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‘Het
plattelandsleven
is sexy te maken’
Het businessmagazine van OVDD voor alle ondernemers in de gemeente Dronten
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te zoeken. Alvorens te werven, willen wij graag eerst bij een bedrijf op bezoek gaan. Zodoende
kunnen wij een goed beeld van een organisatie en hun bedrijfscultuur schetsen. Sfeer, normen
en waarden en bedrijfsvisie spelen een belangrijke rol bij de aanname van een nieuwe collega.
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hester vroegop | voorzitter ovdd
Aan tafel? Ja, we willen aan tafel, in Lelystad!
Onlangs kwam een aantal bestuursleden van de OVDD en een
aantal ondernemers uit Dronten elkaar tegen tijdens een groot
luchthavenevenement voor ondernemers, overheid en onderwijs,
georganiseerd door onze collega bedrijfskring uit Lelystad.
Daar werd ook de website van www.luchthaventafellelystad.nl
geïntroduceerd. Als doelstelling hebben we gesteld dat een
vertegenwoordiger vanuit ondernemend Dronten namens de
OVDD een rol aan tafel dient te krijgen.
Een forse ambitie, nou en of, want het moet toch zo zijn dat we
straks, naast de lasten, ook de lusten van het regionale vliegveld
zullen gaan merken!
Begin dit jaar hebben we een oproep aan u als ondernemend
Dronten gedaan met de vraag welke expertise u wilt leveren vanuit
uw bedrijf t.a.v. de ontwikkeling en realisatie van de luchthaven.
Ondernemend Dronten reageerde daar zoals altijd serieus en
betrokken op, zoals wij u ook kennen! Vanuit Lelystad is er tot op
heden nog weinig tot niets gedaan met uw ideeën, het bleef in ieder
geval ernstig stil vanuit het westen….
Gelukkig bent u niet voor één gat te vangen en laat u zich hierdoor niet
uit het veld slaan. Het bericht dat er een ‘Luchthaventafel Lelystad’
zal worden ingericht werd dan ook met gejuich in de buurgemeente
van Lelystad ontvangen. Dat de regionale luchthaven Lelystad in
Dronten de meeste lasten zal gaan opleveren door aankomend en
vertrekkend vliegverkeer is bekend. Dat nemen we voor lief, want
ook wij zien het grote belang van een regionale luchthaven. Namelijk
de kansen en economische ontwikkelingen die het ondernemend
Dronten biedt. Dan verdienen we vanuit Dronten juist een rol aan de
tafel. Realisatie van de ontwikkeling van de luchthaven zelf betekent
dat ú die marktpartijen kunt bestoken vanuit ondernemend Dronten.
Het initiatief zal bij u gaan liggen, u zult die stap zelf gaan nemen.
U weet toch ook dat als het regent in Almere en Lelystad, het
druppelt en miezert in Dronten. Tegelijkertijd, zeker niet minder
belangrijk, heeft de regionale luchthaven de opdracht en wat mij
betreft ook de morele plicht om binnen een straal van 40 kilometer

regionale werkgelegenheid aan te bieden. Dat is een duidelijke opdracht!
Aan ons als belangenbehartigers zal het niet liggen, neemt u van mij aan
dat de lobby al lang geleden is ingezet. Vanaf nu zetten we hem ook
op scherp.
Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Al is er een project over de bereikbaarheid en ontsluiting waarbij de
totstandkoming van de N23 mede te danken is aan de inzet door
bekende Dronter vuurvreters. De aanleg en de daadwerkelijke realisatie
van de Overijsselseweg is mede door Dronter inzet werkelijkheid
geworden. Komend vanaf de Ketelbrug en rijdend richting Dronten rijdt
u in een fuik, de wegen slippen steeds verder dicht, dit kost veel tijd,
ergernis en frustratie. Eenmaal aangekomen in Dronten, om vervolgens
de polder uit te komen, rijdt u opnieuw een trechter in, daar rijdt u in de
klauwen van de Roggebotsluis. Het wordt tijd voor de aanleg van de
Passage en het aanpassen van de ontsluiting van de Roggebotsluis.
Dat is geen nieuws, maar we zien wel dat het wel steeds nijpender
wordt.
Ondernemers hebben een taak èn bovenal de kans die te pakken. De
economische ontwikkelingen van het vliegveld en de Floriade zijn géén
ver van mijn bed show. U hoort daar bij te zijn, krachten te bundelen,
kansen te creëren en de uitdagingen die dit met zich meebrengen op
te pakken. Kortom aan het werk en aan tafel, we doen er toe en praten
mee!

Hester

Reageren?
hester@ovdd.nl
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Beroepenmarkt On Tour

daarover

praten zij
Over de toekomst, natuurlijk, over wat we volgend jaar allemaal
gaan doen, hoe we dat financieren, hoe we de contacten
met de achterban verder kunnen versterken, hoe we een
hoofdweg creëren in de wirwar van netwerkbijeenkomsten,
themaprogramma’s en informatiebijeenkomsten. En natuurlijk
hebben we het over onze doelstelling: belangenbehartiging
voor alle ondernemers in de gemeente Dronten.
De najaars-ALV is achter de rug, de begroting is aangenomen.
Met een tekort. Dat kan dit jaar, want staand geld levert geen
rente op en een beetje interen levert geen problemen op. Maar
voor de toekomst …
Meer leden is de beste optie. Daar kunt u natuurlijk aan
meewerken, neem eens een collega-ondernemer die geen lid
is mee, laat hem kennismaken met onze bijzondere vereniging.
Want achter de schil van leuke activiteiten, business borrels en
bedrijfsbezoeken gaat een organisatie schuil die veel, heel veel
voor ondernemers kan en wil betekenen.

De Beroepenmarkt On Tour in 2017 wordt wederom
georganiseerd door het Voortgezet Onderwijs, Gemeente
Dronten en Lyda Winata (Reclamecentrum Solana). De data
staan vast op 15 februari 2017 voor VMBO leerlingen en op 30
maart voor HAVO/VWO leerlingen.
De leerlingen moeten dit jaar hun sector of profielkeuze maken.
Om hen te helpen willen we hen graag ondersteunen door
een blik in het beroepenveld te kunnen werken. Daar kunt u
aan bijdragen door een groepje leerlingen te ontvangen en
hen iets over uw beroep / bedrijf te vertellen en bijvoorbeeld
een rondleiding te geven. De groepjes bestaan maximaal uit
10 leerlingen en een bezoek mag maximaal een uur duren.
De leerlingen kiezen middels een digitaal keuze menu op de
website www.AOAdronten.nl voor twee bedrijven waar ze willen
kijken. Ze werken op school al aan de opdracht om zich voor
te bereiden op het bezoek, bedenken vast vragen en leren hoe
ze zich als gast behoren te gedragen. Na het bezoek maken ze
een verslag voor het eigen portfolio, dat een onderdeel is van
de hele schoolloopbaan. De BOT is een onderdeel van LOB:
Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding. Op www.dronterland.nl
kunt u een en ander lezen over de SEA groep AOA (waarin
de OVDD vertegenwoordigd is), die grondlegger is van deze
Beroepenmarkt. •

Dronten niet MKB vriendelijk?
Geheel in tegenstelling tot wat de nominatie van Rob Taks als
beste ambtenaar doet vermoeden, blijkt de gemeente Dronten
niet echt MKB vriendelijk. Althans, dat blijkt uit de verkiezing
mkb-vriendelijkste gemeente.

nieuwe
leden

• CTS LED SOLUTIONS
De heer Pascal Koster

• KMIKS TRAINING BV
De heer Koos Minnema

• HYPOTHEEKNET DRONTEN
Mevrouw Mireille van der
Velden

• HYDRAULIEK SERVICE
DRONTEN B.V.
De heer Robert Stouwdam

• TOPFIT FYSIOTHERAPIE
De heer Harry Gosselink

MKB-Nederland organiseert voor de vierde keer de verkiezing
‘MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland’. Dit jaar doet
zij dat in samenwerking met kennispartner Flynth. Met de
verkiezing wil Flynth gemeenten bewust(er) maken van hun
rol als ondersteuner van lokaal ondernemerschap. Flynth
vroeg haar ondernemerspanel: hoe tevreden bent u over uw
gemeente? De respondenten zijn het meest tevreden over de
telefonische bereikbaarheid, dienstverlening en betrokkenheid
van hun gemeente. Ook is er tevredenheid over de lokale
regelgeving. Het minst tevreden zijn de respondenten over de
reactiesnelheid op e-mails, de deskundigheid van ambtenaren,

het verkeersbeleid, de afhandeling van kapvergunningen en het
lokale ondernemersklimaat. Het belang van een ‘mkb-vriendelijke’
gemeente wordt door het ondernemerspanel overigens breed
onderschreven. Maar liefst 68% zegt dit ‘belangrijk’ te vinden
en 32% ‘redelijk belangrijk’. Geen enkele respondent vindt dit
‘onbelangrijk’.
In 2010/2011 nam Dronten de zesde plaats in, in 2012/2013
verbeterde dit naar een vierde plaats. Voor dit keer lijkt er geen
verbetering te zijn opgetreden, want de gemeente komt niet
voor in de Top 3. Al krijgt de gemeente Dronten, tijdens een
telefonisch onderhoud van ons met een van de onderzoekers,
wel de complimenten voor haar medewerking aan het onderzoek.
Het complete rapport en het hoe en waarom zijn nog niet
vrijgegeven. Het blijft dus bij een ‘wordt vervolgd’. •

Businessborrel Plus lijkt
een goede greep
De nieuwe opzet van de businessborrel (Businessborrel Plus)
lijkt een goede greep.
Werd begonnen met een combinatie bedrijfsbezoek en borrel bij
de firma’s Anno 2000 en Rasing sierbestrating, ook de tweede
‘plus’, bij de firma Hedi in Biddinghuizen trok veel belangstelling.
Met name de combinatie van een kijkje achter de schermen en
een goed verzorgde businessborrel slaat aan. Veel leden zien
in het bedrijfsbezoek een extra aanleiding om zich op te geven.
‘Het is net iets meer, een borrel wil ik nog wel eens overslaan,
maar in deze opzet zal ik er zeker vaker zijn’ is een meermaals
gehoorde opmerking.
Op onze website zijn uitgebreide fotoalbums van de bezoeken
te vinden. •

Rob Tax voelt zich vereerd
Rob Tax, manager Ruimtelijke en Economische ontwikkeling bij
de gemeente Dronten werd tot zijn verrassing genomineerd
voor de titel ‘Beste Ambtenaar van 2016’. Voor deze titel
kwamen 100 ambtenaren in aanmerking.
Tax was de enige ambtenaar op de lijst die werkt bij een
Flevolandse gemeente of bij de provincie. Begin november werd
duidelijk dat Rob Taks, ondanks een groot aantal stemmen, de
verkiezing niet zou winnen. Zijn reactie was echter dat hij zich
zeer vereerd voelde. •

Nieuwe aanpak SBBF
Meerdere beveiligingsbedrijven hebben offertes aangeboden
aan Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Flevoland met het
oog op het nieuwe aanbestedingstraject. De offertes werden
in ontvangst genomen op het kantoor van AVAQ Groep, het
bedrijf van SBBF bestuurslid Harry de Jong.
Als Flevolandse ondernemer vindt Harry de Jong het belangrijk
zich in te zetten voor zijn medeondernemers en de veiligheid op
de bedrijventerreinen.
‘Veiligheid is iets waarvoor we samen zorg dienen te dragen,
het is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van
ondernemers, gemeente, politie en andere hulpverleners. Dit is
de reden waarom ik als ondernemer deelneem in het bestuur van
de SBBF. Ik hoop de Flevolandse ondernemers te kunnen helpen
om samen met hen te zorgen voor meer en betere veiligheid.’
De stichting is al enige tijd bezig met het herzien van de huidige
collectieve beveiligingsdiensten. In 2017 zal een nieuw contract
ingaan met een nog nader te bepalen beveiligingsbedrijf die
vanaf dan zorg draagt voor de collectieve diensten. Hiermee
stelt de stichting de beveiliging weer op scherp. De Jong is blij
met het aanbestedingstraject waarin zes (lokale) partijen zijn
benaderd. Uiteindelijk hebben drie partijen van de mogelijkheid
gebruik gemaakt een offerte aan te bieden. De offertes
moesten aan meerdere criteria voldoen en worden momenteel
kritisch bekeken door de stichting. Veiligheid is veel meer dan
enkel een surveillancewagen die rondjes rijdt over een terrein.
Veiligheid is een gevoel. Organisatorische, bouwkundige en
elektronische maatregelen zijn van belang maar bovenal het
veiligheidsbewustzijn van de ondernemers. •
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uit het

gemeentehuis
Passage 3,1 miljoen duurder
De rondweg De Passage bij Dronten wordt definitief 3,1
miljoen euro duurder dan oorspronkelijk gepland. De weg gaat
nu in totaal 13,3 miljoen euro kosten.
VVD-Gedeputeerde Jaap Lodders hoopte de overschrijding te
kunnen beperken, maar blijkt hier niet in te zijn geslaagd.
De Passage is een nieuwe weg die parallel komt te lopen aan
de Dronterringweg. Hij moet het verkeer bij Dronten beter later
doorstromen. De provincie trok aanvankelijk bijna 10 miljoen
euro voor de nieuwe weg uit. In september vorig jaar kondigde
Lodders aan dat er vier miljoen euro extra nodig was doordat er
straks niet 80 maar 100 kilometer per uur mag worden gereden.
Ook is het ontwerp van de brug van de Lage Vaart aangepast.
De gemeente Dronten moet 150.000 euro extra bijdragen aan
de weg. Daarmee moet het team worden betaald dat het project
leidt. De aanleg van de weg duurt namelijk langer (een jaar) dan
verwacht. Volgens de gemeente wordt de rondweg op 1 januari
2018 opgeleverd.
Dronten betaalde eerder ook al mee, zodat de weg juist sneller
aangelegd kon worden. Daarom werken er ook ambtenaren van
Dronten mee aan dit project. De gemeente reageerde vorig jaar
teleurgesteld op de vertraging, maar zou niet opdraaien voor de
extra kosten. Dat gebeurt nu dus toch. Al denkt het college van
burgemeester en wethouders het bedrag te kunnen betalen uit
het budget dat is gereserveerd voor de aanleg van de rondweg.
Met aanleg van de Passage wordt nu snel begonnen. •

