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‘We zijn een
groothandel,
weten de weg en
kennen de spraak’
ondernemersvereniging
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Haar passie ligt bij het trainen van vrouwen.
‘Zoeken naar hun ik, innerlijke kracht.’
Angelien van der Velden wil bijdragen om
teams ook echte teams te laten worden.
‘Als dat lukt, ben ik een blij mens.’

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.

ondernemersvereniging

de Driehoek
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‘Het einde
van 2015 in zicht...’

hester

vroegop

Beheer - en Exploitatiemaatschappij
Projectontwikkeling

Hoofdvestiging:
Almeloseweg 36
Postbus 53
7670 AB Vriezenveen

Aannemersbedrijf

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

Even uw
bedrijfsauto
verzekeren.

't Is namelijk
zo geregeld.

Zakelijke autoverzekering
De sleutels krijgen van uw nieuwe auto,
een mooi moment. Via rabobank.nl regelt u
als klant uw zakelijke autoverzekering,
waardoor uw auto direct verzekerd is.

Kijk op rabobank.nl
Een aandeel in elkaar

voorzitter OVDD

Het laatste kwartaal van 2015 is begonnen, tijd om de balans op
te maken. Kortom: terug te blikken en vooruit te kijken. Dat is toch
wat we als ondernemers voortdurend behoren te doen. Wat heeft
dit jaar ons gebracht en wat gaat het jaar 2016 ons brengen.
In de maand september zijn er diverse bijeenkomsten geweest
gerelateerd aan economische onderwerpen, waarbij we onze
ideeën en wensen hebben kunnen delen met elkaar. Hoe ver de
meningen ook uit elkaar liggen, altijd weer is er de wil om elkaar
te vinden, te ontmoeten en naar elkaar te luisteren. Dat maakt
ons sterk en veerkrachtig in Dronten, het inzicht de zaken samen
te organiseren te verbinden en ervoor te zorgen dat één en één
samen drie wordt. Daar mogen we trots op zijn. Zo genoot ik van
een concert in de Meerpaal, georganiseerd door een serviceclub uit
onze provincie, gedragen door het Drontense bedrijfsleven, met als
doel een maatschappelijke organisatie financieel te ondersteunen.
Ontroerend om te ervaren hoe muziek en talent elkaar versterken,
wat is het toch gaaf dat dit lukt in Dronten. Kunst en cultuur,
bedrijfsleven, ondernemers, verenigd door muziek. Soms liggen
deze werelden lichtjaren ver van elkaar verwijderd, maar op een
zonnige zondagmiddag in de herfst kwamen deze werelden
samen. Dan ontstaan er verbindingen, met respect voor elkaars
verschillende rollen. Muziek verbindt, mede dankzijde steun van het
lokale bedrijfsleven.

We organiseren diverse bijeenkomsten om elkaar te ontmoeten,
elkaar van informatie te voorzien, elkaar te inspireren zodat we
elkaar ontmoeten en verbinding met elkaar kunnen maken. We
mogen altijd een trouwe vertegenwoordiging vanuit onze achterban
verwelkomen. Toch zien we ook veel mensen niet. Nodigt u wel
eens uw buurman of buurvrouw ondernemer uit om met u mee
te gaan naar een van onze bijeenkomsten? Kent uw buurman of
buurvrouw ondernemer de ondernemersvereniging? Weet hij of
zij wat we voor ondernemend Dronten doen? Kortom een oproep
aan u, vertel en deel uw ervaringen met uw omgeving, zodat we
een nog bredere achterban mogen vertegenwoordigen vanuit
ondernemend Dronten!
Het bestuursbesluit om geen verkiezing voor de Onderneming van
het jaar te houden is wellicht een voor u verrassende beslissing.
We hebben zo helder mogelijk in de pers en via de Social Media de
informatie gedeeld hoe we tot dit besluit gekomen zijn. We gaan
nu een andere invulling geven aan het nieuwjaarsfeest. Want we
kunnen en willen van harte het ondernemerschap met u en met
elkaar vieren. In 2016 bestaat de OVDD 10 jaar, voortgekomen
uit de bedrijfskring, met als oprichtingsdatum 1976. Kortom 2016
zal in het teken staan van veertig jaar ondernemerschap vanuit de
gemeente Dronten, dat willen we graag met u vieren!
Met een ondernemende groet,

Vanzelfsprekend hebben we als ondernemersvereniging de taak om
zichtbaar en toegankelijk te zijn. Zowel voor leden maar ook voor
onze partners in de gehele regio. De regio is wat ons betreft zowel
onze prachtige provincie Flevoland als de economische regio Zwolle
waar we deel van uitmaken. Hoe kun je startende ondernemers of
ondernemers die nog niet bekend zijn met onze vereniging, als dé
belangenbehartiger in de gemeentelijke en provinciale overleggen,
bereiken? Dat is een vraag die ons dagelijks bezighoudt. Verbonden
zijn met je vereniging, hoe zien we dat en hoe doen we dat? Als
ondernemer ben je elke dag je uiterste best aan het doen je klanten
zo goed mogelijk te bedienen. Doen wij datgene voor u wat u van
ons verwacht, namelijk uw belangen behartigen?

Hester
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ondernemersvereniging
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Daarover praten zij
Het is een drukte van belang aan de bestuurstafel en
op de bijbehorende digitale kanalen, want er komt geen
Onderneming van het jaar 2015 op de manier zoals we dat
de laatste jaren gewend zijn. Zonder dit element houden
we desondanks nog een mooi nieuwjaarsfeest, waar het
ondernemerschap volop gevierd zal worden met onze leden.
Een feest waarbij we bovendien terug kijken op veertig jaar
bedrijfskring in de gemeente en tien jaar OVDD!

nieuwe
leden
• Schouten Financieel &
Advies
Mevrouw S. Schouten
• uniQueness Industrial
Automation
Mevrouw Rhianna Gralike
• 10 voor je dag
Mevrouw Tineke
Stuifzand-Sybesma
• Aanhangwagenbedrijf van
Varik
De heer Frans van Varik

Handel & Wandel nog 3 jaar
bij PrintOnMedia

Serviceplein mooi decor
voor 4e dinsdag september

PrintOnMedia, specialist in off- en online media, heeft de
afgelopen 2 jaar, tot volle tevredenheid, de Handel & Wandel
uitgegeven. Dit jonge ambitieuze bedrijf verzorgt de opmaak,
advertenties, de druk en de verspreiding. Ook de komende 3 jaar
zal deze specialist er weer voor zorgen dat de Handel & Wandel
bij de ondernemers van de gemeente Dronten op de deurmat valt.
Het team van PrintOnMedia is supertrots hierop en gaat vol gas
om de Handel & Wandel elke keer weer een stukje beter uit te
kunnen uitgeven.

De traditionele machtsblokken uit de Nederlandse politiek zijn
versplinterd en bestaan niet meer. Partijen worden te klein, want
het land polariseert. Het zou niet verwonderlijk zijn wanneer het
kabinet binnen een jaar gevallen is. Met dit soort prikkelende
opmerkingen van Maurice de Hond werd de 4e dinsdag van
september er eentje om niet snel te vergeten.

• Windpark Klokbekertocht
De heer Vermeer
• VogaMedia
De heer Ronald Talen
• Isolektro BV
De heer Alex Blok
• Publishme
De heer Edwin Jonker

De afsluitende borrel in Grand Café Flavour vormde een gezellige
afsluiting van een goed bezochte en inspirerende avond.

Ondernemers van de gemeente Dronten; bedankt!
Vier keer per jaar ontvangen ruim 2500 ondernemers in de gemeente
Dronten de Handel & Wandel gratis. Dit kan alleen gerealiseerd
worden door de medewerking van de ondernemers die het blad
niet alleen een warm hart toedragen, maar ook deelnemen met een
advertentie in het magazine. Het team van PrintOnMedia waardeert
het zeer dat mede door deze ondernemers het lukt om altijd weer
een mooi, leesbaar en professioneel magazine uit te kunnen geven.
Het team wil dan ook alle ondernemers hartelijk bedanken die het
magazine gesponsord hebben of daarin hebben geadverteerd.
Ook uw advertentie in de Handel & Wandel?
Uiteraard wil de ambitieuze onderneming de komende 3 jaar wederom
met hun trouwe adverteerders en sponsoren samenwerken.
PrintOnMedia wil deze ondernemers tegemoet komen en biedt
deze adverteerders bij deelname in 2016, bij interesse een gratis
voorbeeld opmaak van een digitale brochure aan. Dit is een nieuwe
ontwikkeling binnen PrintOnMedia.

• Anserini
De heer G.K. Zijlstra

Naadloos aansluiten
Als tweede spreker kwam Ron van Gent aan het woord. Van Gent
is directeur van VNO-NCW Midden en MKB Nederland Midden en
vormde een prima aanvulling op De Hond. Alsof de heren vooraf
afspraken hadden gemaakt, sloot het verhaal van Van Gent naadloos
aan. De manier waarop VNO-NCW en belangengroepen hebben
meegewerkt aan beleid van de regering, moest door de veelheid
aan interessante onderwerpen zelfs maar terloops in plaats van
uitgebreid worden benoemd.

