kinderen 
aanleggen of zorgen dat de buren je niet in 
de tuin zien zitten, John denkt graag mee 
met de klant. Hij houdt er van tuinen te 
ontwerpen die jaren mee kunnen.

Na de middelbare school deed John 
de hoveniersopleiding. ‘Ik trof een 
vooruitstrevende werkgever die regelmatig 
tuinenprijzen won. Het gaf mij voldoening dat 
mensen mooi vinden wat je maakt en dat vind 
ik nog steeds heerlijk.’ 

Promotiebord
De geboren Zeeuw begon 26 jaar geleden 
een eigen bedrijf, maar dat was zeker niet 
zijn jongensdroom. ‘Ik was in dienst bij De 
Boeg om een tuinontwerpafdeling en een 
hoveniersbedrijf op te zetten. Twee maanden 
later en 10 opdrachten verder kon ik helaas 
mijn werk niet voortzetten vanwege een 
reorganisatie. De klanten stonden met lege 
handen en toen besloot ik, op advies van 
vrienden, voor mijzelf te beginnen. Al het 
verdiende geld moest in de zaak. Van het eerst 
verdiende geld kocht ik een promotiebord.’

Totaalplaatje
‘Praktisch en mooi,’ zo omschrijft Ostermeijer 
zijn tuinen. ‘Los van grotere projecten zoals 
boerderijtuinen, zwembaden, carports en 

buitenverblijven, verzorgen we ook de 
kleine achtertuinen. Bij ons staat altijd het 
totaalplaatje voorop: de tuin moet bij het huis 
en in het landschap passen en aansluiten bij 
het karakter van de klant. Daarbij kijken we 
altijd of de tuin bij het huis en in het landschap 
past. En we denken aan de details. Leuk een 
zwembad in je tuin, maar van altijd natte voeten 
in je huis word je niet blij. Dus adviseer ik, als 
het qua ruimte kan, om er een kleedruimte bij 
te maken. ”

‘De grootste misvatting
is dat een tuinontwerp 

duur is’

Hergebruik
Intussen is John Ostermeier al lang niet meer 
alleen. Een vast team regelt de aanleg en het 
onderhoud van tuinen. Zelf ontwerpt hij de 
tuinen. Praten over de wensen, meedenken 
over oplossingen en dan schetsen, dat is in 
het kort het proces van een tuinontwerp. ‘De 
grootste misvatting is dat een tuinontwerp 
duur is. Soms ben je juist goedkoper uit. Wij 
vragen door en denken verder. Zo adviseer ik 
regelmatig hergebruik van stenen. Ik ben geen 
stenenverkoper waar ik geld aan wil verdienen, 
maar een tuinontwerper die het mooiste voor 
de klant wil maken.’ •

bedrijf
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De Bibliotheek voor 
Ondernemers biedt work-

shops op maat. 
Kijk voor aanbod en informatie op

ww.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers           

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

INTERIEURBOUW
ONTWERP & REALISATIE

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

Meerpaalplein

Een Zeeuw zal Ostermeier altijd 
blijven, maar verhuizen hoeft voor 
hem niet meer. ‘Ik moest wel wennen 
aan de kale, uitgestrekte omgeving 
hier rondom Biddinghuizen, maar 
uiteindelijk heeft elke omgeving zijn 
charme.’

Het Meerpaalplein in het centrum 
is hem echter wel een doorn in het 
oog. ‘Daar moet ik nog echt eens een 
plan voor maken. Je kunt je, met wat 
aanpassingen, echt thuis voelen op 
dat plein.’ 
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‘Bij de les blijven, dat is belangrijk 
voor de aardappelbranche,’ zo legt Erik 
Schaap uit. ‘De moderne keuken heeft 
steeds meer mogelijkheden en daar 
springen wij graag op in. De aardappel 
past prima in een gezonde levensstijl. 
Van de aardappel word je echt niet 
dik, je moet nadenken over wat je er 
allemaal bij eet.’ De familie Schaap eet 
echt niet iedere dag aardappelen, maar 
aardappelen staan wel zeer regelmatig 
op het menu. 

Er zit meer in
‘Uiteraard op verschillende manieren 
verwerkt. Je kunt echt meer met de aardappel 
dan mensen soms denken. Schaap Holland 
speelt bijvoorbeeld in op de wens om snel 
te kunnen eten als je thuiskomt. Dus niet 
eerst aardappelen schillen, dan koken en 
vervolgens aan tafel. In de supermarkt 
liggen onze voorgeschilde aardappelen en 
aardappelproducten die onze klanten meer 
gemak geven.’

Langer vers
Een nieuw product haalt lang niet altijd de 
winkel. Omdat de ruimte in het koelschap 
beperkt is, moeten supermarkten keuzes 
maken. Bij de kwaliteitsdienst van 
Schaap Holland werken mensen die veel 
affiniteit hebben met koken. Zij testen 
diverse combinaties met aardappelen. 
Kruidenleveranciers worden uitgenodigd 
om mee te denken en voorstellen te doen. 
Hier in Nederland wordt gewerkt met een 
Nederlandse leverancier en in Duitsland 
met een lokale partner omdat de smaak per 
land toch net verschilt. ‘We verkopen verse 
en verwerkte aardappelen die sous vide 
gekookt zijn. Dus de aardappel en kruiden 
verpakken we vers en het geheel wordt in de 
verpakking gekookt. Zo blijven alle vitaminen 
in de verpakking bewaard en is het product 
20 dagen houdbaar in plaats van de reguliere 
10 in de supermarkt.’

Hoge kwaliteit
Schaap heeft 100 medewerkers, waarvan 
er dit jaar 4 medewerkers al 25 jaar in 
dienst zijn. ‘Het is fijn dat mensen graag 
langere tijd bij ons werken. Wij dagen 
medewerkers uit om te doen waar ze goed 
in zijn. We laten mensen meedenken en 
meewerken en stellen hoge eisen aan eigen 
verantwoordelijkheid. We zijn trots op wat 
we doen en doen veel voor klanten. Ons 
doel is continuïteit en lange relaties.’ Schaap 
is duidelijk in zijn boodschap: ‘Een dag niet 
aan jezelf gewerkt is een verloren dag.’

Export
Naast goed contact met de medewerkers, 
zijn er ook nauwe banden met de telers. 
Zo’n zeventig procent van de telers zit in 
Flevoland, maar er worden ook aardappelen 
geïmporteerd uit Malta, Cyprus en Spanje. 
‘Supermarkten willen aardappelen van 
de nieuwe oogst en die komt in bepaalde 
perioden uit het buitenland.’ Naast import 
houdt Schaap zich ook bezig met export. ‘In 
2010 was de oogst in Rusland slecht en in 
2012 in Engeland. Dan zijn we er direct bij 
om naar deze landen te exporteren.’ Ook 
kwamen de aardappelen terecht in Georgië 
en Irak. In het buitenland wordt ook geteeld 
voor het bedrijf in de polder. ‘We hebben 
in  Frankrijk een proefveld met nieuwe 
aardappelrassen en teelt van pootgoed Ik 
vind dat echt fantastisch om te zien.’

