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              ‘Passie voor 
auto’s, voor klanten en 

vooral voor service’ 
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Uw gasten zijn onze gasten. Bij ons staat 
persoonlijk advies en oprechte betrokkenheid 
voorop. Wij leveren maatwerk voor kleine en 
grote gelegenheden.
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Willems 
Automobielen

Service is waar het om gaat. De keuze om 
dat vanuit één goed autobedrijf te regelen 
is vanzelfsprekend. De tweede ‘service’ 
generatie aan het woord.

De Polderzoom

Ze hebben een brede bek en een lange 
tong om te grazen. Voor koeien is rust, 
regelmaat en ruimte belangrijk, dus die koe 
moet naar buiten.

BDE personeels-
diensten

Het CV doorgronden is de kracht van het 
bedrijf. Wie wil inschrijven kan dat niet per 
computer: je moet persoonlijk op bezoek.

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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Jerunits

‘Een keet heeft een puntdak, een unit heeft 
een plat dak. Ik verkoop units, zo’n vijf tot 
zeshonderd stuks per jaar. ’
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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

Tijdens het nieuwjaarsfeest, 8 januari in Walibi, feliciteerden 
we u met het jubileum van de OVDD. Reden genoeg om terug 
te blikken en vooruit te kijken. In de afgelopen tien jaar hebben 
we een betrokken, laagdrempelige en no-nonsense vereniging 
neergezet. We zijn een vereniging waar een ieder er toe doet. 
Zowel de grote gerenommeerde ondernemingen, de kleine 
ondernemingen èn de zelfstandige professionals. Allemaal 
ondernemers die elke dag hun uiterste best doen te ondernemen 
en met passie hun bedrijf leiden. 

Belangenbehartiging is de belangrijkste pijler van onze vereniging. 
Waar zijn wij nu eigenlijk mee bezig voor u als achterban? De 
Floriade, in 2015 is er door het Flevolandse bedrijfsleven een 
samenwerkingscharter ondertekend. Als provinciaal bedrijfsleven 
willen we de verbinding onderling versterken, hiermee onze regionale 
krachten bundelen, meerwaarde creëren en daarmee kansen van 
de Floriade in Flevoland volop benutten. Naast gebiedsontwikkeling 
van het terrein krijgen economische kansen en kennisopbouw 
veel aandacht. Door kennis en werk aan te trekken bouwen we 
regionaal aan kennisinstellingen en de regionale economie. Er is ook 
voor u als ondernemer in de gemeente Dronten volop ruimte om 
mee te doen in de kansen die deze wereldtentoonstelling in 2022 
anno 2016 biedt. Flevokust, de ontwikkelingen van de buitendijkse 
haven worden steeds concreter. In 2015 zijn de stappen gezet om 
de haven te kunnen realiseren. In de intentieovereenkomst, mede 
ondertekend door een aantal ondernemingen uit de gemeente 
Dronten, is aangegeven dat er honderden containers overgeslagen 
gaan worden, hoe gaaf is dit! Als OVDD nemen we een proactieve, 
betrokken positie in om richting de toekomst het economisch 
rendement te vergroten. De Passage, ‘Snel van Alkmaar naar 
Zwolle’. De Provincie Flevoland en de gemeente Dronten 
werken nauw samen bij de realisatie van de Passage Dronten. 
De Dronterringweg is een belangrijke provinciale weg binnen de 
gemeentegrenzen. Veel automobilisten maken gebruik van dit 
deel van de N307 om bijvoorbeeld naar Lelystad, Swifterbant of 
de Noordoostpolder te rijden. Belangrijk omdat veel gemeentelijke 
wegen hierop aansluiten. In september 2016 gaat daadwerkelijk de 
schop de grond in. Als OVDD spelen we ook in dit dossier een 
actieve rol, we blijven de provincie kritisch bevragen op de actuele 
ontwikkelingen. Sociaal Economische Agenda, alle SEA groepen 
zijn vertegenwoordigd door de bestuursleden, zo heeft de SEA 
groep bedrijventerreinen een start gemaakt met de revitalisatie 

van de Spelwijk, een verouderd industrieterrein in Swifterbant. Een 
dergelijk project staat ook voor Biddinghuizen op het programma. 
Op bedrijventerrein Poort van Dronten, gaat in 2016 de eerste 
bedrijvigheid plaatsvinden. De Staay Food group, in Dronten gevestigd 
met Fresh Care, maakt kant en klare maaltijden zoals salades voor de 
consument. Een consortium met samenwerkende partners waaronder 
de Aeresgroep Dronten gaan innovaties uitwerken zoals de toepassing 
van LED verlichting en volledige klimaatcontrole op het gebied van 
gecontroleerde teelt van slasoorten in een vorm van cityfarming. Deze 
onderneming zoekt actief de samenwerking op met onderwijsinstituut 
Aeresgroep Dronten. Deze combinatie van onderwijs en bedrijfsleven is 
een sterke, moderne en gewaardeerde formule. Aansluiting onderwijs/
arbeidsmarkt; een belangrijk thema voor ons als ondernemers. Hoe 
worden uw toekomstige werknemers en collega’s in het onderwijs 
voldoende opgeleid zodat ze ook klaar zijn om bij u aan de slag te 
kunnen? Een mijlpaal het afgelopen jaar, was het slaan van de eerste 
paal van Het Perron, de nieuwe onderwijslocatie voor VMBO en MBO 
onderwijs, gevestigd naast het station van Dronten. Medio 2016 zal het 
schoolgebouw in gebruik genomen gaan worden. Gaat het onderwijs 
ondernemende en innovatieve stappen zetten, door eigenwijs en 
‘anders dan anders’ te durven en willen handelen? De uitnodiging in de 
nieuwjaarsrede heeft direct geresulteerd in een tweetal ontmoetingen 
met het onderwijs, gaaf dat we met elkaar die verbinding kunnen maken!

‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je had’
Waarom ik dit noem, is omdat er binnen de OVDD veel gaat veranderen. 
Onze verenigingsmanager, Trudy Stoker, zal na het zomerfeest van 
dit jaar stoppen met haar werkzaamheden. Dit betekent dat we 
organisatorisch onze koers zullen aanpassen. Het netwerken is een van 
onze belangrijke pijlers, al is het nodig de frequentie te verminderen, 
gezien de druk op de agenda’s van de ondernemers.  Je zou haast 
vergeten dat je naast informatiebijeenkomsten en netwerkactiviteiten 
ook nog gewoon moet werken. Natuurlijk, ontmoeting is en blijft nodig; 
dit betekent dat we van u vragen actiever te worden. Tijdens de excursie 
naar het hoge noorden naar de haven van Delfzijl, Groningen is mijn 
geboortegrond, zag ik de volgende quote, ‘Nait soezen moar broezen’, 
oftewel geen woorden maar daden!

Vieren van het ondernemerschap, dat is wat we het komende jaar 
samen met u gaan doen!

hester vroegop | voorzitter ovdd

‘Tien jaar OVDD’

Hester
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Tijdens de nieuwjaarstoespraak van voorzitter Hester Vroegop 
is bekendgemaakt dat Trudy Stoker na tien jaar stopt als 
verenigingsmanager. Aan de bestuurstafel gaan we, samen met 
Trudy, een profiel opstellen voor de opvolger. In de volgende 
H&W besteden we hier uitgebreider aandacht aan.

Ondernemerschap vieren
Ondernemerschap vieren, netwerken en elkaar ontmoeten, 
daar gaat het om. Als bestuur hebben we ook dit jaar het 
nieuwjaarsfeest geëvalueerd, hierbij werden we vanuit onze 
achterban ruimschoots van input voorzien. Goed om te horen 
dat we een betrokken achterban vertegenwoordigen, waarbij we 
als bestuur de kritisch opbouwende tips van onze meedenkende 
leden meenemen voor de organisatie van het volgende feest. 
Vanuit de organisatie van het nieuwjaarsfeest zijn verbeterpunten 
aangedragen, fijn dat er ook vanuit de leden met open vizier 
gecommuniceerd wordt. Daar kunnen we en doen we ons 
voordeel mee. 

•  huidinstituut etoile 
Mevrouw Marloes van Maaren

•  atnobridge 
Mevrouw Marjolein Stouwdam

•  p. huijsmans commissarisdien-
sten 
De Heer Peter Huijsmans

•  kampeerterrein de abbert 
De heer Jacques van 
Dongen

•  carpe diem makelaardij 
Mevrouw Nathalie Minkman
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Dit betekent dat we organisatorisch onze koers zullen aanpassen. 
Het bestuur gaat in de komende weken een profiel schrijven voor 
de opvolger/ ster. Hiervoor zullen we ook nadrukkelijk uw input als 
achterban nodig hebben, graag nodigen we u uit om uw ideeën 
en wensen naar het secretariaat (info@ovdd.nl) te mailen. De 
functie van verenigingsmanager zou bijvoorbeeld in taken kunnen 
worden opgedeeld, bijvoorbeeld de secretariële werkzaamheden, 
communicatieve taken en een evenementen commissie. Tijdens 
de ALV in mei zullen we het profiel aan u presenteren. Dan kan de 
nieuwe verenigingsmanager per 1 juli aan de slag.

LOKO genomineerd voor de 
Voiceworks Partner Awards 
 
LOKO werd voor de Voiceworks Partner Awards 2015 wederom 
genomineerd voor de High Growth Award.

Helaas ging de prijs aan hun neus voorbij, maar de nominatie op zich 
is van grote betekenis. Voiceworks selecteerde de genomineerden 
op basis van de groei, innovatiekracht en aanvullende prestaties 
van zijn partners over het jaar 2015. Silvester de Smidt van LOKO: 
‘Ook in het afgelopen jaar hebben wij als organisatie hard gewerkt 
om onze dienstverlening en kennis over telefonie en verbindingen 
te laten groeien en uit te breiden. De nominatie voor de Vocieworks 
Partner Awards bevestigt wat wij zelf hebben ervaren: namelijk dat 
onze klanten vertrouwen hebben in onze oplossingen en ons als 
adviseur en kennispartner zien.’

VNO-NCW Flevoland heeft 
nieuwe regiomanager
Op 1 februari zal Herald Immink starten in zijn nieuwe functie 
bij VNO-NCW Midden. Immink (31) volgt daarmee Theo 
Eggink op.

Na zijn opleiding Bestuurskunde in Enschede is Herald Immink 
werkzaam geweest als adviseur regionale economie bij de Kamer 
van Koophandel Oost Nederland en als adviseur Markt en Overheid 
bij Bouwend Nederland regio Oost. Als regiomanager bij VNO-
NCW Midden is hij het aanspreekpunt voor leden en relaties van 
de provincie Flevoland. Samen met het regiobestuur lobbyt Immink 
voor een gezond ondernemersklimaat en organiseert informatieve 
en interessante kennis- en netwerkbijeenkomsten. Er is in de 
provincie Flevoland nog veel te doen (luchthaven Lelystad, Floriade 
etc.) en ik hoop daar een stimulerende rol in te kunnen spelen.

Bio Academy – I have a dream
Tijdens de workshop ‘Groen groeit door delen, samenwerken 
en verbinden!’ op de biobeurs in Zwolle is een kick-off gegeven 
aan de Bio Academy vanuit de inspiratie ‘I have a dream’. De 
Bio Academy heeft tot doel om landelijk als zelfstandig platform 
zoveel mogelijk verbindingen leggen tussen telers, bedrijven, 
brancheorganisaties, onderwijs en overheid.

Kennis groeit alleen als we samen kennis delen. Een belangrijke 
drijfveer voor deelnemers is het continu verbeteren en daarmee 
de biologische sector het onderscheidend vermogen te laten 
behouden. Een beweging voor de verdere ontwikkeling en 
groei van de biologische sector. Initiatiefnemers hebben hun 
visie weergegeven op de Bio Academy waarin ze met hun 
voeten in de klei durven dromen over een ideaal. Idealen om 
verder te ontwikkelen, met een dosis lef, vernieuwingskracht en 
eigenwijsheid. De motivatie is kennis delen om te inspireren en te 
bundelen tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid, 
en om van daaruit samen verder te ontwikkelen en te groeien. 
Initiatiefnemers uit Dronten zijn Jan Groen van Green Organics, 
Olaf Bogers van Green Acker, Adri van Nieuwenhuyzen, agrarisch 
ondernemer en Hester Vroegop van Elancius.