Upgrade internet op Noord
en Businesszone
De vraag is of er voldoende belangstelling van de ondernemers
voor bestaat, maar als dat het geval is dan wordt op korte
termijn zorg gedragen voor een stabiel glasvezelnetwerk met
hoge bandbreedte op de industrieterreinen Dronten Noord en
de Business Zone Delta.
KPN heeft in Nederland een zestal glasvezelnetwerken benoemt
als pilot voor betere diensten, tegen een veel betere prijs.
Dronten Noord en Business Zone Delta zijn er daar twee van.
Op genoemde terreinen ligt nu een glasvezelnetwerk met

diensten die voor veel ondernemers te duur zijn. Zo heb je het
over bijvoorbeeld 10/10Mb voor meer dan 200 euro per maand.
Ondernemers die naar 100 Mb up en down willen betalen meer
dan het dubbele. Toch zouden veel ondernemers wel glasvezel
willen, gezien de symmetrische verbinding, enorme bandbreedte
en keuzevrijheid die via glasvezel mogelijk is.
KPN wil met de pilot (mits meer dan 30% van de bedrijven
deelneemt) een 50/50Mb verbinding realiseren voor 100 euro.
Reden voor een deelname van 30% is dat er veel moet worden
omgebouwd in de techniek. De termijn voor het behalen van
deze 30% loopt tot 9 december 2016.
Als dat niet gehaald wordt, dan zal er niet omgebouwd worden.
De ondernemers op genoemde terreinen zijn door KPN en haar
partners persoonlijk benaderd voor deelname. •

Aan de Amstel nu in
Biddinghuizen
Galerie en kunstuitleen Aan de Amstel is overgenomen
door Wim Schoonhoven en Caroline Bik aan de Ellerweg
in Biddinghuizen. Ze hebben in hun landbouwschuur een
compleet nieuwe expositieruimte gebouwd.
Deze zomer namen Wim en Caroline Aan de Amstel over
van Petra Leene uit Dronten, die met hun gezin naar de V.S.
emigreerde. Bestaande klanten wisten de nieuwe locatie aan de
Ellerweg al snel te vinden. ‘De afgelopen maanden hebben we de
tijdelijke locatie flink uitgebreid met een nieuwe expositieruimte.
We hebben nu meer dan tweehonderd vierkante meter en de
nieuwe muren zijn vier meter hoog. Zo kunnen we bepaalde
werken uit onze regelmatig wisselende collectie schilderijen,
foto’s en beelden ook de ruimte geven die ze verdienen.’
De galerie werd in oktober officieel geopend. •

TakTyQ Finance opent
Credion vestiging
TakTyQ Finance heeft een eigen Credion vestiging geopend in
Lelystad bij MTH accountants. Hierdoor krijgen ondernemers
in Flevoland snel oplossingen aangedragen voor MKB
financieringswensen.
Oud ING-er bankier Harm Wierda en Drontenaar Mark
Hetsen zullen zich bezig houden met het arrangeren van MKB
financieringsoplossingen. Door de ervaring die MTH accountants
heeft, is besloten in samenwerking met TakTyQ Finance de
dienstverlening ook uit te breiden naar Flevoland.
De kracht van Credion (een keten van 45 vestigingen door het
hele land) ligt vooral in het aantal verschillende financiers, in totaal
meer dan 50. Mark Hetsen: ‘Stel je een ondernemer de vraag
hoeveel hij er kent, dan houdt het op bij 4 tot 5. Het brengen
van financieringsopties is dus een belangrijke toegevoegde
waarde die wij bieden. Door ons advies kan een investering wel
plaatsvinden, dan wel goedkoper worden gefinancierd.’
In tijden van verandering biedt TakTyQ onafhankelijke,
deskundige en slagvaardige ondersteuning voor een snel inzicht
in de feitelijke situatie. Het in kaart brengen van mogelijkheden
en het aandragen van de beste oplossingen welke vervolgens
ook daadwerkelijk worden doorgevoerd incluis. •

Grootste banengroei
sinds 2008
Uit de voorlopige resultaten van het werkgelegenheidsonderzoek
Flevoland 2016 blijkt dat het aantal banen flink is gegroeid.
Met een toename van 3.600 banen (+ 2,1%) is het de grootste
groei sinds 2008.
Na drie jaren van afname en vorig jaar een stabiele situatie zit
er weer groei in Flevoland. De positieve dynamiek is zichtbaar
bij de bestaande bedrijvigheid en bij het saldo van nieuwe en
verdwenen vestigingen.
De werkgelegenheid bij bestaande vestigingen (bedrijven,
organisaties, instellingen en overheden) is vergeleken met vorig
jaar met 3.100 banen toegenomen. Terwijl de nieuwe bedrijven
per saldo zorgden voor 500 banen.
In Flevoland doet de grootste toename van banen zich weer

Dronten werkt aan circulaire
economie met BioHub
Aeres Hogeschool Dronten wil bijdragen aan een gezonde en
duurzame samenleving. Binnen het project ‘BioHub Dronten’
onderzoekt de hogeschool - samen met agrarische ondernemers,
overheid en onderwijs- en kennisinstellingen - hoe de regio kan
toegroeien naar een regionale circulaire economie.
Om deze transitie te realiseren, zijn er nieuwe vormen van
ondernemerschap nodig. Afval is geen afval, maar een reststroom die
heel veel kansen biedt. Op initiatief van de kerngroep ‘Dynamiek in de
landbouw’ hebben verschillende afgevaardigden uit het bedrijfsleven,
onderwijs en de overheid elkaar gevonden om zich in te zetten voor
deze transitie: de BioHub van Dronten. Het gezamenlijke doel?
De herbruikbaarheid van agrarische reststromen maximaliseren
en waardevernietiging minimaliseren. De focus ligt daarbij op de
reststromen van pompoenen, aardappelen, penen en uien.
Studenten van Aeres Hogeschool, Cibap en Hogeschool Windesheim
voelen de noodzaak. Ze lopen mee bij de deelnemende agrarische
bedrijven en onderzoeken hoe de transitie concreet kan worden
gemaakt. Geert Sol, docent-onderzoeker bij Aeres Hogeschool
Dronten vertelt over de meerwaarde daarvan. ‘Studenten denken
out-of-the-box, zijn open-minded en komen met creatieve oplossingen
waar ondernemers vaak zelf niet meer op komen. Hun creatieve inslag
is heel waardevol, aldus Sol die vervolgt: ‘Bovendien zien zij, en wij
als hogeschool, dit project niet zozeer als een onderwijsproject. Het
eigenaarschap voelen de studenten zelf namelijk ook. Zo ontstaan er
echt mooie cross-overs tussen ondernemers, overheid, onderzoek
en onderwijs. En daar zijn we met z’n allen best trots op. Er gebeurt
hier écht wat.’
Als Flevoland voorop wil blijven lopen en de agrarische hoofdstad
van Europa wil blijven, dan is het tijd voor actie. Daar zijn de
initiatiefnemers het over eens. Het onderzoek moet een enorme
boost gaan geven aan de positie van de regio. ‘We willen de
verwerking en het transport in de eigen regio houden’, vertelt
Diane Stap van Ontwikkelmaatschappij Flevoland (OMFL). ‘Als we
daar allemaal aan meewerken, dan kunnen we de provincie flink
verduurzamen. Want als we met z’n allen minder vervuilen, dan is
dat een heel groot pluspunt voor de regio. Bovendien zou er meer
werkgelegenheid kunnen ontstaan. Dat stelt ons in staat om als regio
voorop te blijven lopen.’
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nieuws

bestuurders
voor in de overige zakelijke diensten, zoals het uitzendwezen.
Hier is sprake van een groei met 2.150 banen. Die is voor 1.000
banen toe te schrijven aan de toename bij arbeidsbemiddeling en
uitzendbureaus. Van de totale banengroei in Flevoland wordt dus
ruim een kwart ingevuld door flexibele banen. Verder is er een
toename bij handel (+660) en industrie (+605).
De afname in de gezondheidszorg, waar de landelijke
bezuinigingen zich laten gelden, zet ook dit jaar door (- 425). Ook
is er een opvallende afname in de sector transport (- 260). •

Nieuwe directeur Airport
Hanne Buis wordt per 1 januari de nieuwe algemeen directeur
van Lelystad Airport. Zij volgt Erik Lagerweij op, die als
projectdirecteur de komende jaren wel betrokken blijft bij de
ontwikkeling van het vliegveld.

bedrijfshuisvesting
Voor al uw
originele vastgoedoplossingen
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 aangereikt. 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
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

Kop van Noord-Holland
T 06 - 53 62 82 82

Kop van Overijssel
T 038 - 34 46 404

Zuid West Nederland
T 078 - 303 13 21

Al 25 jaar thuis in vastgoedland www.vsomakelaars.nl

Hanne Buis is 40 jaar. Zij werkt al sinds 2004 voor de Schiphol
Group, de eigenaar van Lelystad Airport. Buis is daar op dit
moment directeur Aviation Marketing.
Haar benoeming in Lelystad is volgens de Schiphol-directie
gedaan met het oog op de belangrijke rol die Lelystad Airport gaat
spelen in de toekomstige groei van de luchtvaart in Nederland.
Lagerweij is sinds 1 februari 2011 algemeen directeur van
Lelystad Airport geweest. Onder zijn leiding is de uitbreiding van
de luchthaven in 2015 definitief in gang gezet.
Ondertussen is begonnen met de aanleg van de ontsluitingsweg
naar Lelystad Airport. Deze loopt vanaf de Larserweg (N302)
naar de nieuw te bouwen aankomst- en vertrekhal en de verder
gelegen circuits, en bedrijven aan de Talingweg. De toekomst
van Lelystad Airport als een luchthaven voor internationale
vakantievluchten wordt nu echt zichtbaar. De ontsluitingsweg
moet 1 april 2018 klaar zijn. •

businessborrel
reserveer alvast in uw agenda:

• 1 december 2016 - businessborrel / de rede dronten
• 2 februari 2017 - businessborrel / de klink biddinghuizen

profiel
Mark Hetsen

Mark Hetsen (46) zit inmiddels in zijn vierde jaar van het
bestuurslidmaatschap van de OVDD. Overigens niet voor het eerst,
toen hij 26 was, maakte hij ook deel uit van het bestuur, toen nog
van de bedrijfskring Biddinghuizen en namens hen afgevaardigde
in Handel & Nijverheid.
‘Het is een leuke club, dus waarom niet eens op herhaling. Ik
was toen verreweg het jongste bestuurslid, wat dat betreft is mijn
houdbaarheidsdatum aan het afnemen.’
Wat motivatie en fanatisme betreft is er echter weinig veranderd.
‘Als ik iets doe, dan wil ik het goed doen; ook vrijwilligerswerk.’
Gelijkertijd is dat ook hetgeen Mark soms stoort: het bestuurswerk
voor de OVDD kost ontzettend veel tijd. ‘Soms wil ik er graag meer
tijd in steken, maar als kleine zelfstandige is dat niet mogelijk. Want,
puur persoonlijk bedoeld, er is nog veel meer uit te halen. Meer
onderwerpen om aan te pakken, uit te diepen. Maar dan ga je naar
een fulltime bezigheid.’

’Hoger

opgeleide

jonge

ondernemers

interesseren voor een bestuursfunctie’
Mark maakte zijn rentree in het OVDD bestuur na lang aandringen door
voormalig voorzitter Herman Vermeer. ‘Hij had me al vaker benaderd,
en op een gegeven moment had ik het gevoel dat ik het moest doen.
Ik vind het ook goed om iets terug te doen.’ Mark is binnen het bestuur
vooral bezig met de interessevelden op economisch en beleidsmatig
gebied en met de kerngroep bedrijventerreinen in het bijzonder. ‘Dat
heeft mijn interesse, ik vind het leuk om kaders te stellen om goed de
toekomst in te kunnen. Het is ook niet de beroerdste klus, en het is in
mijn ogen echt noodzakelijk om hier invloed op uit te oefenen.’
Voorop staat het behartigen van de belangen van de ondernemers.
‘Door mijn bestuursfunctie kan ik zelf meesturen in de koers van
overheden. Zouden we dat niet doen, dan laat je het stuur over aan
mensen die geen verstand van ondernemerschap hebben. Lijkt me
niet zo gunstig. Je moet je stem laten gelden.
Daarnaast is kennen en gekend worden een onmiskenbaar gegeven,
als OVDD, maar ook als ondernemer. Beter een goede buur, dan een
verre vriend zeg ik altijd maar. Wanneer je elkaar kent, kun je elkaar
ook handel gunnen.’ Mark kijkt vooral naar de toekomst. ‘In dat kader
moeten we ook jonge high potentials met visie interesseren voor de
OVDD en voor het bestuurslidmaatschap.’

Waar grond is,
Waar
grond
is,
Waar
grond
is,
is
toekomst!
Waar
grond is,
is,
grond
is toekomst!
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financieren
wij binnen
één dag.

Kom maar op met dat plan.
Ondernemers zitten vol met energie, ambities en ideeën. Ze willen vooruit, hun plan
uitvoeren. De Rabobank helpt ondernemers verder met tips en adviezen en voor
klanten met een goed plan: financiering binnen één dag.

Ontdek hoe het werkt op rabobank.nl/kommaarop
Een aandeel in elkaar

Als u voor kwaliteit gaat!
De Giessen 1, 8253 PR Dronten

d o u w e d e b e e r. n l
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Wij zijn gespecialiseerd in:
• jong gebruikte topmerken
• zakelijk en particulier
• aan- en verkoop
• autotaxatie
• autoimport
• onderhoud
• auto lease

‘Ik geniet van
genietende mensen’
Oprechte interesse in mensen. Dat is
volgens Tineke Stuifzand ‘het geheim’ van
een goede dagvoorzitter en presentator.
Het bedrijf ‘10 voor je dag’ bestaat ruim
een jaar en Tineke geniet.
De presentatie van de Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Dronten
was een droomstart. ‘Super dat ik bij de
evaluatie hoorde dat ik het in januari weer
mag doen.’
Haar overstap van de jeugdhulpverlening
naar dit werk lijkt een grote. Een
misverstand
volgens
Tineke.
‘Het
geven van workshops, het leiden van
groepsgesprekken, het presenteren van
evenementen, het draait om scherp zijn
op hoe mensen reageren.’
In de jeugdhulpverlening leerde zij om te
zien of mensen het naar hun zin hebben
en op hun gemak voelen. Het draait vooral
om inhaken op non verbale communicatie.
Op de voorgrond
Een uitstekende dagvoorzitter bij een
symposium van de kerk deed Tineke
beseffen dat dat haar nieuwe carrière
moest worden. ‘Ik werd enthousiast
toen ik die vrouw aan het werk zag. In
de kerk deed ik de startzondag al en bij
voetbalvereniging BAS in Biddinghuizen
treed ik ook regelmatig op de voorgrond.’
Na ruim twintig jaar in de jeugdzorg kwam
er vervolgens een einde aan die loopbaan
en volgde Tineke de training Leren
Modereren.