Groene zee
Het werk van Schaap is divers en kiezen 
wat hij het mooiste aan zijn vak vindt, is 
daardoor lastig. ‘Ik beleef veel plezier aan 
het productieproces en het ontwikkelen 
van nieuwe producten. De tijd van zelf 
proefrooien ligt achter mij, maar het is 
geweldig om te zien hoe alles groeit op het 
land. Grijs land omtoveren tot een mooie 
groene zee en dan kunnen oogsten. De 
aardappeloogst is ieder jaar is anders en dat 
maakt mijn werk leuk en heel afwisselend.’ •

Continuïteit

Het bedrijf in Biddinghuizen draait 
bijna 24 uur per dag. ‘Vroeger 
gingen bijna alle medewerkers een 
uur thuis lunchen en lag de fabriek 
stil. Nu draait de productie door en 
als de eerste ploeg klaar is, begint 
de tweede groep werknemers. 

Daarna komt de schoonmaakploeg 
en die vertrekt als het bijna tijd 
is voor de vroege dienst om te 
starten. Neem daarbij de eigen 
chauffeurs die bijna altijd onderweg 
zijn en de week is snel gevuld. We 
vragen aan het personeel om mee 
te gaan in de snel veranderende 
omstandigheden.’

bedrijf
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Vernieuwend bezig zijn en steeds duurzamer werken, dat is waar Erik Schaap 
veel energie van krijgt tijdens zijn werk bij Schaap Holland. Het bedrijf bestaat 
ruim 50 jaar. Erik kijkt liever voor- dan achteruit. ‘Het is prachtig dat we 
het bedrijf van mijn vader konden overnemen, maar het bedrijf draait op de 
plannen die wij voor de komende tijd maken.’

‘Een dag niet aan
jezelf gewerkt is
een verloren dag’



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
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‘Klimaatwetenschapper’

Je hoeft de krant of je favoriete nieuwswebsite er maar bij te 
pakken en er staat ergens wel een artikeltje met als strekking: 
het gaat steeds beter met de economie. Eind juli nog wist 
het CBS statig te melden dat de Nederlandsche Economie 
nu al twee jaar ‘in de lift’ zit. Of, althans, die kop maakte de 
Volkskrant er dan weer van. Het CBS kwam alleen maar 
met cijfers uit de conjunctuurklok en het consumenten- en 
producentenvertrouwen. De krant gaf hier zijn eigen positieve 
draai aan.

Wat dat betreft is het maar net hoe je het nieuws brengt en blijkbaar 
had de redactie van de Volkskrant een positief dagje in deze van 
nieuws verstoken komkommertijd. Het begon dus al in de titel, 
waarbij ik dan trouwens weer zo iemand ben die zich afvraagt of 
‘in de lift zitten’ een zuiver Nederlands spreekwoord is, of dat het 
geleend is van het Angelsaksische ‘to lift’. Het vervolg van het 
artikel blijkt nog tal van deze verborgen stemmingsbeïnvloeders 
te bevatten.

De krant schrijft bijvoorbeeld: ‘In vergelijking met het eerste 
kwartaal van 2014 was de omvang van de Nederlandse economie 
dit kwartaal 2,5 procent groter’. Tja, als er cijfers worden bijgehaald, 
dan gaat iedere zakelijk dienstverlener uit Dronten er even voor 
zitten. Waarom het tweede kwartaal van 2015 vergelijken met het 
eerste kwartaal van 2014? Komt het groeipercentage dan mooier 
uit? Of deze zin: ‘In juni van dit jaar lag het aantal faillissementen 
op het laagste niveau sinds januari 2009’. Oké, dat klinkt heel 
mooi. Maar er gaan dus nog steeds bedrijven failliet. En misschien 
zijn er wel gewoon steeds minder bedrijven over, logisch dat er 
dan in absolute zin steeds minder failliet gaan. 

Wie een beetje met cijfers kan goochelen, kan dus prima stemming 
maken. Nog een leuk voorbeeld? In een artikel op nieuwssite 
Nu.nl  ging het over Amsterdam en de door inwoners ervaren 
drukte door toeristen. Ik citeer wederom: ‘Vorig jaar bezochten 
in totaal negen miljoen toeristen Amsterdam, een verdubbeling 
ten opzichte van 2000. Als deze lijn doorzet, wordt Amsterdam in 
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2030 overspoeld door twee keer zoveel toeristen als nu’. Allemaal 
beeldvorming. Blijkbaar is het de bedoeling ons bang te maken 
met het beeld van een krioelende mensenmassa. In cijfers is de 
vergelijking namelijk zo krom als ‘vandaag drink ik twee bakken 
koffie. Morgen verdubbelt dit naar vier. Als deze lijn doorzet, drink 
ik volgende week meer dan duizend koppen koffie per dag!’

Het zal wel door de warmte komen dat mijn hersens anders 
functioneren en mij dit soort dingen opvallen. Want warm is het 
soms geweest afgelopen juli. Het was bijvoorbeeld de warmste 
1 juli ooit, het record van de warmste nacht werd gebroken en 
het was tegelijk een heel nátte maand met fikse buien. ‘Komt 
allemaal door de klimaatverandering’, zal iemand zeggen die zoekt 
naar tekenen van een opwarmende aarde. Om dat vervolgens aan 
anderen te melden en zo hopelijk ook hun beeld te kleuren. Als 
je het immers maar vaak genoeg zegt, gaan mensen het vanzelf 
geloven. Of en hoe de opwarming van de aarde doorzet, hangt er 
maar net van af welke klimaatwetenschapper je gelooft. En welke 
belangen er verder mee gediend zijn om dat bepaalde beeld neer 
te zetten. 

Volgens mij kan het geen kwaad om iedere mening kritisch te 
benaderen. Net als bij de berichten over de economie en het 
huidige economisch herstel, dat ook best opnieuw een terugval 
kan worden. Je kunt het je als ondernemer niet veroorloven om 
blind te varen op een enkele mening en je zult altijd enige armslag 
moeten houden. Jouw ondernemersklimaat kan immers door geen 
enkele wetenschapper exact worden voorspeld.
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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



‘Bij Instore Kids 
Corners draait 
het om emotie’
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‘De omgeving komt tot pas echt tot zijn 
recht als iedereen een plekje heeft. Een 
automerk bijvoorbeeld besteedt tijd en 
geld aan de ontwikkeling van een auto. 
De showroom wordt prachtig aangekleed, 
alleen al dat moois kan niet concurreren 
tegen de onhandigheid van een ontevreden 
kind.’