Vertrek verenigingsmanager
 
Als je doet wat je deed, krijg je wat je had. Onze bevlogen 
spin in het web, Trudy Stoker heeft aan het bestuur te kennen 
gegeven dat zij na het zomerfeest van dit jaar met haar 
werkzaamheden als verenigingsmanager zal stoppen.

daarover 
praten zij

d e  D r i e h o e k
o n d e r n e m e r s v e r e n i g i n g

nieuwe 
leden

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

www.fotostudiowierd.nl

HRpm hoofdsponsor USRA
 
HRpm BV uit Dronten is hoofdsponsor geworden van 
studentenvereniging USRA. Vanuit de eigen studententijd is HRpm 
altijd nauw betrokken geweest bij USRA en door de zakelijke 
connecties is die betrokkenheid nooit weggegaan.

HRpm houdt zich bezig met uitzenden, detacheren, werving, selectie, 
loopbaanbegeleiding en payrolling. Het bedrijf is sinds 1 januari aan de 
Drieslag 25 te Dronten gevestigd, schuin tegenover CAH Vilentum. 
Anouck Gaastra van USRA is blij met de sponsoring: ‘We kunnen 
elkaar alleen nog maar meer versterken in de agrarische sector’. 
Jeroen Neimeijer en Erna Mulder van HRpm: ‘De studenten van 
USRA zijn voor ons dé doelgroep. Er werken momenteel al veel 
studenten voor ons en we willen dit graag uitbreiden’. (Bron: USRA.nl)
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uit het
gemeentehuis

Plein De Rede, 
Dronten maken we samen!

Tijdens de commissievergadering van 14 januari in het 
gemeentehuis begon het buiten nat te sneeuwen. Plein De Rede 
werd net niet wit. Het is winter, maar ons plein wil maar niet wit 
worden. Kenmerkend voor Dronten; we hebben de ruimte er voor, 
maar het wordt niet ingevuld. Is dat overigens erg? De raadsleden 
vinden van wel, want die willen de schop erin. Daar hebben ze 
welgeteld negen jaar over gedaan.

De raadsleden baseerden zich op de uitkomsten van het onderzoek 
en lardeerden dat met hun eigen opvattingen. Zo wil D66 geen geld 
steken in stenen. Het CDA vindt het tijd voor actie maar ook dat 
de winkeliers en evenementorganisatoren meegenomen moeten 
worden in het proces. Leefbaar Dronten wil meer beleving is niet 
alleen filosofisch “Plein kan de leegte vullen die we allemaal voelen”, 
maar soms ook erg academisch “Uitgekiende pleininrichting met 
publieke familiariteit“. De PvdA wil niet dat de ondernemers last 
hebben van de herinrichting van het plein, terwijl wethouder Vis zo 
snel mogelijk na de zomer wil beginnen en voor Koningsdag 2017 
klaar wil zijn. De SP wil helemaal niets wijzigen en vindt het een 
mooi ruimtelijk plein, dat helemaal bij Dronten past. De ChristenUnie 
wil niet uitgaan van een maakbare samenleving en wil dat de 
werkzaamheden in november beginnen en niet in september, men 
verwacht namelijk een mooie nazomer.

Negen jaar is best wel lang voor een project als herinrichting Plein 
De Rede. Echter, iedere gemeente krijgt het plein dat ie verdient. 
Sociale cohesie, gezelligheid koop je niet met het veranderen van het 
plein, maar  met meer evenementen en initiatieven. Als dit echter niet 
leeft onder de inwoners, mag je het plein nog drie keer herinrichten, 
maar het blijft ongezellig. Het feit dat het plein als leeg wordt ervaren 
komt omdat de inwoners er (nog) te weinig gebruik van maken. Nu al 
wordt er zo’n 100 dagen gebruik van gemaakt. Waarom reserveert 
de raad die 5 ton niet om de komende jaren het naar 200 dagen 
op te krikken? Het nieuwe plein gaat zeker wat worden met de 
academische uitgangspunten van LB, het realisme van D66 en de 
zelfkennis van de SP.

Partyservice en paardensport
Partyservice Breet heeft in november een samenwerkings 
overeenkomst ondertekend met familie Vogelaar van Maverick 
Stables in Lelystad.

Partyservice Breet heeft ruim 25 jaar ervaring met feesten en 
catering.  Jacco Breet: ‘Wij nemen u graag de zorg uit handen bij het 
verzorgen van een smakelijke zakenlunch, warm of koud buffet.  Al uw 
cateringwensen kunt u bij ons neerleggen.’ Maverick Stables richt zich 
op paarden, maar is daarnaast ook een locatie voor vergaderingen, 
evenementen, bruiloften of elke ander feestelijke gelegenheid. De 
samenwerking tussen beide bedrijven werd bezegeld tijdens een 
feestelijke avond met een clinic van paardentrainer Debby Smit. 
Genodigden konden deze avond kennismaken met de mogelijkheden 
van catering bij Maverick Stables, verzorgd door Partyservice Breet.

WET advocaten
Sinds 1 januari 2016 bundelen de advocaten van Withaar 
Advocaat op Urk en TES Advocaten hun krachten en zijn 
zij gezamenlijk werkzaam onder de naam WET Advocaten, 
Juristen & Mediators.

Het kantoor heeft vestigingen op Urk en in Dronten en heeft een 
bezoeklocatie in Lelystad. De advocaten van WET hechten grote 
waarde aan specialistische juridische kennis en kunde. Om die 
reden kiezen zij bewust voor specialisatie en zijn zij met name 
werkzaam binnen hun eigen rechtsgebieden.

Marloes van Maaren van 
huidinstituut Etoile: 
In race voor beste 
schoonheidsspecialiste
 
Marloes van Maaren begon twintig jaar geleden met een 
salon aan huis. Deze salon is inmiddels uitgegroeid tot een 
prachtig huidinstituut. Zoals Marloes aangeeft: Gegroeid als 
ondernemer, huid- en anti-agingspecialist en als eigenaar van 
Huidinstituut Etoile.

In september 2012 is het huidinstituut verhuisd naar een 
bedrijfspand aan De Zate. Dit in samenwerking met diverse 
lokale ondernemers, om verschillende takken van uiterlijke en 
innerlijke verzorging aan kunnen bieden. Het gaat inmiddels om 
een  haarstudio, pedicure, nagelstylist, specialiste permanente 
ontharing, specialiste permanent make-up, praktijk voor 
acupunctuur, personal trainer, voeding en lichaamsmassage. 
Allemaal ZZP-ers onder één dak. Dit jaar heeft Marloes de stoute 
schoenen aangetrokken om haar bedrijf te presenteren voor 
de Beauty Award, een Oscar in de branche. Door middel van 
een bedrijfspresentatie werd ze beoordeeld op vakkennis, PR, 
marketing, bedrijfsvoering, missie, visie etc. Na twee voorronden 
volgde de verrassing: ze werd genomineerd bij de TOP 3 als 
Beste Schoonheidsspecialiste van 2016. ‘Dat vind ik al een hele 
eer. Zo zetten we Dronten weer even op de kaart’. 
Op 21 maart is er een grootse gala avond in Studio 21 in 
Hilversum voor de bekendmaking wie er uiteindelijk met de 
Beauty Award naar huis gaat. 

De natte kant van Flevoland
Het geheel vernieuwde watersportprogramma VaarTV (RTL4) 
begon in januari met Flevoland en de Randmeren volop in 
beeld. Met het nieuwe format richt VaarTV zich nu ook op jonge 
mensen die enthousiast gemaakt worden voor verschillende 
vormen van watersport.

De vernieuwing heeft niet alleen een totaal ander format 
opgeleverd, ook de presentatie is vernieuwd. Het nieuwe VaarTV 
wordt gepresenteerd door Laura Hogendoorn en Nadia. Laura en 
Nadia zijn gepassioneerde watersporters die er alles aan doen 
om het hun gasten op en rond het water naar de zin te maken. 
Door de opzet van het programma ontstaat een unieke mix van 
adrenalinesporten als flyboarden, wakeboarden en parasailen met 

rustiger vormen als sloepvaren, suppen en kanovaren. In de hele 
reeks komen de mooiste watersportgebieden in Flevoland, de 
Randmeren, de Achterhoek en Limburg in beeld. Daarnaast wordt 
er elke aflevering aandacht besteed aan nieuwe boten, producten 
en andere watersport gerelateerde onderwerpen. De eerste 
uitzending ging helemaal over kiten en tuben op de Randmeren.

Samenwerking
Toerisme Flevoland, Gebied coöperatie Gastvrije Randmeren en 
de gemeenten Spakenburg, Bunschoten, Zeewolde, Harderwijk, 
Dronten, Lelystad, Urk en Almere zijn partner in het programma 
VaarTV. De vierde en laatste uitzending is te zien op 27 februari.

Petra Leene wil ook natuur  
in de ‘States’ ontdekken
Bij velen is het wel bekend: Petra Leene van galerie 
kunstuitleen inlijsterij Aan de Amstel vertrekt naar Amerika. 
Voor Handel & Wandel reden voor een korte laatste reactie 
van deze geweldige onderneemster.

Petra, je gaat met je gezin en je bedrijf emigreren naar Amerika 
waarom? Is Nederland te klein? ‘Nee hoor! Het was al jaren mijn 
droom om in de USA te wonen. Dat het nu na een paar jaar 
keihard werken uitkomt, is geweldig en die kans laat ik niet aan 
me voorbij gaan.’

Wat ga je missen?
‘Het cliché antwoord van ‘familie en vrienden’ gaat niet op, want de 
wereld is zo klein geworden dat ik ze waarschijnlijk meer ga zien als 
ik daar woon dan nu. Ik zal minder hoeven te reizen tussen Europa en 
de USA, dus dan houd ik tijd over om er met vrienden en familie die 
overkomen uit Nederland op uit te trekken, er is veel te ontdekken 
in de States qua natuur.’ In een lichtgrijs verleden had je de titel 
‘Ondernemer van het jaar’ bij onze bedrijfskring en in 2011 zelfs van 
de Kamer van Koophandel, mogen we aan de hand daarvan een 
beroep op je doen? Wil je ons promoten in de States?
‘De deur staat altijd open.’

reserveer alvast in uw agenda:
•  3 maart 2016 - businessborrel / de klink

• 7 april 2016 - businessborrel / de rede van dronten

• 5 mei 2016 - businessborrel / shortgolf

businessborrel
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Trudy Stoker
Verenigingsmanager Trudy Stoker stopt al tien jaar haar ziel en 
zaligheid in de OVDD en is ontzettend enthousiast over haar 
functie. Het is ook niet om de OVDD of om de functie dat ze 
besluit te stoppen na het zomerfeest. ‘Het is simpelweg genoeg 
geweest. Manager van deze vereniging zijn, dat doe je niet, dat 
ben je … en dat kost tijd, veel tijd.’ Haar raadslidmaatschap 
voor de VVD kent hetzelfde euvel, ook daar gaat heel veel tijd in 
zitten. ‘Daarnaast heb ik, je zou het bijna vergeten, ook nog een 
evenementenbureau.’

‘De uitdaging is groot, maar mooi!
Het is een mooie job!’

Trudy is trots op wat de OVDD in tien jaar heeft bereikt. ‘We zijn de 
meest eigenwijze ondernemersclub in Flevoland en dat vind ik erg 
leuk. Onze bestuurders zijn professioneel en zitten regelmatig aan 
tafel bij regionale en lokale bestuurders. Belangenbehartiging speelt 
een steeds grotere rol in hun portefeuille. We zijn een serieuze 
gesprekspartner en daar ben ik trots op.’

Spin-in-het-web
Wie denkt dat de verenigingsmanager alleen activiteiten organiseert 
en de administratie bijhoudt, heeft het mis. ‘Hester Vroegop noemt 
mij een spin-in-het-web en zo voel ik het ook. Ik onderhoud de 
contacten met Flevolandse bedrijfskringen, de gemeente en de 
provincie op het uitvoerende vlak. De uitdaging is om te zorgen dat 
het bestuur op tijd de nodige informatie krijgt voor de verschillende 
vergaderingen. Ik bezoek leden en werf ook nieuwe leden, de 
uitdaging is groot, maar mooi! Het is een mooie job!’ 

Lastige keuze
Stoppen met de OVDD was een lastige keuze. ‘Ik had er pijn van in 
mijn buik toen ik het vertelde. Het is ook niet een beslissing die je zo 
maar eventjes neemt. De contacten met heel veel ondernemers ga 
ik missen, de diversiteit aan werkzaamheden ook. We hebben zo’n 
gaaf bestuur, daar moet ik helaas ook afscheid van nemen. Uiteraard 
blijf ik met mijn evenementenbureau lid en kom ik als bezoeker naar 
de OVDD-activiteiten.’ 

bestuurders
profiel

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

reserveer alvast in uw agenda:
• 21 maart 2016 -  voorzitter gast van de radio / omroep

   flevoland

agendapunten

Flevosap krijgt nieuwe 
etiketten
De sapproducten van Flevosap worden voorzien van etiketten 
met een nieuwe huisstijl, waarmee de uitstraling van de 
producten wordt veranderd. De uitstraling mag dan veranderen, 
de herkenbaarheid blijft gewaarborgd. Op het nieuwe etiket 
staat bijvoorbeeld nog steeds de ‘lachende appel’ afgebeeld.