De uitgeverij van de Handel & Wandel maakt ook graag kennis
met nieuwe adverteerders en sponsoren. Een mooie manier
voor ondernemers om hun bedrijf te promoten. Ook voor nieuwe
adverteerders geldt, bij interesse een gratis voorbeeld opmaak van
een digitale brochure. De Handel & Wandel is het meest gelezen
en gewaardeerde zakelijke magazine in de gemeente Dronten.
Daarnaast zijn er vele mogelijkheden voor de ondernemer;
adverteren, sponsor zijn, een interview met een fotosessie of online
adverteren op de websites www.handelenwandel.info, www.ovdd.nl.
Elke ondernemer heeft andere wensen en daar speelt het team van
PrintOnMedia professioneel op in.
Ook uw advertentie of een interview in de Handel & Wandel?
Neem contact op met PrintOnMedia via:
adverteren@handelenwandel.info of telefonisch: 0321 - 321 185

Opiniepeiler De Hond hield een inspirerend betoog als opening
van de bijzondere thema-avond, die dit jaar werd gehouden
op het Serviceplein van De Meerpaal. Een locatie die goed
paste bij de inhoud en vorm: de sprekers op een laag podium
en daaromheen luisterende en mee-debatterende OVDDondernemers. In een soort bloemlezing blikte De Hond terug
op de Nederlandse politiek van de afgelopen vijftig jaar
en de ontwikkelingen hierin. Het wegvallen van de zuilen
in de maatschappij zijn volgens De Hond een belangrijke
ontwikkeling. Ook de meer recente splitsing in de bevolking
is een opmerkelijke. Er zijn twee lagen in de bevolking die niet
meer met elkaar in gesprek zijn.
Steve Jobs
Met name wie niet echt goed is ingevoerd in de politiek, het
politieke landschap en de ontwikkelingen hierin, kreeg waar
voor zijn aanwezigheid tijdens het eerste deel van de avond.
Anderen raakten juist enthousiast van het tweede onderwerp
van Maurice de Hond: de Steve Jobs scholen, waarin individuele
leerprogramma’s en ICT centraal staan. Er is nog niet te zeggen
in hoeverre deze aanpak werkt, maar de zaal werd in ieder geval
geprikkeld door het onderwerp en reageerde volop.

Flantuas favoriet bij NRC lezers
Kwam Flantuas (vliegveld Lelystad) bij ons al in het nieuws om de
goede NRC recensie, het succes duurt voort. Met 2137 stemmen
is dit restaurant namelijk ook nog eens de favoriete ‘toko’ van de
NRC lezers geworden. Recensent Joël Broekaert: ‘ Je hoeft geen
ingewikkelde capriolen uit te halen om beste toko van Nederland
te worden. Goed eten zit ‘m niet in de stijl van de keuken of de
moeilijkheidsgraad van de gerechten. Het gaat om smaak en liefde.
Bij Flantuas proef je de liefde en zorg in simpele gerechten met
zorgvuldig gekozen streekproducten.’ Flantuas werd verkozen
boven 25 andere gegadigden.

businessborrel
reserveer alvast in uw agenda:

• 3 december 2015 - de rede dronten
• 4 februari 2016 - shortgolf
• 3 maart 2016 - de klink
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MBO College Lelystad zoekt
examinatoren voor praktijkexamens
Om studenten zo goed mogelijk voorbereid aan een baan of
vervolgstudie te laten beginnen, is het belangrijk om al tijdens de
studie zoveel mogelijk in aanraking te komen met de arbeidsmarkt.
Door middel van stages, docenten uit de praktijk en excursies
wordt daar binnen MBO College Lelystad al veelvuldig invulling
aan gegeven. Ook tijdens het examineren vinden wij het belangrijk
om mensen uit de praktijk zoveel mogelijk mee te laten denken
en beoordelen. Daarom zijn wij op zoek naar examinatoren uit
het werkveld om samen met ons de praktijkexamens van onze
studenten te beoordelen. Daarnaast zijn we ook op zoek naar
mensen die het leuk vinden om model te staan tijdens deze
praktijkexamens.
Dit jaar is de opleiding Uiterlijke Verzorging gestart met 65
studenten haarverzorging en 70 studenten schoonheidsverzorging.
Deze studenten hebben allemaal eerst een assessment moeten
doen om aan te tonen dat ze geschikt zijn voor de opleiding.
Tijdens de opleiding leren ze vervolgens alles wat ze moeten weten
over het vak. Om onze lessen zo interessant mogelijk te maken
en goed te laten aansluiten op de arbeidsmarkt zorgen we voor
docenten uit ‘het vak’. Zo is Ralph Baaij – visagist van veel bekende
Nederlanders – onlangs aan het docententeam van MBO College
Lelystad toegevoegd.
Ben je, of ken je iemand uit het vak en lijkt het je leuk om
praktijkexamens af te nemen? Of lijkt het je leuk om model te staan
voor onze examen kandidaten? Neem dan contact op met Hetty van
Stratum via 0320 237 500 of mail naar h.vanstratum@rocvf.nl

‘Het Perron’ ontvangt bedrijfsleven

De SeniorenMakelaar

Kennispoort Regio Zwolle

Zo’n kleine tachtig mensen uit het bedrijfsleven hebben onlangs
kennis gemaakt met het toekomstige ‘Het Perron’. ‘Het Perron’
wordt gevormd door het huidige Almere College, Ichthus College
en Landstede en is de scholenlocatie tegenover het station. De
gasten hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de scholen
om mee te helpen kleur te geven aan Het Perron. Het thema van de
bijeenkomst was: ‘verbinding onderwijs en werkveld’. Hiervoor waren
drie sprekers uitgenodigd, die ieder vanuit hun eigen perspectief hun
visie op het thema gaven.

Anja Muller is begonnen met haar onderneming De
SeniorenMakelaar in Dronten. De SeniorenMakelaar is een
organisatie die ouderen helpt met hun huisvesting. Veel mensen,
vooral als ze wat ouder zijn, vinden het lastig om hun eigen
huisvesting te moeten regelen. Is een aanpassing van de woning
de oplossing of is een verhuizing toch beter? En wat komt er
dan allemaal op je af? Waar moet je allemaal op letten? Op al
deze vragen geeft Anja Muller het antwoord en ze biedt voor
iedere senior een passende oplossing. Anja: ‘Ik heb al heel veel
ervaring met deze groep mensen en hun huisvesting. Senioren
vragen speciale aandacht, daar neem ik alle tijd voor. Stap voor
stap gaan we op zoek naar het woonplezier, want dat verdient
iedereen.’

Gemeente Dronten en Kennispoort Regio Zwolle hebben
half oktober hun samenwerking bekrachtigd om het cluster
Agro & Food Regio Zwolle een impuls te geven. Met deze
samenwerking wordt ingezet op het stimuleren van innovatie
in de sector Agro & Food. Voor de H&W-redactie de aanleiding
om een interview te plannen met Geert Kuipers, de nieuwe
projectleider in het team Agro & Food binnen de regio Zwolle.

Verbinding
Ron Dorreboom, pedagoog en didacticus, gaf de scholen opdracht
om in verbinding te blijven met het bedrijfsleven en te blijven kijken
naar wat leerlingen kunnen. Hij hekelde het ‘wij/zij-denken’ in de
maatschappij en de toets- en afrekencultuur in het onderwijs.
Meer dan rekenen en taal
Meine Breemhaar, een van de grootste ondernemers in Flevoland,
gaf aan dat kinderen in het onderwijs de tijd en ruimte moeten
krijgen om te ontwikkelen en dat ontwikkelen meer is dan rekenen
en Nederlands alleen.
Creatief omgaan met regels
Dirk Minne Vis, wethouder economische zaken van de gemeente
Dronten, vindt dat het onderwijs binnen de wettelijke mogelijkheden
creatief moet omgaan met de regels. Hij prees de drie scholen
voor hun samenwerking en hun wens tot vergaande samenwerking
met het werkveld in Dronten. De bijeenkomst werd afgesloten met
ronde tafelgesprekken, variërend van welke opleiding het beste bij
het bedrijfsleven aansluit tot en met begeleiding van stagiaires.
Vanwege het succes van deze avond zal er volgend jaar een vervolg
komen: dan in Het Perron.

Delftse studenten winnen
Solar Challenge
Een mooi vervolg op een schitterende avond met de OVDD en
De-on. Het Nuon Solar Team van de TU Delft wint de World
Solar Challenge, de prestigieuze wedstrijd met zonneauto’s. De
deelnemers moesten ongeveer 3000 kilometer door de Australische
woestijn rijden, van Darwin in het noorden naar Adelaide in het
zuiden. Doordat Drontenaar Wouter Feil deel uitmaakt van dit
team, is het ook een beetje een Dronter overwinning.

De SeniorenMakelaar werkt voor de ouderen zelf, maar is ook de
perfecte ondersteuning voor hun kinderen of mantelzorgers. De
SeniorenMakelaar in Dronten is de eerste zelfstandige adviseur
op dit gebied in Nederland en is werkzaam voor zowel huurders
als woningeigenaren. Alle informatie is te vinden op de website
onder seniorenmakelaarmuller.nl

Geert Kuipers is vanuit Kennispoort aangesteld om meer
bedrijven te betrekken bij het innovatiecluster Agro & Food.
Samen met collega’s is hij verantwoordelijk voor het opbouwen
en onderhouden van relevante netwerken in deze sector.
De focus ligt naast innovatie van producten en diensten op
vernieuwend ondernemerschap. Daarnaast zal Kuipers zich
richten op een betere samenwerking tussen bedrijven en het
‘groene’ onderwijs (WO, HBO en MBO).
Lees verder op pagina 17.