Creativiteit voorop
Marco benadrukt dat zijn producten en 
concepten er niet zijn voor het gemak 
van jonge ouders. ‘Uiteraard is er minder 
spanning tijdens het winkelen, maar in 
mijn visie draait het om de creativiteit van 
het kind. De ontwikkeling van kinderen 
vind ik een wonder. Het gemak waarmee 
ze leven moet je kunnen vasthouden, net 
als hun creativiteit. Helaas wordt er in ons 
kapitalistische systeem alles aan gedaan om 
uiteindelijk het onderbewuste een minder 
grote plek te geven.’ Marco is nog steeds 
trots als hij één van zijn producten ergens 
in de wereld ziet staan en beschouwt dat 
zeker niet als vanzelfsprekendheid. Hij laat 
tijdens het interview zijn producten zien in 
een Chinese catalogus en grapt erbij ‘Toch 
leuk voor een jongetje uit Dronten.’

Skateboard
De oud-eigenaar van Formido Dronten nam 
Instore Kids Corners in 2007 over. Na een 
paar jaar interim opdrachten te hebben 
gedaan, kroop het bloed toch waar het 
niet gaan kan. Marco Lankman heeft een 
duidelijke visie op alles wat met retail te 
maken heeft. ‘Ik hou van retail omdat het 
gaat om consumentenbeleving. Je kunt je 
gevoel overbrengen. Wij praten niet over 
producten maar over emotie. Het zit in mij 
om dingen mooier te maken en processen 
makkelijker te laten gaan.’ Zo liep hij ooit 
door een winkel waar het hem opviel dat 
de kinderproducten allemaal zo hoog lagen. 
‘Dat bedenk je toch niet? Ga als eigenaar 
op een skateboard zitten en laat je door de 

winkel trekken. De man keek mij raar aan 
toen ik het voorstel deed.’

Apps ontwikkelen
Intussen worden er ook apps gemaakt voor 
kinderen. Bij IKC Studio is een groep jonge 
ontwikkelaars bezig met het vertalen van de 
educatieve hoeken naar een beeldscherm. 
‘We hebben intussen een rits spellen in de 
App Stores en die worden duizenden keren 
per dag gedownload.’ Marco heeft nog wel 
een wens bij zijn medewerkers neergelegd. 
‘We werken aan spellen voor islamitische 
kinderen. Er voldoen te nog weinig spellen 
aan de eisen van deze doelgroep.’ 

Spelen, verwonderen en leren
De apps hebben een educatieve basis. 
‘Spelen, verwonderen en leren gaan heel 
goed samen. Laatst vertelde iemand mij 
dat ze met haar zoon in de auto zat en hij 
ineens vroeg: ‘Mama, de motor zit toch 
aan de voorkant van de auto?’ De moeder 
antwoordde dat dat klopt en vroeg hoe het 
zesjarig jongetje aan die wijsheid kwam. Heel 
droog zei hij dat hij dat geleerd had tijdens 
het spelen in één van onze hoeken. Prachtig 
toch als dat is wat wij kunnen bereiken?’

Emotie
Tijdens een brainstormsessie in het bedrijf 
kreeg Marco van een medewerker een 
dilemma voorgelegd. Als je heel veel geld kunt 
verdienen met producten waar de spelende 
kinderen een heel klein beetje minder slim van 
worden, zou je dat dat doen? ‘Absoluut niet,’ 
was zijn stellige antwoord. ‘Ik draag liever bij 
aan het blijven werken met emotie in plaats 
van met ratio zoals dat op latere leeftijd vaak 
gebeurt. We leven in een maatschappij die 
gebouwd is op angst. We verzekeren ons 
bijvoorbeeld overal tegen, dat maakt de wereld 
niet per definitie gezelliger. Ik wil heel graag dat 
mensen blijven vertrouwen op hun buikgevoel 
en zich lekker blijven verwonderen, ook als ze 
onze speeltoestellen zijn ontgroeid.’ •

Beetle in de speelhoek

IKC verkoopt speelhoeken in 28 
landen. Amerika is nummer 29 
en staat voor volgend jaar op de 
lijst. Het saleskantoor in Shanghai 
draait overuren en verkocht de 
hoeken onder meer aan een bank 
met 39.000 filialen. ‘De producten 
worden in China in onze fabriek, 
die onder Nederlands management 
staat, gemaakt en zo’n zeventig 
procent blijft daar. De rest wordt 
via ons of via distributeurs 
verkocht.’ Marco Lankman is er 
trots op dat hij ook in Japan voet 
aan de grond heeft gekregen. ‘Het 
is uniek dat we daar als westers 
bedrijf aan de slag konden. Voor 
Volkswagen Japan ontwikkelden 
we een Beetle-speelhoek op maat.’

bedrijf
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‘Kijk naar een jong kind en je krijgt een glimlach op je gezicht,’ Marco Lankman 
van de Instore Kids Corner Group vertelt vol passie. Het bedrijf maakt, zoals de 
naam al doet vermoeden, speelhoeken voor kinderen in winkels, ziekenhuizen 
en horecagelegenheden en openbare ruimten zoals vliegvelden. ‘De puzzel 
moet compleet zijn en dat is het in mijn beleving met een eigen speelplek voor 
kinderen.’
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‘Ik vind dat 
we moeten 
investeren in 
groei, in elkaar 
en in toppers’

Met Dirk Minne Vis (55) heeft Dronten 
een ervaren bestuurder met kennis van 
diverse maatschappelijke vraagstukken 
aangetrokken die tegelijkertijd geen 
onbekende is in onze polderstad. Hij 
woont er sinds 2000 en was van 2003 tot 
2005 raadslid voor het CDA in Dronten. 

Brede ervaring
De in Harlingen geboren Dirk Minne Vis 
begon zijn loopbaan bij de vakbond CNV 
in Groningen, die hij later vervolgde in 
Rotterdam. In Zuid-Holland maakte hij roerige 
perioden door in de periode van de kabinetten 
Kok. Volgens Vis was Rotterdam een harde 
leerschool: ‘maar ik heb er wel veel geleerd, 
vooral de werkgelegenheidsprojecten die ik 
mocht leiden voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt, gaven me veel voldoening’, zegt 
Vis die daarna voor zichzelf begon en adviseur 
werd bij de MOgroep, de brancheorganisatie 
voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening, 
jeugdzorg en kinderopvang. Om daarna 
directeur te worden van de Kamer van 
Koophandel Flevoland. Zijn laatste functie, 
voordat hij wethouder werd, was vanaf 2012 
programmadirecteur bij Syntens, waar mede 
richting gaf aan de fusie met de Kamers vaan 
Koophandel.