In de meeste supermarkten van Nederland zijn de sappen van 
Fruitkwekerij Vermeulen uit Biddinghuizen al jaren verkrijgbaar. 
De aanpassing van de etiketten is een volgende stap in de 
professionalisering die het bedrijf eerder al inzette met het 
aanpassen van de flessen waarin de sappen worden verkocht. 
De nieuwe huisstijl was al te zien in de seizoenssmaak appel-
winteravond (appelsap met een vleugje glühwein), die eind 2015 
in de schappen verscheen.

Flevosap wordt verkocht in de smaken appel, appel-aardbei, 
appel-cassis, appel-citroen, appel-kers, appel-peer, appel-
sinaasappel, peer, peer-cranberry, sinaasappel en appel-peer-
zwarte-bes.



‘Walibi monitort continu 

klanttevredenheid’

bedrijf
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Het laatste stukje Flevohof maakt plaats 
voor een modernere uitstraling in het 
Walibi BizNiz Center in Biddinghuizen. De 
renovatie is afgelopen winter begonnen 
en nu wordt de laatste hand gelegd aan 
de verbouwing. Directeur Mascha van Till 
kijkt tevreden om zich heen. ‘We kunnen er 
weer even tegen. De uitstraling is haar tijd 
vooruit en ook is er gewerkt aan een betere 
geluidsisolatie. We zitten hier natuurlijk 
wel naast een attractiepark.’

Tot in de puntjes
Waar attractiepark Walibi zich richt op 
tieners en jong volwassenen, heeft Walibi 
BizNiz Center een veel bredere doelgroep. 
Maximaal 600 mensen kunnen er tegelijk 
terecht in de vernieuwde ruimte. ‘Maar we 
verzorgen ook partijen voor 15.000 mensen, 
waarbij het BizNiz Center ingezet wordt. 
Dat vergt wat meer organisatie.’ Mascha 
lacht als ze uitlegt dat veel mensen denken 
dat er alleen maar friet en frikadellen te 
bestellen zijn.  ‘Chef-kok Hans Braaksma 
uit Elburg maakt de lekkerste dingen klaar. 
Ik geniet al anderhalf jaar van wat hij ons 
voorzet. Ik ben een enorme pietlut, maar 
over zijn kookkunsten heb ik nog nooit iets 
te klagen gehad.’ Alles tot in de puntjes 
verzorgen, dat is waar de medewerkers op 
worden geselecteerd. ‘De klant moet het 
gevoel krijgen dat alles vanzelf gaat, terwijl 
wij achter de schermen heel hard ons best 
doen. Wat we allemaal kunnen bieden is nog 
niet bij iedereen bekend, vandaar dat klanten 
na een eerste bespreking vaak blij verrast 
naar huis gaan.’

Busverbinding
Mascha van Till houdt er niet van om dingen 
aan het toeval over te laten. ‘Alles wordt 
hier tot in de details voorbereid en continu 
monitoren we de klanttevredenheid. We kijken 
naar de negatieve, maar ook naar de positieve 
reacties.’ Halloweenavonden zijn al jaren een 
hoogtepunt voor bezoekers. Er wordt gekeken 
naar verbetering en verandering. ‘We willen 
bezoekers positief blijven verrassen en dat lukt 
alleen als je zelf een actieve houding aanneemt, 
anders krijg je wat je altijd kreeg.’ Als ze een 
wens voor de toekomst mag uitspreken, gaat 
de directeur van Walibi voor een busverbinding 
met het station van Dronten. ‘Nu zijn we 
bereikbaar vanaf het station in Harderwijk. Een 
snellere verbinding vanuit Flevoland zou voor 
onze gasten ideaal zijn.’

Andersom
De achtbanen uit de Sixflags-tijd zijn gebouwd 
met de achterkant naar voren. Niet in de 
stijl van de huidige directeur. ‘Wij zijn alles 
in fases aan het aanpassen. Het moet ook 
voor de bezoeker die er niet ingaat, leuk en 
aantrekkelijk zijn. In de wachtrij van de nieuwe 
achtbaan (5D-experience) loop je door de 
attractie. Als je eruit komt, loop je er onderdoor. 
Zo is het zichtbaar en voelbaar voor iedereen.’ 
Meer details laat Mascha nog niet los. De 
spanning wordt voor de doelgroep langzaam 
opgebouwd via Snapchat. Videobeelden van 
9 seconden zijn de hints die om de zoveel tijd 
de social mediawereld worden ingestuurd. 
‘Ook worden Facebook en Instagram gebruikt, 
maar Snapchat is altijd het eerste, omdat onze 
doelgroep zich daar bevindt.’ •

bedrijf
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Thrill-leader
Walibi is thrill-leader van de Benelux. 
Volgend doel is om de eerste plek van 
Europa te veroveren. ‘Met de nieuwe 
achtbaan die 24 maart open gaat en 
de volgende die gepland staat in 
2019, zijn we op de goede weg.’

Het attractiepark in Biddinghuizen 
denkt altijd tien jaar vooruit, voor 
attracties geldt zelfs een termijn van 
dertig jaar. ‘Vanuit de Flevohof-tijd is 
er veel ruimte en groen overgebleven, 
die wordt gekoesterd. Sixflags bracht 
prachtige en unieke achtbanen. 
Die combinatie is uniek en zorgt er 
voor dat we een mooie mix tussen 
uitdaging en rustmomenten in ons 
park hebben.’

BIZNIZ ACTIE VOOR OVDD-LEDEN
ZORGELOOS VERGADEREN IN HET BIZNIZ CENTER VAN WALIBI HOLLAND

Dat willen we natuurlijk ook voor de leden van de OVDD!  
Daarom hebben we voor onze buren een aanbieding om  
zorgeloos te vergaderen in ons BizNiz Center: 

Start de dag met een ontvangst met zoete lekkernijen en geniet 
tijdens de gehele vergadering van onder andere onbeperkt verse  
koffie, thee, ijswater, onbeperkt vers fruit, flipover met stiften en  
gratis Wifi in het gehele BizNiz Center.

Vergaderen op een externe locatie, je zou het eigenlijk  
vaker moeten doen. Je wordt niet gestoord, je zit in een 
inspirerende omgeving, je bent in handen van professio- 
nals en vergaderen op een externe locatie zorgt voor een  
betere groepsdynamiek.

WAT BIEDEN WIJ? 

• Elke zaal beschikt over daglicht, verduisteringssysteem en climate control
• Alle zalen zijn op de begaande grond en hebben toegang tot het buitenterras
• 140 parkeerplaatsen gelegen naast het BizNiz Center
• Een prachtige groene omgeving, het Veluwemeer bevindt zich op steenworp afstand 
• Een uitstekende keuken, onder leiding van sterrenchef Hans Braaksma 
• 143 reeds gemoderniseerde huisjes welke allen beschikken over gratis WiFi

Ga voor meer informatie naar walibi.nl/OVDD of bel Maarten of Marlinde via 0321- 329 975 

THE SKY IS THE LIMIT!  

BOEK EEN VERGADERARRANGEMENT VANAF € 14,50 P.P. 
EN ONTVANG 50% KORTING OP DE ZAALHUUR.
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Jerunits heeft geen duidelijke startdatum. 
Is dat de datum van eerste verkoop? Of 
toch de datum van de inschrijving van bij 
de Kamer van Koophandel? Het maakt 
Jeroen niet uit, hij heeft een hoop lol in 
zijn werk en daar gaat het om. Na 16 jaar 
in de kredietverlening vindt hij het erg leuk 
om een product te verkopen in plaats van 
een dienst. De meeste voldoening haalt hij 
eruit als een unit, na een goed advies, een 
passende volgende gebruiker krijgt. ‘De 
gemiddelde gebruiksduur van een unit is 
vijf jaar per gebruiker. Als je klaar bent, gaat 
hij naar de volgende gebruiker die er vaak 
een compleet ander doel voor heeft. Een 
school wordt winterbandenopslag en een 
voormalige kantine wordt huisvesting voor 
Polen.’

Blokken stapelen
Met iedere klant heeft Jeroen kort, maar 
intensief contact. ‘Soms willen mensen een 
unit ongezien kopen, maar dat doe ik liever 
niet. Ik geef dan aan dat ik ook altijd ga kijken 
voor ik er eentje koop, dat overtuigt de klant 
meestal wel. Je ervaart de ruimte pas als 
je er zelf instaat.’ Struinend over het terrein 
van 13.000 m2 kom je units tegen waarvan 
de vorige bestemming meteen duidelijk is. 
Vrolijke tekeningen op de ramen brengen je 
in een school, bouwtekeningen doen denken 
aan een schaftunit op een bouwplaats. Bij 
andere units blijft het gissen naar welk doel 
ze eerder hadden. Jeroen legt uit dat je 
losstaande en schakelunits in verschillende 
maten hebt. ‘Ramen en deuren zitten bij 
schakelunits op dezelfde plek. Het is net 
Lego, je kunt oneindig doorbouwen.’

Kantoorunits
Oma in de tuin laten wonen? Extra 
kantoorruimte nodig? Er zijn net zoveel 
merken en soorten units als auto’s. Jeroen 
ziet het daarom als zijn taak om goed door 

te vragen bij de klant. ‘Wat ga je met je unit 
doen? Ga je de bodem zwaar belasten of komt 
er een glazen pui in? Je hebt grote verschillen 
in kwaliteit en vaak is het de eerste keer 
dat de klant een unit koopt.’ Jerunits levert 
voor binnen- en buitengebruik. Bedrijven en 
boeren die units gebruiken als kantoor of 
kantine zijn de grootste afnemers. Een unit 
kan bij normaal gebruik een generatie lang 
meegaan. Maar het is een enorm verschil 
of het een reservespreekkamer is bij een 
gemeentehuis of dat de unit bij Corus op 
IJmuiden staat. 

Waardevast
‘Gerard, deze unit moet naar Lemmer. 
Goede reis.’ Jeroen voorziet iedere unit van 
een persoonlijke boodschap als hij zelf de 
vrachtwagenchauffeur niet kan ontvangen. 
Hij hield er geen rekening mee dat hij zijn 
tekst - elf jaar later - bij terugkoop weer zou 
aantreffen. ‘Als je er goed voor zorgt, blijft de 
unit waardevast en gaat hij een lange tijd mee. 
Een unit lijdt het meeste op de transportdag. 
Van rotondes en vluchtheuvels kunnen naden 
en kitranden iets gaan wijken. Een kwestie 
van alles controleren zodra hij op zijn plek 
staat.’ Jeroen denkt dat dat ook zorgt voor 
het succes van zijn bedrijf. ‘Een unit plaatsen 
is relatief goedkoop, snel en eenvoudig te 
realiseren.’ 

Keet
Sinds twee jaar staat er dan eindelijk een 
eigen unit op zijn erf als speelhuisje. Hij koopt 
en verkoopt er vijf- tot zeshonderd per jaar. 
Jeroen reist vanuit zijn kantoor in Swifterbant 
het hele land door voor inkoop van units. 
Noem het geen keet, dan verbetert Jeroen 
je meteen. ‘Keten hebben een puntdak, units 
een plat dak. Ik had een klant die wilde een 
Portakabin. Ik moest op mijn tong bijten om 
niks te zeggen. Het merk is zo als soortnaam 
ingeburgerd, ik laat het dan maar zo, haha.’ •

Vergunning?
Jerunits krijgt vaak de vraag of 
er een vergunning voor plaatsing 
nodig is. Het antwoord ‘Wat mij 
betreft niet,’ deed voormalig 
wethouder Paul Gach glimlachen. 
‘Met de omgevingsvergunning 
is het soepeler, al passen 
gemeenten regels verschillend 
toe en dat kan eigenlijk niet. En 
een roze unit in je voortuin is 
vragen om ellende.