Goede voorbereiding
Naast het kijken naar emoties, draait
het werk van ‘10 voor je dag’ vooral om
een goede voorbereiding. ‘Ik sta alleen
zelfverzekerd op het podium als ik alle
details weet van het project of van de
mensen die ik moet interviewen. Mensen
realiseren zich niet dat er voor een half
uur op het podium minimaal een halve dag
aan voorbereiding vooraf gaat. Met wie
praat ik, wat hebben ze gedaan. Als ik dat
niet doe, is mijn werk niet af.’
Tot in detail geregeld
Hoe bewaak je de tijd? Dat kan op een
diverse manieren volgens Tineke. ‘Een
programma heeft een planning, de andere
kant is dat iedereen zich prettig moet
blijven voelen. Van tevoren wordt met
de opdrachtgever goed afgestemd wat
de wensen zijn. Ook is er overleg over
de zaalopstelling. Mijn ervaring draag ik
graag over. Samen met de klant zorg ik
voor een succesvol evenement. Over
ieder detail van de bijeenkomst hebben wij
van tevoren gesproken. Alleen dan komt
niemand voor verrassingen te staan.’
Sfeerbepalend
Een dagvoorzitter of presentator is een
sfeerbepalende factor. Toch opereert
Tineke het liefste in de schaduw. ‘Ik geniet
van het genieten van de mensen. Het gaat
niet om mij. Ik sta op de voorgrond, maar
ik beheers de techniek om het niet om mij
te laten gaan.’ •

bedrijf
&handel
Feedback

Een 10 voor je dag kan volgens Tineke
Stuifzand alleen als je evenement tot
in de puntjes is voorbereid.
Om zelf te blijven leren, vraagt
Tineke altijd om feedback als de
opdracht is voltooid. ‘Ik ben een
learning professional en volg zelf
ook regelmatig nascholing.’ Tineke
komt bij de bedrijven veelal op leuke
momenten.
Dat en de interactie met mensen
is waardoor zij zeker weet dat ze
de goede keuze heeft gemaakt in
haar carrière switch. ‘Ik ontmoet
alleen maar leuke en gemotiveerde
mensen. Na een opdracht ga ik altijd
vol energie naar huis.’
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Zeg POOK en iedereen weet waar het over
gaat: de kringloopwinkel in Swifterbant.
Een winkel die ondanks (of misschien wel
juist dankzij) de crisis overeind wist te
blijven, die ondanks recente concurrenten
en nieuwe wetgeving het hoofd boven
water weet te houden. Waar medewerkers
vooral last hebben van één ding: het
POOK-virus.
Een bijzonder bedrijf, en dat is het: POOK in
Swifterbant. Opgericht in 1984 als Promotie
Swifterbant, Ondernemen, Omgeving en
Kringloopwinkel. Anno 2016: Kringloopwinkel
(en meer). Saillant detail: juist het onderdeel
waar men het minste geloof in had bij de
oprichting, heeft de tijden doorstaan en
bloeit als nooit tevoren.

‘POOK overleeft
door enthousiasme
		en binding’

Diep geworteld
Swifterbanters weten het: de panden
achter het winkelcentrum vormen het
hart van POOK. Verscholen achter
muren en garagedeuren gaat een diep in
de samenleving gewortelde wereld van
emotie, maatschappelijke betrokkenheid,
sociale omgang, vrijwilligers (ook mogelijk
met behoud van uitkering) en vooral heel
veel gebruikte goederen schuil. Dat alles
uit zich in een uitgekiende winkel met een
breed assortiment huishoudelijke apparaten,
meubilair, kleding, boeken en kleingoed als
borden, kopjes, pannen, etc.
Het virus
Willie de Klerk is inmiddels 21 jaar betrokken
bij POOK als penningmeester, de laatste 8
jaar is ze ook regelmatig te vinden ‘op de
vloer’. Om haar mentrix te noemen gaat te
ver (stelt zij zelf), maar gezien haar kennis en
ervaring doet die titel haar eigenlijk tekort.
Ze heeft haar evenknie gevonden in Bianca
Vriezekolk, sinds 2015 voorzitter. Bianca is
(nog maar) drie jaar als bestuurslid bij POOK
betrokken. Willie: ‘Maar begiftigd, ze is er

inmiddels regelmatig ook op de vloer; heel
betrokken.’
Begiftigd? ’Ja, of vergiftigd, of last van
een virus, geef het een naam, ze is er mee
besmet. Ik ook, en alle vrijwilligers en zelfs
sommige klanten. POOK is een deel van ons
leven.’
50 Vrijwilligers
Willie: ‘Het is van begin af aan gezegd: geen
afhankelijkheid; zo snel mogelijk eigen broek
ophouden.
De kern is gigantisch sterk, er zijn meerdere
vrijwilligers die hier al ruim 30 jaar bij
betrokken zijn. Inderdaad, die zijn inmiddels
in de 80. Maar dat kan met POOK en het
is echt leuk, goed om te zien. En alle dure
moeilijke projecten ten spijt, wij hebben ze.
Ze zitten bij ons niet achter de geraniums, zij
zijn bij POOK, beperking of niet.’
Een aantal vrijwilligers schuift aan: ze ruiken
de koffie. Er heerst alom tevredenheid.
‘Natuurlijk, wat moet je dan? Lekker de hele
dag voor je uit zitten kijken, dat is wat … En
je kunt niet altijd vissen. POOK is voor ons
bezigheid, gezelligheid, sociaal leven. Het
is toch prachtig om te zien dat iets wat wij
gerepareerd hebben, of hebben opgeknapt,
amper tijd krijgt om in de winkel staan?’
Vooral trots
Bianca: ‘We zijn heel trots op onze zaak.
Trots op het werk dat de vrijwilligers
verrichten, en vooral om te zien dat het nog
verkocht wordt ook.’ En ondanks de goed
lopende verkoop (‘We hebben eigenlijk alles
in huis, we weten alleen niet wanneer’) staat
de winkel letterlijk tot de nok toe vol. Willie:
‘We hebben constant ruimte tekort. Dat
komt vooral omdat we het goed willen doen.
En de laatste jaren is er ook veel recycling bij
komen kijken en dat kost ruimte. Eigenlijk is
‘milieu’ een doel op zich geworden; zo weinig
mogelijk afval, zo veel mogelijk verkopen.’ •

bedrijf
&handel
Zinvolle tijdbesteding

De oorspronkelijke doelstelling
zit helemaal in Kringloopwinkel
POOK. Ze creëren en bevorderen
zinvolle tijdsbesteding voor haar
leden,
ondersteunen
sociale
contacten, promoten het dorp,
bevorderen het welzijn en maken
de bevolking milieubewust.
De omzet is door de jaren heen
redelijk stabiel, ook de komst van
concurrenten als It’s en Goody’s
heeft daar geen verandering in
gebracht.
Dat ligt anders met de nieuwe
recyclewet
(Weebalex);
die
betekent voor Pook een verlies
van
inkomsten.
Je
moet
gecertificeerd zijn om te mogen
slopen. Daarnaast zijn de eisen
aan
de
ruimte,
waaronder
een vloeistofdichte vloer en
luchtafzuiging niet haalbaar.
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ondernemers
aan het woord
auto palace dronten

countus accountants

&

Albert Brouwer

Na onder andere over co2 en bijtelling te
hebben geschreven kon het natuurlijk
niet uitblijven om dat andere onderwerp
aan te halen dat veel gespreksstof
oplevert in de showroom:
elektrisch rijden.
Tot nu toe hebben we grotendeels “elektrisch“ gereden met hybridevoertuigen. De elektromotor hielp hierbij de co2 op de standaard meetcyclus significant te verlagen wat vooral erg gunstig
was voor de bijtelling en verschillende vormen van investeringsaftrek. Vanaf 2017 zijn die bijtellingsvoordelen van de baan, kort
door de bocht gelden er nog 2 tarieven te weten 22% voor alle niet
volledig elektrisch aangedreven voertuigen en 4% voor volledig
elektrisch aangedreven voertuigen. Een grote groep automobilisten heeft jaren genoten van een lage bijtelling van 15, 14, 7 of zelfs
0 procent, wat zal hun toekomstige keuze worden? Berusten ze
in het feit en betalen weer 22% bijtelling of opteren ze voor 4%
oftewel wie zet de stap daadwerkelijk en stapt over op een volledig
elektrisch aangedreven auto?
Natuurlijk hebben we bezwaren, zo is de actieradius beperkt, duurt
laden lang en zijn er lang niet overal laadstations in de buurt. Maar
de ontwikkelingen gaan razendsnel en zijn positief te noemen. Het
aantal snellaadstations neemt toe en er wordt hard gewerkt om
de laadtijd omlaag te brengen. Batterijcapaciteiten groeien jaarlijks
sterk en de prijs per KWh batterijcapaciteit daalt omgekeerd evenredig wat simpelweg betekent dat we steeds verder kunnen rijden
op een volle accu.
Waar je een paar jaar geleden voor een auto met een enigszins
bruikbare actieradius alleen bij Tesla terecht kon na afscheid genomen te hebben van een forse hoeveelheid euro’s, zijn er inmiddels
meer aanbieders die een betaalbaar alternatief hebben waarmee
je ruim 200 kilometer kunt rijden zonder bij te laden. U en ik weten
dat de meeste automobilisten ook voor woon-werkverkeer geen
200 kilometer per dag rijden. Nu nog een transparant en acceptabel tarief om onze KWh te tanken. Dat is nog wel een belangrijke
horde die genomen moet worden want de tarieven kunnen exorbitant verschillen per locatie! Durft u het al aan?

de wilde de ligny

Roelof Tuin

Marja de Wilde
de Ligny

Eindejaars perikelen.
Het eind van het jaar 2016 is al weer in zicht. Een tijd van bezinning
maar ook een periode van plannen maken voor het nieuwe jaar.
Maar voordat het zover is, is het voor veel ondernemers zinvol
om te bezien hoe het afgelopen jaar financieel is gegaan en of er
nog wat gedaan moet worden om de zuur verdiende centen in de
portemonnee te houden. Na het 3e kwartaal heeft men vaak al een
indicatie hoe het resultaat eruit komt te zien. Wat kunnen we nog
doen om het resultaat te drukken zodat we in ieder geval minder
belasting hoeven te betalen.
Innoverende ondernemers dienen dit jaar nog na te gaan of ze
voldoen aan de nu nog soepele regels voor de innovatiebox. Alle
winsten die namelijk voortkomen vanuit die innovatie worden
belast tegen een verlaagd vennootschapsbelastingtarief van 5%.
De regels voor de innovatiebox worden in 2017 strenger (zie:
www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen ).
Tevens dienen we te bekijken of er nog gebruik gemaakt kan
worden van de verruimde fiscale eenheid; of het nog vormen van
een voorziening; of het optimaliseren van de investeringsaftrek:
moeten we al/niet nog in 2016 investeren, zijn alle fiscale
ondernemersfaciliteiten van toepassing?
Vanaf 2017 is het niet meer mogelijk om nieuw pensioen in
eigen beheer op te bouwen. Voor het bestaande pensioen in
eigen beheer worden drie oplossingen geboden; premievrij laten
doorlopen, afkopen met belastingkorting of omzetten naar een
spaarvariant, zonder verdere opbouw.
U ziet het al, aandachtspunten genoeg om van gedachten te
wisselen. Wens u goede en interessante tijden toe!

www.countus.nl

notariskantoor mr. m.m.

adviseurs

Belastingvrij
vermogen
middels schenkingen.’