Ambitie
Ondanks dat Vis informateur en formateur 
voor het huidige college van burgemeester 
en wethouders was, wil hij zich nog beter  
verdiepen in de Dronter thema’s. ‘Ik heb me 
voorgenomen om tot en met de zomer goed 
te luisteren en me te verdiepen in de diverse 
onderwerpen. Na de zomer wil ik aan de slag 
met een aantal thema’s in onze stad. De ideeën 
moeten nog verder uitgewerkt worden, maar 

denk daarbij aan: Agrofood verder profileren in 
relatie tot biologisch, terugdringen van (winkel)
leegstand en zorgen dat onze Randmeren 
beter bezocht worden’, aldus Vis die de 
oostkant van Dronten steevast betiteld als 
‘ons best bewaarde geheim’. Dirk Minne Vis 
heeft een duidelijke visie over hoe hij aan de 
slag wil gaan. ‘Het is belangrijk dat we in elkaar 
investeren, daar worden mensen beter van. 
Maar ik wil ook investeren in onze toppers, 
dus onze ondernemers bij elkaar brengen en 
als partner optreden in een proces van kennis 
delen innovatie en ambities verwezenlijken.’

Valkuil
Over onze arbeidsethos heeft Vis ook een 
duidelijke opvatting: ‘Ik denk dat wij in deze 
regio er harder voor moeten werken dan 
bijvoorbeeld in de Randstad, omdat daar meer 
aanbod en banen zijn. Daarom doen we erg ons 
best. Tegelijkertijd zijn we erg nuchter, onder 
het motto; ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek 
genoeg’. Maar dat is meteen ook onze valkuil 
als we denken dat allemaal wel goed is zo. Onze 
omgeving verandert namelijk wel in hoog tempo 
en voor dat je weet ben je ingehaald. Daarom 
is voor mij samen innoveren erg belandrijk, dat 
houdt elkaar scherp en geeft groei. Gelukkig 
zijn de randvoorwaarden voor samen innoveren 
het grootste deel aanwezig. Ik ben bijvoorbeeld 
blij dat we een goede verstandhouding 
hebben met de ondernemersvereniging de 
Driehoek.’ We werken goed samen met 
de Sociaal Economische Agenda, de SEA. 
Ondernemers uit het bestuur van de Driehoek 
zetten zich in voor Dronten. Natuurlijk is er een 
gedeeld belang. Maar ik besef terdege dat 
die ondernemers het allemaal doen naast hun 
bedrijf. Dat is bewonderingswaardig en een 
compliment waard.’ •

Persoonlijk

Getrouwd met:
Christine van de Laan

Kinderen:   
3

Krant:     
FlevoPost, Volkskrant en
Fries Dagblad

Ajax of Feijenoord:  
SC Heerenveen

Huisdier:   
Geen

Auto:    
Saab/Triumph TR250

Beste boek:   
Levensregel voor beginners
(Wil Derksen)

Bewondering voor:  
Nelson Mandela

Aan het woord de kersverse wethouder van Economische Zaken Dirk Minne Vis. 
Beëdigd op 30 april door de gemeenteraad van Dronten als opvolger van Piet 
Bleeker. Een korte kennismaking met de geboren Fries die naast EZ ook nog de 
onderwerpen recreatie en toerisme, participatiewet, vergunning en handhaving, 
bedrijfsvoering, inkoop en luchthaven Lelystad in zijn portefeuille heeft.
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‘SBBF dreigt in Dronten
                   te versloffen’

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!

thema
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Even wist iedereen het weer: de OVDD participeert in de 
Stichting Beveiliging Bedrijfsterreinen Flevoland. De ‘wake-up 
call’ was de overname van Fair Bewaking bv door G4S. En ook 
heel even leken er weer wat initiatieven ter ondersteuning van 
de SBBF te ontstaan. Het bleef daarbij.

Harry de Jong heeft namens de OVDD zitting in het bestuur 
van de SBBF. Hem wachten drukke maanden, want de 
raamovereenkomst tussen SBBF en Fair Bewaking loopt tot 
maart 2016. De SBBF werkgroep Herijking visie en missie, het 
bestuur SBBF en Raad van Toezicht SBBF treffen gezamenlijk 
voorbereidingen voor een nieuw te sluiten raamovereenkomst, 
waarbij veel aandacht wordt besteed aan de nieuwste inzichten 
en technologieën.

Druk met ondernemen
‘We praten graag over veiligheid, maar het komt er niet van, we 
zijn aan het ondernemen en beveiliging wordt pas actueel als er 
een incident heeft plaatsgevonden. De Jong kijkt een beetje met 
scheve ogen naar buurgemeente Noordoostpolder. ‘Daar hebben 
ze een mannetje dat niet anders doet dan de ondernemers 
bezoeken, om het belang van de SBBF duidelijk te maken, om 
de wensen te inventariseren en om de deelnemers op de hoogte 
te houden. Voor mij is het een wens om zo iemand ook voor 
Dronten te vinden. Want – vooral door slechte communicatie met 
deelnemers en potentiële leden – het dreigt hier te versloffen.’

Betere communicatie
Harry de Jong pleit voor meer en vooral betere communicatie 
naar de leden van de OVDD. ‘Dat betekent dat we het vaker en 
beter onder aandacht moeten brengen, ik zou ook graag meer 
overleg met en inzet van de gemeente zien. Het is in ons aller 
belang. Verantwoordelijkheden pakken en nemen. Het is ook van 
belang voor een gemeente, cijfers over criminaliteit (ook op een 
bedrijfsterrein) kunnen bepalend zijn voor de komst van nieuwe 
ondernemingen en voor het bestaande ondernemersklimaat.’ 

Is er dan zoveel criminaliteit op de Dronter bedrijfsterreinen? 
‘Helaas, de cijfers van Dronten liggen hoger dan die van 

omringende gemeenten, ja, ook procentueel hoger dan die van 
Lelystad. Dat geeft toch te denken, vind ik’.

Collectief geeft mogelijkheden
Collectieve beveiliging is echter slechts een klein deel van de 
totale beveiligingsconcept. ‘Er komt veel bij kijken; de wetgeving, 
de publiek private sector etc. Beveiligen op zich is geen doel, het 
is een middel om de continuïteit van het (bedrijfs-) processen te 
borgen. Alles begint bij goede afspraken. Natuurlijk zijn goed hang- 
en sluitwerk van belang, maar als niemand afsluit, helpt het niet. 
En een alarm is mooi, maar als dat niet wordt ingeschakeld is er 
evenmin resultaat te verwachten. En camera’s zijn prachtig, maar 
wie kijkt er en onderneemt actie? Preventie, zoals surveillance, kan 
niet in de plaats komen van deze reeks maatregelen, maar is een 
sluitstuk daarvan.’ Kortom er dient een samenhang te zijn in de 
genomen beveiligingsmaatregelen. Met een mooi woord noemen 
we dit integrale veiligheidszorg.