Op een bedrijventerrein is dat een 
ander verhaal en op bouwlocaties 
is een unit gebruikelijk. Als je 
hem voor verhuur aan toeristen 
wilt gebruiken, heb je met andere 
regels te maken. Ik verkoop de 
unit, verzorg het transport en 
de plaatsing. De klant regelt de 
vergunning als dat nodig is.’

bedrijf
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Je eigen bedrijf inrollen, het gebeurt niet veel mensen. Jeroen Holman uit 
Swifterbant overkwam het jaar vijftien jaar geleden. Op zijn erf plaatste hij 
een (kantoor)unit voor eigen gebruik. Die wilde iemand meteen kopen. Jeroen 
kocht er twee terug en in plaats van er eentje te verkopen, was hij ze beiden 
zo kwijt. U raadt het al … er kwamen er vier voor in de plaats. 

‘Jerunits koopt- 
en verkoopt
units voor 
tijdelijk gebruik’
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Of het bewust is dat het OVDD-Nieuwjaarsfeest steeds 
op een andere locatie wordt gehouden, weet ik niet. Twee 
jaar geleden in de Meerpaal in Dronten, vorig jaar Dorhout 
Mees in Biddinghuizen en nu weer op een ander stukje 
gemeentegrond: bij Walibi Holland. Eigenlijk best leuk om 
zo die verschillende feestlocaties te bezoeken. En deze 
vond ik extra bijzonder. Want, wees eerlijk, hoeveel mensen 
kunnen zeggen dat ze in januari backstage op een pretpark 
rondlopen? Bij mij kon het in ieder geval rekenen op 
verwonderde en licht jaloerse blikken in de familie.

Een groot deel van mijn familie zie ik op een vast moment in het 
jaar: tijdens de kerstdagen. Vroeger gingen we dan naar opa 
en oma en hoewel ze al jaren niet meer leven, blijven we elkaar 
als familie nog steeds opzoeken. Van oudsher gourmetten wij 
tijdens Kerst, al staat die traditie steeds meer ter discussie 
nu we een aantal vegetariërs in ons midden hebben. Maar dit 
hebben we wonderwel naar ieders tevredenheid opgelost: we 
gourmetten nu weer op de ouderwetse manier, waarbij iedereen 
een eigen pannetje op het gourmetstel heeft. Eigenlijk ook wel 
zo praktisch, want die bakplaat spetterde behoorlijk en het 
heeft me al eens een duur overhemd gekost. We houden het 
er maar op dat ook dat goed is voor de economie. Hoe dan ook 
… na het eten zitten we altijd in een soort kring en passeren 
allerlei onderwerpen de revue, waaronder dit jaar dus ook mijn 
ondernemersfeest van januari bij Walibi. Vooral de jongeren in 
de familie waren direct geïnteresseerd. Dat klonk zo ongeveer 
als: ‘het lijkt me zó vet om vlakbij Walibi te wonen. Ik zou op 
zeker een seizoenskaart kopen en vaak gaan kijken’. Nou, ja, 
u snapt de strekking. En, dat was nog wel het allerbelangrijkst 
voor ze, of ik misschien ook meteen even wilde kijken hoe het 
ging met de nieuwe achtbaan. 

Om eerlijk te zijn wist ik niet eens dat er een nieuwe attractie 
in aanbouw is (moet je nagaan hoe weinig je soms weet over 
je eigen achtertuin). ‘Ja, joh’, zei mijn nichtje, ‘het was nog 
volop in het nieuws. Want er waren mensen die geheime foto’s 

hadden gemaakt en verspreid op internet en daar was het park 
niet blij mee’. Uiteraard deed ik geen beloftes, maar mijn interesse 
was hoe dan ook gewekt. De middag voor het feest zocht ik op 
hoe ik moest rijden en zocht ik ook even naar nieuws over die 
nieuwe attractie. Walibi had bekendgemaakt dat deze ‘crazy leipe 
nieuwe ride’ 32 meter hoog wordt. Deze wordt geel-zwart en moet 
in maart af zijn. Ik begrijp wel dat ze er verder zo weinig mogelijk 
over melden, want het mysterie levert natuurlijk extra bezoekers 
op. En als je op de hoogte wilt blijven, volg je Walibi op Snapchat 
via ‘Walisnaps’. Goed, ik hoor dus niet helemaal tot de doelgroep 
blijkt hier wel uit, want ik begrijp helemaal niet wat dit betekent. 
Ook niet wat een ‘crazy leipe ride’ is trouwens.

En het nieuwjaarsfeest? Ik vond het geweldig! Je werd namelijk met 
een golfkar over het voor bezoekers gesloten attractiepark geleid. 
Langs de Splash Battle en de Spinning Vibe, de Hudson Bay en de 
Crazy River. Zo richting Club Psyke voor een onvervalste OVD5D-
experience. Wat zullen mijn nichtjes jaloers zijn! Ik kom hoe dan 
ook tijdens het seizoen terug, want ik wil deze crazy ride ook wel 
eens bij daglicht maken. Dat wordt ‘Hard gaan’!

Reageren?
decolumnist@handelenwandel.info 

de columnist

‘Crazy leipe ride’

De Columnist

Persbericht: ‘Audi rijders staan bekend 
om de meeste snelheidsboetes’.

Ik moest er aan denken toen in de derde week van januari 
2016 een oud-ondernemer uit Dronten met hetzelfde merk 
auto tegen ons pand te Dronten botste. Per abuis de rem en 
het gaspedaal met elkaar verwisseld. Commotie alom, politie 
erbij. De autobestuurder laten bijkomen van de schrik, een kop 
koffie doet wonderen. Het formulier van de schadeverzekering 
invullen en de boel is weer geregeld. We gaan er van uit dat 
alles weer goed komt.

In ondernemersland is ook veel te verzekeren maar niet 
alles. Ondernemersrisico heet dat dan. Voor menigeen geen 
gouden tijden; vele winkelstraten worden al ontsierd door lege 
winkelpanden.

Natuurlijk probeer je als ondernemer zoveel mogelijk onvoorziene 
risico’s te voorkomen. Het hebben van een klankbord is dan 
ook een “must”. Het tot je beschikking hebben van specialisten 
op een breed terrein is dan ook een groot goed. 

Regeren is vooruitzien en wie schrijft die blijft. Menig 
ondernemer moet er even voor gaan zitten maar het maken 
van een begroting geeft ook veel inzichten voor het nieuwe jaar 
2016. De mogelijkheid bestaat om je administratie te koppelen 
aan een programma die je belangrijkste ke®ngetallen op een rij 
zet. Ook de vergelijking met een benchmark van soortgelijke 
bedrijven met dezelfde omvang uit dezelfde regio geeft veel 
inzichten. Countus kan nu gebruik maken van een dergelijke 
benchmark waar 600 verschillende branches in zitten. 

Dit alles ten dienste van de klant die meer van zijn accountant 
mag en kan verlangen. Slagvaardiger werken met meer 
toegevoegde waarde. Daar zou ik als ondernemer blij van 
worden.

www.countus.nl

‘Op 1 januari 2016 is de Wet werken 
na AOW-gerechtigde leeftijd in 
werking getreden. Deze wet maakt het 
voor werkgevers aantrekkelijker om 
werknemers na het bereiken van de AOW-
gerechtigde leeftijd in dienst te nemen en 
te houden.’

De wet bevat samengevat de volgende maatregelen:
•  Een werkgever mag een AOW-gerechtigde werknemer 6 

tijdelijke contracten geven (normaal 3) binnen 48 maanden 
(normaal 24 maanden) voordat de werknemer recht heeft op een 
arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd;

•  De opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst van een AOW-
gerechtigde werknemer is standaard 1 maand;

•  In geval van ziekte van een AOW-gerechtigde werknemer geldt 
een loondoorbetalingsverplichting van 13 weken in plaats van 104 
weken;

•  In 2018 wordt de nieuwe wet geëvalueerd en wordt bepaald of de 
loondoorbetalingsverplichting bij ziekte wordt teruggebracht naar 
slechts 6 weken.

Dieke Talsma is advocaat arbeidsrecht en contractenrecht bij 
WET Advocaten, Juristen & Mediators. Naast advocaat wordt 
Dieke ingeschakeld als interim jurist voor projectmatige juridische 
opdrachten. Bij het kantoor is tevens werkzaam Jennie Kempenaar-
van Ittersum. Zij houdt zich met name bezig met bestuursrecht en 
ondernemingsrecht. Jennie heeft een bijzondere interesse in agrarisch 
recht. Tot de advocaten van WET behoren daarnaast Marieke van den 
Eshof en Lousan Withaar. Zij zijn werkzaam als familierechtadvocaat 
en scheidingsmediator. Echtscheidingsbemiddeling biedt partijen die 
in gezamenlijk overleg willen scheiden een platform om met elkaar te 
overleggen en te onderhandelen over de afwikkeling van hun relatie 
die voor hen beide bevredigend is. 

WET Advocaten, Juristen & Mediators heeft vestigingen te Dronten 
en Urk en een bezoeklocatie in Lelystad. Meer informatie kunt u 
vinden op de website, www.wet-advocaten.nl.

countus accountants

& adviseurs

Roelof Tuin

wet advocaten,
juristen & mediators

Dieke Talsma

ondernemers
aan het woord
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‘We hebben een naam hoog te houden. 
En dat doen we met plezier.’ Jan en Rob 
Willems zijn met Willems Automobielen 
een begrip in Dronten. Dit komt door 
hun stelregel dat alles om service draait. 
Een motto dat van vader op zonen is 
overgedragen. ‘Service is het onderscheid’, 
volgens Jan Willems. ‘Ongelooflijk veel 
service. Voor de klant is dat onbetaalbaar, 
want wij zijn er, wat er ook gebeurt, dat is 
ons vak.’

Het begint in 2000 in een loods (Staalwijk), 
verplaatst zich in 2002 naar een ruimer 
pand (Flevo Delta), wordt uitgebreid met 
nog een pand en voor je het weet zijn er 
twee garages. Samen, maar ook weer 
apart van elkaar, in elk geval niet efficiënt. 
De oplossing: een nieuw pand aan de 
achterzijde (De Dinkel). En daarmee weer 
één garagebedrijf: Willems Automobielen. 
Een prachtig nieuw bedrijf, gerealiseerd met 
zoveel mogelijk lokale ondernemers.

Roggebot
Jan (50) en Rob (43) Willems zijn geboren 
Drontenaren. Preciezer: Jan is geboren 
‘op’ Roggebot. Daar waar het fietspad een 
bocht maakt, daar stond in de pioniersjaren 
een loods met een klein tankstation en een 
salonwagen: op de loods stond ‘Service’, 
hetgeen Arie Willems (inmiddels 85) tot 
de echte grondlegger van zijn zoons motto 
maakt. Rob Willems kwam pal na de 
verhuizing naar Dronten ter wereld. Vader 
Arie loopt overigens nog met regelmaat 
binnen aan het bedrijf aan de Linge, een 
gewoonte die hij ook aan De Dinkel zal 
voortzetten. 

Nieuwbouw
Rob: ‘Er zijn verschillende plannen geweest 
om het geheel tot één bedrijf te krijgen, maar 
de tijden of eigenlijk de banken, zaten niet 
mee; zeg maar ronduit tegen. Om kort te 
gaan: we moesten het zelf doen. Dus zoeken 
naar een nieuwbouwlocatie. Heel even is de 
‘Poort van Dronten’ in beeld geweest, maar 
daarin zijn we afgehaakt. Te veel eisen, ook 
van gemeentewege.’

En nu toch nieuwbouw, op een perceel pal 
achter de huidige garage. Jan: ‘Ook niet 
zomaar voor elkaar, maar het is gelukt.’ 
Willems Automobielen hoopt vanuit dit 
pand met ruimere werkplekken (minder 
brugwissel) de klanten nog beter te kunnen 
bedienen. Het staat allemaal in het teken van 
meer ruimte - hoewel juist Jan zijn kantoor 
kleiner wordt. ‘Het betekent efficiënter 
kunnen werken om de service zo hoog 
mogelijk te houden, maar bijvoorbeeld ook 
meer autovoorraad. Het belangrijkste is 
om als één garagebedrijf te functioneren. 
Duidelijkheid voor de klant en voor ons.’