overhevelen

Ook dit jaar zullen weer vele cliënten in december langskomen om
gebruik te maken van de vrijstellingen van 2016.
Ouders kunnen per kind maximaal € 5.304,00 belastingvrij
schenken. Met 4 kinderen is daarmee in één jaar € 21.216,00
belastingvrij overgeheveld. Hiermee kan 10-20% aan erfbelasting
worden bespaard.
Kinderen in de leeftijd van 18-40 jaar: eenmalig € 25.449,00
belastingvrij te schenken. Zit uw vermogen in een woning en
beleggingen dan kan het problematisch worden: met 4 kinderen
bent u in totaal 4 x € 25.449,00 = € 101.795,00 kwijt. Oplossing: de
schenking op papier. U bent zodoende het geld niet daadwerkelijk
kwijt, maar wel fiscaal. Bij de aangifte IB mag u € 101.795,00 in
box 3 in aftrek brengen. Wel dient u elk jaar 6% rente over de op
papier geschonken bedragen te betalen aan uw kinderen, oftewel €
1.526,94 per kind per jaar.
Bij opname in een zorginstelling, hoeft u de op papier geschonken
bedragen niet op te eten maar mogen ze worden uitbetaald aan de
kinderen, mits de schenkingen tijdig zijn gedaan.
Bij uw overlijden krijgen de kinderen de op papier geschonken
bedragen vrij van erfbelasting, wat een besparing kan opleveren tot
20%.
De eenmalige schenking van € 25.449,00 mag worden verhoogd
tot € 53.016,00 wanneer het wordt gebruikt voor studie of voor de
eigen woning en kan daarom niet op papier.
Vanaf 1 januari 2017 is de eenmalige belastingvrije schenking van
maximaal € 100.000,00 voor de eigen woning weer terug van
weggeweest. De verkrijger moet in de leeftijd van 18-40 jaar zijn,
maar een familierelatie is niet vereist. Let op: is in een eerder jaar
reeds geheel of gedeeltelijk gebruik gemaakt van een verhoogde
vrijstelling, dan hangt het van vele factoren af, of er vanaf 2017 nog
wel tot € 100.000,00 belastingvrij kan worden geschonken. Laat u
zich in dat geval nog in 2016 informeren!
Notaris Marja de Wilde de Ligny
De Helling 126 Dronten | 0321 - 385 370
info@notarisdewilde.nl | www.notarisdewilde.nl

jager uitvaartzorg

Els Jager

‘Klaar voor de toekomst’
Zoals u misschien gelezen heeft of gezien, hebben we 1
november ons nieuwe pand aan de Morinel 65 in Dronten
mogen openen. Na 2 maanden van hard werken, vooral door
de aannemer, is het gebouw in gebruik genomen. Mijn moeder
Marina Jager – Muusse heeft het lintje doorgeknipt, als
oprichter van het bedrijf een meer dan symbolische handeling.
We kunnen op deze plek verder de toekomst in, er is meer
ruimte, veel groen, en nabijheid tot de begraafplaats De Wissel,
kortom allemaal dingen die er toe doen voor ons.
Het is soms moeilijk om die beslissingen te nemen als je nog
niet helemaal zeker weet wat de toekomst zal brengen. Daarin
is dus weer een rol voor raadgevers en adviseurs weggelegd.
Mensen met visie, ben ik op dit traject tegen gekomen, visie
voor de toekomst, voor de inrichting, en dat heeft weer met durf
en lef te maken. Durf en lef zijn kwaliteiten die alle ondernemers
wel bezitten want anders waren we nooit begonnen als
ondernemers. En al heb je tientallen mensen die zeggen doe
iets wel/niet, als je eigen gevoel er niet voor 100% achterstaat,
dan gebeurt het niet, toch? Als ondernemers weten u en ik dat
je de sprong soms gewoon moet wagen, dus de eerste stap
van durf en lef ligt bij jezelf, welke richting je ook kiest.
Als ondernemer wil ik u dus graag meegeven, wees niet bang
om de tot dus ver onbewandelde paden te kiezen, als het goed
voelt; gewoon doen!
Persoonlijk ben ik nog steeds dankbaar dat ik die eerste stap
met lef heb durven nemen waardoor mijn bedrijf nu klaar is voor
de toekomst. Stilstand is achteruitgang, ook in deze branche,
waar niet veel ruimte is voor innovatie. Ik hoop dat we de
mensen van Flevoland nog lang mogen helpen in de moeilijke
tijd rondom een overlijden.
Dag en nacht staan mijn team én ik voor u klaar.
Els Jager
0321-316174
www.jager-uitvaartbegeleiding.nl
www.balsemen.com
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zending met zorg en spoed,

dat is wat

CG

koeriersdiensten doet!

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

‘Het systeem zegt nee, …….
wij zeggen JA!’

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

DISCOVERY SPORT

ADVENTURE.
IT’S IN OUR DNA.

DISCOVERY SPORT SE URBAN SERIES
VANAF € 50.790*
Land Rover Centre Jacob Schaap Lelystad
Artemisweg 17, Lelystad
0320 41 17 11
jacobschaap.nl
Min./max. gecombineerd verbruik: 4,7-8,3 l/100 km, resp. 21,3-12,1 km/l, CO2-uitstoot resp. 123-197 g/km.
Consumentenprijs incl. BTW, BPM, registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken.
Wijzigingen voorbehouden. *Alleen geldig voor 16.5MY auto’s op voorraad en zolang de voorraad strekt.

De Vendelier 78 - 8255 CX Swifterbant

wilkens & partners | dennis wilkens
Er was een tijd dat ondernemers en banken echt goed
samenwerkten. Als ondernemer had je écht iets aan jouw bank.
Je kende elkaar en de bank dacht met je mee. Samen ging je
voor het succes en de bank nam zelf ook wat risico. Helaas lijkt
dat verleden tijd.
Banken zijn gaan reorganiseren, standaardiseren en namen
afstand omdat ze onder curatele kwamen te staan van overheden.
Procedures zijn nu belangrijker dan klanten. Als ondernemer klop
je er alleen nog aan als je een standaardproduct nodig hebt. Het
‘systeem’ zegt dan ja of nee. En heel vaak onterecht nee. Want
als een bank iets verder kijkt, zou heel veel wel kunnen. Gelukkig
kan het ook anders.
De laatste jaren lopen ook veel zzp’ers massaal tegen de ivoren
torens van banken aan. Want ja, iedere zzp’er is een beetje anders.
‘Het zijn net mensen.’ In een systeem waarin procedures en angst
regeren, is er geen ruimte voor creativiteit, inschattingsvermogen
en meedenken. Na alle reorganisaties nemen fiatteurs van banken
geen risico’s meer. Dan kun je moeilijk omgaan met de kleurrijke
diversiteit van ondernemers. Banken en verzekeraars vinden
zzp’ers wel degelijk interessant, maar vooral om bankrekeningen
en verzekeringspakketten te adviseren. En als het goed gaat heel
misschien een krediet. Het is vooral cherry picking. Maar wil je
een huis kopen of echt investeren om door te groeien, dan wordt
het al snel een stuk lastiger. Daarom wordt er steeds meer aan
crowdfunding gedaan.
Een groot probleem is dat banken zzp’ers en andere ondernemers
niet als geheel bekijken. Ze bekijken u zakelijk OF privé. Intern

zijn hun zakelijke adviseurs dominant ten opzichte van de particuliere
adviseurs. Weinig banken kunnen u daardoor zakelijk net zo goed
helpen als privé. Wie een woning wil kopen met bedrijfsruimte –
best handig voor een ondernemer – moet dat voor de bank al snel
kadastraal splitsen in een zakelijk en een privé deel. Daar sneuvelen
onnodig veel mooie plannen op. Kan dat niet anders? Jawel, maar de
banken vertellen het u niet. Dat komt mede door hun zorgplicht bij
het verstrekken van een hypotheek. Daaraan kleven verplichtingen,
waardoor banken uiterst voorzichtig zijn. Te voorzichtig, volgens
mij. Want een goede onderbouwing kan juist helpen aan een stuk
bewustwording van de risico’s
Maar gelukkig zijn er banken en intermediairs die meedenken en
adviseren in de totale breedte. Doordat op voorhand is voldaan aan
de zorgplicht, is de oplossing gegeven al voor die bij de fiatteur ligt. De
geldverstrekker hoeft dan niet zelf een oplossing te verzinnen, maar
alleen de financieringsaanvraag te beoordelen en te onderzoeken
of aan de zorgplicht is voldaan en de onderliggende stukken te
beoordelen. Vaak kan op verantwoorde wijze zo toch gerealiseerd
worden, wat een ondernemer beoogt. Vooral door verder te kijken en
creatiever te zijn dan banken mogen en door ondernemers integraal te
adviseren door zowel rekening te houden met de onderneming en de
wensen en uitgangspunten van de ondernemer in privé.
(Kleine-)Zelfstandigen verdienen meer aandacht en een bredere visie,
zakelijk én privé.

Wilkens & Partners financiële dienstverleners
waaronder Regiobank en ZoSlim Hypotheken

Donderdag 23 februari 2017
Kun je van niets een fortuin maken door steeds
maar weer te ruilen? Ja! Ontrafel het geheim van
dit succes en neem zelf iets te ruilen mee.

Marc de Hond
Onder toeziend oog van de uitvoerders wordt

het eerste2017
gras gemaaid door wethouder Vis.
INDUSTRIETERREIN SPELWIJK Donderdag 9 maart
NA OPKNAPBEURT
WEER EENEen‘VISITEKAARTJE’
inspirerend en optimistisch verhaal voor
Neem voor meer info contact op met
Emile de Vries, 0321 388 768

De opknapwerkzaamheden zijn eind vorig jaar gestart
en heeft geresulteerd in een sterk verbeterd aanzien
van het bedrijventerrein. Ondernemers Yvonne Slob
van FlevoTech en de heer Van Engelen van Van Engelen
B.V. spraken hun waardering uit over de voortvarende
aanpak en het uiteindelijke resultaat. Het industrieterrein
is volgens hun weer representatief en een visitekaartje

tot stand is gekomen.

De unieke samenwerking tussen de gemeente Dronten
en ondernemers, die een aantal jaar geleden is ingezet,
werpt steeds meer zijn vruchten af. Ite Meints van de gemeente Dronten wist te vertellen dat nu soortgelijke projecten op stapel staan in Biddinghuizen (Noorderbaan) en
Dronten (Staalwijk). De revitalisatie was een gezamenlijk
project van provincie Flevoland, gemeente Dronten en
SEACombineer
groep Bedrijventerreinen.
zakendoen en netwerken met een
ontspannen rondje golf bij Shortgolf Swifterbant.

Hoe sterk is uw pitch?
www.shortgolf.nl
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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
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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

De Senior Ondernemers van het Ondernemerspunt Dronten
bestaande uit (oud) ondernemers en specialisten.

www.dronterland.nl

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt

eerdere activiteiten. Met de uitvoering van de economische

Dynamiek in de Landbouw

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

Ondernemersacademie

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

Bedrijventerreinen
Wervingskracht

SENIOR ONDERNEMERS MAKEN ZICH STERK
VOOR ONDERNEMERSPUNT DRONTEN
Sinds mei dit jaar is Dronten
met het Ondernemerspunt
een initiatief rijker met als
doel ondernemers, onderwijs
en overheid samen te
brengen ten gunste van
ondernemend Dronten.
Met een compleet aanbod aan kennis van (oud)
ondernemers en specialisten, een ontmoetingsplek voor
ondernemers en een onderzoeks- en stagebureau ondersteunt het Ondernemerspunt Dronten de ondernemer
bij het vergroten van het zakelijke succes.
“Iedere ondernemer wil van zijn bedrijf een
succes maken, maar je loopt allemaal wel eens
tegen dingen aan waar je niet zo goed raad
mee weet. Het is dan goed om met elkaar van
gedachten te wisselen of met de juiste instanties
in contact te worden gebracht.”

conomisch
lE

SE

genda
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Met de eerste grasmaaiactie is de revitalisatie van
industrieterrein Spelwijk in Swifterbant afgerond.
Onder toeziend oog van de uitvoerderswww.meerpaal.nl
Knipscheer
en Sight Landscaping en de op Spelwijk gevestigde
ondernemers werd woensdag 6 juli het eerste nog
prille gras gemaaid door wethouder Dirk Minne Vis.

iedereen die wel eens bang is. Marc de Hond legt
uit waar angst vandaan komt en wat je eraan kunt
voordoen.
Swifterbant en de daarop gevestigde bedrijven. Wethouder Vis sprak lovende woorden over
alle betrokken
er!
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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.

Theaterinspiratie voor ondernemers

De Meerpaal

Uw event in de
spotlights

Spelwijk gerevitaliseerd

Ruilen: van
konijn naar fortuin

AD

ro n te n

Heeft u als ondernemer een vraag op het gebied van personeel, huisvesting, vergunningen, financiering, subsidies,
onderzoek, juridische zaken of belastingtechnische zaken
dan staat het team ‘Senior Ondernemers’ voor u klaar.
Zowel voor startende ondernemers als voor gevestigde
ondernemers. Zij kunnen u informeren, adviseren en/of in
contact brengen met de juiste instanties.
Daarnaast worden er verschillende evenementen in het
Ondernemerspunt georganiseerd, kan er op verschillende
plekken gewerkt worden en is het mogelijk om tegen een
betaalbare prijs een eigen werkruimte huren.
Het Ondernemerspunt Dronten is gevestigd op het Serviceplein van de Flevomeer bibliotheek Dronten en De
Meerpaal (de Rede 80) en is op de woensdagavond van
19.00 tot 20.30 uur en eenmaal per maand op vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur na afloop van Open Coffee
Dronten geopend.
Meer informatie over het Ondernemerspunt is te vinden
op www.dronterland.nl/ondernemen.

EFFECTIEF LEREN
NETWERKEN MET
JOCHEM KLIJN
Dit najaar vond de cursus ‘Effectief Zakelijk Netwerken’
onder leiding van netwerkcoach Jochem Klijn plaats.
Veertien ondernemers maakten hiervan gebruik.
Netwerken is tegenwoordig onmisbaar. Alles draait om het
bouwen van relaties. Toch hebben veel ondernemers daar
nog steeds moeite mee en helemaal om er rendement uit te
halen. Tijdens de twee cursusavonden werden de essentiële
aspecten van netwerken besproken. Er werd onder andere
ingegaan op het fundament dat moet worden gelegd bij
succesvol netwerken. Daarnaast werden er nuttige tips
gegeven en handvatten aangereikt om netwerken je
meer eigen te maken.

Buren Ontmoeten Buren

GROTE OPKOMST BUREN ONTMOETEN BUREN
BIJ RAVEN HENGELSPORT

Veertien ondernemers volgden de
cursus effectief netwerken.

VEEL STARTERS OP 2E EDITIE ONDERNEMERSMARKT
In juni van dit jaar vond tweede editie van de 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 zo’n 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.
Economische groei
De wethouder maakte van deze gelegenheid gebruik om
de gunstige economische ontwikkelingen binnen de gemeente aan te tippen. Met name de komst van Fresh-Care
naar de Poort van Dronten blijkt een aanjager te zijn. Zowel
voor toeleveringsbedrijven als ook voor de arbeidsmarkt.
‘En dat is goede zaak ’, sprak de wethouder, ‘want er is niks
beter voor werkgelegenheid en een goed sociaal plan dan
economische groei’.

Zo’n 80 ondernemers en vertegenwoordigers van de
gemeente, politie en brandweer ontmoetten elkaar
tijdens ‘Buren Ontmoeten Buren’. Deze bijeenkomst
vond plaats bij Raven Hengelsport op industrieterrein Houtwijk in Dronten.
Wethouder Dirk Minne Vis benadrukte in zijn welkomstwoord het belang en nut van dit soort bijeenkomsten,
want met elkaar ben je verantwoordelijk voor de omgeving van je bedrijf. Tevens informeerde de wethouder
de aanwezigen over de laatste ontwikkelingen rond De
Poort/Passage en de Roggebot.