GroenRijk legt natuurvriendelijke
oevers aan
In samenwerking met het Waterschap heeft GroenRijk een
natuurvriendelijke oever aangelegd langs de Palingtocht. Het
perceel achter het bedrijf heeft hierdoor een aanmerkelijk
vriendelijker aanzien gekregen. De grond die bij dit werk vrij is
gekomen, is gebruikt om het weiland te verhogen.
Het werk bestaat voornamelijk uit het ‘slingerend’ aanleggen van
de oever. Hiervoor is op zo’n meter diepte zand uit de (klei)grond
gegraven, hetgeen vervolgens op een glooiing van 7 tot 8 meter
naar bermhoogte is gebracht. Door deze natuurvriendelijke oever
ontstaat een vruchtbare en levendige poel voor plant en dier.
GroenRijk liet op haar Facebook pagina weten hier graag wat grond
voor af te staan.
GroenRijk Dronten heeft gelijker tijd van de gelegenheid
(aanwezigheid groot materieel) gebruik gemaakt enige grote werken
op eigen terrein aan te pakken, waaronder renovatie van de inrit
en het parkeerterrein. De inrit is nu een ‘groene entree’ geworden,
hoewel de beplanting pas komend voorjaar zal volgen.

De waterschappen verbieden nu al de bloementelers om water te lozen.
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Bedrijfshuisvesting
bestuurders

De Bolder 2
8251 KC Dronten
T 0321 318 318

profiel

Johan Zandbergen internationaal
Sieberen Sybesma
RICS makelaar en taxateur

Baarloseweg 6-I
8316 SE Marknesse
T 0527 20 33 55
Havenzicht 72
1357 NR Almere
T 036 54 90 628

VSO makelaar & taxateur
Johan Zandbergen is
recent
aangesloten
bij RICS. Zandbergen
behaalde zijn titel in het
segment ‘rics rural’ en is
daarmee de enige RICS
makelaar en taxateur in
de agrarische makelaardij
in Flevoland. RICS is een
internationaal instituut dat
staat voor de hoogste
professionele kwalificaties
en standaarden in de
ontwikkeling en het beheer
van grond, vastgoed,
bouw en infrastructuur.

Penningmeester Sieberen Sybesma werd door toenmalig
voorzitter Herman Vermeer gevraagd om plaats te nemen in het
bestuur van de OVDD. ‘Penningen beheren heb ik eerder al bij
andere verenigingen gedaan, dus paste deze functie goed bij mij,’
zo legt hij uit. ‘Deze functie bleek wel iets complexer, omdat de
begroting bijvoorbeeld goedgekeurd moet worden door de ALV.’

Voor het verkrijgen van
zijn
erkenning
moest
Zandbergen
tegenover
een driekoppige jury een taxatie en twee cases die reeds
eerder in een assessment waren behandeld, verdedigen. Naast
professionaliteit en kwaliteit werd er nadrukkelijk gekeken naar
integriteit en ethiek.

‘Al ben je eenmanszaak, ik vind dat

Voor al uw originele vastgoedoplossingen
VSO makelaars & taxateurs is met vestigingen in Dronten, Marknesse en Almere al

Middenmeer
T 06 53 62 82 82

agrarisch onroerend goed krijgt u van ons originele vastgoedoplossingen aange-

Kampen
T 038 344 64 04

grond.

jaren een begrip in de regio. Als eigenaren en gebruikers van commercieel en
reikt. VSO is ook specialist voor beleggers in commercieel vastgoed en (agrarische)
Maak vrijblijvend een afspraak voor een goed gesprek!
Bel 0321 – 318 318 of mail naar info@vsomakelaars.nl

Al 25 jaar thuis in vastgoedland

Meer DaN
groeN alleeN

www.vsomakelaars.nl

Waar grond is,
is toekomst!
Gespecialiseerd in:
- Aan- en verkoop landbouwbedrijven en woonerven
- Bedrijfsovernames en taxaties

Het VSO team bestaat uit negen gecertificeerde makelaars en
taxateurs. VSO bemiddelt in de segmenten agrarisch onroerend
goed, beleggen in commercieel vastgoed, bedrijfshuisvesting
en vrijstaand wonen.

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

De Rede van Dronten is in de jaarlijkse Café Top 100 van Misset
Horeca gestegen van plaats 35 naar 24. Bij De Rede is men terecht
trots op dit resultaat, maar wil er alles aan doen om nog hoger op de
ranglijst te eindigen.

interieurbeplanting | duurzaam onkruidbeheer | binnentuinen
onderhoudsconcepten | haal meer uit een daktuin | budgetbewaking
integrale terreininrichting | creatief groenontwerp | tuin als visitekaartje

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

De Rede stijgt in top 100

Kantoor
: 0321Kantoor
- 388 7900321 - 388790
J. Bentum
:
M. van Arendonk : 06 - 5129 6305
W. de Bekker :
M. van Arendonk: 06 - 51296305
J. Bentum :
D. van der Linde : 06 - 5354 4311
A. Prins
:
D. van der Linde: 06 - 53544311
W. de Bekker:

06 - 2325 4886
06 - 3031 4739
06 - 23254886
06 - 2269 6244

06 - 30314739

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

agendapunten
reserveer alvast in uw agenda:

• 8 januari 2016 - nieuwjaarsfeest walibi

Toen Sieberen in 2007 softwarebedrijf Sybit begon, werd hij lid van
de OVDD. ‘Al ben je eenmanszaak, ik vind dat iedereen lid moet
worden. Die 150 euro voor het lidmaatschap moet ieder klein
bedrijf kunnen missen. De OVDD heeft een stem richting VNO/
NCW, gemeente, provincie en overlegt met andere bedrijfskringen.
Zo behartigen we breed de belangen. Lid worden kun je doen om
te netwerken, daarnaast doe je het in mijn ogen ook omdat je het
gemeenschappelijke doel daarmee steunt. Dat kan ook als je er zelf
niet veel tijd in kunt steken.’

iedereen lid moet worden’

Communicatie
De Biddinghuizer zit namens de OVDD ook in de SEA-groep
Wervingskracht en hij is lid van de redactiecommissie van Handel
& Wandel. ‘De SEA-groep ligt op het moment een beetje stil,
maar nu er een nieuwe man is bij de communicatie-afdeling van de
gemeente, verwacht ik dat deze groep met nieuw elan kan worden
voortgezet.’ Sieberen vindt het leuk om in de redactie van dit blad te
zitten. ‘Communicatie is al lang een hobby van mij. Met de andere
redactieleden bedenken we de ondernemers die in de rubriek Bedrijf
in Beeld komen. Daarbij proberen we ieder kwartaal voor een mooie
mix van sectoren te zorgen. Uiteraard letten we er ook op dat alle
kernen zijn vertegenwoordigd. Soms melden bedrijven zichzelf aan
met een leuke aanleiding en de andere keer dragen wij bedrijven
voor.’
Nieuwjaarsfeest
Een mooi wapenfeit van de OVDD vindt Sieberen de
nieuwjaarsfeesten van de afgelopen jaren. ‘Voorheen werd dit op
de eerste zaterdag van januari gevierd. Door andere feestelijkheden
kon niet iedereen hierbij aanwezig zijn, dus zijn we - op verzoek
van de leden - een week opgeschoven en naar de vrijdag gegaan.
In januari van dit jaar, toen het niet in de Meerpaal werd gevierd,
bezochten rond de 400 mensen het feest. Meer dan ooit.’
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Deze kans mag
u niet missen.
‘Rose Hairstyling lokaal
betrokken in Biddinghuizen’

www.jonglaan.nl

Ondernemende Accountants

Houtwijk 63c
8251 GD Dronten
www.bohmerproject.nl
info@bohmerproject.nl
0321 - 314 987

INTERIEURBOUW
ONTWERP & REALISATIE
Maatwerk keuken

De Bibliotheek voor Ondernemers biedt workshops digitale
vaardigheden voor online ondernemen.
www.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers

Maatwerk kast

Winkelinrichting Dinkelberg Deventer

Winkelinrichting, Projectinrichting, Horeca,
Particulieren woonhuizen, Gezondheidszorg,
Kantoorinrichting, Turnkey projecten.

Roselinda Kortenoever nam in 1997 een
kapperszaak over in Biddinghuizen. In bijna
20 jaar is Rose Hairstyling enorm gegroeid,
in omvang en in kwaliteit. ‘Ik investeer graag
in mijn kappers om ons zo te onderscheiden
van de kappers om ons heen.’ Roselinda,
Roos voor intimi, is er daarom erg trots
op dat haar salon als 41e in Nederland
het certificaat ‘curlsys masterclass’ heeft
verkregen. ‘We hebben allemaal de 39
kniptechnieken onder de knie die je daarvoor
moet leren,’ vertelt ze trots.
Rose Hairstyling kiest bewust voor een merk
haarverzorging dat niet veel Nederlandse
salons bieden. ‘We werken met Davines, dat
bedrijf biedt alleen natuurlijke ingrediënten.’
Davines kiest de professionele salons die
met hun producten mogen werken. ‘Het is
een Italiaans bedrijf en die sfeer is er ook. Het
voelt als één grote familie.’ Dat past prima bij
de sfeer die Roos in haar salon wil uitstralen.
‘Sommige klanten knip ik al bijna twintig jaar,
en wat ben ik blij met het vertrouwen dat de
klanten mij geven.’ Dat familiegevoel draait
om het respect dat haar team heeft voor de
klant. ‘Ook luisteren we naar de verhalen en
leven we mee. Als een stagiair niet begint
met ‘u’ tegen een klant dan ga ik met haar in
gesprek. Ik krijg natuurlijk pubers binnen als
stagiaires. Dan geef ik meteen aan dat ze mij
af en toe echt niet leuk gaan vinden. Maar ik
leer ze meteen onderscheid te maken tussen
opbouwende kritiek en negatieve kritiek.’
Vertrouwen
Vanwege rugproblemen en vervelende
operaties kon de kapster er tussen 2013 en