Uit de pas
Dat meer deelnemers zorg draagt voor een betere beveiliging, 
hogere continuïteit en meer mogelijkheden voor collectieve acties 
waar uiteindelijk iedereen weer baat bij heeft is bijna overbodig 
om te stellen. ‘Toch loopt het percentage deelnemers in de 
gemeente Dronten uit de pas bij de overige participanten. Laten 
we gezamenlijk onze verantwoordelijkheden weer oppakken, geen 
woorden maar daden!’

harry de jong 
sbbf
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‘Dronten … waar ligt dat?’

Als je mensen uit Nederland ontmoet in het buitenland of gewoon 
elders in Nederland en je zegt dat Dronten je woonplaats is, 
ben ik nog altijd verbaasd dat velen niet weten waar Dronten 
ligt. Velen denken dat het in de Noordoostpolder ligt; je moet 
dan nog veel moeite doen om goed uit te leggen waar wij wel 
wonen. Met de smartphones van tegenwoordig wordt het al een 
stuk gemakkelijker, je hebt navigatie immers direct bij de hand. 
Maar het gebeurt nog regelmatig dat je landkaarten ziet waar 
zelfs Oostelijk en Zuidelijk Flevoland nog niet opstaan! Wanneer 
het duidelijk is waar Dronten ligt, vraag ik vaak verder of men 
iets van Dronten weet. De kans is dan groot dat men Dronten 
aan de Meerpaal koppelt met direct daaraan verbonden - bij de 
wat oudere mensen - het programma Stuif es in. Maar ja, Ria 
Bremer heeft nog niet zo lang geleden met die glorietijden in 
Dronten de media gehaald.

Enige tijd geleden sprak een echtpaar mij aan op de parkeerplaatsen 
bij de Schans, men vroeg mij waar de parkeermeters stonden, 
ik vertelde dat wij die in Dronten niet hebben. Volledig verbaasd 
liepen deze mensen verder met daarbij de opmerking dat we 
een prachtig winkelcentrum hebben en dat het fantastisch is dat 
parkeren daarbij gewoon gratis is.

Met de behandeling van de kadernota in juni, de opmaat voor de 
begroting, is aan het College gevraagd om een sterkere acquisitie 
te voeren richting bedrijfsleven en in het algemeen als gemeente 
met  zeer goede woonvoorzieningen in alle drie de kernen. Het 
actieplan ‘Centrum van Dronten’ zal in de politiek de komende tijd 
actueel worden, ons winkelcentrum en het Redeplein moet goed 
bereikbaar zijn; vooral ook vanaf de zuidkant.

In onze gemeente is windenergie een belangrijke tak van 
inkomsten in de algemene energievoorziening. Ons buitengebied 
wordt daardoor ook ‘gesierd’ door vele ronddraaiende wieken en 
de lijnopstellingen laten de contouren van het buitengebied op 
unieke manier zien. Uit een onderzoek blijkt ook dat windmolens 
niet storend zijn, en dat lijnopstellingen juist de grote voorkeur 
hebben.

jaap
kodde

Het College kwam in het begin van de zomer vol trots met de 
mededeling dat een groot verwerkingsbedrijf van groenten 
zich  gaat vestigen op ons nieuwe industrieterrein ‘De Poort 
van Dronten’. Op zeer innovatieve wijze gaat men er groenten 
rechtstreeks vanuit teelt in de snijderij verwerken. In samenwerking 
met De Aeresgroep zal men onderzoeken doen in de foodsector 
om hoogwaardige producten in de markt te zetten. De politiek is 
altijd een voorstander geweest om de foodsector op deze manier 
in onze gemeente in de markt te zetten.

Je raakt er aan gewend. De trein raast alweer twee en een half 
jaar door ons gedeelte van Flevoland. In de nabijheid van het 
stationsgebied wordt in hoog  tempo het nieuwe scholencomplex 
uit de grond gestampt. Het Hanzekwartier krijgt al enige vorm, 
aan de ene kant wordt er gebouwd, aan de andere kant zijn de 
graansilo’s afgebroken. De ontwikkeling van het gebied bij de 
Havenkade geniet bijzondere belangstelling.

Aanpassing van de  o zo belangrijke infrastructuur van Dronten 
richting Kampen blijft voor mij hoog op de agenda staan, de 
aansluiting op de N50 is gereed, maar de files op de N50 worden 
alsmaar groter. De plannen bij knelpunt Roggebot hebben mij nog 
niet overtuigd …

‘Dronten, waar ligt dat?’: een vraag die binnen afzienbare tijd 
overbodig moet zijn.
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Jaap

regelt het

Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/financieren

Een financieringsaanvraag voor een investering of meer financiële armslag kunt

u op rabobank.nl zelf gedetailleerd voorbereiden. En daarmee wint u tijd, want

dan weet u binnen één gesprek hoeveel financiering u kunt krijgen.

Online een zakelijke financiering aanvragen

Om snel
duidelijkheid
te hebben.

Uw
financiering

voorbereiden.De professionele studio voor:

• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl



‘Als onderneming heb je 
ook een andere functie, dat 
willen we meegeven aan 
bedrijven waar we komen’

Vanuit de Cultuurbank in Biddinghuizen runnen Paul en Lian Mangnus hun 

non profit onderneming G-art. G-art geeft kunstenaars met een verstandelijke 

beperking een gezicht. ‘Dat is het allerbelangrijkste voor ons,’ legt Paul uit. 

‘We geven deze groep een positie in de maatschappij. Ook dragen we zo bij 

aan een betere positie van de ateliers die afhankelijk zijn van zorgbudgetten.’

bedrijf
&handel

Met ervaring in het boerenbedrijf en het 
onderwijs lag een uitdaging in de kunst niet 
echt voor de hand, maar door hun 19-jarige 
zoon Ralf, die verstandelijk beperkt is, rolde 
het echtpaar Mangnus de kunstwereld in. 
‘Ralf begon vijf jaar geleden in Kampen bij 
een atelier,’ zo vertelt Lian.

Prachtige uitingsvorm
‘Kunst is een prachtige uitingsvorm voor 
deze groep mensen. De schooldirecteur 
was ook kunstenaar en hij is daarmee aan 
het werk gegaan. Kunstenaars vergeten nog 
weleens dat hun werk gezien en verkocht 
moet worden.’ Deze directeur bracht dat 
aan de man, maar toen hij door ziekte 
niet meer aan het werk was, belandden 
de kunstwerken op zolder. ‘De leerlingen 
hebben talent, dat moet gezien worden,’ 
vindt Paul. ‘Ateliers zijn kwetsbaar doordat 
er amper geld is. Die kun je ondersteunen 
door verhuur en verkoop van schilderijen. Zo 
is ons idee voor G-art geboren.’