De ondernemers kregen vervolgens volop de ruimte om
zich voor te stellen en onderling kennis te maken. Harry
de Jong van SBBF gaf een inspirerende presentatie over
de gezamenlijke verantwoordelijkheid met betrekking tot
veiligheid op bedrijventerreinen. Dion Raven verzorgde een
presentatie over de geschiedenis en de opbouw van Raven
Hengelsport gevolgd door een rondleiding door zijn bedrijf.
De avond werd afgesloten met een gezellige netwerkborrel. Interactie tussen ondernemers, politie, brandweer 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
interactieve bijeenkomst op telkens een ander bedrijventerrein in de gemeente. Doel is zowel het onderlinge ondernemerscontact als de band met de gemeentelijke (semi)
overheid 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.

Clinics
Boeiende clinics werden gegeven door auteur Oscar
Buitenhuis en gelukscoach Asha Lalai. Zij maakten de aanwezigen bewust van een goede ondernemers mindset en
het belang van een gelukkige klant.

2e Editie van de Ondernemersmarkt op het
podium van de grote theaterzaal in De Meerpaal.

BOUWLOKET GEOPEND

Ondernemersmarkt

Onder toezicht van vertegenwoordigers van bouwend Dronten werd
op vrijdag 8 juli het ‘Bouwloket’ geopend. Plaats van handeling was
het Ondernemerspunt Dronten op het Serviceplein in De Meerpaal.
Het Ondernemerspunt merkt dat er behoefte is aan een loket waar
bouwgerelateerde bedrijven hun ideeën en die van hun klanten kunnen laten toetsen alvorens het officiële vergunningentraject in te gaan.
Dit, vaak langdurige, traject moet sowieso worden bewandeld.
Ongeacht of de plannen realistisch zijn of niet. Door de haalbaarheid
vooraf te onderzoeken wordt door de aanvrager, meestal bouwbedrijven en architecten, veel tijd en geld bespaard en weten hun klanten
veel eerder of hun bouwplannen realiseerbaar zijn.
Meer informatie is te vinden op
www.dronterland.nl/ondernemen/nieuws/opening-bouwloket
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Onder toeziend oog van de uitvoerders wordt
het eerste gras gemaaid door wethouder Vis.

INDUSTRIETERREIN SPELWIJK
NA OPKNAPBEURT WEER EEN ‘VISITEKAARTJE’

De opknapwerkzaamheden zijn eind vorig jaar gestart
en heeft geresulteerd in een sterk verbeterd aanzien
van het bedrijventerrein. Ondernemers Yvonne Slob
van FlevoTech en de heer Van Engelen van Van Engelen
B.V. spraken hun waardering uit over de voortvarende
aanpak en het uiteindelijke resultaat. Het industrieterrein
is volgens hun weer representatief en een visitekaartje

voor Swifterbant en de daarop gevestigde bedrijven. Wethouder Vis sprak lovende woorden over alle betrokken
partijen en de precendente wijze waarop de revitalisatie
tot stand is gekomen.
De unieke samenwerking tussen de gemeente Dronten
en ondernemers, die een aantal jaar geleden is ingezet,
werpt steeds meer zijn vruchten af. Ite Meints van de gemeente Dronten wist te vertellen dat nu soortgelijke projecten op stapel staan in Biddinghuizen (Noorderbaan) en
Dronten (Staalwijk). De revitalisatie was een gezamenlijk
project van provincie Flevoland, gemeente Dronten en
SEA groep Bedrijventerreinen.
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De thema’s van deze SEA groepen zijn:

Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt
Dynamiek in de Landbouw

Wanneer u dit leest, zijn de verkiezingen van de Verenigde
Staten van Amerika achter de rug en zal bekend zijn geworden
de relevante
thema’s
borgen en devan
initiatieven
uit de
dat in januari
deteinauguratie
de eerste
vrouwelijke
president
van
Amerika
plaatsvindt.
Niet
uniek
in
de
wereld, of,
samenleving ruimte te geven.
dichter bij huis, ook niet uniek in Europa. Momenteel hebben
we immers een vrouw op de hoogste positie in buurlanden
Duitsland en Groot-Brittannië. Voor wat de afgelopen, pak
‘m beet, halve eeuw het machtigste land ter wereld is, is het
wel uniek. Hillary Clinton - en niet de vrouwen die nog na
haar zullen komen - zal tegen de tijd dat onze kleinkinderen
op school zitten, in de geschiedenisboeken staan. Er kan er
immers maar één de eerste zijn.

beter bereikbaar is en nu is ook de aansluiting naar de A27 sterk
Ondernemersacademie
verbeterd. Ach, we mopperen dan wel eens op onze n
wegen
omiscen
co hiervan
h
E
infrastructuur, maar als je het vergelijkt met de staat
in
l
Bedrijventerreinen
Amerika, kun je gerust zeggen dat we het in Nederland maar goed
voor elkaar hebben. Wie daar wel eens geweest is, begrijpt wel
Wervingskracht
wat ik bedoel. Je kunt in Amerika een willekeurige straat volgen
en dan zien dat een brugleuning door gebrek aan onderhoud
half weggeroest is. Hier en daar vallen de gaten in de weg. Om
SE
nog maar niet te spreken over het openbaar vervoer,
A D dat soms
ro n te n
vergelijkbaar is met het onze uit de jaren ’80.

Sinds mei dit jaar is Dronten
Een intro zoals deze hierboven was wat ongeveer door mijn
met het Ondernemerspunt
hoofd ging toen ik laatst vanaf een klant terugreed over de A27
een initiatief rijker met als
en de Gooiseweg en via NPO Radio 1 de achtergronden bij het
doel ondernemers, onderwijs
nieuws tot me liet komen.
en overheid samen te
Wat dat betreft heb ik dan ook helemaal geen hekel aan
brengen ten gunste van
autorijden. Het is een mooi moment om op het gemak bijgepraat
ondernemend Dronten.

Heeft u als ondernemer een vraag op het gebied van per(en ongetwijfeld om ruimte te maken voor de grote voertuigen die
soneel, huisvesting, vergunningen, financiering, subsidies,
er over de weg razen, vul ik in gedachten aan), maar dan wel weer
onderzoek, juridische zaken of belastingtechnische zaken
zonder de belastingen te verhogen.
dan staat het team ‘Senior Ondernemers’ voor u klaar.
Ach, eigenlijk begrijp ik maar weinig van het land en dat kan ook
Zowel voor startende ondernemers als voor gevestigde
niet na een paar korte bezoeken en informatie die via de TV, krant
ondernemers. Zij kunnen u informeren, adviseren en/of in
en internet tot je komt. Daarvoor is verdieping en analyse nodig
contact brengen met de juiste instanties.
en daarvoor moet je alle factoren zien en begrijpen. Dat blijkt
Daarnaast worden er verschillende evenementen in het
eens temeer als de verkiezing daadwerkelijk gehouden wordt.
Ondernemerspunt georganiseerd, kan er op verschillende
Ondertussen weten we hiervan de uitslag. Er kan er immers maar
plekken gewerkt worden en is het mogelijk om tegen een
één de eerste zijn.
betaalbare prijs een eigen werkruimte huren.
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Met de eerste grasmaaiactie is de revitalisatie van
industrieterrein Spelwijk in Swifterbant afgerond.
Onder toeziend oog van de uitvoerders Knipscheer
en Sight Landscaping en de op Spelwijk gevestigde
ondernemers werd woensdag 6 juli het eerste nog
prille gras gemaaid door wethouder Dirk Minne Vis.

Agenda
“First things first”

De Senior Ondernemers van het Ondernemerspunt Dronten
bestaande uit (oud) ondernemers en specialisten.

Socia
a

Spelwijk gerevitaliseerd

SENIOR ONDERNEMERS MAKEN ZICH STERK
VOOR ONDERNEMERSPUNTOpDRONTEN
de radio hoor ik één van de analisten zeggen dat Donald Trump

te worden of, als gesproken radio me even teveel is, nieuwe
muziek te luisteren.
Met een compleet aanbod aan kennis van (oud)
Het mooie is vooral dat het geen extra moeite kost, omdat je al
ondernemers en specialisten, een ontmoetingsplek voor
rijdend wordt gevoed. Iets dat thuis wel anders zou zijn, want
ondernemers en een onderzoeks- en stagebureau onderdan zou je er echt voor moeten gaan zitten om nieuwe dingen
steunt het Ondernemerspunt Dronten de ondernemer
tot je te nemen. Voor mij geen telefoontjes dus achter het
bij het vergroten van het zakelijke succes.
stuur, laat staan social media. Beide laat ik uit.
De “Iedere
Gooiseweg
rijdt trouwens
een bedrijf
stuk vlotter
ondernemer
wil van zijn
een sinds de
baanverbredingen
grotendeels
voltooid
zijn.
We
weten dan nu
succes maken, maar je loopt allemaal wel eens
wel nog
niet
of
Lelystad
Airport
de
beloofde
werkgelegenheid
tegen dingen aan waar je niet zo goed raad
gaatmee
brengen
louter
overlast;
goed
voor
de infrastructuur
is
weet.ofHet
is dan
goed om
met
elkaar
van
het in
ieder
geval
geweest.
gedachten te wisselen of met de juiste instanties
Het in
knelpunt
is aangepakt,
waardoor de A28
contactbijte Harderwijk
worden gebracht.
”

de infrastructuur in zijn land wil verbeteren. Om banen te creëren

Het Ondernemerspunt Dronten is gevestigd op het Serviceplein van de Flevomeer bibliotheek Dronten en De
Meerpaal (de Rede 80) en is op de woensdagavond van
19.00 tot 20.30 uur en eenmaal per maand op vrijdagochtend van 10.30 tot 12.00 uur na afloop van Open Coffee
Dronten geopend.

nist

um
De Col

Reageren?

Meer informatie over het Ondernemerspunt is te vinden
decolumnist@handelenwandel.info
op www.dronterland.nl/ondernemen.

- advertorial -
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‘Flevo’s Mannenkoor op
naar 45-jarig jubileum’
Het Flevo’s Mannenkoor uit Dronten is
het enige algemene mannenkoor in de
provincie Flevoland en bestaat volgend
jaar 45 jaar.
De leden komen van binnen en buiten
Dronten om iedere donderdagavond in
‘Open Hof’ te repeteren onder leiding van
dirigent Paul Michèl Tijssen. Het jubileum
wordt onder meer gevierd met een
4-daagse koorreis naar Duitsland waarbij
ook de partners van de leden van harte
welkom zijn. ‘Vrouwen zijn erg belangrijk
voor ons koor’, aldus Daan van Winsen.
Van Winsen is bijna 30 jaar lid van het koor.
Nog steeds snapt hij niet dat hij niet eerder
met het koor kennis maakte in de vijf jaar
die hij destijds al in Dronten woonde. ‘Ik
was uitgenodigd voor het jubileumconcert
in De Meerpaal ter ere van het vijftienjarig
bestaan. Het klonk prachtig. Dezelfde avond
nog ben ik lid geworden.
Alle provincies vertegenwoordigd
Penningmeester Gerhard Smit kan dat
alleen maar beamen. Ook hij is blij met zijn
lidmaatschap. ‘Onze achtergrond is divers.
De leden komen uit alle provincies, alleen
een geboren Flevolander hebben we nog
niet binnen de club.
Ons jongste lid is 51 en het oudste 85 jaar.
Alle mannen komen trouw naar de repetitie
op donderdagavond. Als ze al een keer
willen overslaan, zijn het vaak de vrouwen
die ze toch naar het koor sturen. Ook bij het
aanschaffen van nieuwe koorkleding kunnen
de adviezen van de dames zeer nuttig zijn.’

Dat je nooit te oud om te leren bent, blijkt
wel uit het feit dat het koor onlangs voor het
eerst zonder bladmuziek heeft deelgenomen
aan een zangersfestival. ‘Dat was de
wens van onze dirigent. We hebben goed
gestudeerd en stonden er zelfverzekerd.
Wij kijken naar de dirigent en naar de zaal.
Veel mooier dan allemaal met je handen vol
staan’, aldus Daan van Winsen.
Samenwerken met bedrijfsleven
Flevo’s Mannenkoor is in feite een heus
bedrijf. ‘Een jaar of zes geleden is een btwnummer aangevraagd, het idee was om
daarmee btw terug te kunnen vragen en
andere voordelen te hebben. We zijn toen
ook lid van de OVDD geworden, omdat
we erg graag samenwerken met het lokale
bedrijfsleven’, aldus de penningmeester.
Concert in Kerstsfeer
Dit jaar wordt het Concert in Kerstsfeer voor
de 35e keer gehouden. Het is het concert
waar traditioneel veel publiek op af komt. Op
tweede kerstdag komen er ’s middags veel
families luisteren naar een zeer veelzijdig
kerstrepertoire.
Koorreis
Tijdens de vierdaagse koorreis naar Duitsland
te maken. Flevo’s Mannenkoor geeft een
aantal benefietconcerten in Hamelen en
Albachten. De koorleden van Albachten
zongen al vier keer eerder met het koor uit
Dronten. Gepensioneerd huisarts Van Dam
uit Swifterbant gaat mee als begeleider. ‘Een
betere EHBO’er kun je niet hebben’. •
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Streefgetal van 100

Het uitgebreide repertoire van het
koor trekt een breed publiek aan.
Flevo’s Mannenkoor zingt van
opera tot musical en van geestelijke
muziek tot The Beatles.
Het jubileumjaar is voor de heren
pas echt geslaagd als het koor
minstens honderd leden telt.
Sinds dirigent Paul Michèl Tijssen in
2015 begon, zijn er negentien leden
bijgekomen. ‘Onze dirigent is een
topper,’ zo vertelt Daan van Winsen
enthousiast. ‘Onder zijn leiding is
het koor gaan groeien en bloeien.
We hebben geen zangles gehad.
De dirigent maakt er een eenheid
van.’ Nog 22 leden te gaan en het
streefgetal van 100 is gehaald.
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Een sociale onderneming, dat wil
Roggebotstaete zijn. Natuurbescherming
en educatie combineren, daar ligt de
uitdaging. Daarbij zoekt het Drontens
landgoed
samenwerking
met
het
bedrijfsleven.
Roggebotstaete
wil
aantrekkelijk zijn voor bedrijven door
zichzelf ook te presenteren als een
bedrijf met een duidelijke missie en visie.
Projectleider Lennard Duijvestijn is ervan
overtuigd dat het plattelandsleven sexy te
maken is.
‘We pionieren ons suf, dat past bij Dronten.’
Aan het woord is de gepassioneerde
Lennard Duijvestijn. ‘Als je jezelf wilt
uitvinden, ben je hier aan het goede
adres.’ Bij Roggebotstaete worden onder
meer trainingen en teamsessies gegeven.
Landelijke bedrijven weten het Flevolandse
landgoed al goed te vinden. Lennard vindt
het leuk om ook bedrijven van dichterbij te
ontvangen.