2015 niet altijd zijn voor haar klanten. ‘Maar
wat is het gaaf om te zien hoe mijn meiden
de zaak draaiend hielden. Ik ben echt trots
op mijn team dat ze het zonder mij deden. Ze
vonden het gelukkig ook heerlijk dat ik weer
terug was. Ik vond het ook heel prettig dat ik
zo gesteund ben door mijn klanten. Zoveel
kaarten en bloemen die ik heb gekregen ... Dat
begrip was erg prettig om te ervaren.’ Roos
doet datzelfde ook graag voor klanten. ‘Zieke
klanten die echt niet naar ons kunnen komen,
knippen wij thuis. Als service. Als ik dat nog
kan doen voor iemand, dan doe ik dat graag.’
Regels
Mede door haar eigen medische achtergrond
begrijpt Roselinda de wildgroei aan
thuiskappers en ambulante kappers niet.
‘Wij moeten aan zoveel verschillende regels
voldoen, van oppervlakte rondom de stoel tot
de verstelbare kruk voor de medewerkers.
Ambulante kappers nemen genoegen met de
ruimte die ze bij mensen thuis krijgen, dat kan
niet goed zijn voor je lijf. Daarnaast is het ook
vervelend om te horen dat je als kapper duur
bent als klanten het vergelijken met kappers
die niets met Arbo en andere regelgeving te
maken hebben.’
Lokaal betrokken
Rose Hairstyling is betrokken bij het dorp.
‘De winkeliersvereniging komt hier helaas niet
van de grond. Ik heb er jaren mijn best voor
gedaan. Als er iets is, doe ik graag mee en
betaal ik graag mee. Ik hoop dan ook echt
dat alle panden vol komen. Zelf winkel ik ook
lokaal, vooral omdat ik ben begaan met mijn
klanten en met mijn team.’ •

bedrijf
&handel
Eigen salon

Roselinda Kortenhoever woonde
in Dronten, maar volgde de
kappersopleiding in Amsterdam. Dat
betekende in die tijd bijna twee uur
enkele reis voor een 15-jarig meisje.
‘Ik ben gewend om door te pakken.
Met veel ondernemers in de familie,
wist ik ook al vroeg dat ik een eigen
zaak wilde. Op mijn twintigste had ik
mijn eigen salon in Elburg. Een eigen
auto en geen cent te makken. Je ging
gewoon. Zes dagen werken was heel
normaal.’ Vijf jaar later nam ze de
zaak in Biddinghuizen over omdat die
groter was. ‘Tien jaar zaten we in het
oude pand en in 2007 betrokken we
deze grotere zaak in het centrum.’
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‘Bangma
Verpakking
heeft plaats
verworven in
verpakkingsland’
Veertig jaar geleden begonnen de broers Jan en Bas Bangma met Bangma
Verpakking. Vanuit het niets bouwden ze hun bedrijf uit tot tachtig man
personeel. De taakverdeling is helder. ‘Ik ben van de commerciële kant en
mijn broer Bas doet de rest. We vullen elkaar mooi aan en zo lopen we elkaar
nooit voor de voeten.’

Zo’n 98 procent van de opdrachten bestaat
uit het vervaardigen van dozen. Al wordt op
verzoek ook ander verpakkingsmateriaal
geleverd. Meest recente en in het oog
springende opdracht is de Allerhandebox
van AH. De klant krijgt via Albert Heijn in
deze Drontense doos voor een aantal dagen
eten en recepten aangeleverd. Jan Bangma
legt daarop uit dat hij geen producerend
bedrijf heeft. ‘We zijn eigenlijk alleen maar
groothandel. We weten de weg en kennen
de spraak. We hebben een aantal grote
leveranciers waarvan wij weten wat we er
het beste kunnen halen.
Sluitstuk
Bangma is trots op zijn familiebedrijf, al houdt
hij er van om dat meteen te nuanceren.
‘We hebben zeker een plaats verworven
in verpakkingsland, maar we zijn slechts
een kruimel in het totale beeld. Geen enkel
bedrijf kan een grote stempel drukken op
de Nederlandse markt. Er is mega veel
concurrentie in dit segment. De doos is
altijd het sluitstuk van een ingeslagen weg.
Fabrikanten willen nieuwe producten in de
markt zetten en bedenken pas op het laatst dat
er ook nog een verpakking omheen moet en
die mag natuurlijk niets kosten. Uitzondering
op die regel is de parfumwereld. Daar heb
je veel poespas nodig om het product
verkoopbaar te maken. Maar dat komt maar
heel weinig voor in de verpakkingswereld.’
Dagelijkse levering
Hij noemt niet graag namen van klanten,
maar voor Westland Salades maakt Bangma
een uitzondering. ‘Dat is al een klant van
ons sinds 1997. Wij zijn in al die jaren met
het bedrijf meegegroeid. Zij zijn mega
gegroeid. Wij ook. Zij leveren kwaliteit en
dan krijg je een marktaandeel. Er is geen
supermarktorganisatie die buiten het product
van Westland Salades kan. Wij leveren onze
producten daar dagelijks aan. Dat wordt ons
gegund en dat is prettig samenwerken.’

Moeilijke mannetjes
Een werknemer werd door zijn omgeving
gewaarschuwd toen hij bij Bangma
Verpakking solliciteerde. ‘Dat zijn moeilijke
mannetjes, kreeg hij te horen,’ zo legt Jan
Bangma uit. ‘Dan ken je Jan en Bas niet. Als
je veel voor ons doet, zijn wij er voor jou.’ Hij
schetst een beeld van zijn bedrijf waarvan de
anekdotes uit respect voor de medewerkers
niet mogen worden opgeschreven. Hard
werken is het credo, maar tijd voor grapje
is er zeker. Ieder jaar een uitje dat de
personeelsvereniging organiseert. Maar
de 0- en 5-jaren neemt de directie voor zijn
rekening. In september vertrok de hele ploeg
van vrijdagmiddag tot en met zondagavond
naar Amsterdam. Er zijn veel mensen al
lang in dienst. Het klinkt als een sociaal
bedrijf. Jan nuanceert dat opnieuw en zegt
met een lach: ‘Maar heus niet iedereen is
gecharmeerd van ons.’
Tomatenpuree
Liever praat Jan over zijn hobby; het bedrijf.
Zijn ogen glimmen als hij je meeneemt
in de wereld van kartonnen dozen. ‘Het
draagvermogen van de doos of tray moet
constant zijn. We hebben de wereld op
voorraad van allerlei verpakkingen. Ook
hebben we een eigen Sheet-plant c.q.
productie-eenheid die uit platen karton een
verpakking produceert. Bedrukken doen
we echter niet. We zijn met de Sheet-plant
begonnen in 1987 op aanraden van Rotaform
in Lelystad. Afhankelijk van de vraag pak je
de plaat die het meest past bij het gewenste
formaat. Meestal echter kopen we de plaat
in op het juiste formaat.’ Iedere doos die
we tegenkomen in de supermarkt heeft een
andere kwaliteit die wordt bepaald door het
product en het gewicht. ‘Of er nu vijf kilo
tomaten naar Duitsland of Moskou moet, dat
verschilt nogal. In Rusland schudt zo’n wagen
net iets heftiger, pas je daar de kwaliteit niet
op aan, dan zakt alles in. En tomatenpuree is
voor onze afnemer niet te verkopen.’ •

bedrijf
&handel
Nog lang niet stoppen

Jan ontvangt intussen AOW en
Bas bijna, maar van stoppen
willen ze nog niets weten.
Traditioneel
geeft
Jan
de
interviews, want broer Bas blijft
liever op de achtergrond. Jort
Bangma, zoon van Jan, voert de
directie met twee mensen van
buitenaf. ‘We zitten nog aan
tafel bij het directieoverleg en
op de achtergrond blijven we
ons bezig houden met onder
meer financiën. Maar ik wil niet
op mijn 78e nog wekelijks hier
rondlopen.’ Marijke, dochter van
Bas, werkt ook in het bedrijf. De
overige kinderen hebben andere
interesses.
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Hoe sterk is uw pitch?

VOORJAAR 2016

Combineer zakendoen en netwerken met een
ontspannen rondje golf bij Shortgolf Swifterbant.

www.shortgolf.nl

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de SEA groepen.

SOCIAAL
ECONOMISCHE
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Via de nieuwsbrief van de Sociaal Economische Agenda

De thema’s van deze SEA groepen zijn:

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit
de SEA groepen en worden de resultaten gepubliceerd van

Buren Ontmoeten Buren, 2 november jl.
bij Schaap Holland in Biddinghuizen

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische

Ondernemersacademie

visie ‘Koersen op Karakter’ zijn vijf SEA groepen actief om

Bedrijventerreinen

de relevante thema’s te borgen en de initiatieven uit de
samenleving ruimte te geven.

www.dronterland.nl

Dynamiek in de Landbouw
Wervingskracht

GROTE OPKOMST BUREN ONTMOETEN
BUREN IN BIDDINGHUIZEN
BIDDINGHUIZEN - Zo’n 60 ondernemers uit
Biddinghuizen ontmoetten elkaar 2 november jl.
tijdens ‘Buren Ontmoeten Buren’ bij aardappelverwerkingsbedrijf Schaap Holland. De aanwezige
ondernemers kregen volop ruimte om zich voor te
stellen en onderling kennis te maken.

tieve bijeenkomst op telkens een ander

Jan Schuurhuis van Albert Heijn Biddinghuizen gaf een in-

wederzijds profijt van elkaars naburigheid kunnen hebben.

bedrijventerrein in de gemeente. Doel is
zowel het onderlinge ondernemerscontact
als de band met de gemeente te versterken.
Thema is ‘Beter een goede buur dan een verre vriend!’
Want misschien is het wel juist op zakelijk gebied dat ondernemers

spirerende presentatie over zijn positieve ervaringen met “De
Werkplek”. DE-on (Duurzame Energie en Ontwikkelingsmaat-

Redactie:

Harry Dubelaar, Janetta de Graaf,
Ite Meints en Gerrit Schreuder

Foto’s:

Hennie Joesten

Vormgeving:

Protief Business Reclame &
Marketingcommunicatie, Dronten

Altijd, overal en veilig toegang tot uw gegevens!