Boerderij en zorg 
In 2011 hebben Paul en Lian hun boerderij 
verkocht; de drie zonen wilden het bedrijf niet 
overnemen. Ook binnen het bedrijf hadden 
ze al oog voor de zorg. Zo verzorgden ze 
leerwerktrajecten voor leerlingen uit het 
speciaal onderwijs. Dat kon, omdat Lian in 
het basisonderwijs zat. Die combinatie was 
perfect voor het echtpaar. Na de verkoop 
van het boerenbedrijf vonden ze de tijd en 
ruimte om verder te gaan met hun plannen.

Talenten
In eerste instantie heeft G-art ruim honderd 
werken aangekocht bij het atelier in Kampen. 
‘Van dat geld kan meteen nieuw materiaal 
gekocht worden,’ verklaart Lian de manier 
van werken. ‘Iedereen mag schilderen, maar 
wij zetten in op talenten. We werken samen 
met geschoolde kunstenaars die de talenten 
van mensen zien. Deze professional helpt 
de leerling zich te ontwikkelen. Alle vormen 

aanreiken, kijken of het opgepakt wordt. Wij 
herkennen de kunst intussen per kunstenaar, 
er zit dus echt een eigen stijl in.’ De ateliers 
moeten een voorselectie doen. ‘Niet alles 
kan ingelijst worden. Wij weten intussen 
welk werk wel en niet toegankelijk is voor de 
verkoop en verhuur.’ 

Verhuur
‘Gemeenten vragen bedrijven om mensen 
met een beperking een plek te geven. 
Lukt dat nou niet als bedrijf, help ons dan 
financieel door schilderijen te kopen of te 
huren. Daarmee geef je de kunstenaars 
een plek in het atelier,’ aldus Paul. ‘Het is 
echt een win-winsituatie; de mensen zijn aan 
het werk en het bedrijf heeft mooie kunst.’ 
De meeste inkomsten komen momenteel 
uit de verhuur van schilderijen. Daarbij zijn 
verschillende arrangementen mogelijk. 
‘Bedrijven en instellingen kunnen aangeven 
hoe veel schilderijen ze willen hebben, hoe 
vaak ze willen wisselen en of ze zelf willen 
uitzoeken of verrast willen worden.’

Sociaal ondernemen
Lian: ‘Wij hebben onze nek uitgestoken en 
willen deze mensen helpen. We kunnen alle 
hulp van bedrijven gebruiken om ons initiatief 
te steunen. We komen uit de gewone 
ondernemerswereld en merken dat sociaal 
ondernemen nog lastiger is. Hoe krijg ik 
mijzelf op de agenda? Ik weet dat bedrijven 
overspoeld worden door vragen dus we 
willen niet het handje ophouden. Daarom 
luisteren we graag naar de wensen in het 
bedrijfsleven. Maar we hopen dat ze ook 
naar ons willen luisteren. Bij de verkoop van 
een auto krijgt de eigenaar vaak een bosje 
bloemen, waarom geef je geen schilderij of 
cadeaubon van G-Art? Zo denken we graag 
mee met bedrijven om deze schilderijen nog 
meer onder de aandacht van het grote publiek 
te krijgen. Als onderneming heb je ook een 
andere functie, dat willen we meegeven aan 
de bedrijven waar we komen.’ • 

Familiebedrijf

G-art is een familiebedrijf. Paul 
en Lian besteden er een hoop tijd 
aan. Oudste zoon Stef studeert 
cultureel erfgoed. Hij verzint titels 
voor naamloze schilderijen als de 
kunstenaar hier toestemming voor 
geeft. Ook maakt hij gedichten bij de 
schilderijen. ‘Hij dient het schilderij, 
zegt hij altijd,’ legt Lian uit.

Niels is de jongste en studeert aan 
de Pabo. ‘Hij wil lesgeven binnen 
het speciaal onderwijs. Hij helpt met 
het inlijsten.’ De drie zoons waren 
enthousiast over het G-art plan. ‘Dat 
je iets voor de maatschappij kunt 
betekenen, vinden wij mooi om aan 
onze zonen mee te geven.’

bedrijf
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Bibliotheek voor Ondernemers

Met ruim 4.500 bezoekers per week is FlevoMeer 
Bibliotheek dé ontmoetingsplek van Dronten. Een 
moderne bibliotheek met een aantrekkelijke collectie 

Mailchimp
Elke ondernemer wil klanten regel-

matig informeren over nieuwe ontwik-
kelingen en aanbod. Met een professionele 

nieuwsbrief kan dit op een snelle en gemak-
kelijke manier. Met gebruik van Mailchimp 
worden nieuwsbrieven gemaakt, verstuurd en 
beheerd.  

De workshop bestaat uit twee delen.  Op de 
eerste avond maakt u uitgebreid kennis 

met het programma. Op de tweede 
avond  wordt verder gewerkt aan 

de toepassing.  De kosten voor 
twee avonden zijn 

€ 90,-- excl. btw.

Nieuwsbrief
Bibliotheek voor Onderne-

mers verstuurt drie keer per 
jaar via e-mail een digitale 
nieuwsbrief over haar activi-

teiten, producten en dien-
sten.  

Aanmelden is moge-
lijk via de web-

site. 

en programma. De bibliotheek biedt naast haar culturele en 
educatieve activiteiten ook een aanbod speciaal ontwikkeld voor 
ondernemers.

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

Op maat
Bibliotheek voor Ondernemers 

biedt ook workshops en cursussen op 
maat: 

 iPad voor zakelijk gebruik
 Vindbaarheid van uw website 
 Digitale nieuwsbrief 

 Presenteren met Prezi 
 Social media  

 De toekomst van 3D printen
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Zeer gedreven
Wellicht was u erbij op 12 juni en heeft u ook het filmpje met de 
succesvoorbeelden kunnen zien van werkgevers die al mensen met 
een arbeidsbeperking in dienst genomen hebben. Zoals Dronter 
werkgevers Zeilschool De Randmeren en Bangma Verpakkingen. 
Ron Rijneveld, bedrijfsleider bij Bangma Productie in Dronten, 
heeft op zijn afdeling 24 werknemers. Veertien hiervan hebben een 
Wajong uitkering. ‘Door de jaren heen is ons duidelijk geworden 
dat deze mensen vaak zeer gedreven en gemotiveerd zijn. Van 
lastige pubers veranderen ze in jongvolwassenen met veel 
verantwoordelijkheidsgevoel voor hun werk.’