‘Sociaal
ondernemen op
Roggebotstaete’

Lennard staat ’s morgens op omdat hij een
bijdrage aan de wereld wil leveren. Eerder
was hij in dienst bij een multinational die
de naam heeft voorop te lopen als het om
maatschappelijk ondernemen gaat. Het ging
hem niet ver genoeg. Met de gedachte ‘als dit
voorop lopen is, kan ik het zelf beter doen’,
vertrok hij. Lange tijd woonde hij in een keet
op Roggebotstaete. Met een eerste kind op
komst, is hij tijdelijk vertrokken. Over een paar
maanden keert hij terug om te gaan wonen
in een beheerderswoning die past bij de
uitstraling van het landgoed.
Les in de buitenlucht
De terpen op het landgoed worden verder
ontwikkeld. Zo gaat Roggebotstaete nog
meer leven. De verbinding met de eetbare
natuur wordt steeds meer gezocht. Het

plukbos is in aanplant en in het eerste vlinderen bijenparadijs van Nederland zijn scholen
welkom voor excursies. Lennard droomt ervan
dat de biologieles op die manier gecombineerd
kan worden met de kookles op school.
Kinderen en volwassenen bekend maken met
natuurlijke voeding, daar wordt hij gelukkig
van.
Werkplaats in ontwikkeling
Er wordt hard gewerkt aan financiering voor de
werkplaats. Een keuken met een zitgedeelte
is een zeer welkome aanvulling voor
Roggebotstaete. ‘We zijn met de gemeente
in gesprek over een plattelandssubsidie.’
Ook wordt er gesproken met bedrijven die
het landgoed willen ondersteunen. ‘Dat hoeft
uiteraard niet voor niets. Bedrijven mogen in ruil
het terrein gebruiken voor een training of iets
dergelijks. We willen graag iets teruggeven.
Buiten werken
De Kantoorkaravaan werd verkozen tot 4e
in de lijst van ‘coolest outdoor workspaces’.
Lennard is er trots op. ‘Steeds meer mensen
weten ons te vinden. Of het nu gaat om een
zzp’er die een dag in de natuur wil werken
of bedrijven die hun team even buiten de
gebaande paden willen laten lopen. Iedereen
is hier meer dan welkom. Uiteraard geldt dit
ook voor mensen die gewoon een heerlijke
wandeling willen maken en genieten van de
omgeving.’
Inspirerende omgeving
Een mooiere locatie en beter eten. Daar ligt de
ambitie van Roggebotstaete. Lennard is erg
trots op de reactie die hij van de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit kreeg. ‘Het bedrijf
vond het de meest inspirerende omgeving
waar ze ooit een training hebben gehouden,
dat is erg mooi om te horen’, besluit hij
stralend. •
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Onderdeel van het plan

Landgoed Roggebotstaete beslaat
52 hectare aan de rand van Dronten.
De Rijksdienst IJsselmeerpolders
gebruikte het land om bomen op te
kweken.
Alle bomen in de openbare ruimte
van Flevoland – en dat zijn er meer
dan een miljoen – komen van
Roggebotstaete. In 2005 is het als
landgoed aangelegd.
Het afgelopen jaar heeft het
landgoed ook nieuwe bewoners
gekregen.
Naast het Drents Heideschaap en
de bijen in hun paradijs wonen
hier nu ook Mangalitsa varkens en
Brandrode runderen.
Zij zijn onderdeel van het plan om
het landgoed natuurlijk te beheren
en passen bij de ambitie om een
voedselproducerend natuurgebied
te worden.
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PEUGEOT EXPERT 2.0

diesel

een modern werkpaard
De derde ronde was de ronde waarin de Peugeot Expert uitvoerig getest ging worden. Een nieuw model
onder de bedrijfswagens in een geheel nieuw jasje. Naast de vernieuwde uitstraling beschikt de Peugeot
Expert ook over uitstekende prestaties. Bent u benieuwd naar de mening van de lokale testrijders dan vindt
u hieronder een uitgebreide review.
OVERIGE TESTRIJDERS: AUTOENONDERNEMER.NL

bleeker wagenparkpreventie

ijsbrandt hoveniers

jmc accountants en
belastingadviseurs

Piet Bleeker

Tjerk IJsbrandt Milatz

Richard Onderberg

mijn oordeel

mijn oordeel

mijn oordeel

Autopalace was van begin af aan enthousiast over deze
autotest en het totaalconcept.
Wij vonden het erg leuk om op een andere ongedwongen manier
in contact te komen met collega-ondernemers, die op hun beurt
allen zeer positief waren over de te testen Peugeot Expert, een
prachtige en voor ons belangrijke nieuwkomer onder de kleine
bedrijfswagens.
De geteste variant was een Peugeot Expert Premium met 2.0
125pk dieselmotor in de middellange uitvoering.
We kunnen een kortere en een langere variant leveren alsook
een hogere en we hebben motorisaties van 95 tot en met
180pken wat te denken van een trekgewicht van 2500 kilo!
Al deze auto’s voldoen aan de strenge euro6 norm en springen
erg zuinig om met brandstof. Wat ons betreft voor elk wat wils
dus in dit segment.
Uiteraard willen wij de testrijders en de medewerkers van
“Handel & Wandel” bedanken voor hun enthousiaste en serieuze
benadering.
Het was een positieve ervaring die wat ons betreft voor herhaling
vatbaar is!
Bent U ook geïnteresseerd in de Peugeot Expert of een van onze
andere prachtige modellen van Peugeot, Hyundai of Fiat, kom
dan gerust langs, bel of mail. We kijken er naar uit om contact
met U te hebben!
Met vriendelijke groet,
Albert Brouwer, bedrijfsleider
Autopalace Dronten
Pioniersweg 10 | 8251 KN | DRONTEN
088 - 003 5555 | brouwer@autopalace.nl

Brandstofsponsor:

Comfort: 8
De documentatie geeft aan: een plezierig rijkarakter, de
uitstekende wegligging, de prestaties en de wendbaarheid,
dat is wat deze Peugeot Expert zo bijzonder maakt. En ja, de
wegligging het motorvermogen, het keren en draaien, allemaal
prima voor elkaar. Voor een ‘testrijder’ die geen vergelijkbaar
materiaal heeft is het natuurlijk lastig om te beoordelen maar
dat dit een bestelauto is die doet wat hij beloofd, dat is voor
mij zeker. Deze Peugeot zal zeker ondernemers aanspreken
die op zoek zijn naar een modern ‘werkpaard’.
Prestatie: 8,5
In deze nieuwe Peugeot Expert bevindt zich een BlueHDI
dieselmotor. Prima techniek om aan de strenge nieuwe
milieu eisen te voldoen. Niet vergeten om af en toe ‘Ad Bleu’
te tanken….. Wat ook veel bedrijven zal aanspreken een
onderhoudsinterval van 40.000 kilometer of twee jaar.
De motor die in onze testauto lag was ruim voldoende
bemeten om goede prestaties te leveren. Rijden op de
autosnelweg, prima. Cruisecontrole, goede muziek (DAB
radio), fijne soepele versnellingsbak, goed uitzicht, prima
wegligging en rijden maar….
Uiterlijk: 7,5
Wat is mooi? Effectief, zakelijk en keurig net afgewerkt, waarbij
comfort voor de chauffeur en de (eventueel 2) passagiers
niet wordt vergeten. Dit type auto’s wordt waarschijnlijk niet
gekocht vanwege het fraaie uiterlijk. Waar hebben we hem
voor nodig? Wie en wat moet er mee vervoerd gaan worden.
Lokaal verkeer of toch de autobaan op en kilometers vreten?
Dat zullen de afwegingen zijn om een keuze te maken. Dat
deze nieuwe Peugeot Expert gaat meedoen in dit segment
lijkt mij een zekerheidje.

Comfort: 7
De bestuurderstoel is een degelijke stoel om op te zitten.
Daarbij is er nagedacht over dat het een werkauto is. De
stoel is namelijk een combinatie van (kunst?) leer en stof.
Zo kan je zelfs met vieze werkkleding de auto in. Daarbij
heeft de bestelwagen een hoge instap met mooi overzicht
op de weg. Binnenin hebben ze veel zorg gedragen aan de
technische aspecten. Denk hierbij aan de veiligheid van de
inzitten.

Comfort: 7
De auto zit prima, goede stoelen, prima hoogte en goed zicht
rondom.
Het stuur vond ik minder mooi, het is een kunststof stuur en
zal wel goed tegen slijtage bestand zijn doch vond ik het een
tikje goedkoop overkomen.
Jammer: de laadvloer, die erg glad was, dat wil zeggen dozen
die op de vloer stonden schoven door de hele bus heen, die
vloer zou wel wat stroever mogen zijn.

Prestatie: 7
Het is een felle vlotte auto met een goede wegligging.
Doordat het een hoog laadvermogen heeft en een groot
trekvermogen zijn er behoorlijke verwachtingen. Maar het
eventueel combineren van deze twee aspecten, op maximaal
gewicht, is niet mogelijk. Hierdoor ga je namelijk over het
maximaal toegestane gewicht heen. Maar ondanks dit
gegeven, heeft het wel als voordeel dat het erg zuinig rijdt.

Prestatie: 8,5
Een vlotte auto met veel vermogen die goed meekomt in het
verkeer en zeker op de snelweg.
Tevens ligt de auto erg prettig op de weg en is ook het
stuurgedrag erg aangenaam.
Ik denk wel (niet direct geconstateerd) dat het verbruik een
beetje hoog is qua brandstof. (gezien de snelheid waarmee
de brandstofmeter terug liep).

Uiterlijk: 7
Wanneer je de bestelwagen aan de voorkant benaderd valt je
gelijk op dat er veel aandacht voor de details, met betrekking
tot de uitstraling, is geschonken. Doordat hier de puntjes op
de i zijn gezet. Valt de rest van de buitenkant weg.

Uiterlijk: 8,5
Mooie bus, niets mis mee goede uitstraling en gegeven de
prijsstelling en met als doel vervoer of transport functie: een
uitstekende keuze.
Het verschil met de vorige modellen is erg zichtbaar en het
is dan ook echt een verfrissende verschijning op het gebied
van transport.
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‘Met de winter in
		het vooruitzicht’
jaap kodde

KERSTBORREL

TOT IN DE PUNTJES GEREGELD!
Kerstborrel of nieuwjaarsborrel al gepland?
Wij helpen u graag!
Ontvang uw gasten met een drankje en heerlijk
hapje uit ons uitgebreide assortiment. Begin het
nieuwe jaar gezond met een healthy nieuwjaarsontbijt of feestend met een borrel.

Het Rister 11 • Bant • T. 0527 27 43 27 • www.welkombijslump.nl

Het is weer wintertijd: we kunnen dit op verschillende
manieren interpreteren. Eind oktober wordt de klok een uur
terug gezet van zomertijd naar wintertijd, we leven in een
werelddeel waar de vier jaargetijden het weer bepalen en we
leven in een gemeente waar de agrarische sector juist zeer
afhankelijk is van deze seizoenen, waardoor ons buitengebied
juist zo kenmerkend is. De invoering van de zomertijd in 1977
was voor de agrarische sector geen voordeel, de oliecrisis
in die tijd was vooral de aanleiding; het lichtknopje kon een
uur later ingeschakeld worden en we konden langer op de
terrassen zitten.
Toch komt er bijna jaarlijks bij de overgang van de tijden een
discussie los. Vooral over het laten vervallen van de zomertijd;
in het algemeen kost het vele sectoren in het bedrijfsleven veel
geld.
En de ‘wintertijd’ (onze oorspronkelijke tijd) heeft toch ook
zijn charmes, ook al is het nu vroeg donker. In eerste instantie
past dit goed voor de Sinterklaastijd, een drukke tijd voor
de Goedheiligman begin december, die met zijn Zwarte
Pieten de daken op moet, en het is al zo gevaarlijk met al die
zonnecollectoren en brandende houtkachels. Natuurlijk ken ik
ook de discussies over Zwarte Piet, maar juist nu er zoveel
hout verstookt wordt zullen ze alleen maar zwarter worden,
maar dat terzijde.
Dit jaar is voor onze gemeente toch weer een bijzonder jaar, moet
ook vind ik, we zijn toch geen zogenaamde ‘slaapgemeente’.
Het scholencomplex Het Perron bij de stationslocatie is in
gebruik genomen, een prachtig gebouw waar we trots op
moeten zijn. Trots blijf ik ook op onze stationslocatie, de
parkeerplaatsen worden er steeds voller en een uitbreiding van
de fietsenstalling was geen overbodige luxe, de voorgenomen
bouw van een appartementencomplex aan de Noord zal dit
gedeelte van Dronten nog meer een nieuw gezicht geven.
De activiteiten op het industrieterrein ‘Poort van Dronten’ kun
je niet missen als je op de Dronterringweg rijdt, in een razend

tempo wordt daar de nieuwe vestiging van Fresh Care van de
Staay Food group uit de grond gestampt.
De start van de aanleg van de Passage Dronten, parallel aan de
Dronterringweg, zal de komende jaren ook voor veel bedrijvigheid
in dat gebied zorgen, een jarenlang proces dat de economische
motor van Dronten een goede injectie kan geven. We benoemen
de Passage ook in het kader van het traject van Alkmaar naar
Zwolle.
Het kan misschien wel eentonig zijn in mijn columns, maar
aansluitend hierop komen we bij de Roggebotsluis uit, we
kunnen er niet omheen. De plannen van de provincies Flevoland
en Overijssel zijn in Dronten bekend, maar toch frons ik steeds
meer mijn wenkbrauwen als ik de schrikbarende toename van het
verkeer op de N307 ofwel Hanzeweg zie.
Een twee meter hogere brug van vijf naar zeven meter is voor
mij niet de oplossing, de files worden langer; de masten van de
vaartuigen zijn voor het overgrote deel langer dan zeven meter…
Provincies en minister, herzie jullie plannen, een goede
infrastructuur is van groot economisch belang in deze Oost West
verbinding , denk daarbij ook aan de groeiende recreatie langs de
Randmeren, Lelystad Airport, de containeroverslaghavens in de
regio, enzovoort. Nogmaals wintertijd in Flevoland, wintertijd in
Dronten, het werk gaat door.
Het Redeplein heet nu Meerpaalplein, de schop gaat in deze
wintertijd voor de herinrichting hopelijk niet de bevroren grond in,
want volgend jaar met Koningsdag moeten we van ons nieuwe
plein kunnen genieten en daar wil ik graag bij zijn.