Dorpsgarage
Van oudsher neemt Willems een plaats als 
dorpsgarage in. Met Bovag erkenning. Rob: 
‘Heel belangrijk, al is onze eigen garantie 
beter. Maar niet iedereen kent Willems … 
en ondertussen is zo’n 40 procent van onze 
klanten toch afkomstig van buiten Dronten.’ 
Met de komst van de nieuwbouw is Dronten 
ook een hypermoderne wasstraat rijker: een 
roll-over, waar voertuigen tot 2.90 meter 
hoog door kunnen. ‘Dus ook busjes met een 
imperiaal, campers en caravans. En tegen 
een goede prijs: óók service.’ •

Klassiek maar modern
Willems Automobielen is een 
modern bedrijf met de nieuwste 
technieken in huis. Maar toch zijn 
ze ook heel klassiek. Eigenlijk een 
soort moderne smid. Ze doen alles, 
ook reparatie van aanhangers, en 
vooral veel service en onderhoud 
aan bedrijfsbussen, campers en 
natuurlijk luxe wagens. Monteurs 
bij het bedrijf kunnen nog een 
lasje leggen, dat zijn sleutelaars, 
mensen die van hun hobby hun 
werk hebben gemaakt; vakmensen 
pur sang. Die een gaatje in een 
uitlaat kunnen lassen in plaats van 
alleen een pijp te vervangen. Want 
ook de klant niet op onnodige 
kosten jagen is service. Bovendien 
is Willems Automobielen door 
Bosch Carservice gecertificeerd 
als duurzaam bedrijf. En daar zijn 
ze best trots op.

bedrijf
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‘Service is
alles voor ons’
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Van oudsher is Autobedrijf Schaap in Dronten een synoniem voor 
Volvo. Tenminste, zo was het altijd. Wie Volvo zegt, zegt nog steeds 
Jacob Schaap. Maar wie tegenwoordig Jaguar of Land Rover 
zegt, zegt óók Jacob Schaap. En ook Toyota en Suzuki horen in 
dit bedrijf thuis. ‘Volvo vertegenwoordigen we al meer dan 30 jaar. 
Daar zijn we heel trots op. Want Volvo is kwaliteit en dat kan menig 
Drontenaar beamen. Maar tijden veranderen, en ook al gaat bij ons 
kwaliteit en service beduidend verder dan de auto alleen, we zijn 
méér dan alleen een Volvo dealer geworden.’

Land Rover
Met name vlak na de eeuwwisseling ging het autolandschap letterlijk 
op de schop. Voor Jacob Schaap betekende het de kans om te 
verbreden. In 2003 werd het dealerschap van het Engelse herritage 
merk Land Rover binnen gesleept. Een merk met een consequente 
visie: een combinatie van toonaangevende eigenschappen en een 
karakteristiek, doelmatig ontwerp.  De variatie tussen de luxueuze en 
sportieve uitstraling is ook terug te zien in de verschillende modellen 
zoals Defender, Discovery, Evoque en de stoere Range Rover Sport. 

Jaguar
Een logisch vervolg op het dealerschap van Land Rover is dat van 
het toonaangevende luxueuze en altijd tot de verbeelding sprekende 
merk Jaguar. Sinds september is Autobedrijf Jacob Schaap ook 
hier dealer van. Jaguar maakt bij Schaap een vliegende start, want 
de nieuwe XE sport sedan is direct verkrijgbaar. Later dit jaar volgt 
ook de F-Pace, de eerste cross-over van Jaguar. ‘En om meteen 
even een misverstand uit de weg te ruimen, de Jaguar XE kost nog 
geen veertig mille. En voor zakelijke rijders zijn er ook versies met 
21% bijtelling. Jaguar is wat ons betreft een geduchte speler op 
de zakelijke markt. En ik durf nu alvast te stellen dat we dat met de 
Autotest in de Handel & Wandel zullen bewijzen ook.’

‘In 1990 ben ik begonnen als junior verkoper bij Auto Klerk in 
Lelystad, de toenmalige Peugeot dealer. Peugeot vertegenwoordiger 
Hoegen Dijkhof is eerder dat jaar gestopt, ze zaten in een groot 
mechanisatiepand op de plek waar LeenBakker nu zit, weet u dat nog? 
Auto Klerk kreeg toen de uitdaging om naast de vestigingen Lelystad 
en Almere ook Dronten te gaan vertegenwoordigen. Daarvoor werd 
ruimte gehuurd in het pand aan de Havenweg.’

Mooie uitdaging
‘Voor een 19-jarige een enorme uitdaging, maar wel een hele leuke, want 
hoe vaak krijgt iemand de kans om in de gemeente waar hij geboren en 
getogen is zelfstandig te gaan verkopen? Aldus geschiedde en na een 
jaar of zeven begon het te kriebelen en diende een nieuwe uitdaging 
zich aan, samen met mijn toenmalige collega bood Klerk ons aan om 
zelfstandig door te gaan, fantastisch! Ruim zes jaar later en inmiddels uit 
ons jasje gegroeid zijn we verhuisd naar de Fazantendreef.’
‘Europese regelgeving maakt het de kleine zelfstandigen in de 
autowereld niet makkelijk en we besluiten om aansluiting te zoeken bij 
een grotere organisatie: Auto Palace in Zwolle. Dit familiebedrijf had al 
sinds 1950 ervaring met  Peugeot en ziet een overname van die kleine 
maar trotse vestiging in Dronten wel zitten. En zo is het gekomen dat we 
inmiddels al 12 jaar Auto Palace heten en op één van de mooiste punten 
van Dronten (Pioniersweg) onze auto’s prachtig kunnen presenteren.’

Dynamiek
Dat de markt dynamisch is weet iedereen en ook Auto Palace 
probeert daarin door te groeien. Naast service in al zijn facetten voor 
het merk Peugeot, dus reparatie, onderhoud, leasing, financiering en 
verkoop vertegenwoordigt de Auto Palace groep, die inmiddels 10 
vestigingen telt, ook de merken Fiat, Alfa Romeo, Jeep en Hyundai. ‘Ik 
zie U graag bij mij in de showroom, want als wij elkaar in de afgelopen 
25 jaar nog niet hebben getroffen, wordt dat nu de hoogste tijd.’

Sinds eind jaren zestig is Opel een sterk vertegenwoordigd merk in 
Dronten. Sinds 2007 is het de Broekhuis Groep die dit dealerschap 
voor haar rekening neemt. ‘Iedere dag het verschil willen maken, 
met als doel enthousiaste klanten. Dat is waar ons team voor staat. 
Mensen thuis laten komen, recht in de ogen kunnen kijken en hoe 
dan ook helpen. In Dronten is mobiliteitsgarantie een groot goed. 
Voor ons betekent dat, ook als er direct geen oplossing is, dat de 
klant met een auto naar huis gaat.’

Broekhuis Groep
De vestiging in Dronten is laagdrempelig. ‘Klanten voelen zich thuis 
bij ons en kunnen uitleg krijgen in bijzijn van de monteur over de 
te verrichten werkzaamheden. Ook als dit betekent dat de klant 
even mee moet kijken in de werkplaats. Transparantie is voor 
klanten belangrijk. Men krijgt graag uitleg over werkzaamheden 
aan de auto en de te verwachten kosten in de toekomst.’ 
Broekhuis Groep heeft een brede spreiding van activiteiten. 
Behalve verkoop en onderhoud van nieuwe en gebruikte auto’s 
hebben we ondermeer een eigen leasemaatschappij, Broekhuis 
Lease en acht schadeherstelbedrijven. Verder verzorgen wij 
bedrijfswagenaanpassingen en regelen wij voor onze klanten 
verzekeringen en financieringen.

Opel
Opel staat als merk voor mooie producten met nieuwe technologieën, 
zoals Opel Onstar: internet in de auto met wifi hotspots. Met 
een simpele knop in de auto maakt de klant verbinding met een 
persoonlijke online en service assistent. Dus geen computer, maar 
een mens achter de knop.

De Broekhuis Groep is onlangs gekroond tot Innovam-RDC 
Automotive Company of the Year. ‘Opel is volledig ‘back in the game!’

OPROEP TESTRIJDERS GEZOCHT

Wilt u één van de drie Handel & Wandel testrijders voor het 
jaar 2016 zijn? Mail dan uw naam, bedrijfsnaam, uw leeftijd 
en het merk en type van uw huidige zakelijke auto naar 
testrijder@printonmedia.nl. Uit de inzendingen voor testrijders 
wordt een selectie gemaakt op basis van leeftijdscategorieën. 

Lokale dealers
In de nieuwe Autotest rubriek wordt samen met Drontense 
ondernemers en dealers aandacht besteed aan zakelijke auto’s. 
De deelnemende dealers voor 2016 zijn: 

Broekhuis Opel Dronten
Autobedrijf Jacob Schaap 
Auto Palace Dronten

Deze lokale ondernemers stellen bij toerbeurt ieder een auto 
voor één of twee dagen ter beschikking aan de testrijder. Er 
zijn drie testrijders, waardoor er een goed onderling vergelijk 
kan ontstaan. De testrijders gaan de auto’s uitvoerig testen. 
In ruil daarvoor schrijven zij een review voor Handel & Wandel. 
Deze review gaat vooral over de beleving en het gevoel die de 
ondernemer bij de auto heeft.

Kennismaking
De Autotest is beslist geen wedstrijd waarbij we op zoek zijn 
naar de beste auto, maar is bedoeld om onze lezers kennis te 
laten maken met drie verschillende zakelijke modellen en de 
bijbehorende autobedrijven. 

Door de diversiteit in ondernemers (testrijders), zakelijke 
modellen (testauto’s) en beleving (persoonlijke ervaring) 
verwachten wij onze lezers een aantrekkelijke en lezenswaardige 
Autotest te bieden.

autobedrijf
jacob schaap

auto palace
dronten

broekhuis opel 
dronten

Joost Schaap Albert BrouwerBob van Stempvoort

Het zakelijk magazine Handel & Wandel wordt dit jaar ook het podium voor de nieuwe rubriek 

‘Autotest’. Met drie lokale dealers die een auto ter beschikking stellen en drie ondernemers die de 

verschillende auto’s dit jaar mogen testen, komen er in de komende edities uitgebreide reviews van 

drie zakelijke auto’s - uit de zogenaamde businessclass – die geschikt zijn voor een breed publiek.

onze service onze serviceonze service

h&w podium voor lokale autotest
wilt u testrijder worden? 

Met trots presenteren wij u de brandstofsponsor:



bedrijf
27

thema
25

Veel ondernemers met een B.V. zijn ongemerkt eigenaar 
geworden van een micro- B.V. Altijd zijn de B.V.’s ingedeeld 
geweest in 3 categorieën, namelijk klein, middelgroot 
en groot.  En daar is nu door Europese wetgeving een 4e 
categorie toegevoegd: de micro-onderneming. Dat is een 
rechtspersoon die op twee opeenvolgende balansdata aan 
twee van volgende drie criteria voldoet:
• balanstotaal van maximaal 350.000 euro
• netto-omzet van maximaal 700.000 euro
• maximaal tien werknemers

Wat zijn de gevolgen?
De indeling in categorieën is van belang voor de minimale 
eisen die aan de jaarrekening worden gesteld, en aan de 
publicatiestukken voor de Kamer van Koophandel. De eisen die 
aan de jaarrekening van de kleine B.V. werden gesteld waren 
al beperkt, maar voor de micro-B.V. zijn deze nog beperkter. 
Heel grof gezegd: De jaarrekening van de B.V. mag bestaan uit 
een balans en winst- en verliesrekening. Geen boekwerk met 
toelichtingen meer, twee A4-tjes zijn in principe al voldoende.
En de stukken voor de Kamer van Koophandel zijn nog 
beperkter: alleen de balans behoeft te worden gedeponeerd.

Waarom wordt dit ingevoerd?
Het doel hiervan is administratieve lastenverlichting voor 
ondernemers. Daar is de politiek gek op, alleen begrijpen 
ze vaak niet hoe het in de praktijk werkt. Want als u dan 
veronderstelt dat dit voor u goedkoper zal worden, dan zal dit 
wellicht een teleurstelling worden. De administratie moet nog 
steeds op dezelfde manier worden verwerkt, daar verandert 

niets in.  De besparing zit vrijwel alleen in het afdrukken van minder 
pagina’s. Dus voor iets minder geld krijgt u een zeer beperkte 
jaarrekening. Geen enkel probleem als u de jaarrekening altijd 
direct in een la gooit. Maar als u de informatie gebruikt om uw 
onderneming bij te sturen, dan heeft u meer informatie nodig. En 
ook kunnen andere instanties (zoals de bank) om uitgebreidere 
jaarstukken vragen.

Wanneer wordt dit ingevoerd?
De nieuwe wetgeving is van toepassing op boekjaren die op of 
na 1-1-2016 aanvangen. Maar het mag ook eerder,  mits alle 
bepalingen worden toegepast. Nogmaals: het betreft aanpassing 
van de minimale eisen. Het zal altijd toegestaan zijn om meer te 
doen dan het minimum.