Aan de kant
Werknemers met een arbeidshandicap staan bekend als 
gemotiveerd, loyaal en trouw. En toch staan velen aan de kant. Ron: 
‘Als deze jongeren bij ons binnen komen zijn ze vaak onzeker over 
zichzelf. Te vaak hebben zij moeten horen wat zij niet kunnen, veel 
van hen zijn daardoor teleurgesteld in zichzelf en de maatschappij 
om hun heen. Door duidelijke regels in het bedrijf over hoe wij 
met elkaar omgaan en hoe de werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd, verandert hun gedrag’, vertelt Ron uit ervaring.

Drie goede redenen
Er zijn drie goede redenen om uw bedrijf open te stellen. Allereerst is 
het financieel risico beperkt. U betaalt namelijk alleen voor het werk dat 
iemand met een arbeidsbeperking kan verzetten. Ook zijn er andere 
financiële maatregelen. Zo blijft uw risico beperkt. Ron: ‘Van elke 
Wajonger wordt individueel bepaald, aan de hand van wat ze wel en niet 
kunnen, wat hun loonwaarde is. Deze jongeren hebben bij binnenkomst 

in uw bedrijf extra aandacht en begeleiding nodig. De begeleiding van 
deze Wajong jongeren hoeven we als werkgever niet alleen te doen. De 
gemeente en bijvoorbeeld een jobcoach helpen daarbij.’

Als tweede is het goed voor uw bedrijf. Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en betrokken; het maakt onderdeel uit van veel missies 
van bedrijven. De maatschappij verlangt van bedrijven dat ze investeren 
in hun omgeving en iets betekenen voor een ander. Daar past bij dat u 
uw bedrijf open stelt voor wie minder makkelijk een baan kan vinden. 
Kortom, een baan creëren voor iemand met een arbeidsbeperking is 
goed voor uw bedrijf, voor uw imago en voor uw personeelsbestand. 
‘Sommige Wajong’ers hebben na verloop van tijd geen uitkering meer 
nodig. Zij helpen ons met het inwerken van nieuwe binnenkomers bij 
Bangma Productie of gaan ergens anders aan de slag. Dit geeft ons een 
goed gevoel en is iets waar we trots op zijn.’

Als derde, niet minder belangrijke reden is er het Sociaal Akkoord. 
Het kabinet en de sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord 
afgesproken om samen in tien jaar 125.000 banen te realiseren 
voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit is uitgewerkt in de Wet 
banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Nederland vindt dat 
iedereen mee moet kunnen doen aan de samenleving. En als daar extra 
ondersteuning bij nodig is, dan geven we die.

Wie horen tot de doelgroep voor de Banenafspraak?
Doelgroep voor de extra banen zijn Wajongers, mensen met een Wsw-
indicatie en mensen uit de doelgroep van de Participatiewet die niet 
in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen en een indicatie 
hebben voor de banenafspraak. 

‘Samen aan het werk’

Ik wil ook iets betekenen in de banenafspraak, wat moet ik doen?

Een baan creëren is vaak maatwerk. UWV en de gemeente 
kennen de mogelijkheden en denken mee bij wat past bij uw 
bedrijf. Neem contact op met het werkgeverscontactteam van 
de gemeente Dronten via telefoonnummer 14 0321 of kijk op  

www.dewerkplek.nu, ook voor de meest gestelde vragen over 
de banenafspraak. Samen bekijken we of uw bedrijf een baan 
kan creëren en of het voor u bedrijfsmatig reëel is!

Realiseren van 250 banen in Flevoland bij werkgevers zoals u. Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de 
slag! Dat is het doel van de Banenafspraak. In Flevoland willen we de komende twee jaar, 2015 en in 2016, 400 
van deze banen realiseren; 250 banen bij werkgevers zoals u en 150 banen bij de (Rijks)overheid. Dit is voor de 
overheid en het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid die ook veel kansen biedt! Op het regionale evenement 
‘Flevoland werkt!’ op 12 juni jl. hoorden de 100 aanwezige Flevolandse werkgevers hier meer over.
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Peter Blonk uit Swifterbant komt met 
zijn rode servicebus voorrijden zodra 
er bedrijven problemen hebben met 
hun hydraulische systeem. ‘In welke 
machine of productielijn dan ook. Ik 
ben de vaatchirurg voor het hydraulisch 
systeem,’ legt Peter lachend uit. ‘Ik 
kom langs op afspraak om de kapotte 
onderdelen te vervangen of reparatie en 
onderhoud uit te voeren. Ik ben ingericht 
op mobiele service. Ik heb altijd alles 
bij mij om mensen zo goed mogelijk te 
kunnen helpen.’

Vader Blonk had een grondverzetbedrijf in 
Biddinghuizen. ‘Ik heb altijd gedacht dat 
ik ooit voor mijzelf zou gaan beginnen. 
Ik ben meer van de technische kant, dus 
het bedrijf van mijn vader paste minder 
goed bij mij. Toen ik in het hydraulisch 
equipment terecht kwam, wist ik dat dat 
beter bij mij paste.’ 

Altijd sleutelen
‘Vroeger lag ik altijd onder brommers 
te sleutelen. Overall aan en aan de slag 
was het credo.’ Zijn omgeving vond het 
zelfstandig ondernemerschap een stoere 
stap. ‘Ik gaf een prima baan op om vanuit 
het niets iets op te bouwen. Je moet 
geduldig blijven en dat is wel eens lastig. 
De basis blijft de service en reparatie, een 
goede ondernemer ziet daarnaast ook 
kansen die hierin voorbij komen. De vraag 
is of je er iets mee kunt en wilt doen. Het is 
voor mij ook een leerproces en ik vind het 
hartstikke leuk en geniet er iedere dag van.’

Bedrijven en particulieren
Peter Blonk verkoopt geen ‘nee’ aan zijn 
klanten. ‘Als ik het zelf niet kan repareren, 
maak ik de vertaalslag vanuit de klant. 
Ik zoek verder om het probleem op te 
lossen.’ Over het algemeen werkt SHS 
Hydraulics voor bedrijven. ‘Landbouw, 
visserij, scheepvaart, transport, industrie 
en productiebedrijven weten mij allemaal 
te vinden. Soms bedien ik de particuliere 
markt, omdat er bijvoorbeeld een 
probleem is met de stuurinrichting van een 
zeilboot.’ Kapotte slangen en leidingwerk 
dat gerepareerd moet worden, zijn de 
meest voorkomende problemen die Peter 
tegenkomt. Maar ook voor lekkende 
cilinders en het vervangen van losse 
onderdelen wordt regelmatig een beroep 
op hem gedaan.