Bel voor een afspraak
0321—386230
of mail
sales@flevoict.nl

?

Programmaleider SEA:

Christina Weenk, gemeente Dronten
De Rede 1, 8251 ER Dronten
(0321) 388 Geen
367 probleem!
Geen golfervaring?
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

Dronterland.nl

schappij Flevoland) presenteerde hoe slim samenwerken de
kansen vergroot om duurzame energie projecten van de grond
te krijgen. De avond werd afgesloten met een rondleiding door
het aardappelverwerkingsbedrijf van Schaap Holland gevolgd
door een netwerkborrel. Interactie tussen ondernemers en medewerkers van de gemeente zorgden voor een prima voedingsbodem om verder op te ondernemen.
Beter een goede buur dan een verre vriend
Sinds 2008 organiseert de gemeente in samenwerking met de
SEA groep Bedrijventerreinen twee keer per jaar een interac-

Bedrijventerreinen

ONDERNEMERS
SPREKEN WENSEN UIT

Ondernemersacademie

ONDERNEMERSMARKT
VOORZIET IN BEHOEFTE
Dinsdagavond 9 juni vond de eerste Ondernemersmarkt plaats in De Meerpaal. Met ruim 80 aanmeldingen, van startende en groeiende ondernemers
in de gemeente Dronten, kan de organiserende
SEA groep Ondernemersacademie terugkijken op
een geslaagd evenement. Op de Ondernemersmarkt presenteerden zich 20 bedrijven, met name
gericht op zakelijke dienstverlening aan starters.
De avond werd geopend door voorzitter Liane
Wolfert en Dirk Minne Vis, wethouder van economische zaken in Dronten.

Wat kunnen ondernemers en gemeentelijke overheid voor elkaar betekenen en wat
kunnen ondernemers onderling voor elkaar
betekenen? Waar liggen de kansen en waar
de hobbels en valkuilen? En kunnen die
met nieuwe ideeën en maatregelen worden
gestimuleerd, dan wel worden opgeheven,
waardoor het ondernemen in Dronten leuker
en aantrekkelijker wordt?
De gemeente Dronten is in 2010 de weg ingeslagen om
via de Sociaal Economische Agenda (SEA) onder meer het
ondernemersklimaat vorm te geven. Dus geen beleid van
binnen naar buiten, maar van buiten naar binnen. Geen
gemeentelijke nota’s meer, maar zoveel als mogelijk faciliteren en daar waar mogelijk terugtreden om de onderne-

Wervingskracht

Afvaardiging SEA groep Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

mers ook echt die ruimte te geven die ze nodig hebben.
Maar geeft een terugtrekkende overheid nou ruimte of
juist een gebrek aan steun?

RAAD IN GESPREK
MET VIJF SEA GROEPEN
Een aanzienlijk deel van de gemeenteraad en de
vijf groepen die uitvoering geven aan de Sociaal
Economische Agenda (SEA) maakten kennis met
elkaar en wisselden intensief van gedachten tijdens
de zeer geslaagde SEA bijeenkomst op woensdag
23 september jl. bij Bangma Verpakking in Dronten.

Van hobby naar bedrijf
“Ik heb een fantastisch idee en ik geloof in mijn plan, maar waar

Veel ondernemers zijn bekend met ‘De Werkplek’ vanuit De Participatiewet en trekken samen op met de gemeente in het realiseren
van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Olympische ringen
Er was ook advies vanuit de raad. “Zie je de vijf SEA logo’s in een
groep bij elkaar dan zie je de vijf Olympische ringen. Vijf ringen

begin je en waar moet je op letten?” was een veel gehoorde
uitspraak uit de monden van startende ondernemers tijdens

Toekomstbestendig ondernemersklimaat

die verbondenheid visualiseren. Hoe mooi zou het zijn als je deze

deze Ondernemersmarkt. De organisatie had met de twee

De raadsleden hebben niet alleen een beter beeld gekregen van

filosofie doortrekt naar de vijf SEA groepen? Die hun onderlinge

gastsprekers, de behoefte die leeft onder starters dan ook goed

wat de vijf SEA groepen doen, maar hebben ook meer inzicht

kracht, expertise en samenwerking versterken en benutten.

voorzien. Hans van der Veen van de Kamer van Koophandel

gekregen in de relevantie en de meerwaarde. De SEA groepen

Waardoor er meer een eenheid ontstaat en er nog concreter wordt

sprak de zaal toe over de valkuilen die je als startende en/of

leggen verbindingen, stimuleren samenwerking en initiatieven uit

ingestoken?”, aldus Jaap Kodde (VVD).

de samenleving.

De raadsleden stelden voor een bijeenkomst als deze nogmaals te

groeiende ondernemer onderweg tegenkomt. Aleid Overbeek,

Deze en andere vragen en stellingen kwamen aan bod

zakenvrouw van het jaar 2014, inspireerde en motiveerde haar

tijdens het symposium ‘Ondernemers spreek u uit’ dat 29

toehoorders met haar lezing over wat je moet doen om je zelf

september jl. werd georganiseerd door SEA groep Onder-

Ondernemend Dronten, waartoe ook het onderwijs wordt ge-

te laten zien. Wees niet ‘laf’ maar toon ‘lef’ is haar credo, anders

nemersacademie.

rekend, is via de SEA een vruchtbare samenwerking aangegaan

organiseren. Om mee te denken, samen te werken en te onder-

met de overheid. Een samenwerking die is uitgegroeid tot een

blijft het een hobby en wordt het geen bedrijf.
Onder vakkundige leiding van Hans Etman brainstormden

gelijkwaardig partnership. Kenmerkend voor dit partnership is de

Tijdens deze avond is

Ondernemersacademie

zo’n 70 ondernemers uit Dronten deze avond in de Meer-

zeer sterke drive om te groeien, te verbeteren, te leren van elkaar

het SEA Magazine

De SEA groep Ondernemersacademie heeft tot doel het oplei-

paal over het huidige economisch klimaat in Dronten en

en te innoveren. Iedereen heeft de sterke wil om zich vanuit zijn of

gepresenteerd.

den en verder ontwikkelen van startende, groeiende en succes-

hoe het anders zou moeten. Alle opmerkingen, suggesties

haar expertise hard te maken voor het gemeenschappelijke doel,

volle ondernemers in de gemeente Dronten. Om zo succesvol

en aanbevelingen zijn genoteerd en over-

namelijk het bouwen aan een toekomst-bestendig ondernemers-

Dit magazine is te

ondernemerschap te bevorderen en kennis te laten delen tus-

handigd aan de gemeente Dronten.

klimaat in Dronten.

downloaden via
www.dronterland.nl/

sen de ondernemers. Alle programma’s van de Ondernemersacademie worden gegeven door ondernemers die hun sporen

Op de eerstvolgende Onderne-

SEA Magazine

hebben verdiend en succesvol zijn. De Ondernemersacademie

mersacademie van 8 december

Dat er veel resultaten zijn bereikt, is te zien in het fraaie SEA

biedt opleidingsprogramma’s, korte workshops en lezingen aan

volgt de terugkoppeling naar

Magazine dat wethouder Dirk Minne Vis presenteerde. Daarnaast

om ondernemers volledig tot bloei te laten komen en succesvol

de ondernemers. Kortom,

stipte hij ‘De Werkplek’ aan. Bij uitstek een begrip waarbij sociale

te worden of te blijven.

wordt vervolgd.

en economische samenwerking meerwaarde biedt.

ondernemen.
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wijde
goed
in zijn, isuit
hetde
verbinden

van partijen. ruimte
Crossovers
naar andere sectoren, zoals met
samenleving
te geven.

STAKEHOLDERS
BIJEENKOMST
BIOBASED ECONOMY,
BIOHUB DRONTEN

BEROEPENMARKT
ON TOUR

TULPENROUTE
SWIFTERBANT

VOORJAAR 2016

VOORJAAR 2016

VOORJAAR 2016

ICT. Als je zelf die bedrijven moet zoeken, kost dat veel tijd
en geld. We helpen bedrijven met het proces”, zegt Kuipers
die als voorbeeld aanreikt: “een boeiend project is moderne
stalverlichting in samenwerking met Philips en GDF Suez. Het
energieverbruik gaat naar beneden, er is minder schade aan de
natuur en er is voldoende licht voor de beesten. Boer, Philips
en energieleverancier werken samen. Wij jagen de innovatie
aan, in belang van de boer”, zegt Kuipers. “We komen ook naar
de bedrijven toe. Zo organiseren we zogenaamde innovatiearena’s, daar pitchen
ondernemers
hun ideeën.
BIDDINGHUIZEN
- Zo’n
60 ondernemers
uitVolgend jaar wil
ik een handelsreis organiseren. Niet naar China, maar gewoon in
Biddinghuizen ontmoetten elkaar 2 november jl.
de regio. Doel is verbindingen leggen en handel.”
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Harry Dubelaar, Janetta de Graaf,
Ite Meints en Gerrit Schreuder
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Protief Business Reclame &
Marketingcommunicatie, Dronten

Programmaleider SEA:

Christina Weenk, gemeente Dronten
De Rede 1, 8251 ER Dronten
(0321) 388 367
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Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
worden. Dat is een uitdaging voor de ondernemers”, aldus Kuipers
Ondernemersacademie
die ook goede voorbeelden hiervan ziet buiten de regio Zwolle:
“Neem bijvoorbeeld Heineken die al het water uit de bodem haalt
Bedrijventerreinen
voor bier. Een derde deel wordt gebruikt voor bier, twee derde
deel Dynamiek
werd geloosd
Noordzee (zoet water). Zij werken aan
inindedeLandbouw
biologische reiniging zodat het water in het binnenland blijft. Alles
is er Wervingskracht
op gericht dat water op kwaliteit moet blijven en voldoende
beschikbaar.
Over Kennispoort Regio Zwolle
In opdracht van de Regio Zwolle stimuleert en ondersteunt
Kennispoort ondernemers bij de ontwikkeling van innovatieve
producten, diensten en organisaties die bijdragen aan de verbetering
van het maatschappelijk en economisch rendement van de Regio
Zwolle. Zoekt u hulp bij een innovatief vraagstuk in de sector Agro
&
Food?
Bel of mail
2022020
| info@kennispoortregiozwolle.
tieve
bijeenkomst
op(038)
telkens
een ander
nl
en
vraag
naar
Geert
Kuipers.
bedrijventerrein in de gemeente. Doel is

GROTE OPKOMST BUREN ONTMOETEN
BUREN IN BIDDINGHUIZEN

tijdens ‘Buren Ontmoeten Buren’ bij aardappelverwerkingsbedrijf
Toekomstige thema’s Schaap Holland. De aanwezige
ondernemers
kregen
volop ruimte
om zich
Geert Kuipers komt
oorspronkelijk
uit Drenthe
en voor te
woont
in
Zwolle.
De
afgelopen
jaren
heeft
hij
zo’n
stellen en onderling kennis te maken.

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van de SEA groepen.

www.dronterland.nl

De thema’s van deze SEA groepen zijn:

worden activiteiten op de agenda gezet van de partners uit
Meerwaarde Kennispoort?

AANVANG NOVEMBER 2015

Buren Ontmoeten Buren, 2 november jl.
bij Schaap Holland in Biddinghuizen

90 boeren geholpen bij strategische en financiële
Jan
Schuurhuis van
Heijn Biddinghuizen
gaf een invraagstukken.
Per Albert
1 augustus
2015 is Kuipers
begonnen
bij
het
AgroFood
cluster.
“Ik
ben
onder
spirerende presentatie over zijn positieve ervaringen met “De
meer verantwoordelijk
voor het
schrijven
van een
Werkplek”.
DE-on (Duurzame
Energie
en Ontwikkelingsmaatvisie voor 2016-2020. In praktijk betekent dit dat
schappij Flevoland) presenteerde hoe slim samenwerken de
we doorgaan met het huidige plan en tegelijkertijd
kansen vergroot om duurzame energie projecten van de grond
meer accent gaan leggen op: Circulaire economie,
te
krijgen.keten
De avond
werd afgesloten
met eendat
rondleiding
door
inrichten
en gezondheid.
Ik verwacht
dit
het
aardappelverwerkingsbedrijf
vanjaren
Schaap
Holland gevolgd
de hoofdthema’s
voor de volgende
worden.
Circulaire
economie
is
belangrijk,
aangezien
we
door een netwerkborrel. Interactie tussen ondernemers
en menog
veel
reststromen
kunnen
verwaarden
in
het
dewerkers van de gemeente zorgden voor een prima voedingsbelang van ondernemers. Daarnaast hebben we al
bodem om verder op te ondernemen.
een probleem met water kwaliteit waar nog veel
stoffen
in achter
zoals
stoffen,
Beter
een
goede blijven,
buur dan
eenchemische
verre vriend
drugs etc. Maar ook de waterschappen verbieden
Sinds 2008 organiseert de gemeente in samenwerking met de
nu al de bloementelers om water te lozen. Feitelijk
SEA
Bedrijventerreinen
pergeloosd
jaar een interacmaggroep
er straks
geen vervuild twee
waterkeer
meer

zowel het onderlinge ondernemerscontact
als de band met de gemeente te versterken.
Thema is ‘Beter een goede buur dan een verre vriend!’
Want misschien is het wel juist op zakelijk gebied dat ondernemers
wederzijds profijt van elkaars naburigheid kunnen hebben.

Bedrijventerreinen

Geert Kuipers (rechts), geflankeerd door
Directeur Kennispoort Marius Wolberg en wethouder Dirk Minne Vis.
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Excursie: ‘Zout aan de Broek’

A sbestsanering
tot Z onne-energie

van

www.SOLENTUS.nl

Digitale magazines, iets voor u?

Enkele voordelen zijn
• Meer beleving en interactie
• Op elk mobiel apparaat zichtbaar
• Opbouwen van een eigen database
• Uitgebreid analyse zoekgedrag
• Kostenbesparend

Ook een GRATIS gepersonaliseerd voorbeeld?
Vraag naar de mogelijkheden

Inzetbaar voor o.a.
• Bedrijfsbrochure
• Periodiek magazine
• Productmagazine
• Nieuwsbrief
• Jaarverslag

35Ζ17

0('Ζ$

drukwerk op maat • marketing • webdesign • vormgeving • communicatie

35Ζ17

0('Ζ$

35Ζ17

0('Ζ$

De Bolder 4 (2e etage) | 8251 KC Dronten | Nick Hoekman: 06 - 36 03 40 78 | nick@printonmedia.nl

ondernemersvereniging

de Driehoek
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De Meerpaal staat midden
in de samenleving

De Meerpaal

WEBSITE
In die Column wordt De Meerpaal, lid van de OVDD,
aangesproken op het feit dat de opdracht voor het bouwen van
een nieuwe website niet naar een Drontens bedrijf is gegaan en
wordt aan de orde gesteld wat dan de binding van De Meerpaal
met het plaatselijk bedrijfsleven zou zijn.
Om met dat laatste te beginnen; bij De Meerpaal is het plaatselijk
bedrijfsleven verreweg de grootste leverancier van goederen
en diensten. Voor gebouw-gerelateerde werkzaamheden
(techniek, schilderwerk, verbouwingen etc.), maar ook voor
de ICT-infrastructuur, bedrijfskleding, schoonmaak, catering tot
bloemen voor de optredende artiesten.

De Meerpaal:
lokaal verankerd
Als multifunctionele organisatie
binnen de gemeente Dronten werkte
De Meerpaal door de jaren heen al
samen met meer dan 187 lokale en
regionale leveranciers. Op naar een
inspirerend 2016!

www.meerpaal.nl

Bij de aanbesteding van de nieuwe website is ter oriëntatie
een Drontens bedrijf benaderd. Uit een drietal ervaren
bouwers van theatersites, die tevens ervaring hebben met het
koppelen van de website aan het kaartverkoopsysteem van
De Meerpaal, is uiteindelijk een keuze gemaakt gebaseerd
op prijs, kwaliteit en invulling van het programma van eisen.
Juist omdat een substantieel deel van de inkomsten van De
Meerpaal uit subsidie bestaat, dienen wij een verantwoorde
afweging te maken. Dat hebben wij in dit geval ook gedaan.
Laat onverlet dat De Meerpaal graag en bij voorkeur
zaken doet met regionale en plaatselijke ondernemers. De
Meerpaal staat midden in de samenleving en dat houden
wij graag zo. Daar hoort het bedrijfsleven vanzelfsprekend
bij. Tegelijkertijd mag van ons worden verwacht dat er
goede en zakelijk afwegingen worden gemaakt zoals iedere
ondernemer zal doen.
Anke Weeda, directeur De Meerpaal

Theaterinspiratie voor ondernemers

Hester Vroegop nodigde mij uit om een redactioneel
stukje te plaatsen in de Handel&Wandel. Aanleiding is een
recent constructief gesprek met Hester en Peter Dekker,
bestuurslid OVDD, over de column van de hand van Hester
in de vorige Handel & Wandel.

Jobtraining

Bibliotheek voor Ondernemers
FlevoMeer Bibliotheek heeft vestigingen in Lelystad,
Emmeloord, Urk, Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant
en Zeewolde met een eigentijdse inrichting, lekkere
koffie, ruime openingstijden, met digitale voorzieningen en
een sfeervolle, inspirerende ambiance. Wekelijks ontvangt FlevoMeer Bibliotheek ruim 18.000 bezoekers.
Een perfecte plek voor ondernemers om te werken en anderen te ontmoeten.

Kenniswerkplaats

In FlevoMeer Bibliotheek Dronten is een Kenniswerkplaats ingericht. Een plek om kennis te delen,
om te informeren, te ontwikkelen en te
ontdekken.
FlevoMeer Bibliotheek Dronten werkt samen met
lokale organisaties en bedrijven om haar leden en
bezoekers te informeren over nieuwe ontwikkelingen, producten en diensten.
De organisaties en bedrijven geven op de
Kenniswerkplaats presentaties, cursussen, workshops, lezingen of houden
bijeenkomsten. De Kenniswerkplaats is op aanvraag
beschikbaar.

Workshops

Wo. 17 februari
Het Humorcollege is cabaret, lezing, show en
workshop ineen. Een avond vol lach- en
leerstuipen, om nooit te vergeten!

André
Kuipers

Contact
Informeren en aanmelden is
mogelijk bij de informatiebalie
op het Serviceplein of via Paulien
Botman, p.botman@flevomeerbibliotheek.nl.

In de diverse vestigingen
van FlevoMeer Bibliotheek zijn
weer verschillende workshops voor
ondernemers te volgen. Informatie
en inschrijving op www.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers
Meldt u ook aan voor de
nieuwsbrief voor het laatste nieuws en aanbod.