Andere wijzigingen:
Let op, er zijn nog meer wijzigingen doorgevoerd. Een belangrijke 
wijziging is dat de uiterste opmaaktermijn voor jaarrekeningen met 
1 maand is ingekort. Dat betekent ook dat als je nu nog binnen 13 
maanden na het boekjaar de jaarrekening moet deponeren (dus voor 
31 januari), dat die datum wordt aangepast naar 31 december. Voor 
alle B.V.’s in Nederland geldt dus:  de jaarstukken 2015 moeten 
uiterlijk op 31 december 2016 bij de KvK zijn gedeponeerd. En 
ook zijn de grenzen voor de andere categorieën fors opgetrokken, 
waardoor veel middelgrote B.V.’s opeens kleine B.V.’s worden. Dat 
heeft o.a. tot gevolg dat de verplichte accountantscontrole voor 
deze B.V.’s vervalt.  En daar zit dan wel een grote kostenbesparing in 
voor de ondernemer. Dus als u nu verplicht een accountantscontrole 
moet laten uitvoeren, overleg dan met uw accountant of dit nog 
nodig is. Het kan u duizenden euro’s schelen.

a+a accountancy | arjen de ruyter

‘Heeft u
         ook een micro-B.V.’

THE NEW JAGUAR XE
THE SPORTS SEDAN REDEFINED

VANAF € 41.250* 
LEASE VANAF € 659**

21% BIJTELLING

JACOB SCHAAP JAGUAR
Lelystad, T +31 (0) 32 041 1711, www.jacobschaap.nl

Min./max gecombineerd verbruik 3.8–8.1 l/100km. 
CO2 uitstoot resp. 99–194 g/km. 

THE ART OF PERFORMANCE

‘EIND AAN GEFORCEERDE AUTOKEUZE’

2016 gaat een mooi jaar worden, na jaren van bijtellingsperikelen 
en vaak bijbehorende geforceerde keuzes kiest u weer voor de 
auto die u eigenlijk wilt hebben. 

Eerlijk is eerlijk, als je in 2015 Peugeot vertegenwoordigde, zoals ik 
dat doe, was 2015 een geweldig jaar, want juist door die bijtelling 
hadden wij met de Peugeot 308 SW de onbetwiste verkooptopper 
van het afgelopen jaar in huis en dat heeft ons geen windeieren 
gelegd. Voor de echte liefhebber: we hebben er nog een aantal! 

Terug naar 2016, het jaar waarin je naast elektrische voertuigen 
met hun tot nu toe specifieke beperkingen en op een enkele 
stekkerhybride na voor alle ‘normale’ auto’s weer 21 of 25% bijtelling 
betaalt, althans als u de auto zakelijk aanschaft en daarnaast ook 
privé gebruikt.
Zelf verwacht en hoop ik dat er binnen de huidige regelgeving weer 
meer lokaal gekocht gaat worden, dat u uw voorkeur uitspreekt 
voor de dealer bij u in de gemeente, niet voor een centraal te 
leveren leaseauto uit Venlo of Den Haag en dat opgebouwde 
positieve relaties blijven tellen. 

De merkdealers die Dronten op dit moment rijk is, zijn stuk voor stuk 
bedrijven met een lange traditie binnen onze prachtige gemeente 
en ik beloof u dat er bij de meesten meer mogelijk is dan men op 
grond van het merkbordje op de gevel zou verwachten. Voor Auto 
Palace betekent dat bijvoorbeeld dat als u een Fiat 500 besluit aan 
te schaffen, dit gewoon in Dronten kan, collega Schaap zal u van 
harte welkom heten mocht u interesse hebben in een Jaguar XE 
en Broekhuis zal u vast de deur niet wijzen als u voor een Skoda 
Octavia binnen loopt. 

Auto’s aan de man brengen zal in 2016 zeker niet vanzelf gaan, dat 
hoeft ook niet, wel hoop ik dat u, als u ‘in de markt’ bent, de lokale 
bedrijven het brood in de mond gunt en in gesprek gaat. U begrijpt 
dat ook ik uit kijk naar uw bezoek!’
 

Albert Brouwer

AUTO PALACE DRONTEN
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Ten tijde dat deze Handel en Wandel bij u op de 
deurmat valt, heeft net een interessante bijeenkomst 
plaatsgevonden op 15 februari in de Gele zaal van De 
Meerpaal. Doel: ondernemers meer laten profiteren van 
de evenementen die  in hun gemeente plaatsvinden.

De gemeente Dronten investeert jaarlijks een substantieel 
bedrag aan evenementen. Deels gefinancierd uit het 
budget Citymarketing en andere projecten. Ook komen er 
regelmatig nieuwe aanvragen binnen, van sponsoring tot 
ondersteuning. Zo heeft enige tijd geleden de Holland Ladies 
Tour zich gemeld bij sportwethouder Ton van Amerongen. 

Dit is een meerdaagse Nederlandse wielerwedstrijd voor 
vrouwen met een internationale deelname. De wedstrijd met 
de UCI 2.1 status wordt gehouden sinds 1998 en bestaat 
in de regel uit zes of zeven etappes. Sinds 2011 wordt de 
wielerwedstrijd georganiseerd onder verschillende namen 
waarbij het woord ‘Holland’ vervangen wordt door de naam 
van de hoofdsponsor van het evenement. Tegenwoordig heet 
het event Boels Rental Ladies Tour.

Sportwethouder
‘Een fantastisch evenement, 150 dameswielrenners die 
gedurende een week door Nederland toeren’, vertelt wethouder 
Van Amerongen. ‘Dronten is gevraagd om begin maand 
september (2017) start- of finishplaats te worden. Kosten? 
Minimaal 20.000 euro. Voor de profilering van de gemeente, 
heel goed. We hebben immers een lange wielerhistorie als 
Dronten. Samen met de NCK, eind september, kunnen we 
de maand september tot wielermaand uitroepen. Maar wat 
kunnen de ondernemers en de winkeliers er mee? Voordat 
ik antwoord geef aan de organisatie wil ik eerst weten wat 
de Dronter ondernemers er van vinden. Zelf denk ik dat de 
winkeliers er thematisch mooi op kunnen inspelen, maar ook 
door bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat de route voor hun 
bedrijf langs loopt.’ 

Niet alleen sport
Om misverstanden te voorkomen; op de bijeenkomst van 15 
februari zoomen we in op wielerevents, maar eigenlijk gaat 
het om alle evenementen in de gemeente. ‘Daarom is spreker 
Marco Bod ook zo interessant, als programmamanager Giro 
d’ Italië’, zegt adviseur Citymarketing Robert van Vliet. Hij 
is samen met sportambtenaar Martin Veldwijk de facilitator 
achter de bijeenkomst. De ondernemersvereniging OVDD en 

winkeliersvereniging Suydersee nodigen hun achterban uit. 
‘De Giro is een event dat van bovenaf wordt georganiseerd. 
Maar daarnaast is Marco Bod ook manager van het Veluws 
festival Roots in the Woods, een event dat helemaal door 
inwoners en ondernemers, van onderop, is opgezet. De inzet 
van de gemeente heeft zich beperkt tot het verstrekken van 
een evenementensubsidie’, aldus van Vliet. Daarnaast praat 
Robert van Plateringen, van wielervereniging De IJsselstreek, 
de ondernemers bij over de organisatie achter het Nederlands 
Club Kampioenschap wielrennen (NCK). Het NCK is een 
eendaagse wedstrijd in de vorm van een ploegentijdrit. Dit 
kampioenschap wordt al sinds 1911 georganiseerd en is 
in 2016 toe aan de 99e editie. Dronten is de meeste keren 
gastheer geweest van de wedstrijd (33x).

Zelf oppakken
‘Het zou mooi zijn wanneer we een overzichtelijke 
evenementenkalender hebben waar de ondernemers tijdig op kunnen 
inspelen’, zegt economie-wethouder Dirk Minne Vis. Ik verwacht dat 
de diverse sprekers onze eigen mensen inspireert om ondernemend 
in te spelen op de evenementen. Als het om wielrennen gaat denk 
ik dat de horeca een groot wielercafé kan vormen op het plein De 
Rede. Maar ook sport- en kledingwinkels kunnen goed gebruik 
maken van het thema sport/wielrennen. Tenslotte hoop ik dat er ook 
nieuwe initiatieven worden ontplooid. Als Agro en Food zo belangrijk 
zijn voor Dronten, zou een foodfestival prima passen op het Plein.‘

de gemeente dronten

‘Kansen voor ondernemers met evenementen’
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Op het nieuwe uitgestrekte bedrijventerrein ‘De Poort van 
Dronten’ prijkt een groot boord met de kreet ‘Welkom’. Dit 
woord past zeker bij een poort, mooi was geweest als er ook 
een echte poort bij de ingang was verwezenlijkt. De grote 
betonnen, zogenaamde legostenen, die er nu staan, kun je 
als een uitnodiging zien om toch maar eens te gaan kijken 
welke ruimte Dronten geeft om je te vestigen op dit nieuwe 
industrieterrein, maar…

De grote betonnen blokken zullen plaats gaan maken voor 
actie op deze vlakte. De plannen van de Staay Food Group om 
als eerste onderneming een super modern groentesnijbedrijf 
te realiseren op dit bedrijventerrein zal dit jaar gestalte krijgen 
en zal voor de verdere industriële ontwikkeling een aanjager 
worden. Met innovatieve methoden in groeiprocessen en 
volledige automatische oogstmethoden uit de kassen naar 
de verwerking zullen er vele miljoenen maaltijdsalades  
geproduceerd gaan worden.

‘Dronten is food!’ is een kreet die bij onze gemeente past. 
Op de nieuwjaarsreceptie van de OVDD memoreerde onze 
‘Buutreedner’ Jan Willem Peters dat de aardappel weer 
‘hot’ is in ons voedselpakket. Dat er veel aardappels in onze 
gemeente groeien is bekend, maar we kunnen steeds meer 
stellen dat ons voedsel in de dagelijkse beslommeringen meer 
aandacht krijgt en Dronten als een grote voedselproducerende 
gemeente helpt daar zeker aan mee.

De kreet ‘welkom’ kunnen we ook wel gebruiken bij de 
bouw van ‘Het Perron’ bij het station, Ichtus College, Almere 
College en Landstede samen in een school onder één dak 
waar Middelbaar Beroepsonderwijs in deze unieke vorm in 
combinatie met het bedrijfsleven Dronten nog meer op de kaart 
gaat zetten.

Het zogenaamde Hanzekwartier bij het station krijgt een beetje 
vorm met de bouw van deze school.

Het ‘Stadshart’ van Dronten krijgt zeker ook een impuls door 
een weer groeiende economie, de bouw in de nabijheid van het 
centrum van appartementen en woningen gaat gestaag door.
Leegstand in winkelcentra in vele kernen in ons land baart zorgen 
voor de dynamiek van een gemeente, ook Dronten voelt de hete 
adem van de webwinkels.

Zorg is dat de winkeliers ook de ruimte krijgen om hun 
ondernemingen renderend te houden. Goed voor de winkeliers 
is dat de regels voor het uitstalbeleid in onze centra ruimer 
kunnen worden; niet meer met een meetlat langs de gevels van 
de winkelgalerijen. Natuurlijk moet de veiligheid geborgd zijn, dus 
er moet voldoende ruimte zijn zodat bij eventuele calamiteiten het 
centrum goed bereikbaar is.

Een levendig centrum trekt mensen, daarom blijft mijn idee voor een 
aantrekkelijk en uitnodigend Redeplein als een (Meer)paal boven 
water staan. Toch wil ik in deze column ook een kritische noot 
schrijven. De gemeente Dronten is met zijn kernen Swifterbant 
en Biddinghuizen in oppervlakte één van de grootste gemeenten 
van Nederland. Een gemeente waar groei het toekomstmodel blijft, 
Swifterbant was een voorbeeld hoe het verenigingsleven in een 
dorp kan floreren, maar wat is daar van over…?

De laatste cijfers van het inwonertal in de kernen laat zien dat 
Swifterbant zelfs krimpt. Daarom zal dat bord ‘Welkom’ bij 
het nieuwe industrieterrein van Dronten wat mij betreft ook bij 
Swifterbant mogen staan en de inwoners inspiratie geven om er 
weer een dorp van te maken zoals het was.

jaap kodde

‘Welkom’

Jaap

Als u voor kwaliteit gaat! 

d o u w e d e b e e r. n l

Wij zijn gespecialiseerd in:

• jong gebruikte topmerken

• zakelijk en particulier

• aan- en verkoop

• autotaxatie

• autoimport

• onderhoud

• auto lease

10
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De Giessen 1, 8253 PR Dronten

Een aandeel in elkaar

Download nu de Rabo Bankieren App.