Jaap
Reageren?
info@ovdd.nl
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‘CONSTANT ZOEKEN
NAAR VERBETERPUNTEN’
Restaurant, feestlocatie, vergaderlocatie,
camping, bootverhuur. Het aanbod bij
At Sea is erg divers. Eigenaar Jeanine
Bunschoten heeft de binnenkant van het
pand na aankoop volledig gerestyled. Deze
winter wordt het restaurant aangepakt om
er nog meer een eenheid van te maken.
‘Ons verwarmde terras is ontzettend
succesvol. We willen het buitengevoel
nog meer naar binnen brengen door de
scheiding natuurlijker te maken,’ zo legt
Diana Post uit.

‘At Sea tevreden
over eerste jaar’
In februari is restaurant At Sea een jaar geopend. Bedrijfsleider Diana Post
kijkt meer dan tevreden terug op de eerste periode. En ze heeft nog genoeg
plannen voor de toekomst met haar team. ‘Het belangrijkste voor iedere
medewerker in ons horecabedrijf is goed luisteren naar de wensen van de
klant’.

Safaritenten
Zonder veel reclame te maken, wisten
vakantiegangers de acht gloednieuwe
safaritenten goed te vinden. Ook de
zespersoons bootjes zijn in de zomer goed
verhuurd. Tel daarbij op dat At Sea ieder
weekend vol zit. Valt er nog wel iets te
veranderen? ‘Ik ben altijd op zoek naar
verbeterpunten. We denken er over na om
een picknickmand aan te bieden bij de bootjes.
Ook willen we graag vaste openingstijden voor
onze snackkar op het strand.’
Kinderen genieten
Bij At Sea staat goed en lekker eten voorop.
Ook voor de kleine gasten. Daarom staan
er naast de bekende kroket en patat ook
tomatensoep, pasta en zalm op de kinderkaart.
Diana merkt dat ouders èn kinderen dat erg
waarderen.
‘De zalm vliegt de deur uit hier. Ik vind het
ook leuk om te zien als mensen meerdere
hapjes bestellen en kinderen overal van laten
proeven.’

In de watten leggen
Als horecadier in hart en nieren hoefde Diana
niet lang na te denken toen ze werd benaderd
om bij At Sea te komen werken. Ze vindt het
heerlijk om mensen in de watten te leggen,
of het nu gaat om gasten of om personeel.
‘Bij de familie Bunschoten had ik meteen een
goed gevoel. Zij zorgen erg goed voor hun
personeel, dus we lagen al snel op één lijn. Of
het nu gaat om schoenen bij de werkkleding
of fruit als gezonde tussendoortjes, aan alles
is gedacht.’ Precies de houding die Diana
ook heeft naar haar team. ‘Zo moeten jonge
meiden die alleen naar huis gaan, een berichtje
sturen als ze thuis zijn.’
Klant is koning
Een gast komt binnen en loopt in een strakke
lijn naar het verwarmde terras. Diana lacht
en praat ondertussen verder. Ze mist niets
van wat gebeurt om haar heen. ‘Daar zit een
bedrijf te vergaderen en verderop worden de
cijfers gedeeld met het team. We proberen
dan te zorgen voor genoeg privacy, zonder dat
andere gasten daar last van hebben.’
Veiligheid
En ook al denk je alles op orde te hebben, er
zijn ook veel factoren van buitenaf die een rol
spelen. Eind augustus schrikt het hechte team
van At Sea doordat de chef-kok betrokken is
bij een ongeval, pal voor de deur. Dat heeft
flinke impact gehad volgens Diana. ‘We zijn blij
dat hij weer voorzichtig aan het werk is. Al voor
dit ongeluk waren we in gesprek om de weg
veiliger te maken. We hopen dat dit snel wordt
aangepakt, zodat er niet meer ongelukken
gebeuren.’ •

bedrijf
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Eigen stuk strand

De familie Bunschoten opende
At Sea in februari van dit jaar. De
horecagelegenheid stond eerder
bekend als De Oase. Het Glampinggedeelte is nieuw toegevoegd. In
acht luxe safari-tenten met een
eigen stuk strand voor de deur
kunnen gasten genieten aan het
Drontermeer.
Het openbare strand wordt ook
door At Sea schoongehouden. Voor
komend seizoen wordt gedacht
aan een winter BBQ en een leuke
opening van het strandseizoen.
Diana Post geeft aan dat het team
van At Sea meedenkt met de klant.
‘We werken alles tot in detail uit,
zodat we niet voor onverwachte
verrassingen komen te staan.’

- advertorial -

Lokaal
werkzoekend
talent nu op
dronten.
zoektcollega.nl
Als werkgever bent u wel eens op zoek naar nieuw talent. U
zoekt dan op verschillende manieren naar dat talent. U plaatst
een vacature of schakelt uw netwerk in. Maar eigenlijk had u
dat nieuwe talent gisteren al nodig. Afgelopen zomer is er voor
u een simpele en snelle manier bijgekomen om werkzoekenden
te vinden: dronten.zoektcollega.nl. Hier worden veel ‘jobready’
werkzoekenden uit de gemeente Dronten in de kijker gezet.
“Wij vinden het belangrijk dat Dronter werkgevers ook zélf kunnen
zoeken naar talent uit eigen regio. En hiervoor op een laagdrempelig,
goed toegankelijk en maatschappelijk relevant platform terecht
kunnen, ondersteund door de gemeente”, stelt Peter Dekker, vicevoorzitter van de OVDD. “Dronten.zoektcollega.nl is een goede
én gratis aanvulling op de gebruikelijke methodes voor lokale
ondernemers en intermediairs om talentvolle mensen uit de regio
te werven. Via de site kan de ondernemer zelf zoeken, bepalen en
snel in contact komen met kandidaten voor diverse functies.”
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De Netwerkvloer:
succesvol ondernemen
in 3 stappen
Op dinsdag 28 maart 2017 vindt De Netwerkvloer plaats in De Meerpaal. De Netwerkvloer is een netwerkorganisatie die zich
richt op het ‘real life’ aspect van netwerken, verdeeld in drie stappen: online promotie, een exposantenavond en het event.
Deze cruciale stappen lopen als een rode draad door De Netwerkvloer.
Full (social) support
De Netwerkvloer zorgt voor een full (social) support zodat
u online optimaal zichtbaar bent. Vanaf het moment dat u
zich aanmeldt tot kort na het event. Zichtbaar zijn voor uw
(toekomstige) zakenrelaties begint bij een eigen bedrijfsprofiel
op onze website. Deze is geheel naar eigen wens in te vullen.
Voor mij als werkzoekende is dronten.zoektcollega.nl een waardevol
hulpmiddel in mijn zoektocht naar een baan. Ik ben blij met deze kans
waarmee ik nóg beter vindbaar ben voor werkgevers. Ik vind het ook
leuk om mezelf op deze nieuwe manier te presenteren aan werkgevers.
En een goede profielfoto zorgt voor een goede eerste indruk, hoop ik”,
voegt ze er lachend aan toe.
Nooshin maakt meteen van de gelegenheid gebruik voor een oproep:
“Werkgevers, vanaf januari ben ik er klaar voor! Wie biedt mij een leuke
werkplek?”
Nieuwsgierig geworden? Het volledige profiel van Nooshin is te vinden
op dronten.zoektcollega.nl.

In de kijker
Wethouder Vis vertelt hoe het zit: “De gemeente Dronten telt zo’n
650 mensen met een uitkering. Een deel van deze mensen kan
aan het werk maar vaak is het lastig voor hen om een betaalde
baan te vinden. Met Dronten.zoektcollega.nl zet de gemeente deze
mensen daarom extra in de kijker voor werkgevers. Ook springen
we hiermee in op het belang voor werkgevers, wat de OVDD
hierboven al benadrukte.”

Hoe werkt het?
Bent u nieuwsgierig geworden naar andere kandidaten? Ga dan
naar www.dronten.zoektcollega.nl. Alle profielen van de beschikbare
kandidaten worden overzichtelijk weergegeven. Ziet u een interessante
kandidaat dan kunt u met één klik de competenties, werkervaring en
opleiding bekijken en het cv downloaden. Zo zijn er op dit moment
meerdere kandidaten beschikbaar voor o.a. de branche administratief,
verkoop, horeca, zorg, logistiek, productie en magazijn. Bovendien zijn
deze mensen per direct beschikbaar. Op dit moment staan er ruim 80
profielen van werkzoekenden met cv’s online!!

De werkzoekende
Nooshin uit Dronten is een werkzoekende die met haar profiel op
dronten.zoektcollega.nl staat. Zij volgt op dit moment de opleiding
Verzorgende IG, specialisatie kraamzorg op mbo niveau 3. “In
december hoop ik mijn diploma te halen en daarna wil ik doorstromen
als verpleegkundige niveau 4 in een ziekenhuis. Daarom ben ik op
zoek naar een BBL plek in deze richting. En die BBL plek houdt in
dat ik een werkgever zoek waar ik vier dagen per week kan werken
en een dag per week naar school kan. Ook heb ik veel ervaring
als actrice in mijn land van herkomst, dus ben ook beschikbaar als
actrice of rollenspeelster bij praktijksimulaties en assesments.

Instrumenten
“Dronten.zoektcollega is één van de instrumenten van de Werkplek.
De medewerkers van het werkgeverscontactteam van De Werkplek
kunnen u ook begeleiden bij de plaatsing en met diverse andere
instrumenten ondersteuning bieden.
Zo wordt het voor u aantrekkelijk een werkplek te bieden. De
instrumenten zorgen ervoor dat een nieuwe medewerker met plezier
zijn werk kan doen en een werkgever minder zorgen heeft over
bijvoorbeeld mogelijke financiële risico’s” voegt wethouder Vis toe.

Meer weten?
Werkgevers kunnen voor meer informatie terecht op www.dewerkplek.nu of bellen met het werkgeverscontactteam via 14 0321. Dronten.
zoektcollega.nl is een initiatief van De Werkplek. De gemeente Dronten volgt hiermee een aantal andere gemeenten die ook gebruik maken
van het .zoektcollega.nl concept.

Leren presenteren
De wil om het verschil te maken, begint bij u zelf op dinsdag 21
maart tijdens de exposantenavond. Tijdens deze avond krijgen
de deelnemers onder ander een training over de manier waarop
u uzelf het beste kunt presenteren tijdens een event. Uiteraard
is er volop ruimte om met mede-exposanten in gesprek te gaan.

Het event
Op dinsdag 28 maart vindt daadwerkelijk het netwerkevent
plaats. Een event boordevol inspiratie, waardevolle
contactmomenten en nieuwe zakendeals. De organisatie van
De Netwerkvloer heeft een flinke database opgebouwd met
waardevolle contacten die uitgenodigd worden voor dit event.
Uiteraard krijgen de deelnemers ook de mogelijkheid het event
te promoten in hun eigen kringen. Het belooft een inspirerende
editie te worden van De Netwerkvloer. Mogen we u ook
begroeten?
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‘Aeres Hogeschool
Dronten:
nieuwe naam,
dezelfde school’
Green Campus Dronten. Dat is de naam van de plek waar Aeres Hogeschool
Dronten is gevestigd. De plek waar een kleine tweeduizend studenten onderwijs
volgen om in het agrarisch werkveld aan de slag te kunnen gaan. De hogeschool
biedt praktijkgerichte hbo-opleidingen aan en voert praktijkgericht onderzoek
uit in zeven lectoraten.

Deze onderwijsinstelling werkt graag
samen met het bedrijfsleven. Zo wordt
er nu een opdracht uitgevoerd voor een
bedrijf dat werktuigen voor de akkerbouw
ontwikkelt. Directeur De Vlieger: ‘De
innovatievraag wordt bij ons uitgezet.
Studenten denken na over het verdienmodel
en over innovaties van werktuigen. Het kan
betekenen dat je in beginsel meer moet
uitgeven, maar uiteindelijk goedkoper
in gebruik bent bijvoorbeeld. Het is
mooi dat studenten zien dat hun inbreng
gewaardeerd wordt en dat het terug te zien
is in het bedrijfsleven.’
Bedrijfsleven versterkt opleiding
Voor de hogeschool zit er nog een voordeel
aan de samenwerking. ‘Onze docenten kennen
de praktijk, want ze hebben daar allemaal
gewerkt. Doordat de bedrijfsopdrachten
gekoppeld zijn aan het onderwijs en aan
lectoraten, blijven de docenten op een
natuurlijke manier up-to-date.’ Voorwaarde
voor onderwijs aan een Hogere Beroeps
Opleiding is het goed opleiden voor het
bedrijfsleven. ‘Verder hebben we voor iedere
opleiding een werkveld adviescommissie, die
gevraagd en ongevraagd advies geeft.’

uitgesproken. De column van Kees Bakker
in de FlevoPost vond ik erg treffend. ‘Ga
in gesprek met ze, studenten zijn gewone
mensen,’ was zijn boodschap. Als er dingen
gebeuren die niet kunnen, is dat niet goed te
praten. Ik wil dat bespreekbaar maken, maar
mooier is het als buren dit onderling oplossen.
Daarbij moet de gemeente handhaven als er
regels worden overtreden; bijvoorbeeld als het
gaat over het aantal studenten in een woning.’
Extra studentenwoningen
Al voor deze problematiek in de pers kwam,
werd er binnen de hogeschool gewerkt aan
uitbreiding van de studentenhuisvesting.
‘De gemeente, woningbouwcoöperatie en
hogeschool hadden te laat in de gaten dat
wij daar gedrieën een verantwoordelijkheid
in hebben. Wij zetten in op snelheid in dit
proces. Als het aan ons ligt, komen er zo
snel mogelijk vijftig wooneenheden voor
studenten bij. Daarna in fases uitbreiden tot
tweehonderd naast de bestaande driehonderd
op de campus. We zijn hierover ook met de
bewoners aan de Sikkel in gesprek.’
Maatschappelijke opdracht
Rieke de Vlieger vindt dat haar hogeschool