Vr. 11 maart
Een unieke inkijk in het leven van een astronaut.
Aan de hand van video’s en foto’s neemt André u
mee op een magische reis.
gement te boeken!
Ook als bedrijfsarran
l.nl
o via sales@meerpaa
inf
er
Me

Op www.flevomeerbibliotheek.nl/ondernemers vindt u actuele informatie .
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‘Zo trots als een Drontenaar’

jaap
kodde

Wanneer ik elders in ons land ben of daarbuiten, komt het altijd
wel ter sprake waar men vandaan komt, of anders wordt het
gesprek door mij wel richting woonplaats gestuurd. Eigenlijk
kun je dat vertalen als: Ik ben er trots op een Drontenaar te zijn.
Mijn roots liggen hier niet, want toen ik geboren ben, was van
Dronten nog niets op een landkaart te zien. Maar mijn roots
hebben wel te maken met een polderlandschap en wel de Hoekse
Waard met als geboorteplaats Heinenoord, maar we woonden pal
op de gemeentegrens van Puttershoek wat eigenlijk ons dorp was
voor sociale en culturele dingen. Mijn ouders waren overigens als
Brabanders import in deze zeer hechte gemeenschap.
De stap naar Dronten was vijftien jaar later naar het nog
piepjonge Dronten geen grote, maar het Drontenaar zijn begon
snel te groeien. Ik merk dat degenen die wel hun roots in
Dronten hebben, dit ook goed laten blijken. Is dit de trots van
die Drontenaar? U mag het zelf invullen. Dat Dronten één van de
grootste gemeenten van Nederland is, laten we aan menigeen
blijken, al moeten we onze buren, de Noordoostpolder, hierin nog
voor laten gaan.

regelt het

Planologen uit de vorige eeuw hebben een polderlandschap
ontwikkeld dat er zijn mag. Oostelijk Flevoland geniet van een
wijdse blik, waarbij de contouren van de destijdse planologie
dankzij de windmolenlijnen duidelijk zichtbaar blijven. De inrichting
in onze kernen heeft een bijzondere uitstraling en wanneer er
in deze planologie gesneden wordt begint het rumoer onder de
bevolking snel toe te nemen. Kunnen we Dronten daardoor als
een plattelandse gemeente bestempelen? Nee, dat lijkt mij niet.
De sociaal economische agenda van Dronten heeft laten zien
dat we onder andere vooruit willen met onderwijs aansluitend op
de arbeidsmarkt in onze gemeente, startende ondernemers en
dynamiek in de landbouw. De economie trekt aan, het ziet er
weer positiever uit en dan moeten we erbij zijn.
Menig Drontenaar weet niet wat er op onze bedrijventerreinen
allemaal gebeurt. Daarom bedrijfsleven, doe de deuren eens

verder open voor de burgers - het helpt, daar ben ik van overtuigd
- om die Drontenaar nog trotser te maken.
Weet u hoeveel appeltaarten er op Business Zone Delta per
dag gemaakt worden, weet u hoeveel maaltijdsalades van dit
bedrijventerrein er per dag richting Duitsland gaan, of weet u
hoeveel koffie er op ditzelfde terrein gebrand wordt? En dan ook
nog eens te bedenken dat de verpakkingen hiervan bijna naast de
deur, op loopafstand, geproduceerd worden! En dan kom ik toch
weer terecht op dat wijdse buitengebied, met aan de randmeren
de vele recreatiemogelijkheden. Waarbij ik wel de kanttekening wil
maken dat de bosgebieden niet de aantrekkingskracht hebben van
wat het eigenlijk moet zijn, zo laat men in het onderhoud soms
grote steken vallen en de enorme hoeveelheid brandnetels trekken
mij niet aan.
De economische waarde van de landbouw zal de komende tijd
gaan groeien, voedsel wordt voor de toekomst een hot item.
Daarom vraagt het buitengebied om een betere infrastructuur,
waarbij vooral rekening moet worden gehouden met de
veiligheid van de gebruikers hiervan. De landbouwvoertuigen en
het vrachtverkeer worden alsmaar groter, waardoor het sterk
toenemende recreatieve fietsverkeer op de buitenwegen steeds
gevaarlijker wordt. Verbreding van enkele wegen met goed
berijdbare betonstroken laten zien dat dit de veiligheid ten goede
komt. De gemeenteraad heeft in de meerjarenbegroting hiervoor
bij het college de aandacht gevraagd evenals voor een goede
internetverbinding voor industrieterreinen en buitengebied.
Wanneer mijn schrijven in deze column verwezenlijkt wordt, zal
mijn trots om Drontenaar te zijn met hoofdletters geschreven
mogen worden.

Jaap
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bedrijf

Peter van der Vlies is Solcon op een
zolderkamer begonnen. ‘Hoe overleef ik
de eerste 5 jaar?’, was toen zijn grote
vraag. ‘Ben je een blijvertje of ga je
iets betekenen? Een gemiddeld bedrijf
bestaat niet langer dan 12,5 jaar. Als
directeur blijf je nadenken welke kant je
op wilt met je bedrijf. Nu houd ik mij bezig
met de vraag ‘hoe zorg ik er op bestuurlijk
niveau voor dat je er over twintig jaar nog
bent?’ Intussen zijn er naast Dronten ook
vestigingen in Apeldoorn en Roemenië.
Honderd werknemers in totaal werken er
bij wat eerst alleen een internetprovider
was. ‘Solcon is intussen een moderne
Meccanodoos waar iedereen een blokje
(dienst) uit kan halen dat hij nodig heeft.’

‘Solcon is net
een moderne
Meccanodoos’
Na bijna 20 jaar ondernemerschap maakt directeur Peter van der Vlies zijn
bedrijf klaar voor de volgende stap; verder zonder de oprichter. Het verkopen
van zijn bedrijf Solcon vindt hij zinloos. Solcon moet verder kunnen zonder
hem en niet ‘ten prooi’ vallen aan een groot bedrijf. ‘Er is hier nog zoveel
mogelijk en ik blijf op termijn graag betrokken als aandeelhouder en in de
Raad van Commissarissen.’

Veiliger en beheersbaar internet
Van der Vlies is blij hoe hij met zijn mensen
een bedrijf van formaat is geworden. ‘Toen ik
begon, was het in eerste instantie overleven.
Na twee jaar zijn we met filterproducten
begonnen. Veiliger en beheersbaar internet,
daar gaat het om.’ Het filter werd in eerste
instantie aangeboden in samenwerking met
de Evangelische Omroep, maar is later een
los product geworden. ‘Het was echt onze
doorbraak. Nu is privacy een hot topic, maar
voor ons is de vraag ‘waar blijft mijn data’
altijd van het grootste belang geweest.’
De bulderende lach van Van der Vlies is
aanstekelijk, maar over dit onderwerp is
hij bloedserieus. ‘Iedereen moet eigenlijk
zijn digitaal rijbewijs halen. Je moet weten
welke bedreigingen er op je afkomen, zowel
privé als zakelijk. Wij zorgen niet alleen
voor bewustwording door bijvoorbeeld een
thema-avond over kind & veilig internet te
organiseren, maar we bieden daar ook tools
voor aan.’
Aandacht en service
‘Je moet je als bedrijf elke keer opnieuw
uitvinden.’ Van der Vlies houdt van vooruit
kijken. ‘De medewerkers moeten hier rijker

vertrekken dan dat ze gekomen zijn.’ Bij
Solcon wordt veel gedaan aan (interne)
opleiding. Voorzichtig zegt hij: ‘Ik geloof
dat we hier een heel fatsoenlijk HR-beleid
hebben. Persoonlijke aandacht en service
die verleend wordt, daar geloof ik in. Dat
maakt voor de klant het verschil. Dat willen
wij ook uitstralen voor onze medewerkers.’
Van die persoonlijke aandacht maakt de
klant ook graag gebruik. Aan de balie
treffen we een dame op leeftijd die haar
spulletjes heeft meegenomen omdat ze er
thuis niet uitkomt. ‘Eigenlijk is dit natuurlijk
niet de bedoeling, maar uiteraard helpen we
deze klant.’
Alles op maat
Communiceren, simplificeren en groeien,
dat is het motto van Van der Vlies voor zijn
bedrijf. ‘We hebben veel te bieden en dat
goed naar buiten brengen is een kunst. Voor
lokale ondernemers heeft hij geen kant-enklare tips. ‘Het hangt er van af waar je staat
met je bedrijf. Alles is deelbaar intussen.
Bij ons is alles beschikbaar in blokjes zodat
je alles op maat kunt krijgen. Uiteraard
moet je dan weten wat je wilt en/of nodig
hebt. Soms moeten ondernemers daarbij
geholpen worden. We adviseren altijd graag
om tot de juiste oplossing te komen.’
Toekomstdroom
Ideeën over hoe Solcon er over twintig
jaar voorstaat, heeft de eigenaar van
het bedrijf wel. ‘Dan is het bedrijf los van
mijzelf en meer internationaal bezig. Ik
hoop ook dat het nog een stukje groter
is geworden. Het draait om internet en
internettechnologie. Cloudhosting kan nog
internationaler. We werken al veel samen in
productontwikkeling, dat wordt alleen maar
meer de komende jaren. Laat ze maar hun
gang gaan. Als ik er niet ben, doen ze het
soms net anders dan ik zou doen. En dat is
goed. Het is een boeiend proces waarin ik
veel ga loslaten.’ •

bedrijf
&handel
Van alle markten thuis

Solcon biedt internet, televisie en
(mobiele) telefonie voor particulier
en
ondernemer.
Bedrijven
hebben er hun servers staan, het
bedrijf is van alle markten thuis.
Systeemintegratie wordt geregeld
door dochterbedrijf Qaleido en
op dit moment wordt de nieuwe
tv-dienst
geïntroduceerd.
‘Je
kunt nu zeven dagen terugkijken,
achteraf opslaan, een programma
pauzeren en tv kijken op je
telefoon, tablet of pc.’ Van der
Vlies laat enthousiast zien hoe je
al kijkend een programma kunt
‘swipen’ van je telefoon naar het
tv-scherm en vertelt trots ‘Solcon
is in juli voor de vierde keer op
rij als beste uit de test gekomen
bij de ProviderMonitor van de
Consumentenbond.’
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Da’s fijn...
Thuis boodschappen
doen bij AH Swifterbant!
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Wij zijn
toch in de
buurt!