Verwacht of onverwacht, iedereen staat wel eens voor een grotere uitgave. Met de

Rabo Bankieren App kunt u zelf eenvoudig uw paslimiet verhogen, zodat u direct

meer kunt pinnen. Zelfs vlak voor u het nodig hebt. Wel zo handig.

Paslimiet tijdelijk verhogen

Wanneer u
het nodig
heeft.

Even zelf uw 
paslimiet

verhogen.

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

Geen golfervaring? Geen probleem! 

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

www.shortgolf.nl
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Fulltime werken, een man met een meer 
dan fulltime baan en twee kinderen. Die 
combinatie werkte niet voor Brigitte 
Ender en daarom begon zij voor zichzelf. 
Die stap nam ze in een tijd dat de 
arbeidsmarkt niet ‘vanzelf’ gaat. Met BDE 
gaat het echter meteen lekker. Brigitte blij 
dat ze tijdens schooltijden kan werken en 
de kandidaten en opdrachtgevers blij dat 
ze ook afspraken in de avonduren en op 
zaterdag wil maken.  

Een klein jaar geleden moest Brigitte of 
klanten afstoten of personeel aannemen. Op 
dat moment kwam de open sollicitatie van 
Joanne Berghuis binnen. Allebei hebben ze 
hun CV opgebouwd in de uitzendbranche. 
Beiden willen ze het anders doen dan grote 
bureaus. De match was geboren. ‘Zeven 
jaar heb ik nooit echt vakantie gehad. Ik vind 
het heerlijk om nu met zijn tweeën te zijn. Ik 
heb een partner aan Joanne. We sparren en 
verdelen de werkzaamheden.’ 

Service op maat
‘Wij zijn gesprekspartner bij een bedrijf. 
Wij voelen ons ondernemer, net als onze 
klanten. Brigitte en ik hebben hetzelfde doel: 
we gaan voor een goede match.’ Brigitte 
vult Joanne aan: ‘Er zitten zoveel meer 
aspecten aan ons werk. We gaan voor lange 
termijnrelaties. Ik verkoop liever een keertje 
nee dan dat ik iemand op de verkeerde plek 
zet. Een inpakker is heus niet bij ieder bedrijf 
een succes. De normen en waarden moeten 
bij je passen. Daarom gaan wij altijd de sfeer 
proeven.’ 

Buiten kantooruren
Koken, mails versturen en bellen tegelijk. 
Het gebeurt de dames regelmatig. De 
ogen glimmen als ze, elkaar aanvullend, 
het verhaal vertellen. ‘Overleg met de 
klant buiten kantooruren hoort er gewoon 
bij. Reguliere bureaus zijn dicht. Onze 
persoonlijke service gaat door. Dat maakt 

het leuk. Als de klant blij is, zijn wij het ook.’ 
Voor Joanne is de andere kant dat Brigitte 
haar alle ruimte geeft. ‘Soms heb je iets met 
je kinderen, die tijd mag ik dan ook nemen. 
De klant heeft profijt van onze flexibiliteit, 
want die wordt ’s avonds of in het weekend 
ook nog teruggebeld.’

Vrouwen met ambitie
De vrouwen pleiten voor meer duobanen. 
Ze halen graag de beren van de weg die 
menig werkgever ziet. ‘Er zijn genoeg 
vrouwen met ambitie en kinderen, laat ze via 
duidelijke structuur hetzelfde werk doen en 
je hebt er ontzettend veel aan,’ legt Joanne 
uit. ‘Deze dames kunnen werk van elkaar 
overnemen in geval van ziekte en vakantie 
en je bent niet duurder uit zoals bedrijven 
vaak denken.’ Zo is er nog wel een tip. ‘Je 
kunt twee mensen 30 uur laten werken in 
plaats van één Pool 60 uur,’ grapt Brigitte. 
‘Goede productiemedewerkers hoeven 
niet uit het buitenland te komen. Goede 
begeleiding moet je wel willen geven.’ BDE 
Personeelsdiensten werd onlangs benaderd 
door een Pools uitzendbureau. ‘Polen 
bemiddelen, dat past niet bij ons. Mensen 
ophalen en hier aan het werk zetten, doen 
we niet. We hebben genoeg nationaliteiten 
aan het werk. Dat zijn mensen die hier 
wonen en Nederlands spreken.’

Mens achter CV
Het CV doorgronden, dat is de kracht 
van het bedrijf, vinden Brigitte en Joanne. 
De laatste straalt als ze het verhaal van 
een recent geplaatste kandidaat schetst. 
‘Er zitten mensen in de bijstand die dat 
helemaal niet willen. Ik leerde een man 
kennen die in een depressie had gezeten 
door langdurige mantelzorg voor zijn 
vrouw. Wij plaatsen hem en hij is helemaal 
gelukkig. Kijk verder dan het CV lang is, is 
mijn advies aan werkgevers en collega’s. 
Inschrijven bij ons kan daarom ook alleen 
persoonlijk en niet online.’ •

Aan het werk
Afspraken nakomen is normaal 
voor BDE Personeelsdiensten. 
Het bedrijf gaat voor heldere 
communicatie met de kandidaat 
en het bedrijf. ‘Die zijn voor ons 
gelijk,’ zo legt eigenaar Brigitte 
Ender uit. ‘In die visie kan ook 
IMpact zich vinden en daarom 
huren we daar nu een eigen ruimte. 

We vullen elkaar aan, maar blijven 
zelfstandige bedrijven. Via IMpact 
kunnen mensen werkervaring op 
doen, wij verwijzen kandidaten 
graag door. Ook kunnen 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt trainingen via hen 
volgen. We hebben hetzelfde doel: 
zoveel mogelijk mensen aan het 
werk helpen.’ 
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BDE Personeelsdiensten heeft een tweede kantoor geopend in Dronten. Na 
acht jaar werd het kantoor in Biddinghuizen te klein. De oplossing werd 
gevonden tijdens een OVDD-uitje waar IMpact aangaf een ruimte in de verhuur 
te hebben. Brigitte Ender en Joanne Berghuis verzorgen mensenwerk. ‘We zijn 
commercieel én we zijn sociaal,’ aldus oprichter Brigitte. ‘Ons uitgangspunt is 
altijd een lange termijnrelatie.’

‘BDE Personeels-
diensten levert 
medewerker
op maat’
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Jobtraining
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André
Kuipers

Vr. 11 maart

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

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.
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www.meerpaal.nl

Uw event in de 
spotlights
Van sfeervol zakendiner tot 
bedrijfsfeest: het kan bij De Meerpaal! 
Met een capaciteit van 2 tot 2000 
personen werken we graag samen 
met u aan een succesvol evenement.

Neem voor meer info contact op met 
Emile de Vries, 0321 388 768

Ook te combineren met een netwerkborrel!               

                    Meer info via events@meerpaal.nl

Een podium voor iedereen
Voor feestelijke en zakelijke bijeenkomsten bent u bij 
De Meerpaal aan het goede adres. Zowel landelijke als 
regionale spelers weten De Meerpaal te vinden voor een 
branchecongres of zakelijk evenement. Het feit dat het 
binnenplein van De Meerpaal flexibel is in te richten, zorgt 
ervoor dat elk congres en elke bijeenkomst een eigen gezicht 
krijgt. Samen met u werken we aan het beste resultaat. 

Met een capaciteit van 2 tot 2.000 personen en een 
maatwerkbenadering zetten wij graag uw event in de 
spotlights. De Meerpaal is een eigentijdse locatie, voorzien 
van goede akoestiek, moderne theatertechniek en uitgebreide 
cateringmogelijkheden.

IN EEN ANDERE MODUS
Bij binnenkomst in De Meerpaal komt men in een andere 
modus. De modus van samenkomen, ontspanning, vermaak, 
verwondering en ontwikkeling. Of dat nu op zakelijk, muzikaal, 
cultureel of welzijnsvlak gebeurt, maakt niet uit. De Meerpaal 
ontzorgt en biedt een breed scala aan culturele activiteiten,  

waar zowel individueel als zakelijk winst valt te behalen. Winst 
op het gebied van inspiratie, ontmoeting en (re)creëren.

SAVE THE DATE! RUIMTEVAARTCOLLEGE 
INCLUSIEF NETWERKBORREL 
Er komt heel wat bij kijken om astronaut te worden. Het is 
een jarenlange weg vol uitdagingen en opofferingen om 
die ene, grote droom te verwezenlijken. Eigenschappen als 
doorzettingsvermogen, gedrevenheid en geduld zijn onmisbaar. 
Een weg die voor veel ondernemers herkenbaar is. Aan de hand 
van video’s en foto’s neemt André u mee op een magische 
reis. Niets blijft onbehandeld en u krijgt precies te zien hoe 
het is om astronaut te worden en te zijn! André is één van de 
weinige mensen op aarde die uit eigen ervaring kan vertellen 
hoe het is om in het heelal te leven en te werken. Speciaal 
voor ondernemers wordt er op vrijdag 11 maart, voorafgaand 
aan de voorstelling, een netwerkborrel georganiseerd. De 
netwerkborrel inclusief de voorstelling kost slechts € 27,50. 
Reserveren voor het ondernemersarrangement kan via Emile 
de Vries, e.devries@meerpaal.nl of 0321 388 768.

Van links naar rechts:
Lennart de Jong, Christine Blok,
Hans Both, Frieda de Munnik-
Hoogendoorn en David Warnink.

Warnink & Both Advocaten
De Zate 18 | Postbus 282 | 8250 AG Dronten | telefoon (0321) 31 54 16

www.wb-advocaten.nl | info@wb-advocaten.nl

Bij ons kunt u rekenen op
een degelijk advies en ‘indien nodig’

op daadkrachtige rechtsbijstand.

KAMPEN
038 - 331 6777

DRONTEN
0321 - 315 416
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‘Ze hebben van onze lieve heer een brede 
bek en een lange tong gekregen om te 
grazen. Voor koeien is rust, regelmaat en 
ruimte belangrijk, dus die koe moet naar 
buiten. Qua management is het binnen 
makkelijker, dus ik begrijp collega-boeren 
wel die hun koeien binnen houden. Bij mij 
gebeurt het niet.’ De ogen van Ard van 
Wees twinkelen als hij over zijn bedrijf 
praat. Een ondernemer in hart en nieren 
die iedere keer weer iets nieuws bedenkt 
voor zijn bedrijf en dus regelmatig aan 
het verbouwen is.

‘Ik zit tegenwoordig te veel achter mijn 
bureau.’ De boer is ondernemer of is de 
ondernemer boer? In ieder geval is Ard 
iedere morgen om vijf uur de koeien aan het 
melken. Op De Polderzoom werken verder 
jonge krachten en zijn er altijd studenten 
aanwezig. ‘Ik vind het heerlijk om met jonge 
mensen te werken. Ze zijn vernieuwend 
en denken mee. Heerlijk om met ze te 
sparren.’ Het bedrijf aan de rand van Elburg 
is een erkend leerbedrijf omdat Ard geniet 
van studenten begeleiden en opleiden. ‘Ik 
steek graag tijd in het opleiden. Ik werk niet 
met buitenlanders die hier alleen komen om 
te werken. Ik schrik weleens van het aantal 
dat er intussen rondloopt in de polder. 
Het is gigantisch. Ik werk het liefst met 
jongens uit de omgeving waar ik mee kan 
communiceren.’

Samen de regio in
Marfo in Lelystad geeft kaasjes aan 
de buitenlandse gasten en ook op de 
afscheidsreceptie van burgemeester 
Annemarie Jorritsma in Almere kregen de 
gasten polderkaas. De Polderzoom zoekt 
altijd verbinding met lokale bedrijven. Zo 
krijg je onder meer bij Gavi, Moellies, 
Flantua’s, Beach10 en FlevOnice Drontense 

kaas geserveerd. ‘Streekproducten zijn in. 
Mensen vinden het leuk als ze weten waar 
het product vandaan komt. Ook wordt er 
steeds meer gelet op weinig ‘food miles’ 
bij wat je eet.’ Ard laat zijn diensten ook 
graag lokaal uitvoeren. ‘Samen moeten 
we het doen, dat is belangrijk voor alle 
ondernemers.’ Toch wil de kaasboer de 
krachten graag bundelen en samen richting 
Zwolle gaan. Ik zie kansen voor ondernemers 
in de regio Zwolle. Mijn polderkaas komt er 
nog niet lekker binnen. Waar dat nou aan 
ligt? Geen idee, maar ik ga er graag over in 
gesprek met andere ondernemers. Zwolle 
lijkt nu nog een brug te ver, maar ik ben er 
van overtuigd dat het samen moet lukken!’ 