‘INBRENG WORDT
GEWAARDEERD EN IS
TERUG TE ZIEN IN HET
			BEDRIJFSLEVEN’
Overlast bespreekbaar maken
Van 1.400 studenten in 2009 naar 1.950 dit
schooljaar. De helft hiervan woont in Dronten.
Met zo’n groei is het wellicht niet gek dat er
verhalen over overlast door studenten zijn.
Directeur De Vlieger praat iedere maand met
de studentenverenigingen. Ook dit onderwerp
staat dan op de agenda. ‘Ik vind het fijn dat
de voorzitter van USRA zich hier over heeft

een maatschappelijke opdracht heeft richting
de gemeente en provincie. ‘We moeten elkaar
versterken.
We
doen
projecten
binnen
de
ondernemerswereld, maar proberen ook met
basisscholen samen te werken; samen met
Pabo Windesheim in Zwolle. Zo brengen
we samen de agrarische wereld onder de
aandacht van kinderen.’ •

bedrijf
&handel
Fusie

Aeres Hogeschool Dronten is
de naam sinds 1 september. De
voormalige CAH fuseerde in 2012
met Stoas. Vilentum werd voor deze
gelegenheid in 2013 aan de beide
namen geplakt. Nu gaan CAH en
Stoas verder onder de naam Aeres.
De plaatsnaam toegevoegd aan
Aeres Hogeschool duidt aan waar
de faculteit zich bevindt. Volgens
Rieke de Vlieger is het prima als
alle onderdelen van de Aeres
Groep de naam Aeres hebben. ‘We
opereren in hetzelfde werkveld.
We leiden leerlingen, studenten
en cursisten op voor dezelfde
bedrijven. Voor Aeres Hogeschool
Dronten is de verpakking anders,
de inhoud hetzelfde, inclusief de
christelijke identiteit.’
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Onderneming van het jaar 2016
Het kan u niet ontgaan zijn, de OVDD doet dit jaar opnieuw een
poging om te komen tot de verkiezing van de ‘Onderneming
van het jaar’. Op onze oproep om bedrijven te nomineren
voor deze verkiezing is goed gereageerd. Er zijn in totaal 25
voordrachten gedaan voor deze OVDD ondernemingsprijs.
De jury is inmiddels opgeroepen om bij elkaar te komen
voor een presentatie van de voorgedragen ondernemingen.
Uit deze voordrachten worden door de jury 3 bedrijven
geselecteerd. Deze bedrijven worden persoonlijk benaderd
om een vragenlijst in te vullen en een afspraak te maken. De
bekendmaking van de Onderneming van het Jaar vindt plaats
tijdens het Nieuwjaarsfeest op 13 januari 2017.
Nieuw dit jaar is dat ook niet-leden van de OVDD konden worden
voorgedragen voor de prijs. De winnaar mag zich een jaar lang
Onderneming van het Jaar noemen. Daarnaast ontvangt de
winnaar een bedrag van duizend euro van de Gemeente Dronten,
dat besteed mag worden aan een zelf te kiezen goed doel in
de gemeente. Ook mag de winnaar Dronten vertegenwoordigen
tijdens het provinciale Flevopenningengala.
Voor de beoordeling zal door de jury worden gekeken naar
ondernemerschap, innovatie, binding met de gemeente Dronten,
onderscheidend vermogen en duurzaamheid.
Eerdere winnaars van de Onderneming van het jaar waren: 2014:
GICOM BV (Biddinghuizen), 2013: Gavi Wijnkopers (Dronten),
2012: Vereecken Fruit (Dronten), 2011: Profile Tyrecenter
Flevobanden (Dronten), 2010: Weevers Landbouwmechanisatie
(Swifterbant), 2009: Schaap Holland (Biddinghuizen), 2008:
HediBouw (Biddinghuizen), 2007: Flevo ICT (Dronten), 2006: De
Rede van Dronten (Dronten). In de periode van de verenigng
voor Handel & Nijverheid werd in 2004 de prijs uitgereikt aan
Exed Internet (Dronten) •

Vierde dinsdag van september
In het gebouw van Aeres Hogeschool Dronten werd dit keer
de Vierde dinsdag van September gehouden. OVDD-leden
werden hierop bijgepraat over de miljoenennota, maar kregen
ook informatie over veeteelt en de sector Agro-Food regio
Zwolle.
Vice-voorzitter Peter Dekker opende de avond met een korte
blik op de miljoenennota, waarna het woord werd gegeven aan
ondernemer Piet Boer uit Biddinghuizen. Boer is voorzitter van
de zuivelcoöperatie FrieslandCampina en legde onder andere uit
hoe de wereld van de veehouderij eruit ziet, maar ook hoe een
toekomstbestendig Flevoland door samenwerking kan worden
bereikt. Verrassend voor de bezoekers waren de omzet- en
investeringscijfers van de gemiddelde veehouder en bijvoorbeeld
ook dat melk door FrieslandCampina al in vijf verschillende
stromen wordt opgehaald. Zeker is dat Piet Boer een stuk begrip
voor de positie van de agrariër heeft gekweekt.
Als tweede spreker kwam Ir. Geert Kuipers aan het woord. Als
inwoner van Zwolle en als betrokkene bij de cluster Agro-Food
regio Zwolle kon hij een frisse en soms komische blik werpen
op Flevoland en haar bewoners. Ook werd er gefilosofeerd over

‘Security in het MKB’
loko | emmy de waard
het bestedingspatroon van de jeugd, waarbij steeds meer wordt
uitgegeven aan (gezond) voedsel.
In toenemende mate worden agrarische en aanverwante bedrijven
lid van de OVDD, omdat zij in zien dat wij ook hun belangen van
harte behartigen. Vanuit dit gegeven stond de vierde dinsdag dit
keer in het teken van Agro Food. •

V2O waardig opvolger M2O
In het sprookjesachtige decor van pannenkoekenhuis Hans
& Grietje in Zeewolde kwamen op 7 oktober ondernemers,
bestuurders en andere beslissers van Flevoland en de NoordVeluwe elkaar tegen. Bedrijfskringen uit de regio trokken
hierbij samen op om het evenement invulling te geven.
De bijeenkomst werd georganiseerd door De Diamant van
Midden-Nederland onder de naam ‘View to Opportunities’
(V2O). Oftewel een uitzicht op de mogelijkheden om met elkaar
economische kansen te verzilveren. V2O was hiermee een
waardig opvolger van het door OVDD georganiseerde M2O uit
2015.
De vergezichten in de nabije toekomst zien er veelbelovend
uit. De economie van het Diamant-gebied (Noord-Veluwe en
Zeewolde) doet het goed en de perspectieven zijn gunstig. In
Almere zijn de voorbereidingen van de Floriade 2022 volop in
gang gezet en de organisatoren streven naar de aansluiting
met het regionale bedrijfsleven. In 2018 is Lelystad Airport een
belangrijke luchthaven voor zakelijk en toeristisch vliegverkeer.
Dat kan zorgen voor een enorme impuls voor de bedrijvigheid in
de brede omgeving.
De Diamant zet zich in om samen (oude en nieuwe land;
ondernemers, onderwijs en overheid) de kansen te verzilveren.
De thema’s die de revue passeerden waren Groei (groen, groene
economie, duurzaam, Floriade); Toerisme (zakelijk toerisme) en
Bereikbaarheid (doorstroom A 28 en Lelystad Airport). •

Hoe zorgen bedrijven voor een goed beveiligd netwerk ?
Iedereen heeft het wel eens meegemaakt. Een computervirus,
malware, ransomware, slachtoffer van phishing of een defecte PC
waar nog belangrijke bestanden op stonden. Veel ondernemers
vinden echter dat hun bedrijf niet interessant is voor cyber
criminelen. En na een hack of besmetting met malware wordt er
niet nagedacht bij welke partijen de data in handen komt en wat
hiervan de consequenties kunnen zijn.
• Wat voor data is er gelekt tijdens die malware infectie?
• Hebben kwaadwillende personen vrij toegang tot mijn computer?
• Wat zijn de zwakheden in mijn beveiliging?
• Welke data is cruciaal voor mij?
• Welke data kan interessant zijn voor kwaadwillenden?
Juist de impact van het misbruik van de data kan veel groter
zijn dan men beseft. Bij veel digitale omgevingen hangt er een
hangslot op de tuindeur en is deze ook toegepast op de woning
en het kantoorgebouw. In andere situaties waar er wel adequate
voorzieningen zijn geïnstalleerd is de voordeur voorzien van een
cilinderslot en driepunt sluiting met geavanceerd alarm. De sleutel
ligt echter onder de deurmat en de pincode van het alarm is 1234.
De administratie, commerciële gegevens en de privéfoto’s slaan
we op in de gratis Dropbox variant. De ‘terms and conditions’
worden zonder te lezen geaccordeerd, waarmee het intellectueel
eigendom van de data is overgedragen naar de ‘gratis’ clouddienst,
in dit geval Dropbox. Hoe heeft u dat geregeld bij uw bedrijf?
We kunnen de meest fantastische technische oplossingen
implementeren. Maar uiteindelijk is de ketting zo sterk als de
zwakste schakel en de gebruiker is een essentiële schakel in de
beveiligingsketting.
Overheid en IT-sector hebben de zorgplicht om consumenten en
bedrijven bewust te maken, te wijzen op de gevaren en te zorgen
voor een werkomgeving die aan alle technische randvoorwaarden
voldoet en gedragen wordt door beleid. De meldplicht datalekken

laat bijvoorbeeld goed zien hoe krachtig wetgeving en de opvolging
vanuit de markt kan werken bij de bewustwording. De grootste
uitdaging is dat de eindgebruiker standaard bij iedere actie nadenkt
over de gevolgen van zijn digitale gedrag zoals hij of zij dat ook doet in
de analoge wereld.
Hoe nu verder!? Meldplicht datalekken, de ene hack na het andere
datalek in het nieuws. Wat betekent dit eigenlijk voor uw bedrijf?
Waar moet u beginnen? Ten eerste is het van essentieel belang om
uw omgeving op organisatorisch vlak in kaart te brengen, vergeet de
techniek! Dat vult uw IT-partner in.
• Wie werkt er binnen mijn organisatie?
• Wie mag bij welke data en applicaties?
• Op welke plekken staat mijn data allemaal?
• Hoe wordt mijn data benaderd?
• Wat is de gevoeligheid van mijn data?
• Wie heeft belang bij mijn data?
• Zijn er procedures voor standaard werkzaamheden?
• Wat is mijn IT-beleid?
• Wat is het kennisniveau van mijn eindgebruikers?
• Wat ziet mijn organisatie als reëel risico voor een hack, datalek
of malware infectie?
Op basis van deze informatie kan de technische status en het
functioneel gebruik getoetst worden met de vereisten die uw
organisatie stelt. Een autodealer heeft immers andere wensen en
eisen dan een zorginstelling. Het doel is om te komen tot een gelaagde
beveiliging van uw ICT-infrastructuur die de gebruiker en zijn behoeftes
faciliteert. Dat laatste is erg belangrijk. Als binnen uw infrastructuur
bijvoorbeeld geen mogelijkheid is om eenvoudig bestanden te delen,
terwijl die vraag er wel is, dan opent een gebruiker eenvoudig een
gratis Dropbox account en bent u de controle kwijt.
Heeft u vragen over ICT security en/of bewustzijn neem dan gerust
contact op. www.loko.nl

colofon
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

agenda
2016

Henk Slump - henk@ovdd.nl
Remko Bosma - remko@ovdd.nl
Mark Hetsen - mark@ovdd.nl
Edwin Helmantel - edwin@ovdd.nl
Greeke Robaard - greeke@ovdd.nl

december

Communicatie & PR

• 07 december - ondernemersacademie / de meerpaal

Janke Bosma - communicatie@ovdd.nl

• 01 december - businessborrel / de rede
• 01 december - bestuurlijk overleg / gemeentehuis
• 01 december - bestuursvergadering / ovdd kantoor
• 05 december - redactievergadering handel & wandel
• 16 december - open coffee dronten / de meerpaal

Deze kans
mag u niet
missen.

Secretariaat
Rudolph Posthumus - info@ovdd.nl

januari

2017

Handel & Wandel

• 02 januari - ovdd gast van de radio / omroep flevoland

Uitgever OVDD

• 02 februari - businessborrel / de klink

Ganzerik 13, 8255 KD Swifterbant
Telefoon: 06 - 82 69 59 70, e-mail: info@ovdd.nl
Website: www.handelenwandel.info
Oplage: 2.650 exemplaren
Verschijning: 4 keer per jaar
Verspreiding: ondernemers gemeente Dronten

• 02 februari - bestuursvergadering / ovdd kantoor

• 13 januari - ovdd nieuwjaarsfeest / de meerpaal

• 06 februari - ovdd gast van de radio / omroep flevoland

Adverteren
Advertentie acquisitie: PrintOnMedia bv.
adverteren@handelenwandel.info

Als ondernemer bent u altijd scherp op nieuwe ontwikkelingen. Zodat u

Redactie

deze advertentie leest. Want hoe vaak krijgt u de kans om samen te werken

direct kunt reageren als een kans zich voordoet. Daarom is het goed dat u

Sieberen Sybesma, Carien van der Marel en
Janke Bosma namens OVDD
Robert van Vliet, Gemeente Dronten
Martijn Horich, PrintOnMedia bv.
Interviews: Jessica van den Bergh, JES tekst
Eindredactie: Rudolph Posthumus, Conferant
tekst en communicatie
Kopij: nieuwstips@handelenwandel.info

Fotografie
Mischa Massink, Fotostudio Wierd

Druk en Vormgeving
PrintOnMedia bv. Dronten

met accountants die net zo ondernemend zijn als u? Kijk op jonglaan.nl

Uitgever en redactie verklaren dat op zorgvuldige wijze en naar beste weten deze
uitgave is samengesteld. Columns worden alleen gecontroleerd, nieuwsitems
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