N!
E
T
N
O
R

D

ahswifterbant.nl

ahswifterbant.nl

Wij bezorgen uw
boodschappen thuis!

Wij bezorgen uw boodschappen thuis!

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.

BINNENKORT IETS TE
VIEREN?
Slump Catering & Events Dronten
Fazantendreef 15-5 | 0321-745068
welkombijslump.nl

Wandel & Handel nu ook in dronten.indd 1

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

2-11-2015 11:43:25

‘Angelien wil centrum
Vrouw en Vitaliteit’
Na ruim 20 jaar werknemer te zijn geweest,
gooide Angelien van der Velden het roer om
en begon voor zichzelf. ‘Ik wil bijdragen om
teams een echt team te laten worden in plaats
van een groep mensen die samenwerkt. Als
ik daar aan kan bijdragen, ben ik een blij
mens.’
Met brAs training en coaching komt Angelien
bij bedrijven en ook coacht ze mensen
individueel. Haar passie ligt bij het trainen
van vrouwen. ‘Vrouwen denken dat ze altijd
stoer, sterk en dapper moeten zijn. Soms
is een vrouw dat niet en die kwetsbaarheid
is mooi. Je laat je zachte kant zien en dat is
veel aantrekkelijker. Vrouwen doen vaak alles
tegelijk. Ik help vrouwen op zoek te gaan naar
hun ik, hun innerlijke kracht. Vrouwen nemen
vaak geen tijd voor zichzelf en zeggen te vaak
ja. Je kunt de tijd maar één keer besteden:
dus kies wat bij jou past. Dat is mijn advies.’
Luisteren
Angelien
verzorgt
veel
trainingen
Leiderschap en persoonlijke effectiviteit.
‘Leiderschap hoeft niet alleen te gaan over
je werkomgeving, maar is ook toepasbaar
op je persoonlijk leven. Weet jij wat je
wilt?’ Angelien vindt humor in een training
heel belangrijk en ze houdt van actieve
werkvormen. ‘Ondertussen kijk ik naar waar
het om gaat en leg ik de vinger op de zere
plek. Ik confronteer cursisten met dingen die
nog niet goed lopen en laat ze oplossingen
bedenken hoe het anders kan. Mijn werk is
goed luisteren. Vaak is het een heel verhaal,
terwijl het in de eerste zin al duidelijk wordt
waar het om gaat.’

Ontmoetingscentrum
Angelien droomt van een ontmoetingscentrum
voor vrouwen in Dronten of Flevoland. ‘Ik zie
een gezellige ruimte voor mij waar ik training en
coaching kan verzorgen en waar ook tijd is voor
een kopje koffie. Er kan iemand yogalessen
even en ik zou dolgraag gastsprekers langs
laten komen om zo verschillende thema’s aan
bod te laten komen. Denk aan de overgang,
kinderopvang of weer vrolijk aan het werk na
je verlof. Vrouw en Vitaliteit moet de basis zijn.
Als je fysiek en mentaal in beweging bent, voel
je je het beste.’
Wandelcoach
Die beweging komt ook terug als Angelien
actief is als wandelcoach. ‘Of je nu geestelijk of
lichamelijk niet lekker zit of vastloopt, bewegen
helpt. Tijdens het lopen, praten mensen ook
makkelijker. Neem daarbij de buitenlucht die
iedereen goed doet en je begrijpt waarom dit
concept werkt. Je ziet de mensen opbloeien
door kleine stapjes te zetten. Daar word ik zo
gelukkig van.’
Andries Greiner
Toen Angelien begon met brAs training en
coaching bood haar oud-werkgever Andries
Greiner aan haar coach te worden. ‘Daar zegt
je geen nee tegen! Het is zo’n bijzondere man.
Ik krijg op precies de goede momenten een
appje. Het is heerlijk om te kunnen sparren
met iemand met zoveel ervaring. Ik zie overal
kansen, maar dat is meteen mijn valkuil, want
het leidt mij af. Andries zegt dan: ‘Je kunt heel
veel, maar wat doe je goed?’ Hierdoor heb ik
leren focussen op wat ik goed kan, leuk vind
en waar ik energie van krijg.’ •

bedrijf
&handel
Acceptatie

In 2010 begon Angelien van der
Velden uit Swifterbant met brAs
training en coaching. ‘De naam staat
voor Bezieling, Respect, Acceptatie
en Samen, want daar draait het voor
mij allemaal om. Zonder bezieling
kom je er niet. Respect voor anderen
en voor mezelf. Acceptatie van dingen
zoals ze zijn om verder te komen. En
‘samen’ staat voor de bruggenbouwer
die ik ben. Het één kan niet zonder
het ander.’ Angelien is internationaal
erkend NLP-trainer. NLP is de
afkorting van neuro linguïstisch
programmeren. Kort gezegd een set
technieken die door iedereen gebruikt
kan worden om jezelf of een ander te
beïnvloeden.
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‘Vroeg of laat’

De Regge 43
8253 PG Dronten
0321 - 325 990
info@airvisie.nl
www.airvisie.nl
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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.

- ‘Nou, ik dacht eigenlijk dat ik misschien…’
- ‘Ja, ik… ‘
- ‘Tuurlijk, dat begrijp ik ook wel, maar je moet ook begrijpen
dat ik...’
- ‘Ja, je hebt ook wel gelijk…’
- ‘Nee, dat zou ik ook niet leuk vinden…’
- ‘Eind van de middag heb je hem, oké?’
- ‘Vóór vier uur moet het wel lukken om…’
- ‘Ja, jij ook een fijne dag.’
Het is niet leuk wanneer je de hoofdredacteur aan de lijn
krijgt, weet ik nu. Althans niet een gepikeerde. Die ene die
complimenten geeft mag ik namelijk wel, maar die belt eigenlijk
nooit. Die stuurt alleen mailtjes met een korte opsteker. Mailtjes
waarin dan terloops ook vermeld wordt dat er een paar foutjes
zijn gecorrigeerd voordat het stuk plaatsbaar was. Dit belletje zag
ik natuurlijk al aankomen, want vijf dagen over de deadline is ook
wel heel erg veel te laat.

De professionele studio voor:
• Reclamefotografie
• Bedrijfsreportages
• Persfotografie
• Videoproducties

www.fotostudiowierd.nl

Het lukte me gewoon niet eerder om iets op papier te krijgen. Het
werk is razend druk en ook privé is er genoeg dat mijn aandacht
vraagt. ‘Morgen maar even kijken’, zei ik dan steeds tegen mezelf.
Zelfs toen de hoofdredacteur vorige week een bericht stuurde
dat de kopij op vrijdag binnen moest zijn, dacht ik nog ‘morgen
maar even kijken, dan heeft hij het maandag’. Kent u dat? Zo
werd het dus van zaterdag ook zondag en geluidloos werd zondag
maandag. Ergens in mijn achterhoofd was er wel steeds een
stemmetje dat mompelde dat er nog werk te verzetten was, maar
vreemd genoeg koos ik ervoor om daar niet naar te luisteren. Ik
wist dan ook totaal niet waar ik het over moest hebben. En net
toen ik maandagochtend onder werktijd dan toch maar in de pen
was geklommen (soms krijg je pas tijdens het schrijven een goed
idee), diende het onderwerp zich op een ietwat trieste manier
aan bij het openen van Facebook. Ook zoiets raars. Als ik dan
even niet goed weet welke richting ik uit moet, zit ik nutteloos te
surfen en tijdens dat surfen open ik Facebook vast wel een keer
of tien, naast allerlei andere nutteloze websites. Goed, dus toen

ik voor de tiende keer die ochtend Facebook had geopend, stond
er ineens een bericht in beeld:
‘Mogelijk geen onderneming van het jaar in Dronten’
Mijn blik bleef een tijdje geschrokken rusten op die titel. Voordat
mijn mening niet verder zou komen dan formuleringen als ‘Tjonge,
dat is wat, hè. In Dronten. Geen onderneming van het jaar’ of ‘Nou,
die onderneming is er dus niet. Van het jaar. In Dronten’ las ik snel
verder dan de kop. Er zijn onvoldoende bedrijven die de vragenlijst
hebben ingevuld om te komen tot drie nominaties. Tja, dan valt
er natuurlijk niet veel te kiezen. Ik stel mij zo voor dat bedrijven
in alle drukte dit misschien wel eens een beetje voor lief nemen.
Zelf heb ik tenslotte ook niemand (voorzien van een degelijke
onderbouwing) voorgedragen. Dan kan ik me ook voorstellen dat
die vragenlijst blijft liggen. ‘Morgen maar even kijken’. En dan is
het ineens te laat. Is de deadline verstreken en zitten we met een
ongetwijfeld nog steeds prachtig feest, maar zonder verkiezing.
Zonde.
Ik hou er niet van om bij de pakken neer te gaan zitten, dus ik zet nu
alvast twee notities in mijn agenda voor volgend jaar. In augustus
een: ‘nadenken over voor te dragen bedrijf + waarom’ en eind
september een ‘vragenlijst invullen, voor het geval ik voorgedragen
word’. Doet u mee?
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