Kansen in de markt
Momenteel richt de service zich vooral 
op Dronten en omgeving. ‘Ik ben 
actief bezig met het vergroten van mijn 
naamsbekendheid. Als ik bijvoorbeeld 
een graafmachine aan het werk zie, 
geef ik gerust mijn kaartje af. Ik word 
benaderd door Dronter bedrijven en ook 
bij agrariërs wordt mijn naam steeds 
bekender. In de haven van Urk heb ik 
ook al vaste klanten. Nu ben ik nog 
alleen en is het prima te behappen. Als 
het te druk wordt, zoek ik er mensen 
bij.’ Peter is nog met veel dingen bezig. 
‘Ik krijg binnenkort het dealerschap voor 
hydraulisch gereedschap. Daar liggen 
ook nog zeker kansen voor mijn bedrijf.’ •

Eerste half jaar

Eind 2014 begon Peter Blonk 
SHS Hydraulics in Swifterbant. 
Hij is eigen baas via een franchise 
constructie en is daar erg blij mee. ‘Ik 
werk alleen en als er meer klanten op 
hetzelfde moment geholpen moeten 
worden, dan kan ik de vestigingen in 
Almere, Amsterdam en Groningen 
inschakelen.’

Over het eerste half jaar is Peter 
tevreden. ‘Het gaat sneller dan ik 
van te voren had bedacht. Je klanten 
motiveren om voor jou te kiezen en 
dan van A tot Z alles waarmaken. 
Het loopt goed, maar ik doe er ook 
veel voor. Ik ben aan het investeren 
en adverteer ook om meer klanten te 
krijgen.’ 

bedrijf
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‘SHS Hydraulics is de 
service partner voor het 
hydraulisch systeem’
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‘Ontdekkingsreis 
door de wereld van 
kunststof kozijnen’
Doen waar je goed in bent, waar je verstand van hebt, werken met een 
topproduct en tevreden klanten als beste marketingtool. Claassen Kunststof 
Kozijnen is zo’n bedrijf dat 100% in dit jasje past. Geen poeha, gewoon doen. 
En het meest verrassend van dit bedrijf is waarschijnlijk de showroom aan De 
Kil 18 in Swifterbant.

Doen waar je goed in bent… en dus schoof 
directeur Piet Claassen het verkooppraatje 
gelijk af op Francisca Broekhuis, 
verantwoordelijk voor marketing en sales. 
En meer, want haar feitelijke beroep is 
binnenhuisarchitecte, een vak dat perfect 
blijkt aan te sluiten op het advies dat klanten 
van de firma Claassen mogen verwachten.

Inhaken op de vraag
De groei zit er goed in, en dat mag op zijn 
minst opmerkelijk worden genoemd. Want de 
keuze voor kunststof kozijnen werd pas een 
jaar of zes geleden gemaakt. Tot dan maakte 
Piet Claassen carrière in kleine klussen, 
verbouwingen en specifieke meubels voor 
kinderopvangcentra. Er kwam echter steeds 
vaker vraag naar het plaatsen van kunststof 
kozijnen en deuren.

Bewuste productkeuze
‘Op het moment dat daar veel vraag naar 
kwam, zijn we ons er in gaan verdiepen, 
niet kiezen voor het eerste het beste of 
het voordeligste merk, maar je verdiepen 
in de markt, de mogelijkheden en vooral de 
kwaliteit. We zijn gaan werken met Alkuplus, 
een Nederlands product met ongekende 
mogelijkheden. Want achter dat ‘stukje 
kunststof’ gaat veel schuil, belangrijk zijn de 
isolatiewaarde, het onderhoud of juist het 
ontbreken daarvan, maar ook afwerking, 
print, kleurmogelijkheden en op welke 
manier er toepassingen zijn voor zonwering 
of bijvoorbeeld luiken. In ieder geval bieden 
we een totaalprogramma inclusief deuren, 
schuifpuien en legio mogelijkheden in de 
ramen’, aldus Francisca.

Ongekende wereld
Piet Claassen ging dus niet over één 
nachtje ijs. ‘Nee, zeg maar een behoorlijke 

vorstperiode. We hebben van alles op 
een rij gezet en overwogen. Kunststof 
kozijnen vormen bijna een wetenschap. 
En als je kwaliteit wilt leveren, moet je die 
wetenschap beheersen. Ik werk nu met 5 
personen in de buitendienst, we doen alles 
zelf, dat is een bewuste keuze. We zijn een 
VKG gecertificeerd bedrijf en willen volgens 
de hoogste normen werken. Onze mensen 
zijn speciaal opgeleid en gespecialiseerd 
in het verwerken en bewerken van dit 
materiaal (VKG geeft ook een garantie in 
geval van faillissement – red.). Er zijn ook 
maar 36 bedrijven in Nederland, waarvan 
maar 2 in Flevoland, die dit keurmerk 
mogen voeren.’ 

Waar voor je geld
Piet vervolgt: ‘We horen niet bij de 
prijsvechters, we vragen een eerlijke 
prijs voor een goed product en geven 
een goede garantie. Klanten, of dat nu 
bedrijven of particulieren zijn, betalen een 
hoop geld, daar moet je wat voor bieden. 
Iets goeds. Wij doen dat.’  Francisca, die 
bijna dagelijks de reacties ontvangt: ‘Veel 
blije enthousiaste klanten en erg goede 
reacties, men komt ook terug en dat zegt 
in deze markt heel wat …. En steeds meer 
aannemers en bouwbedrijven vinden hun 
weg naar ons, wij ondersteunen hen graag 
met specifieke vakkennis en montage.’

Ontdekkingsreis
En dan de showroom: de ontdekkingsreis 
door de wereld van kunststofkozijnen en 
aanverwante producten, want ook zonwering, 
raamdecoratie en horren worden uitgebreid 
getoond. ‘Zo’n showroom verwacht men 
niet, maar wij willen belangstellenden iets 
laten beleven, laten zien waarom wij zo 
gepassioneerd zijn voor kunststof kozijnen.’ •

Inspiratie

Piet Claassen Kunststof Kozijnen 
is  inspirationdealer van de Luxaflex 
Outdoor Collection en levert horren 
via het in Dronten gevestigde KeJe. 
Daarnaast terrasoverkappingen en 
Wilms zonweringen.

Het werkgebied van Claassen 
strekt zich uit over Kampen, Zalk, 
Hoevelaken, Nijkerk, Zeewolde, 
Harderwijk, Dronten, Lelystad, 
Almere en de Noordoostpolder.
Om ‘de brug te slechten’ is eind 
augustus in Emmeloord binnen 
het pand van Pathuis Zonweringen 
een tweede vestiging geopend. De 
ultieme showroom blijft echter die 
in Swifterbant, al is het maar om 
de fraaie ontdekkingsreis met de 
krakende vloer die het gewicht en 
de kwaliteit van de kunststof deuren 
niet verloochent.
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