Derde generatie?
De drie dochters Van Wees hebben tot nu 
toe geen interesse in het bedrijf. Wachten 
op de ideale schoonzoon ziet Ard niet 
zitten. De kaasboer ziet bijna Abraham en 
wil nog 15 jaar door; dat dwingt hem tot 
nadenken. ‘Bij alle stappen die ik zet, vraag 
ik mij af of ik de investering nog terug ga 
verdienen. Uiteraard vind ik het jammer als 
er geen derde generatie Van Wees op de 
kaasboerderij komt, maar onze dochters 
hebben andere hobby’s en kwaliteiten en 
dat respecteer ik.’ 

Oostrand
Voorlopig is van afscheid echter nog geen 
sprake en dus zet Ard zich vol overgave in 
voor het Oostrand-project van de gemeente. 
‘Ik woon in een prachtig gebied. We zijn 
blij met meer agrarische bedrijven die zich 
richten op toerisme en verbrede landbouw. 
Vanuit de natuur een onderneming runnen, 
is het mooiste wat er is. Ik gun het iedereen. 
We zijn bezig met een fietsroute voor deze 
hoek. Samen zijn we zuinig op het land en 
de biodiversiteit.’ •

Blijheid
Ard van Wees vindt dat werken 
vooral leuk moet zijn. ‘Als je het 
alleen voor geld doet, houd je het 
niet vol. Je moet voorop blijven 
staan, je moet er blij van worden. 
Ik geniet van de band met mijn 
personeel. Andersom is dat ook zo. 

Van de week gaf mijn medewerker 
aan zo’n zin te hebben in ons 
jaarlijkse etentje. Geweldig 
toch? Goede resultaten behaal 
je alleen als iedereen gelukkig is. 
Dat bereik ik door iedereen zijn 
verantwoordelijkheid te geven; 
koeien melken, kaas maken en het 
verkopen van kaas in de winkel. 
Alleen samen maak je een mooi 
bedrijf.’
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35

Vier jaar was Ard van Wees toen hij Aalsmeer achter zich liet. De tweede 
generatie boer op De Polderzoom in Dronten is trots op de plek waar hij 
woont en werkt. Zijn 175 melkkoeien zorgen jaarlijks voor 1,5 miljoen liter 
melk waarvan 800.000 kilo tot kaas wordt gemaakt. De dames lopen bewust 
in de wei. Ard denkt na over ieder detail.

Ard van Wees 
wil regionale 
bekendheid 
Polderzoomkaas 



‘Flevoland is nog een open 
markt voor mij’
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Lang & Doen  interim – advies – project. 
Wat verwacht je dan? Even zoeken op het 
internet en … dan weten we nog niet zo 
veel. Mr. Barbara Langendoen doet niet aan 
Facebook of Twitter. Wel aan LinkedIn en 
ze heeft een website. ‘Maar die heeft wat 
onderhoud nodig.’ Sinds 2012 woonachtig in 
de gemeente Dronten, reist stad en land af 
voor Lang & Doen en ziet Flevoland nog als 
een open markt. 

Haar enige opdracht in het Flevolandse 
was als projectleider in Almere om vorm 
te geven aan het afvalscheiding project. 
Samen met een projectteam dat bestond 
uit HALT kandidaten (ex-verslaafden). ‘Dat 
is de operationele wereld, daar krijg je gelijk 
respons, reacties van de mensen. Ik vind het 
mooi om dat in goede banen te leiden.’

Aardige mensen
Ze is Utrechts, ‘maar heb het hier echt naar 
mijn zin. Ik vind het heerlijk, echt lekker 
als ik weer op huis aan ga. Opvallend aan 
Swifterbant vind ik dat de mensen aardig 
zijn, echt aardig.’ Mr. Barbara Langendoen 
(37) heeft haar domicilie gekozen aan 
de Vuursteenweg 8. Inderdaad: in het 
buitengebied. De reden is simpel, manlief 
runt een agrarisch bedrijf.
‘En daarom kwamen we dus hier terecht. 
Lang & Doen bestond al eerder en is gewoon 
mee verhuisd. Ik ben hier wel gelijk lid 
geworden van de OVDD, maar moet tot mijn 
schande bekennen dat het er nog niet van 
gekomen is een bijeenkomst te bezoeken. 
Goed voornemen voor dit jaar dus.’ 

Bestuursrecht
Barbara begon na haar opleiding 
management economie en rechten aan 
de Universiteit van Utrecht met een 
studie Nederlands recht, specialisatie 
bestuursrecht. Tijdens die studie werden 
haar drie kinderen geboren. ‘Dat was best 
fors, tijdens de diploma-uitreiking was onze 
derde net geboren. Dan sta je daar met 
je kinderwagen tussen allemaal ‘jonge’ 
studenten.’ Als meester in de rechten 
maken er veel de gang richting advocatuur. 
‘Zag ik niet zitten, volgens mij betekent dat 
veel dossiers per week en dat lijkt me saai. 
Ik ben iemand van respons krijgen, ik wil 
interactie. Wat ik nu doe is veel dynamischer 
dan de advocatuur. Mijn specialisatie is 
bestuursrecht. Voor particulier, bedrijf en 
overheden. Ik ben begonnen als voorzitter 
van de stichting Rechtswinkel in Houten. Dat 
was enorm leuk, maar voor mijn man was 
een eigen boerderij de ultieme uitdaging. 
Zo verhuisden we in 2012 naar Swifterbant. 
Lang & Doen bestaat sinds 2011.

Flevolandse markt
‘Ik heb een goed gevulde orderportefeuille 
met opdrachtgevers uit het hele land … 
alleen niet uit Flevoland. Daar heb ik me 
ook nog niet op gefocust, omdat ik veelal 
langlopende opdrachten heb voor 20 uur of 
meer per week. Maar er is best ruimte voor 
kortere opdrachten in de regio, ik zou graag 
wat in Flevoland willen doen. Ik heb geen 
gelikte elevator-pitch, en ik kan ook niet in 
een hokje geplaatst worden, zo van ‘Barbara 
doet alleen afval of vergunningen’. •
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Lang & Doen
Wat doet Lang & Doen concreet? 
‘Op basis van interim hou ik me bezig 
met de (juridische) aspecten van 
bestuursrecht, bouwen, handhaving 
en toezicht, de afvalbranche, en 
vergunningen. Van beleidsstuk tot 
contractonderhandelingen, noem 
maar op. Het ene moment sta ik 
dienst van een gemeente om een 
illegaal bouwsel te laten verdwijnen, 
het volgende moment in dienst van 
een burger om opgelegde boetes of 
verordeningen ongedaan te krijgen, of 
om een bouwvergunning voor elkaar 
te krijgen. En soms huur ik mensen 
in voor een project of klus. Mensen 
die ik ken, waarvan ik weet dat ze dat 
goed kunnen. En soms zoek ik ook 
samenwerking, om meer specialismes 
samen te voegen.’

bedrijf

Al ruim twee jaar geeft het werkgeverscontactteam van de 
gemeente Dronten met ‘De Werkplek’ een extra impuls aan het 
werven van werkplekken voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Inmiddels hebben meer dan 200 werkzoekenden 
door bemiddeling van het werkgeverscontactteam hun weg 
gevonden naar een passende werkplek. Dit mede dankzij vele 
werkgevers die het belangrijk vinden om maatschappelijk 
verantwoord te ondernemen. Wellicht bent u al zo’n werkgever 
en heeft u zelfs al een plek op het bord in de hal van het 
gemeentehuis als ‘erkend werkgever’!

De Werkplek: verschillende mogelijkheden
‘Feitelijk kan iedere werkgever een werkplek geven, het is aan ons 
om werkgevers hierover te informeren en hen hierbij te helpen. 
Die werkplek kan verschillend worden ingevuld in overleg met 
de werkgever. De gemeente heeft meerdere instrumenten die 
werkgevers kunnen helpen bij het vormgeven van een werkplek’, 
legt Henk Habers van het werkgeverscontactteam uit. Zo kunnen 
mensen met behulp van een werkervaringsplaats weer leren 
wennen aan het arbeidsritme en de sociale omgang met collega’s. 
Met ‘Jobcarving’ kunt u een nieuwe werkplek creëren die iets 
kan toevoegen aan een efficiënte bedrijfsvoering. Ook kan de 
gemeente werkgevers kosteloos een ‘no-riskpolis’ aanbieden. 
Hiermee verzekert u de eventuele loondoorbetalingsplicht bij 
arbeidsongeschiktheid van aanstaande medewerkers. Met 
loonkostensubsidie kunt u een compensatie krijgen voor 
de verminderde productiviteit van een medewerker. Dit kan 
werkgevers net dat extra zetje bieden die nodig is. Meer informatie 
over de instrumenten kunt u vinden op www.dewerkplek.nu.

Banenafspraak: 400 banen in Flevoland
Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag! Dat is het 
doel van de Banenafspraak. De 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. Wanneer u een werkplek heeft voor iemand 
met een arbeidsbeperking telt deze mee voor de banenafspraak. 
Wanneer u iemand aanneemt zonder arbeidsbeperking telt deze baan 
niet mee voor de banenafspraak, maar u geeft daarmee wel iemand 
een nieuwe kans om mee te doen aan de maatschappij!.

Gezamenlijke successen
Inmiddels kijkt de gemeente terug op twee zeer succesvolle jaren 
waarbinnen samen met Dronter werkgevers mooie resultaten 
zijn bereikt. De ene keer gaat het om een enkele vacature bij een 
werkgever en de andere keer om meerdere vacatures binnen één 
bedrijf. ‘Zo hebben we in 2015 met Walibi een afspraak gemaakt 
waarbij acht mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een 
werkplek hebben gekregen. Vanwege het succes hiervan gaat 
Walibi in 2016 opnieuw deze afspraak aan. Een voorbeeld van een 
hele mooie samenwerking tussen Walibi, gemeente en IMpact die 
bijdraagt aan de Banenafspraak. We hopen dat we in 2016 meer van 
deze gezamenlijke successen kunnen bereiken!’ aldus Henk Habers.
Meer weten over De Werkplek?

de werkplek

Meer weten over De Werkplek?
Wilt u op de hoogte blijven over De Werkplek, dan kunt u 
zich op www.dewerkplek.nu aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Voor meer informatie is het werkgeverscontactteam van de 
gemeente bereikbaar via 140321 of dewerkplek@dronten.nl

‘Gezamenlijk succes
          met De Werkplek’
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Bestuur
Voorzitter, Hester Vroegop - hester@ovdd.nl
Vice-Voorzitter, Peter Dekker - peter@ovdd.nl
Secretaris, Hans Douma - hans@ovdd.nl
Penningmeester, Sieberen Sybesma - sieberen@ovdd.nl

Henk Slump - henk@ovdd.nl
Remko Bosma - remko@ovdd.nl
Mark Hetsen - mark@ovdd.nl
Anno Kuindersma - anno@ovdd.nl
Greeke Robaard - greeke@ovdd.nl

Secretariaat
Trudy Stoker - info@ovdd.nl
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Website: www.handelenwandel.info
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Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten
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nick@printonmedia.nl
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worden geredigeerd. Uitgever en redactie kunnen niet instaan voor de juistheid 

of volledigheid van de informatie. Uitgever en redactie aanvaarden geen 

enkele aansprakelijkheid voor schade, van welk aard dan ook, die het gevolg 

is van eventuele onjuistheden in deze uitgave. Uitgever en redactie zijn niet 

verantwoordelijk voor handelingen van derden welke mogelijkerwijs voortvloeien 

uit het lezen van deze uitgave. Redactie heeft het recht om ingezonden materiaal 

zonder kennisgeving vooraf geheel of gedeeltelijk te publiceren.

Ondernemende Accountants

De Jong & Laan.
Ondernemende 
accountants.

www.jonglaan.nl

februari

•  22 februari 2016 
redactievergadering handel & wandel / ovdd kantoor

maart

•  10 maart 2016 
bestuursvergadering / ovdd kantoor

•  3 maart 2016 
businessborrel / de klink

•  21 maart 2016 
voorzitter gast van de radio / omroep flevoland

april

• 7 april 2016 
bestuursvergadering / ovdd kantoor 
businessborrel / de rede van dronten

mei

• 5 mei 2016 
bestuursvergadering / ovdd kantoor 
businessborrel / shortgolf

•  16 mei 2016 
voorzitter gast van de radio / omroep flevoland

• 30 mei 2016  
redactievergadering handel & wandel / ovdd kantoor

agenda
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